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EDITORIAL
SRI versus SRL
Claudiu Bran
Dacq \n anii ’90 serviciile secrete din România erau,
\n opinia celor mai mul]i reprezentarea rqului pe
pqmânt, u[or, u[or lucrurile au revenit la normal.
Sau, cel pu]in, reveniserq, pânq \n urmq cu pu]in
timp. Românul a \n]eles \ntr-un final cq nu avem
servicii secrete pentru cq a[a au toate statele lumii [i
trebuie sq avem [i noi, ci pentru cq aceste institu]ii
chiar sunt necesare, cq au un domeniu de activitate
foarte clar [i concret [i cq rezultatele muncii lor
sunt la fel de concrete [i de necesare. Dupq
solu]ionarea fericitq a crizei ziari[tilor rqpi]i \n Irak,
pre[edintele Bqsescu a „\ndrqznit“ sq declare cq
serviciile secrete [i-au fqcut datoria. A fost de ajuns.
A \nceput isteria na]ionalq, tipic româneascq. Unii
politicieni [i oameni de afaceri au realizat cq
pre[edintele [i premierul primesc informa]ii de la
aceste institu]ii. Din reac]iile lor, omul de rând ar
trebui sq \n]eleagq cq acest lucru este periculos,
ilegal sau imoral. De parcq nu acesta ar fi rolul unui
serviciu secret. De parcq nu asta ar fi datoria lui.
Ultima gqselni]q aruncatq pe pia]q [i pe care a[
\ndrqzni s-o numesc inep]ie este, surprinzqtor,
opera premierului României. Tqriceanu, supqrat
pentru morala pe care i-a fqcut-o Bqsescu, propune,
hodoronc-tronc, declasificarea unui numqr de 21 de
informqri fqcute de cqtre SRI pentru pre[edinte [i
premier. Nu-l intereseazq cq legea spune clar cq
acest lucru se poate face doar dupq 40 de ani, nu-l
intereseazq cq ar deconspira lucrqtorii [i
modalitq]ile de lucru ale serviciului, nu-l intereseazq
nimic. Confundq SRI cu „Agentu’ SRL“. {i totu[i,
vorbim de premierul României. |n acest caz nu mai
existq scuzq. Ne \ntrebqm chiar dacq nu existq o
inten]ie. Dacq nu cumva ideea apar]ine SRL-urilor
de prin Guvern, cqrora interven]iile pre[edintelui le
stricq ploile. Dacq nu cumva informa]iile care ajung
la pre[edinte ar trebui sq rqmânq ascunse undeva.
Cqci corectitudinea lor s-a cam dovedit, \n ultimele
zile. Sq fie propunerea premierului un avertisment
la adresa SRI, o \ncercare de a transmite cq
anumite interese nu trebuie atinse? Oricum, un
lucru e clar: dacq a fost o gafq, a fost una de
propor]ii. Dacq nu, lucrurile sunt cumplit de grave.
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Tatãl arabilor pe ºtatele lui
Hassan Awdi
S`pt`mânalul „Alerta“ se ofer` s` pun` la dispozi]ia
noii conduceri a PNA toate documentele privind ilegalit`]ile
comise de c`tre patronul Rodipet.
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Mai este România guvernatã?
ªi dacã da, ce rost mai are?
a se declan[a scandalul, domnul Mircea Geoan`, pre[edintele PSD a declarat c` forma]iunea sa politic` este de
acord cu alegerile anticipate.
Reac]ia liderului opozi]iei nu
trebuie trecut` cu vederea. Pân`
mai ieri acela[i Mircea Geoan`
era un adversar implacabil al
alegerilor anticipate, iar cariera
sa politic` demonstreaz` c`
avem de-a face cu un lider în
general foarte bine informat.

Ameninþarea
preºedintelui

Scandalul care a inflamat
opinia public` în urma declara]iilor pre[edintelui B`sescu, din
care rezult` c` premierul T`riceanu a renun]at la alegerile anticipate în urma unor influen]e
dac` nu oculte, atunci din afara
mediului politic reprezint` începutul sfâr[itului pentru coali]ia de guvern`mânt. Vom asista
în continuare la noi scandaluri,
la noi dezv`luiri, poate la noi
împ`c`ri spectaculoase de genul Iliescu – Roman, chiar la un
armisti]iu temporar B`sescu –
T`riceanu, dar o concluzie se
impune: f`r` alegeri anticipate
România devine neguvernabil`.

Teama de Bãsescu
Mai curând grupuri de
presiune decât cercuri de interese, elemente de tip oligarhic
cu interese atât în zona economic` cât [i în via]a politic`
au strâns rândurile pentru a exclude anticipatele dintr-o sumedenie de motive. În primul rând
constituirea unei noi majorit`]i
în favoarea alian]e DA ar deranja anumite cercuri de afaceri
prin pierderea sus]inerii politice
pe care înc` o au, mai ales la
nivel de administra]ie local`. În
al doilea rând, dup` trecerea
PNA în componen]a Parchetului general, dosarele unor par-
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lamentari vor fi redeschise [i
singurul lucru care îi mai poate
salva este cramponarea de un
loc de deputat sau senator. În
fine, declan[area anticipatelor
ar permite ca alegerile viitoare
parlamentare s` corespund` cu
cele preziden]iale, iar un candidat tip „locomotiv`“ ca pre[edintele B`sescu va trage în sus
procentele PD-ului.

punct de vedere al propriilor
afaceri, decât vizibil deranjate
de alegerile anticipate. Ciudat
cum de cu pu]in timp înainte de

S` existe leg`turi invizibile pentru opinia public` între
anumi]i lideri din putere [i din
opozi]ie? S` fie oare aceste leg`turi manipulate de faimoasele cercuri de interese la care se
referea pre[edinte B`sescu?
Sunt implicate în aceast` posibil` combina]ie structuri ale
unor servicii secrete? Nici cel
mai binevoitor comentator sau
analist nu mai poate sus]ine c`
la Bucure[ti se practic` un joc
politic transparent, caracteristic
unei democra]ii s`n`toase.

Tenta]ia politicienilor români spre conspirativitate, spre
jocuri oculte, spre alian]e secrete reprezint` o înfrângere a democra]iei. Aceast` înfrângere a
fost recunoscut` chiar de autoritatea suprem` în stat, de pre[edintele B`sescu. Acesta a
afirmat c` un ziarist cu care
avea rela]ii foarte bune, i-a cerut telefonic (?!) pe un ton, în]elegem, imperativ, s` nu declan[eze alegerile anticipate, în caz
contrar urmând s` fie atacat
prin toate ziarele pe care jurnalistul le-ar avea sub control. Indiferent cine ar fi ziaristul
respectiv (domnul B`sescu nu
l-a nominalizat) avem probleme grave din punct de vedere al
autorit`]ii func]iei preziden]iale. Orice alt` explica]ie trebuie
exclus` din context. În ce fel de
]ar` tr`im? Din ce fel de oameni este compus anturajul
neoficial al pre[edintelui? Mai
este oare România guvernat`?
{i dac` r`spunsul este pozitiv,
mai are acest lucru vreun rost?
Departamentul
Analizq

Geoanã vrea
anticipate
De remarcat modul în care
media a reflectat acest scandal.
Între întâlnirea de la Snagov
între premierul T`riceanu, Dinu
Patriciu, Peter Imre [i Sorin
Ro[ca St`nescu [i afirma]iile
pre[edintelui despre influen]a
unor cercuri de interese asupra
unor mini[tri din actualul cabinet a fost pus în mod for]at
semnul egal. Premierul T`riceanu a în]eles foarte bine ce a
vrut s` spun` pre[edintele B`sescu, care f`r` îndoial` [tie c`
nu la întâlnirea de la Snagov
s-a produs surprinz`toarea hot`râre de a renun]a la alegerile
anticipate. Exist` voci [i nu de
neluat în seam` care povestesc
despre participarea unor politicieni români, indiferent de culoarea politic`, la mari afaceri
în str`in`tate, inclusiv pe pia]a interna]ional` de capital.
Aceste cercuri nu pot fi, din
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Masonii români vor sã-ºi schimbe conducerea
Dacq acest lucru se realizeazq, cabinetul Tqriceanu are zilele numqrate
În num`rul [apte al s`pt`mânalului „Alerta“ am publicat un material din care rezult`
c` premierul T`riceanu a renun]at brusc la alegerile anticipate sub influen]a Marelui
Maestru al Marii Loji Na]ionale, Eugen Ovidiu Chirovici.
Conform datelor [i informa]iilor noastre, Ovidiu Chirovici a
ac]ionat la rug`mintea domnilor Adrian N`stase, membru
al unui ordin masonic [i al lui
Dan Voiculescu, pre[edintele
Partidului Conservator, la rândul s`u apropiat de masonerie.

150.000 de fraþi
Amintim c` marele Maestru Chirovici [i-a început cariera politic` în Partidul Umanist, condus de Dan Voiculescu,
[i cariera de demnitar în cabinetul Adrian N`stase, unde a
fost ministru pentru Întreprinderile Mici [i Mijlocii. Tat`l
adoptiv al premierului T`riceanu a fost Dan Amedeo L`z`res-

cu, la rândul s`u Mare Maestru
al masoneriei.
Masoneria din România
este departe de a fi lipsit` de influen]`, chiar dac` este scindat`, unele dintre loji acuzându-se între ele c` sunt iregulare,
cei 150.000 de fra]i reprezentând un capital uman care nu
poate fi trecut cu vederea.
Marele Orient din Bucure[ti
grupeaz` 60 de loji ai c`ror
membrii provin dintre politicieni, oameni de afaceri, medici, ofi]eri de informa]ii, oameni de cultur`, ziari[ti, preo]i.
Cercul rela]ional al masonilor,
atât pe vertical`, cât [i pe orizontal` acoper` cele mai variate domenii, fiind pu]in probabil s` existe undeva vreo structur` de putere unde s` nu fie cel
pu]in un mason.

Masoneria, NATO ºi UE
Literatura conspirativist`
i-a învinov`]it pe masoni de
implicare ocult` în politic`, de

schimbarea unor guverne, de
preluarea controlului asupra
unor pie]e financiare etc. Proiectul Uniunii Europene este în
principiu cel al unei construc]ii
de tip masonerie, lucru recunoscut de majoritatea politicienilor [i anali[tilor.
În ceea ce prive[te implicarea în politic`, men]ion`m c`
Marea Loj` Na]ional` s-a implicat activ în procesul de aderare
al României în NATO. Doi dintre mini[trii Ap`r`rii, Victor Babiuc [i Sorin Frunz`-Verde au
fost masoni, iar contactele lor la
limita între discret [i secret au
contribuit la procesul de aderare.

Masoni la vârf
Alegerea lui Chirovici ca
Mare Maestru a survenit dup`
ce cercul masonic din jurul lui
Viorel D`nacu, comisar în
Ministerul de Interne [i maestru mason, conduc`tor al Ligii
Atheneum, a încercat printr-o
lovitur` de palat s`-l îndep`rteze pe fostul Mare Maestru,
Gheorghe Com`nescu.
Unul dintre masonii activi
pe plan interna]ional este Marele Maestru Costel Iancu, care
face parte din ritul York [i care
activeaz` atât în SUA, cât [i în
România. Dac` Eugen Chirovici este apropiat de actualul
premier T`riceanu, dar [i de
fostul premier Adrian N`stase,
ca [i de Dan Voiculescu, Costel
Iancu este în rela]ii prietene[ti
cu pre[edintele Traian B`sescu.

Se pregãteºte ceva
În rândul ini]ia]ilor, în special din Marele Orient din

Bucure[ti, a început s` circule
un zvon. Se pare c` se urm`re[te ca printr-un convent (congres
general al masoneriei), Eugen

Chirovici s` fie schimbat. Tehnic, acest lucru nu este imposibil, pentru c`, a[a cum am ar`tat, masoneria român` este destul de f`râmi]at`. Probabil pentru c` pu]ini p`trund secretele
la nivel înalt ale masoneriei, cel
mai sigur candidat la func]ia de
Mare Maestru ar fi Costel Iancu. Acesta ar reu[i unificarea
masoneriei române[ti obedient` celei de rit antic, sco]ian [i recunoscut. Rela]iile politice ale
Marilor Mae[tri, începând din
1992, când s-a reluat activitatea
masonic` în România (s-au
reaprins luminile) au stabilit în
general un echilibru între demnitarii de la putere [i din opozi]ie. O legend`, [i mediul masonic nu duce lips` de legende,
spune c` în timpul crizei din
ianuarie 1999, când minerii lui
Cozma amenin]au cu o lovitur`
de stat, liderul de atunci al
opozi]iei, Ion Iliescu, a fost
convins pe linie masonic` s`-l
sprijine pe pre[edintele Constantinescu în adoptarea legii
privind Starea de urgen]`.
În cazul în care Eugen
Chirovici va fi îndep`rtat din
func]ia de Mare Maestru [i înlocuit de Costel Iancu vom
asista la o rea[ezare a vie]ii politice, care probabil va impune
un nou guvern, cu sau f`r` alegeri anticipate.
George Dora
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Voiculescu vrea partid cu Guºã
ºi Mãgureanu
În unele cercuri politice circul` un zvon, care la început
p`rea lipsit de consisten]`. Fostul director al SRI, profesorul
Virgil M`gureanu, [i profesorul
Dan Voiculescu, pre[edintele
Partidului Conservator ar inten]iona s` construiasc` o forma]iune politic` de dreapta pe scheletele PN}CD, al Partidului
Ini]iativa Na]ional` (PIN) al lui
Cozmin Gu[` [i al partidului lui
Emil Constantinescu. Ideea în
sine nu ar fi excentric`. În mod
evident, în România nu exist` o
forma]iune politic` de dreapta,
chiar dac` actuala alian]` de guvernare î[i arog` aceast` parte a
e[ichierului politic.

Un preºedinte
din Anglia
Ca de obicei bine informat,
s`pt`mânalul România Mare
din 29 iulie 2005 publica aceast`
[tire, sus]inând c` ar fi primit-o
de la un serviciu secret. Mai
mult, se spune c` prin diver[i
emisari, Virgil M`gureanu l-ar
fi contactat pe omul de afaceri
englez de origine român` George Iacobescu, director executiv
la Canary Wharf din Londra,
c`ruia i-ar fi propus s` devin`
pre[edintele noului partid.
Profesorul Virgil M`gureanu a reu[it în 1996 o lovitur`
politic` de propor]ii. Fiind director al SRI, a declarat înainte
de alegerile parlamentare [i
preziden]iale c` va vota schimbarea. Nu aceast` declara]ie a
fost elementul principal care a
dus la câ[tigarea alegerilor de
c`tre CDR [i Emil Constantinescu, dar ca factor de presiune

asupra opiniei publice o astfel
de afirma]ie apar]inând directorului în func]ie al principalului serviciu de informa]ii al ]`rii
a avut un rol însemnat în pierderea cursei electorale de c`tre
PDSR [i Ion Iliescu.

Fãrã reguli
În perioada 2000-2004,
Partidul Na]ional Român, al
c`rui pre[edinte era Virgil M`gureanu, fuzioneaz` cu PD-ul
condus de Traian B`sescu.
Unul dintre oamenii de încredere ai fostului director SRI,
Dorin Iacob, este vicepre[edinte al PD-ului, fiind considerat
ca un sfetnic de tain` al lui Traian B`sescu.
Pe de alt` parte, Cozmin
Gu[`, propulsat de Dan Voiculescu în calitate de director al
trustului s`u de pres`, trece la
PSD, unde este numit de Adrian
N`stase secretar general al partidului, dup` care demisioneaz`,
trecând la PD, fiind la rândul s`u
consilier de tain` al lui B`sescu.
Dup` alegerile din 2004, Gu[`
se ceart` cu B`sescu, p`r`se[te
PD-ul [i î[i înfiin]eaz` propria
sa forma]iune politic` – PIN.
Aceste aranj`ri [i rearanj`ri ale
pieselor pe e[ichierul politic
sunt specifice societ`]ilor unde
nu se respect` regulile jocului
democratic. La o prim` vedere
par aleatorii. În realitate sunt
coordonate, mult mai bine coordonate decât se crede.

Douã identitãþi
Principalii actori ai preconizatei construc]ii politice –
Virgil M`gureanu, Dan Voicu-

lescu [i Cozmin Gu[` – au
câteva lucruri în comun, printre
care tenta]ia spre jocurile din
umbr`. Despre Dan Voiculescu
s-a scris o întreag` literatur`
privind rela]iile sale cu fosta
societate Dun`rea dinainte de
1989. Dun`rea a fost o firm`
acoperit` a Direc]iei de Informa]ii Externe, implicat` în
opera]iuni de aport valutar special, modul în care a fost desfiin]at` în 1990 nefiind nici pân`
în prezent l`murit. Des acuzat

de colaborare cu fosta securitate, Dan Voiculescu s-a ap`rat
cerând probe, care nu au fost
niciodat` furnizate, pentru c`
arhivele DIE nu au fost declasificate. Modul de operare al
societ`]ii Dun`rea presupunea
ca angaja]ii, parte ofi]eri, parte
civili, în anumite cazuri s` aib`
doar identitate, cea real`, care
nu era înscris` în documentele
operative [i cea conspirativ`
(de lucru). Extrem de pu]ini
ofi]eri superiori puteau face

leg`tura între s` spunem ofi]erul sau colaboratorul „x“ [i
economistul sau jurnalistul „y“,
angajat în opera]iuni de comer]
exterior.
Virgil M`gureanu este
mult prea bine cunoscut opiniei
publice atât ca fost ofi]er de securitate, cât [i conspirator anticeau[ist în grupul Iliescu –
Militaru – Brucan – Radu Nicolae. Dup` revolu]ie a fost
numit director al SRI, fiind
celebre scandalurile în care

institu]ia a fost implicat` între
1990-1997. Cozmin Gu[` este
la rândul s`u un maestru al
jocurilor secrete. Fiind secretar
al PSD a dirijat-o pe vedeta
porno Laura Andre[an s` aib` o
aventur` cu un lider PD.
Noua constuc]ie politic`,
admi]ând c` nu va încremeni în
proiect, va tulbura [i mai mult
apele [i a[a destul de tulburi ale
politicii române[ti.
Departamentul
investiga]ii
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„Tatãl arabilor“ i-a mai adus niºte
bani nemunciþi lui Hassan Awdi
Motto:
„Defectele“ unui om de afaceri român, comparativ cu Awdi:
– î[i onoreazq obliga]iile
– nu este arab [i totu[i dore[te sq facq afaceri în România

Sabotarea unei licita]ii câ[tigate legal

Arabii \nfrunt` legea

Pân` mai ieri am crezut c`
dac` un cet`]ean se prezint` la
o licita]ie [i o câ[tig`, bunul adjudecat devine propietatea
acestuia. Parc` recent s-a votat
un pachet de legi privind proprietatea [i justi]ia. Ce faci îns`
dac` proprietatea pus` la licita]ie apar]ine clanului Hassan
Awdi, celebrul de acum om de
afaceri american de origine libanez` stabilit în România prin
1990-1991 [i care brusc a devenit unul dintre a[a-zi[ii investitori strategici din România?

Executare silitã

Oamenii lui Awdi exercit` presiuni asupra executorului judec`toresc

Spe]a în sine nu este deosebit de complex`. Hassan
Awdi, prin manevre doar de el
cunoscute, a pus mâna pe spa]iul din Strada Od`i nr. 22 din
comuna Otopeni pentru SC
Agroindcom Chitila SA.
Pe acest spa]iu, Hassan
Awdi a amenajat un gen de
auto-service pentru ma[inile de
la Rodipet, unde este ac]ionar
majoritar. Conform surselor
noastre, pe acest spa]iu s-au
dezmembrat ma[inile Rodipet,
ale c`ror piese ar fi fost vândute. Nu putem trece u[or peste
faptul c` Hassan Awdi se angajase dup` privatizarea Rodipet
s` fac` o investi]ie de dou` milioane de dolari, angajament
neonorat nici în prezent.
Revenind la spa]iul din
Strada Od`i, men]ion`m c` împotriva SC Agroincom Chitila
SA, Administra]ia Patrimoniu-

lui Protocolului de Stat (APPS)
a cerut executarea silit` din
2003, deoarece prin sentin]a
civil` nr. 5501/ 29.06.2001 a
Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia
comercial`, societatea a fost
obligat` la plata sumei de
4.535.723.699 de lei, reprezentând contravaloarea obliga]iilor, dobânda legal` aferent` [i
cheltuieli judiciare.

Uite licitaþia,
nu e licitaþia
Pe data de 04.04.2005
terenul din Strada Od`i fiind
scos la licita]ie, este adjudecat
de domnul Gabriel Cîrstea din
Bucure[ti, care pl`te[te pe loc
patru miliarde de lei, urmând
conform în]elegerii s` pl`teasc`
înc` patru miliarde de lei.
Acest lucru rezult` din
toate documentele cercetate de
noi, inclusiv din adresa Biroului Executorului Judec`toresc
Dobra Ofelia Camelia. Conform adresei men]ionate, adresate lui Cîrstea Gabriel, „în data
de 04.04.2005, orele 11.00, a]i
fost declarat adjudec`tor al
imobilului, conform procesului-verbal de licita]ie“.
Intervine surpriza: tot pe
data de 04.04.2005 la orele
14.00, deci dup` ce licita]ia fusese câ[tigat`, SC Agroincom
Chitila SA trimite un fax prin
care solicit` anularea efectelor
licita]iei [i refuzarea încas`rii
banilor, deoarece brusc debitorul (gruparea Awdi), prin SC

Supremo Corporation SRL, a
achitat c`tre creditorul APPS
suma de 7.578.002.636 lei.
Men]ion`m c` aceast` cerere a
fost adresat` Biroului Executorului Judec`toresc, ceea ce nu
are relevan]` din punct de vedere juridic, deoarece numai instan]a de judecat` este competent` s` se pronun]e asupra cererii de executare silit`.

Cineva, acolo sus...
Se ridic` îns` o alt` problem`. A bunului-sim]. Ani de
zile societatea patronat` de gruparea Awdi refuz` s`-[i onoreze
obliga]iile c`tre stat. Când terenul este scos la licita]ie,
brusc, în câteva ore, se g`sesc
banii, dar numai dup` ce spa]iul
fusese adjudecat de o persoan`
privat` care are dou` „defecte“:

– î[i onoreaz` obliga]iile;
– nu este arab [i totu[i dore[te
s` fac` afaceri în România.
Investigând, am ajuns la
numele unuia dintre avoca]ii lui
Awdi. Fost judec`tor, ocupând
pân` nu demult o func]ie important` în Ministerul Justi]iei,
supranumit „tat`l arabilor“
domnul respectiv i-a garantat
lui Awdi c` va câ[tiga spa]iul
din Strada Od`i. În num`rul
viitor vom reveni cu am`nunte
de excep]ie despre dosarul
Awdi, inclusiv despre desele
sale eschive în fa]a legii.
George Dora

S`pt`mânalul „Alerta“
se ofer` s` pun` la dispozi]ia
noii conduceri a PNA
toate documentele privind
ilegalit`]ile comise
de c`tre Hassan Awdi.
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (VI)
Pentru ofi]erul instructor
era deosebit de important cum
reac]ionase viitorul s`u „elev“
la toate [opârlele pe care i le
aruncase în timpul dialogului,
la toate manevrele [i combina]iile de verificare a celor mai
esen]iale calit`]i ale unui ilegal:
sinceritatea [i loialitatea, cinstea [i corectitudinea, inteligen]a [i memoria, curajul [i spiritul
de sacrificiu, lipsa unor vicii
majore care l-ar fi împiedicat
s`-[i desf`[oare misiunea, dârzenia [i tenacitatea, rezisten]a
la greut`]ile [i priva]iunile prin
care urma s` treac`, rezisten]a
le tenta]iile mediului în care
urma s`-[i petreac`, poate, tot
restul vie]ii.

Raportul ofiþerului
instructor
Memoria ofi]erului instructor trebuia s`-l ajute acum
mai mult decât oricând, c`ci o
dat` terminat` prima întâlnire
urma un moment dificil pentru
el, un moment de analiz` [i sintez` al încheierii unui ciclu de
verific`ri tehnico-operative [i
de confirmare sau infirmare a
tuturor am`nuntelor ap`rute pe
parcursul acestora. Acest moment trebuia materializat într-un raport, un raport pe care
ofi]erul instructor era obligat s`
îl fac` la sfâr[itul unuia dintre
momentele cele mai importante
din stadiul de selec]ionare [i
verificare a viitorilor candida]i
în ascensiunea lor la postul de
ilegali. Raportul întocmit de
ofi]erul instructor era foarte

vast, detaliat, structurat dup` un
tipar clasic, începând cu o prim` categorie de date generale
privind identitatea candidatului
[i a rudelor sale pân` la gradul
IV. Urmau apoi date legate de
perioadele [colare pe care le
tr`ise candidatul: [coala elementar`, liceul, facultatea, precum [i alte cursuri post-liceale
sau universitare. La fiecare perioad` [colar` erau foarte importante rezultatele ob]inute de
candidat [i caracteriz`rile f`cute de profesori [i dirigin]i. În
analiza [i descrierea acestei perioade ofi]erul instructor trebuia s` puncteze deja unele
înclina]ii ale candidatului pentru anumite materii [i tr`s`turi
ale personalit`]ii în formare a
acestuia.
Conta foarte mult dac`
persoana punctat` avea înclina]ii spre materii tipice dezvolt`rii memoriei, fanteziei, analiza [i sinteza materiei, a spiritului creativ, a cunoa[terii cognitive, a filozofiei sau, în general, elevul era dornic s` cunoasc` întreg universul material [i
spiritual.

Grila temperamentalã
ºi de caracter
Notele ob]inute pe parcursul stadiului de preg`tire [colar`, îndeosebi consecven]a rezultatelor ob]inute conduceau
întotdeauna la concluzii foarte
apropiate de adev`rata personalitate în formare a candidatului,
mai ales c` toate aceste elemente de „gril` temperamen-
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tal` [i de caracter“ erau într-o
faz` de maxim` sinceritate [i
naivitate, ca urmare a vârstei la
care ele erau analizate [i investigate. Cred c` cititorii au în]eles foarte bine cât de atent [i
de obiectiv trebuia f`cut`
aceast` analiz` [i cât de reale
trebuiau s` fie concluziile ofi]erului instructor. Era primul
raport [i de el depindeau toate
celelalte analize [i sinteze privind situa]ia real` a viitorului
candidat [i nu trebuiau f`cute
nici un fel de gre[eli, fie ele de
ordin material, obiectiv, dar
mai ales subiectiv. Ofi]erul instructor trebuia s` analizeze, s`
gândeasc` profund [i intens, s`
disece toate elementele prezentate real din verific`ri [i s` contureze viitorul, elementele de
anticipa]ie pentru un autentic
ilegal. Era greu, dar nu imposibil, c`ci experien]a sa îi d`dea
un procent de garan]ie deosebit
de ridicat. Raportul ofi]erului
instructor continua cu date generale [i am`nunte despre rudele candidatului, începând cu p`rin]ii, fra]ii, surorile, unchii [i
m`tu[ile, veri[orii [i veri[oarele
acestuia, bunicii [i bunicile.
To]i trebuiau s` apar` cu toate
datele de identificare: domiciliu, preg`tire [colar`, profesie,
loc de munc`, apartenen]` politic`, trecut` [i prezent`, func]ii,
stare material`, concep]ii politice, antecedente penale [i politice, cazier judiciar etc. Contau
foarte mult antecedentele politice, apartenen]a lor la partidele
istorice [i situa]ia lor politic`
actual`.
Aceste ultime elemente
erau de fapt piatra de temelie
pentru reu[ita politic` a unui
candidat la ceea ce urma s` devin` dac` toate celelalte calit`]i
personale îl ajutau s` treac`
pragul succesului spre „turnul
de filde[“ al ilegalilor.

Fãrã politicã
ºi fãrã bani
Cel mai grav era ca unul
dintre p`rin]i, bunici, unchi sau
m`tu[i s` fi f`cut politic` în
vreunul dintre partidele istorice, oricare ar fi fost el; ]`r`nist,
liberal sau oricare alt partid.
Din start, candidatul era respins, chiar înainte de contactare

[i de prima întâlnire. Era, de
fapt, bila cea mai neagr` pentru
el. O asemenea pat` îl afecta,
de altfel, în orice ascensiune
politic` [i profesional`, pe orice
individ din perioada de sumbr`
amintire ceau[ist`.
O bil` alb` pentru candidat
era s` aib` o origine s`n`toas`,
s` provin` dintr-o familie cu o
stare material` cât mai precar`,
s` fi fost cât mai s`rac posibil,
iar rudele sale, pân` la gradul IV,
s` nu fi f`cut parte din partidele
istorice sau s` fi plecat definitiv
din ]ar`. Cu cât erai mai „curat“
cu atât erai mai apreciat [i aveai
mai multe [anse s` fii mai bine
v`zut pe scara evolu]iei profesionale, politice [i, de ce nu,
chiar materiale. Dac` erai
„p`tat“ nu mai aveai nici o
[ans`, chiar dac` explodau în
fa]a ta când dep`[eai toate baremurile de inteligen]`, corectitudine, loialitate, puritate moral`
[i preg`tire profesional`. „Pata“
era pat` la orice nivel de
preg`tire [i de în]elegere uman`
[i social`. Nu mai contau
calit`]ile personale, conta doar
„TRECUTUL“, un trecut care
nu putea fi [ters cu nici un detergent logic, pentru c` el r`mânea
consemnat într-un dosar, un
dosar u[or la gramaj, dar care
dep`[ea enorm de multe tone
când purta un nume, o istorie [i,
mai ales, o „autobiografie“.

O simplã ºtampilã
distrugea un dosar
Era dificil` sarcina ofi]erului instructor s`-i verifice din
start toate rudele candidatului.
Ca s` fie sigur c` verific`rile
sunt „bune“ [i c` cei care le fac
nu gre[esc, le repeta, uneori, de
câteva ori, c`ci pentru el era cea
mai mare gre[eal` politic`.
Ofi]erul instructor putea fi acuzat de orice, pentru cea mai
mic` gre[eal` în aprecierea datelor pe care le ob]inea din verific`rile la alte organe ale securit`]ii interne, iar gre[eli se mai
f`ceau. Era suficient ca din verific`rile f`cute la securitatea
intern` toate rudele candidatului s` apar` „curate“, iar în realitate una dintre rude s` fi f`cut
politic`, cu apartenen]` la ]`r`ni[ti sau liberali. Era o simpl`
scânteie care incendia toate ve-

rific`rile [i toat` via]a viitorului
candidat. Nimic nu mai conta.
O singur` pat` umbrea un destin, o simpl` [tampil` distrugea
un dosar, o via]` de om, indiferent de scara pe care urma s`
urce [i în ce direc]ie era îndreptat` ea. Experien]a profesional`
proprie [i a colegilor îl înv`]ase
pe ofi]erul instructor s` m`soare de o sut` de ori [i s` taie cu
foarfeca încrederii în ce fac al]ii
o singur` dat`. Acest procedeu
îi asigura întotdeauna un procent de siguran]` greu de remontat. Garan]ia succesului nu
consta doar în aprobarea raportului s`u [i deci a candidatului.
Pentru ofi]erul instructor garan]ia era de alt` conota]ie. Era
propria sa încredere în cel care
în viitorul apropiat [i îndep`rtat
îi putea deveni PRIETEN sau
un poten]ial DU{MAN. Dac`
el se am`gea [i încerca prin

raportul s`u s` mai adauge un
„b`]“ în palmaresul spionilor
recruta]i, preg`ti]i [i lansa]i, în
spa]iu, în realitate totul era ca
un parfum puternic, ame]itor,
dar pe care prima pal` de vânt îl
împr`[tia rapid, l`sând în urm`
doar un damf de aer viciat de
minciun`, impostur`, autoam`gire, inocen]` profesional`,
naivitate [i lips` de r`spundere.
Ofi]erul instructor [tia [i respecta procedeul potrivit c`ruia
„ulciorul nu merge de multe ori
la ap`“ [i-i cuno[tea efectele ori
de câte ori îl înc`lca. El [tia c`
meseria de profesor în arta spionajului sem`na cu destinul
para[utistului: „o para[ut` nedeschis`, o via]` pentru totdeauna închis`“.

„Mediul de viaþã“
Dup` ce descria episodul
vie]ii rudelor candidatului, ofi-

]erul instructor trecea la un capitol deosebit de interesant din
Raport, legat de „mediul de
via]`“ al candidatului.
Era un capitol captivant,
de adev`rat` literatur`, cu
amintiri din copil`rie, cu implica]ii emotive [i sentimentale,
cu întâmpl`ri reale, uneori de
basm, cu prieteni din copil`rie
[i cu tot ce ]ine de prima noastr` existen]` naiv`, care se
întip`re[te necondi]ionat în
ADN-ul sincerit`]ii [i purit`]ii
„individului“.
„Mediul de via]`“ al candidatului con]inea de fapt toate
acele întâmpl`ri [i evenimente
reale tr`ite de el, începând din
ziua în care a ie[it prima dat` pe
strada în care s-a n`scut, a
v`zut primii vecini, primii copii
cu mingea-n mân` [i i s-au topit
pe nas primii fulgi de z`pad`.
Din acest mediu începeau

descrierile reale care conturau
traseul viitorului spion. Traseul
real al vie]ii viitorului spion
avea o importan]` definitorie în
viitoarea legend` de acoperire a
identit`]ii acestuia. Acesta era
de fapt [i motivul pentru care
ofi]erul instructor, [i de fapt
regulile [i instruc]iunile care
asigurau cadrul informativ al
muncii de spionaj, impuneau
respectarea unor imperative
care nu puteau fi înc`lcate
niciodat`, c`ci cea mai mic`
abatere ar fi fost fatal`, [i pentru ofi]erul instructor [i pentru
viitorul ilegal.
Nu vom detalia, în aceast`
faz`, nici un fel de am`nunte
ale acestui raport de cauzalitate
întrucât ele vor fi analizate ulterior într-un alt stadiu al preg`tirii viitorilor ilegali. (va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Ultima întâlnire cu Agentul A007 (III)
M` uitam la prietenul meu
[i mi-l imaginam cum urma s`
se descurce singur la primul
contact real cu autorit`]ile italiene, la care fusese instruit s`
se predea pentru a cere azil
politic. Întâlnirea cu italienii era
pentru A007 „floare la ureche“.
Era de fapt un contact oficial pe care îl f`cea orice transfug român care dorea s` ajung`
într-un lag`r, situat destul de aproape de Roma. Organele de
spionaj române[ti cuno[teau tot
traseul oric`rui transfug român
care se preda în Italia, cum proceda pentru a se preda autorit`]ilor italiene, ce formulare completa, cum urma s` fie cazat,
dar, cel mai important lucru,
cum urma s` fie anchetat de organele de contrainforma]ii din
lag`r, ce date urmau s` „culeag`“ acestea de la fiecare român,
cum se desf`[ura „ancheta“,
cum verificau datele ob]inute [i
mai ales prin ce persoane [i
metode. Ofi]erii din Agen]ia de
spionaj a României de]ineau în
acea perioad` o arhiv` cu tot ce
]inea de lag`rele de transfugi
din Europa, de la loca]ie, sistem
de organizare [i paz`, structura
pe servicii de anchet`, pe ]`ri,
profesii de transfugi, sexe, vârste, modul de via]` al transfugilor, condi]iile de cazare, pro-

gram de anchet` [i de „divertisment intern“, perioada de „deten]ie“, leg`turile cu statele europene [i americane care urmau
s`-i preia pe transfugi etc.

„Biografia legendatã“
Aveam deja [i listele [i
fotografiile cu personalul propriu al lag`relor, cu func]iile [i
gradele ofi]erilor din administra]ie sau a celor de informa]ii
[i contrainforma]ii care lucrau
sub acoperire, metodele pe care
le foloseau în ancheta obi[nuit`
sau cele folosite pentru recrutarea unor transfugi. Printre regulile [i metodele stricte [i obligatorii cu care erau preg`ti]i ilegalii înaintea plec`rii în misiune
extern`, existau [i acelea ale
prezent`rii unor filme [i materiale documentare legate de lag`rele de transfugi în care urmau
s` ajung` [i cum urmau s` fie
ancheta]i, cu privire la toate
datele din biografia proprie, în
cazul ilegalilor – „biografia
legendat`“. Era de fapt primul
pas al contactului ilegalului cu
„du[manul“, cu organele de
contrainforma]ii str`ine, care-l
treceau prin nemeroase du[uri
reci, îl purificau la sânge, apoi îl
verificau în ]ara de origine la
cele mai mici [i mai subtile
am`nunte. Metodele folosite în
lag`r în anchetele cu transfugii
difereau în func]ie de primul
formular completat de „transfug“. I se cereau mai întâi date
generale din autobiografia proprie, din care organele de contrainforma]ii tr`geau primele
concluzii, despre preg`tirea
profesional` [i de cultur` general` a acestuia, institu]ia în
care lucrase, valoarea sa ca specialist într-un domeniu sau altul, rela]iile [i conexiunile socio-profesionale [i politice ale
celui anchetat, rudele apropiate
[i valoarea lor pentru contraspionajul occidental. Într-un cuvânt, din primele teste, anchetatorii din lag`r îi stabileau transfugului un CV informativ [i
contrainformativ, c`ruia îi d`deau un calificativ, în func]ie de
care orientau ancheta într-un
anume sens, favorabil lor [i
numai lor.

Rude multe,
verificare amãnunþitã
Agentul nostru A007 cuno[tea [i era familiarizat din
timp cu tot ce urma s` se întâmple cu el, din momentul intr`rii în lag`r, dar mai ales pe
parcurs. Fusese bine instruit [i
mai ales c`lit, c`ci se putea
a[tepta oricând [i la folosirea
unor metode mai pu]in ortodoxe, de intimidare fizic`, dar [i
psihic`, de amenin]are direct`
sau indirect` asupra „rudelor“
r`mase în ]ar`. A007 st`tuse în
lag`r doar 6 luni, o perioad`

minim` de obicei, pentru c` noi
cuno[team [i cazuri când „al]i
transfugi“ fuseser` ancheta]i
mult mai multe luni, iar verific`rile pe teren le prelungiser`
[ederea [i confirmarea celor
declarate de ei la interogatoriile
repetate [i obsedante. Durata de
[edere în lag`r depindea foarte
mult [i de complexitatea „biografiei“ cu care era dotat ilegalul, „biografie“ care putea avea
un lan] al descenden]ei [i ascenden]ei mai scurt sau mai
dezvoltat de rude, cu conexiuni
nu doar pe teritoriul României,
dar [i în alte state europene sau
în alt` parte a globului. Când
ilegalul declara un num`r mare
de rude, cu conexiuni na]ionale
sau în str`in`tate era normal ca
organele de anchet` s` aib` mai
mult de lucru în verificarea
acestora cât mai detaliat`, verificare deosebit de important`
pentru garan]ia reu[itei „legendei“ ilegalului. Era [tiut c`
dup` verificarea pe teren a „rudelor“ ilegalului, aflat în situa]ia de transfug în orice lag`r din
Europa un rezultat pozitiv îi
d`dea acestuia primul „permis“
autentic de intrare în spa]iul pe
care urma s`-l declare chiar el
c` inten]ioneaz` s` se stabileasc` definitiv sau par]ial ca
azilant politic.

Prima intersecþie
Era primul permis pentru
c` verific`rile din lag`rul de
transfugi erau doar preliminarii, [i nu suficient de am`nun]ite. Ele se f`ceau la modul
general, dar confirmau într-un
suficient de mare procent c`
„legenda biografic`“ cu care
fusese dotat ilegalul era beton
[i c` ea putea s` fie sus]inut` în
continuare, eventualele mici
fisuri putând fi oricând remediate din Centrala de spionaj a
României. Pentru ilegalul anchetat în lag`rul de transfugi,
încheierea perioadei de anchet`
[i plecarea sa c`tre ]ara în care
declara c` [i-a ales-o ca re[edin]a temporar` avea [i o alt`
semnifica]ie, mai mult de ordin
moral [i psihologic, c`ci se
sim]ea sigur pe el, pe tot ce declarase [i fusese verificat la primul contact cu organele de
contrainforma]ii str`ine. Pentru
ilegal era prima confirmare c`
toat` preg`tirea sa din ]ar` pe
linia „legendei“ cu care fusese
dotat de ofi]erul instructor era
bine f`cut`, la cel mai înalt nivel de profesionalism al centralei de spionaj. Era de fapt prima
intersec]ie la care se oprise în
via]a de ilegal, iar semaforul
s`u avea de acum culoarea verde sau „Mergi înainte, c` vei
reu[i cu siguran]`!“. (continuare în num`rul urm`tor)
Sorin V.
Teodorescu
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Escrocherii cu cãrþi de credit
Fiecare opera]iune cu cardul este cunoscutq imediat \n toatq Europa
Cardul, sau cartea de credit, cum ar insista s` spunem
profesorul Pruteanu, \ncepe
s`-[i fac` sim]it` prezen]a din
ce \n ce mai des \n via]a de zi cu
zi a românului. Din ce \n ce mai
multe societ`]i, de obicei cele
private, dau angaja]ilor salariile
pe card. Facturile se pot pl`ti
mai u[or, evitând cozile [i b`taia de cap pricinuite de func]ionarii de la ghi[eu, iar la cump`r`turi totul este mult mai
simplu, mai ales dac` sunt f`cute pe Internet.
Aceast` afacere \nfloritoare nu putea s` scape nici ea
aten]iei escrocilor sau ho]ilor. A
urmat, cum este [i firesc, reprofilarea. Ucenicia [i-au f`cut-o
\n Occident, acolo unde aproape fiecare persoan` are cel pu]in un card \n buzunar. Poli]i[tii
din Fran]a, Spania sau Germania s-au plâns, de nenum`rate
ori, de cre[terea alarmant` a infrac]iunilor \n acest domeniu,
cauzat`, \n mare parte, de
români. Cu o „carte de vizit`“
bine pus` la punct, o parte dintre ace[ti infractori au fost
trimi[i sau au venit de bun`voie
\napoi, \n România. Iar aici
aplic` ce au \nv`]at.
Autorit`]ile se confrunt`
cu noi [i complexe scheme de
fraude, incluzând infrac]iuni cu
c`r]ile de credit \mpotriva institu]iilor financiare [i a companiilor produc`toare de carduri
bancare. Infractorii ac]ioneaz`
cu ajutorul persoanelor ce au
acces u[or la aceste informa]ii.
Complicii sunt, de obicei, func]ionari ai b`ncilor, persoane
responsabile de bagajele ce trec
prin aeroporturi [i curieri po[tali, dar au luat na[tere [i grupuri organizate care fur`, falsific` sau creeaz` carduri. De[i
metodele sunt numeroase, câteva r`mân de baz` [i se folosesc
de aparatura \nvechit` din
punct de vedere tehnologic [i
de neaten]ia \n manipulare a
posesorilor de c`r]i de credit.

Holograma absentã
Cea mai frecvent \ntâlnit`
metod` const` \n falsificarea
cardurilor „Visa“ [i „MasterCard“. Noile tehnologii au
venit \n ajutorul falsificatorilor,
\nlesnind producerea lor de la
zero. De obicei, un card fals
poate fi rapid identificat prin
examinarea cu aten]ie a hologramei. Pe cardurile reale, holograma este introdus` \n plastic din fabrica]ie. Cardurile false con]in, de regul`, o hologram` procurat` de la un distribuitor ilegal. Aceste holograme
sunt lipite deasupra cardului.
Se poate vedea sau sim]i la pip`it c` aceste holograme sunt
ata[ate ulterior.

Atenþie la „pisicuþã“!
Infractorii „scaneaz`“ bagajele pasagerilor, c`utând carduri bancare sau informa]ii ce
i-ar putea ajuta la falsificarea
acestora. Falsificatorii produc
fâ[ii magnetice pentru cardurile
care con]in nume, numere de
conturi, limite de credit [i alte
informa]ii identificatoare ale
de]in`torilor. |n diverse restaurante, chelnerii trec c`r]ile de
credit ale clien]ilor, pe care le
primesc \n momentul pl`]ii
consuma]iei, printr-un reader
electronic portabil (numit
skimmer sau pisicu]`), un dispozitiv de m`rimea unui pachet
de ]ig`ri, care decodeaz` informa]iile de pe banda magnetic`,
[i care preia informa]iile ce vor
fi apoi transferate pe un card
nou. Aparatul decodific` pe loc
numele [i prenumele titularului, banca unde se afl` contul,
circuitul interna]ional [i coordonatele bancare. Un „skimmer“ poate \nmagazina datele a
500 de carduri.

Alte metode
Escrocii dau anun] de angajare la munc` [i ofer`, pentru
cei interesa]i, un num`r de tele-

fon, sau chiar, \n unele cazuri,
adresa biroului. „Interviul“ va
avea loc telefonic, de cele mai
multe ori, \ntr-o loca]ie neutr`
sau chiar \ntr-un bloc de birouri
unde accesul se poate face mai
u[or. Escrocul explic` viitorului angajat c` salariul va fi
primit prin intermediul cardurilor „Visa Classic“ sau „Master
Card“. Bine\n]eles c` \i explic`
[i c`, pentru acest lucru, este
obligatorie deschiderea unui
cont la banc`. Dup` ce „subalternul“ \[i deschide cont [i ob]ine cardul, [eful s`u i-l cere
„pentru \ntocmirea documentelor“. Escrocii confec]ioneaz`
un duplicat pe care \l expediaz`
urgent \n str`in`tate, unde pot fi
retrase f`r` autorizare sume de
pân` la 50 de dolari la fiecare
tranzac]ie.
Pentru a fi siguri c` duplicarea c`r]ii de credit merit`
efortul [i c` nu vor avea surpriza s` nu g`seasc` nimic, escrocii propun angajarea pe o
func]ie bine pl`tit` \n companii
interna]ionale, bine cunoscute
de c`tre publicul larg. Totodat`,
ei spun c` salariul va fi transferat pe contul unui card deosebit,
care poate lucra cu valut`, se
poate folosi [i \n str`in`tate [i
ofer` [i posibilitatea de debit,
dar pentru deschiderea c`ruia
este necesar` depunerea unei
sume care poate fi \ntre 500 [i
1.000 de dolari. Victima se
prezint` la banca indicat`, unde
este \ntâmpinat` de un „func]ionar al b`ncii“, cu o map` \n
mân`.
Dup` semnarea \n holul
b`ncii a documentelor de deschidere a contului [i de angajare, victima d` banii escrocului, pentru ca acesta s`-i depun`
\n cont. Nu mai este nevoie s`
spunem c` aici se termin` rela]iile dintre „angajator“ [i „angajat“. Escrocul dispare cu banii, iar victima protesteaz` \n
zadar \n fa]a adev`ra]ilor lucr`tori ai b`ncii.

Scãpãri în
regulamentele
bãncilor
Conform regulamentelor,
emi]`torii c`r]ilor de credit sunt
datori s` crediteze un cont al
clientului pân` la momentul de
decontare prin instrumentul de
plat`. De[i acest regulament a
fost conceput spre a ajuta
clien]ii, el creeaz` „fereastra de
oportunitate pentru fraud`“.
Schema este simpl`. Folosind o
carte de credit contraf`cut` sau
furat`, grupul fie c` efectueaz`
o plat` anticipat` pe card sau
pl`te[te \n plus o balan]` existent`, folosind un cec fictiv.
Deoarece contul este creditat la
primirea pl`]ii, avansurile \n
numerar pot fi imediat ridicate
contra cardului bancar pân` la
eliberarea cecului de plat`.
|ntr-o perioad` relativ scurt` de
timp, o organiza]ie criminal`
poate repeta metoda de sute de
ori, ob]inând profituri enorme.

Metode
de contracarare
Visa EU a lansat un nou
instrument de detectare a tran-

zac]iilor frauduloase, cu scopul
reducerii nivelului fraudei \nregistrat \n ]`rile Europei.
VISOR (Visa Intelligent Scorring of Risk) este un sistem
care verific` tranzac]iile cu carduri pentru a oferi un punctaj
cât mai corect al riscului prin
analizarea comportamentului
de consum al fiec`rui posesor
de card, dar [i profilul fiec`rui
comerciant. Astfel, de fiecare
dat` când o tranzac]ie trece prin
„VisaNet“, ea este trimis` automat c`tre re]eaua neural` VISOR, pentru analiz` [i scoring.
VISOR examineaz` tranzac]ia,
proces \n care este luat \n calcul
profilul clientului (inclusiv
comportamentul de consum
stabilit prin tranzac]iile anterioare) [i profilul comerciantului (inclusiv categoria din care
face parte [i adresa, precum [i
informa]iile legate de orice
activitate frauduloas` anterioar`). VISOR genereaz` un
scor pentru fiecare tranzac]ie.
Cu cât acesta este mai mare, cu
atât este mai mare [i probabilitatea de fraud`. Dac` scorul
dep`[este nivelul stabilit de
banc`, o aten]ionare este tri-

mis` direct la biroul b`ncii.
Banca verific` dac` tranzac]ia
este frauduloas` [i trimite rezultatele \napoi la VISOR.
Fraudele sunt detectate \n
propor]ie mai mare. O dat` cu
cre[terea pierderilor generate
de fraude \n Europa, detectarea
lor a devenit un instrument
esen]ial pentru orice emitent de
card. B`ncile membre au sesizat o cre[tere \ntre 15 [i 60% a
ratelor de detectare a fraudelor.

Tehnologie
nouã
Noua tehnologie este menit` s` combat` problema contrafacerii cardurilor prin copiere – cea mai comun` metod` de
fraudare. Banda magnetic` de
pe spatele cardului este copiat`
de fraudatori prin utilizarea
unui cititor de carduri handheld. Dup` copiere, cardul este
„clonat“. Noile carduri au un
microcip de m`rimea unei unghii, care stocheaz` date personale \ntr-un mod mai sigur
decât o face banda magnetic`,
fapt care face mult mai dificil`
contrafacerea.
CLAUDIU BRAN
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Porsche Romania, în conflict
cu proprii clienþi
sute de mii de euro [i care,
logic, ar fi trebuit s` parcurg`
mai mult de câteva zeci de mii
de kilometri, a[a cum s-a \ntâmplat. Unele dintre aceste
persoane se afl` chiar \n procese cu Porsche Romania, \n
\ncercarea de a-[i afla dreptatea
\n fa]a instan]elor de judecat`.

Ciudãþenii
incredibile

Autoturismul \nainte de intrarea \n repara]ie

Când auzi de Porsche
parc` \]i vine s` iei automat
pozi]ia de drep]i. Porsche
Romania reprezint`, pentru
necunosc`tori, reprezentan]a
din ]ara noastr` a celebrului
produc`tor de autoturisme de
lux. {i chiar este. Dar Porsche
Romania import` [i alte m`rci
celebre [i este chiar cel mai
mare importator [i comerciant
de autoturisme de lux din
România. Bine\n]eles c` posed` [i un service care se ocup`

O societate comercial`
care a cump`rat „la prima
mân`“ un automobil de lux de

cu repara]iile ma[inilor \n
garan]ie, \n special. {i aici
intervine problema. La redac]ia
noastr` au venit mai mul]i fo[ti
clien]i ai acestui service, care
reclam` c` ma[inile le-au fost
f`cute zob de c`tre mecanici, c`
nu mai prezint` siguran]` pentru circula]ia pe drumurile publice, iar firma refuz` s` \[i
repare gre[elile conform legii.
S` nu neglij`m faptul c` vorbim despre limuzine de lux,
unele dintre ele cump`rate cu

la Porsche Romania s-a ales cu
o pagub` de mai bine de 60.000
de euro, dup` ce meseria[ii
comerciantului i-au „reparat“ la
ma[ina de lux o serie de defecte
majore. {i asta, dup` ce ma[ina, considerat` de lux [i
având un pre] pe m`sur`, func]ionase conform parametrilor
s`i \n jur de un an, respectiv
câteva zeci de mii de kilometri.
De fapt, primele probleme au
\nceput s` apar` dup` doar,
aten]ie!, 15.000 de kilometri la
bord, iar dup` repara]iile efec-

Auto dezechipat, partea frontal`

tuate la 44.000 km, ma[ina,
practic, nu mai poate fi utilizat`. Este verdictul dat atât de
un expert român, cât [i de TUV,
cel mai puternic organism de
expertiz` auto din Germania. Acum, autoturismul zace
\ntr-un garaj, iar Porsche Romania refuz` orice idee de
desp`gubire.

„Cazul Lãzãrescu“

Coloan` direc]ie smuls`

Pare [i el desprins dintr-un
co[mar. Omul [i-a cump`rat un
VW Bora avariat pe stângafa]`. Contractul \ncheiat cu
Porsche Romania prevedea
\ndreptarea caroseriei \n
aceea[i zi. Dup` patru luni [i
jum`tate, ma[ina a fost gata.

Mai precis, lucrarea a fost
f`cut` cu atâta „aten]ie“, \ncât
piesele nu se mai puteau prinde
\ntre ele. Mai mult, coloana de
direc]ie a fost „demontat`“ prin
smulgere, unele piese au fost
lovite, altele \nlocuite sau chiar
disp`rute. Ma[ina a fost p`strat` perfect, adic` a plouat \n
ea, iar pe scaune au dormit
câinii, sus]ine proprietarul.
Acestea sunt doar dou` dintre
cazurile pe care le reclam` fo[tii clien]i. Dosarul cu dovezi pe
care l-am primit num`r`, \ns`,
mult mai multe cazuri [i sute de
pagini. Dup` verific`rile de rigoare v` vom prezenta toate
aceste fapte incredibile.
Departamentul anchetq

Mafia pqdurilor [i jaful na]ional
Imediat dup` ’90, câteva
persoane care lucraser` sau
lucrau \n domeniu [i-au f`cut
firme care urmau s` se ocupe
cu exploatarea p`durilor. Legile
române[ti erau extrem de favorabile. Se putea t`ia oricum [i
oricât, taxele pentru export erau
aproape inexistente [i fiecare
putea face orice \[i dorea. Anii
au trecut, au ap`rut legi, dar
prea târziu: mafia p`durilor se
formase, era puternic`, iar reprezentan]ii s`i nu mai puteau
fi atin[i de nimeni.

Reacþii inutile
|n urm` cu un an, parlament`rii Dan Coriolan Simedru, deputat PNL, vicepre[edintele Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor [i Corup]iei, [i
Becsek Garda Dezso, deputat
UDMR, membru al aceleia[i
comisii au acuzat directorul
Romsilva Ion Dumitru c` protejeaz` pe cei implica]i în „mafia lemnului“ din jude]ul Harghita, unde „au disp`rut“ patru
p`duri, ceea ce reprezint` câteva zeci de mii de metri cubi de
material lemnos.
Circa 40 de mii de metri
cubi de mas` lemnoas` s-au
furat, „evaporat“ [i comercializat ilegal, numai într-una din
cele patru p`duri „disp`rute“ din
zona Gheorgheni, ceea ce a adus
statului un prejudiciu de 17 mi-

liarde de lei (numai din plata
taxei pe valoarea ad`ugat` [i a
impozitului pe profit sau venit).
Ancheta a fost demarat` ca urmare a sesiz`rilor primite din
partea cet`]enilor c`rora urmau
s` le fie retrocedate o parte din
p`durile furate [i „evaporate“.

Contra legii
Procurorii din jude]ul Harghita între 2001-2004 au reu[it
s` blocheze punerea în aplicare
a hot`rârii Camerei Deputa]ilor
din 2000 care prevedea pedepsirea penal` [i judiciar` a acelor
infractori care au prejudiciat
fondul forestier na]ional [i
economia forestier` din Ro-

mânia. Din p`cate, nu se
dore[te efectuarea unor cercet`ri obiective pentru a nu se
atinge de proteja]ii prefecturii
pe plan local [i jude]ean. Faptul
c` procuratura folose[te dou`
m`suri, se dovede[te prin faptul
c` în dosarele penale care se
refer` la mafia lemnului din
jude]ul Harghita, pentru acelea[i infrac]iuni, unii sunt trimi[i în judecat`, iar al]ii sunt
sco[i de sub urm`rire penal`.
Mafia lemnului a gestionat un
jaf f`r` precedent care a avut
loc în p`durile române[ti în
ultimii 15 ani. Mafia nu ar fi
fost atât de eficient` dac` nu ar
fi avut acoperire politic` [i

intr`ri la cele mai înalte structuri ale statului, de la poli]ie
pân` la guvern. Mafia lemnului
finan]eaz` campanii electorale,
asigur` bun`stare pentru o
seam` întreag` de figuri înalte,
iar pe fondul anarhiei legislative a fost capabil` s` se dezvolte nestingherit, sub ochiul
îng`duitor al puterii, oricare ar
fi fost ea.

Mafie în toatã þara
Bor[a este un ora[ cunoscut atât în ]ar`, cât [i peste
hotare, [i asta datorit` nu numai
faptului c` este o zon` turistic`
interna]ional`, ci [i faptului c`
din acest ora[ au emigrat spre

vest un num`r impresionant de
localnici. Dar Bor[a este recunoscut` [i ca o zon` a României în care exploatarea lemnului se face dup` cum vrea
fiecare, ap`rând aici o adev`rat` „mafie verde“. Sub ochii
celor care ar trebui s` ia m`suri
pentru a stopa acest dezastru
ecologic, indivizi certa]i pân` [i
cu bunul-sim] în[al`, fraudeaz`, amenin]` atât oameni simpli, cât [i reprezentan]i ai organelor competente.
Moldova a devenit raiul
pentru mafia lemnului. Un caz
aparte îl reprezint` jude]ul
Neam], o zon` înconjurat` de
mun]i. Monopolul defri[`rilor
[i al desp`duririlor a fost de]inut pân` în zilele noastre de
Culi]` T`râ]`, om de afaceri,
fost deputat PSD. {i ast`zi,
Romsilva Neam] se afl` în procese cu T`râ]` pentru recuperarea unor datorii de miliarde.
Firmele lui T`râ]` sunt acuzate
c` au exploatat lemnul în b`taie
de joc. Pe de alt` parte, Culi]`
T`râ]` sus]ine c` nu are nici o
datorie la Romsilva [i c` justi]ia îi va face dreptate.

Din nou,
Moldova
Regimul Silvic Teritorial
Foc[ani lucra ca-n codru, f`r`
avize legale. Institu]ia pus` s`
p`zeasc` p`durea n-avea re-

gulament de func]ionare, inspectorii nu [tiu ce-i aia condic` de prezen]` sau comisie
de disciplin`, iar eviden]a copacilor t`ia]i se f`cea „din
pix“. Pe lâng` faptul c` unii
dintre inspectori nu semnaser`
fi[ele posturilor, nici nu obi[nuiau s` fac` rapoarte de activitate. Doi inspectori nu
semnaser` condica deloc. Nu
s-a ]inut la zi eviden]a cheltuielilor financiare pe elemente,
nu s-a întocmit o balan]` de
verificare lunar` etc. În urma
controlului, s-a constatat c` de
aproape jum`tate din cota de
p`dure dat` spre exploatare de
Regimul Silvic Foc[ani nu se
prea [tie mai nimic. Cire[ii au
avut cel mai mult de suferit.
Lemnul lor valoros, extrem de
cerut pe pia]a mobilei, a generat o sumedenie de acte false menite s` acopere t`ierile
f`cute f`r` nici un discern`mânt. Zeci de hectare de cire[i au fost rase, cu aprobarea
conducerii Regimului Silvic
Foc[ani. Propunerea de demitere a întregii conduceri a
DTRSV Foc[ani a fost aprobat` de ministrul Agriculturii
[i P`durilor, Gheorghe Flutur.
Din nefericire, acestea
sunt doar câteva date, pu]ine,
despre ce se \ntâmpl` cu adev`rat. Vom reveni cu detalii.
Claudiu Bran
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Poliþia în acþiune – Care poliþie?
Într-o sear` de aprilie a lui
2002 ni[te tineri studen]i au
dorit s`-l s`rb`toreasc` pe prietenul lor Marius Cali]escu, a
c`rui zi aniversar` era.
Au rezervat o mas` la discoteca Calise din sectorul 6 al
Bucure[tilor.
La orele 20.30 au ajuns la
discotec`. În jurul orelor 2.00,
au venit la masa tinerilor studen]i
patru huligani, ni[te huidume
p`roase, neb`rbieri]i, cu p`rul
soios [i cu ochii ro[ii de b`utur`.
F`r` vreun motiv temeinic
l-au lovit cu pumnul în figur`
pe primul care se afla lâng` ei.
Pe Iancu Bogdan. Acesta, luat
prin surprindere, s-a pr`bu[it la
podea, iar huliganii au continuat s`-l loveasc` cu picioarele [i
cu pumnii în abdomen, în cap,
în torace. Apoi l-au lovit pe
Iancu Eugen, pe Tinc` Ana, pe
Cali]escu Marius, pe Cazan
Olimpia, pe Tinc` Florin, pe
Ardeleanu Valentina, pe Cre]u
Daniela. Fiecare dintre cei
lovi]i era trântit la podea [i i se
administra câte un picior fetelor [i mai multe picioare b`ie]ilor de c`tre bestiile analfabete.

„Nu putem
sã intervenim,
nu avem voie“
Iancu Eugen a ie[it din
discotec` s` anun]e poli]ia. În
fa]a u[ii se afla, întâmpl`tor sau
nu, un echipaj de poli]ie de la
sec]ia 20. Omul le-a relatat poli]i[tilor întâmplarea, solicitându-le sprijinul, în speran]a c`
poli]ia, pl`tit` [i din banii lor,
va interveni [i-i va pune la
punct pe opresori.
Un plutonier arogant (oare
ce motive o fi având?) [i-a dat
cascheta pe spate cu un gest de
lehamite, l`sând s` i se vad`
bretonul, r`spunzându-i lui
Iancu Eugen: „Nu putem s`
intervenim, nu avem voie“,
dup` care a închis u[a ma[inii
[i probabil [i-a v`zut lini[tit de
dulcele somn din timpul serviciului.
Între timp, persoanele
opresate au ie[it cu mare greutate din discotec`, urm`rite de
huligani.
De[i Iancu Bogdan abia se
mai ]inea pe picioare, în fa]a

echipajului de poli]ie a fost din
nou b`tut, înjurat ca la u[a cortului [i scuipat de aceia[i huligani, sub privirile nep`s`toare
ale poli]i[tilor. Poli]ia niet,
n-are voie s` intervin`, p`i
unde ne trezim noi aici, de când
intervine poli]ia în astfel de
cazuri?
Adresantul necunoscut,
trebuia chema]i pompierii, hingherii, gunoierii, ienicerii, dar
nu poli]ia. Ce b`ie]i ne[tiutori [i
`[tia, degeaba sunte]i studen]i
c` nu [ti]i nimic, vorba huliganilor d` v-a b`tut.
Tinerii b`tu]i au insistat la
poli]i[ti s` ia m`suri [i s` curme
aceast` situa]ie. Unul dintre
„oamenii legii“, iritat de insisten]a cet`]enilor opresa]i, i-a
întrebat amenin]`tor: „Ave]i
600.000 lei la voi ca s` pl`ti]i
amenda pentru tulburarea lini[tii publice? Sau mai bine disp`re]i din zon` pentru c` pute]i
s-o p`]i]i mai r`u. Ace[tia sunt
juc`tori de la Clubul Sportiv
Steaua, cunoscu]i la a 20-a pentru scandaluri, iar noi nu avem
voie s` ne b`g`m.“
Auzind poli]i[tii c` tinerii
studen]i opresa]i de huligani

unul [i s` se pun` de acord, ca
declara]iile lor s` coincid`. Altfel nu se explic`.)
Este introdus` în birou
Cre]u Daniela. Aceasta dore[te
s` relateze în plângere [i în

vor merge la poli]ie pentru a
depune plângere penal`, au
coborât, i-au rugat pe huligani
s` urce în ma[in` [i au plecat la
Sec]ia 20 Poli]ie.

s` scrie c` s-au îmbrâncit reciproc [i c` nu s-a întâmplat nimic grav, s` nu mai exagereze
etc. Fata a insistat, relatându-i
c`pitanului c` Iancu Bogdan a
le[inat în urma loviturilor primite, la fel [i al]i tineri din grupul lor. Ea îns`[i a fost lovit` [i
trimis` la podea. Când s` a[tearn` pe hârtie ce-i relatase
verbal, poli]istul o pune la
punct sever, cu un glas t`ios:
„Domni[oar`, vezi c` aici eu fac
ancheta [i c` dumneata scrii ce
trebuie, [i nu mai fabula, clar?“.
Partea v`t`mat` îi atrage
politicos aten]ia c`pitanului c`
plângerea [i declara]ia îi apar]ine, este relatarea ei, c` este student` în ultimul an la Facultatea de Drept [i cunoa[te foarte
bine aceste aspecte [i drepturile
sale procesuale de fapt. Iritat,
c`pitanul (nu [tiu dac` avea sau
nu studii de drept) se r`ste[te la
partea v`t`mat`: „Nu-mi da tu
mie lec]ii, domni[oar`, e clar?
Avea un fix cu clarul acesta, un
tic verbal, probabil, c` îl fo-

Circul
La poli]ie, tinerii opresa]i au
fost ]inu]i afar`, vorbindu-li-se
urât, atât de ofi]erul de serviciu,
cât [i de alte cadre de poli]ie, în
timp ce huliganii au fost invita]i
politicos în birou. To]i într-un
singur birou. (S` aud` ce spune

losea prea des pe unitatea de
timp.
În aceste condi]ii, partea
v`t`mat` s-a ridicat, renun]ând
s` mai depun` plângere la acest
organ de poli]ie, adresându-se

li-l prezinte, pentru ca apoi s`-l
poat` descrie în declara]ia pe
care ar fi trebuit s-o dea. Nu a
fost vorba de vreo recunoa[tere
din grup sau ceva asem`n`tor.
Nu, poli]istul i-a ajutat pur [i

torii, este limpede ca [i cristalul. Nu este posibil ca ni[te infrac]iuni cu autori cunoscu]i s`
nu fie solu]ionate de poli]ie din
2002 pân` în 2005, când, la ora
la care scriem aceste rânduri,
nici una dintre p`r]ile v`t`mate
nu au fost audiate.
P`r]ile v`t`mate au solicitat în scris parchetului ca lucrarea s` nu fie dat` spre rezolvare
ofi]erilor Sec]iei 20, întrucât
exist` interes în cauz`. Parchetul parc` n-ar fi auzit de recuzare [i au trimis plângerea tot la
Sec]ia 20. Rezultatul este acesta de care v-am povestit, zero
lei, zero bani.

Imaginea Poliþiei

declara]ie, în mod logic [i
cronologic, desf`[urarea evenimentelor. C`pitanul, al c`rui
nume a r`mas necunoscut (purta barb`, musta]` era brunet,
orele 3.00 la 14.04.2002) nu i-a
permis s` relateze ceea ce a
v`zut, auzit [i sim]it pe pielea ei
victima opresiunii, obligând-o

parchetului cu plângere în sensul celor p`]ite.

simplu pe infractori. Halal anchet`, halal anchetatori!

Cu picioarele
pe biroul poliþistului

Muºamalizare crasã

Într-un alt birou se aflau
opresorii to]i [i un poli]ist. Unul
dintre ei st`tea pe scaun în fa]a
poli]istului [i cu picioarele pe
biroul acestuia (este clar` rela]ia de prietenie dintre poli]ist [i
opresori), discutând prietene[te
cu acesta (Poli]istul era un tip
brunet, p`r des [i negru, sprâncene arcuite, ochii negri, în`l]ime medie, constitu]ie atletic`.
Nu s-a prezentat nici cu grad,
cu nici cu nume.).
Ne uime[te pur [i simplu
pân` la ce nivel a coborât demnitatea poli]istului, s`-l lase pe
infractor s` stea cu picioarele
pe masa unde, chipurile, el, poli]istul, îl ancheta. Aiurea anchet`. A fost a[a de „dur` [i
profesional f`cut`“ c` nici dup`
trei ani pr`p`ditul de dosar nu a
ajuns în instan]`.
Apoi, poli]istul l-a chemat
pe Iancu Bogdan, care abia se
mai ]inea pe picioare, în biroul

P`r]ile v`t`mate, v`zând c`
pierd noaptea de poman` pe la
poli]ie, au insistat s` li se comunice datele infractorilor, ele fiind
de acord s` lase poli]i[tilor datele lor. Vroiau s` se adreseze instan]ei de judecat` pentru celelalte infrac]iuni comise asupra
lor (amenin]area cu moartea, insult`). Auzind poli]i[tii c` p`r]ile
v`t`mate vor depune plângere
penal` [i împotriva lor la Parchetul Militar, le-au dat pe o
bucat` de hârtie rupt` neglijent
(semn c` nu se respectau nici pe
ei în[i[i) numele [i adresa
infractorilor. Ace[tia sunt:
1. Alexandru {tef`ni]`, domiciliat în comuna Buzescu,
jud. Teleorman
2. Alexandru Sorin, domiciliat
în com. Buzescu, jud. Teleorman
3. Gheorghe Costin, domiciliat
în Bucure[ti, sector 2, Str.
Ma[ina de Pâine, nr. 22, bl.
00 (?), ap. 8.

s`u, unde se aflau infractorii, [i
l-a întrebat pe unul dintre ei:
„`sta e, m`, `la?“. La care infractorul a r`spuns: „da, el e“.
Este limpede c` be]ivanii nu-[i
mai aminteau exact pe cine au
r`nit grav, a[a c` a fost nevoie
de sprijinul mojicului poli]ist s`

4. Deaconu Ionu], domiciliat în
com. Filipe[tii de P`dure, jude]ul Prahova, to]i locuind la
C`minul Clubului Steaua
Bucure[ti din Calea Plevnei.
C` poli]i[tii de la Sec]ia 20
Poli]ie care au fost implica]i în
acest caz au favorizat infrac-

Cum a controlat parchetul
activitatea poli]iei? Simplu: nu
a controlat-o. Trei ani. „Parchetul ap`r` interesele generale ale
societ`]ii“. Dar nu tot timpul.
Din când în când.
Ce au f`cut [efii profesionali ai poli]i[tilor care aveau
lucrarea spre rezolvare? R`spuns corect: nimic.
De ce nu i-a obligat s`
desf`[oare activit`]i în caz?
R`spuns corect: de aia.
Ce p`rere are domnul ministru al Administra]iei [i Internelor? Dar doamna ministru al
Justi]iei?
Suntem convin[i c` au o
p`rere foarte proast`, mai ales
c` domniile lor nu au fost în
func]iile pe care le ocup` azi la
data comiterii faptelor. Ce p`ze[te Corpul de Control de la
IGPR? Dar cel de la DGPMB?
Dac` au curiozitatea unui control, poate vor descoperi [i alte
bazaconii, doamne fere[te!,
piei drace!
Greu se mai mi[c` poli]i[tii de la Sec]ia 20 când trebuie
s` solu]ioneze legal un dosar.
Viteji sunt patru poli]i[ti de la
Constan]a care au b`gat în
com` un cet`]ean lovindu-l cu
bestialitate în v`zul trec`torilor,
oripila]i de ceea ce se întâmpla.
Nu e cine [tie ce, chestie de
imagine a poli]iei. P`cat, pentru
c`, \n marea lor majoritate,
poli]i[tii î[i fac datoria cu mult
profesionalism [i d`ruire, ob]inând uneori perfoman]e greu
de egalat. Ce te faci cu n`pârstocii care p`teaz` onoarea [i
demnitatea uniformei pe care o
poart`? Victimele opresiunii de
care am povestit s-au ales cu
câte 3-4 sau 35 de zile de îngrijiri medicale.
Aceasta este povestea
unor poli]i[ti indisciplina]i,
poate incompeten]i, [i a unor
huligani sc`pa]i din lesa legii
pe care cei pl`ti]i s-o ]in` scurt
au abandonat-o. De ce oare?
Dac` n-ar fi nu s-ar povesti.
Departamentul
investiga]ii
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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...

CE NE TREBUIE
CA Sq NE FIE BINE?
Reu[ita e un concept atât de relativ, încât e greu sq
vorbim despre ea. Dar, orice ar însemna, cu to]ii
vrem sq ajungem la ea, a[a cq putem vorbi
nestingheri]i despre ce calitq]i (sau defecte) cred
tinerii cq-]i trebuie ca sq reu[e[ti în via]q.
Traian V. (23 ani, student).
Dac` mi se adreseaz` întrebarea asta, prima oar` nu-mi
vine în minte nici o calitate, nimic ce poate ]ine de mine, ci
ceva din afar`: norocul. Întotdeauna mi s-a p`rut cel mai
important lucru. Pentru c` po]i
s` ai toate calit`]ile din lume,
c` uneori nu-]i iese nimic, pentru c` ai ghinion. A[a c` eu m`
bazez întotdeauna pe [ans`.
Anca R. (20 ani, student`).
Mi-ar pl`cea s` spun c` e
vorba despre bun-sim], polite]e, bun`-cre[tere, bun`voin]`
[i tot felul de lucruri care încep
cu bun sau bun`, dar cred c` e
mai degrab` vorba despre tenacitate, ambi]ie, pragmatism,
lucruri din astea care au
devenit valori în
u l t i m a
vreme.
N u

Prejudecãþile...
Fac colec]ie de prejudec`]i. M` amuz`. Îmi plac pentru
c` sunt atât de „pre“ (adic`
înghi]ite pe nemestecatelea,
f`r` un gând critic, f`r` un moment de îndoial`) [i atât de „judec`]i“ (adic` sigure de propriul lor adev`r, infailibile, mai
ales pentru c` au leg`tur` cu
ceilal]i, niciodat` cu noi, ne
ajut` s`-i împ`r]im în categorii
clare, ca s` nu ne încurc`m, ca
s` nu, Doamne fere[te!, în]elegem sau nuan]`m, dar ca s` ne
descurc`m mai u[or [i mai

rapid în lume). Au o mare rezisten]` [i durabilitate. Sunt aproape de neclintit. Aproape, c`ci
fiecare epoc` vine cu o nou`
serie, care o înlocuie[te treptat
pe cea veche. Sunt total antilogice, dar nici nu le intereseaz`.
De exemplu: nu-i frumos
ca femeia s` fumeze pe strad`,
b`rbatul îns` da (sunt gata s`
ofer un premiu primului om,
dar [i celui de-al doilea, [i celui
de-al treilea, care poate s`-mi
aduc` trei motive valabile sau

m`car unul, pentru care aceast`
afirma]ie este corect`; nu se accept` argumente circulare de tipul: nu-i frumos pentru c` nu-i
frumos sau nu-i frumos pentru
c` a[a e sau argumente care recurg la o autoritate gen: nu-i
frumos pentru c` a[a zic eu sau
mama sau a[a [tiu eu din
str`buni).
Sau: americanii sunt incul]i (I-auzi! La care urmarea ar
fi, normal, sunt incul]i în compara]ie cu noi, care suntem
foarte cul]i... Dau un premiu [i

mai mare
primului
om care
face un
studiu

serios,
cu
un
grup de rom â n i
verzi
ale[i
aleatoriu –
studiu
serios,
desigur – fa]`
în fa]` cu un grup
de americani ale[i la fel
de aleatoriu, care demonstreaz` adev`rul afirma]iei de
mai sus; sau prefer`m s` compar`m „olimpicii no[tri“ cu
media lor? Sau poate sunt
incul]i pentru c` n-au auzit de
Hagi?).
Îmi plac deci prejudec`]ile
pentru c` sunt paradoxale: atât
de puternice, dar atât de u[or
demontabile dac` le punem o
clip` la îndoial`. Dar nu le
punem. Poate doar contra unui
premiu. Dar s` fie mare.

...ºi logica

spun c`
nu sunt valori, doar c`
mi se pare c` se pune prea
mult accentul pe ele [i se neglijeaz` altele, care sunt cel
pu]in la fel de importante.
Ionu] S. (27 ani, agent vânz`ri). Nu cred c` exist` calit`]i
care s` te ajute s` reu[e[ti pur
[i simplu. Cred c` e diferit în
func]ie de fiecare situa]ie.
Mie, de exemplu, îmi trebuie
nervi tari [i o anumit` non[alan]` în fa]a situa]iilor frustrante de zi cu zi, trebuie s`
[tiu cum s` trec peste faptul c`
deseori mi se închide u[a în

nas f`r` multe comentarii. Dar
al]ii poate nu au nevoie de a[a
ceva, dimpotriv`, calmul poate s`-i plafoneze. A[a c` nu
vorbesc decât în numele meu.
Roxana G. (25 ani, asistent
manager). A[ spune [i eu, ca
toat` lumea, inteligen]a. Dar
dup` aceea m-a[ gândi mai
bine [i a[ spune c` nu e nicidecum o calitate necesar`. Avem
exemple de reu[it` care m-ar
contrazice imediat. Atunci ar
fi o oarecare inteligen]` practic`, de situa]ie. De fapt, cred
c` intui]ia e cea mai important`, în toate planurile vie]ii:
[i profesional, [i afectiv, [i
acas`, [i cu prietenii, [i cu familia. Da, r`mâne intui]ia.
Horia R. (28 ani, programator). P`i în zilele noastre se
spune c` e nevoie de
realism, s` fii cu
picioarele pe
p`mânt, s`
fii capabil
s` te orientezi [i reorintezi
rapid, s` fii
deschis [i pe
faz` la tot ce e
nou... Eu
a[

ad`uga
c` trebuie
s` ai mult`
energie, pentru c` ziua de
munc` nu mai are de
mult doar opt ore, un anumit calm fa]` de situa]ii de
urgen]` [i poate c` cel mai
important ar fi umorul. {i
ideea c`, orice ]i se întâmpl`,
po]i s` o iei de la cap`t. Parc`
asta se nume[te optimism, nu?
Simona S. (21 ani, student`).
Nu prea [tiu. Sunt oameni
plini de calit`]i (adic` mie a[a
mi se pare) care se zbat îngrozitor [i al]ii care, dup` p`rerea mea, nu sunt mare lucru
[i totu[i toate u[ile li se deschid. A[a c` a[ spune c` cel
mai bine e s` ai noroc, c` în
rest te descurci cu ce ai la îndemân`.
Pagin` realizat` de
iulia gorzo

