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EDITORIAL
Tichia judeþeanã
de mãrgãritar
Claudiu Bran
Toatq lumea pare sq se mire, \n ultimele zile, de
Documentul de Pozi]ie produs de cqtre Uniunea
Na]ionalq a Consiliilor Jude]ene din România. Cel
pu]in lumea de la conducerea partidelor aflate la
guvernare. Emil Boc a [i anun]at imediat cq
membrii PD-ului care au semnat acest document \[i
vor lua [uturi \n dos. Pe de altq parte, de vreme ce
deputa]ii [i senatorii se \mprietenesc subit [i cad de
urgen]q de acord, fie cq sunt \n Opozi]ie fie la
Putere, doar atunci când se dezbate mqrirea salariilor proprii, este normal ca [i politicienii jude]eni sq
nu fie de acord cu posibilitatea de a fi schimba]i din
func]ii. C’a[a-i la noi. Sq nu uitqm cq func]ia de
pre[edinte al unui Consiliu Jude]ean nu este una
oarecare. Un astfel de rang aduce putere [i bani. Sq
nu uitqm de un Mischie, un Opri[an, un Bebe
Ivanovici [i exemplele pot continua. Sq nu uitqm cq
jude]ele conduse de baronii locali au adus cele mai
multe voturi [i cei mai mul]i bani partidului iubit,
atunci când a fost nevoie. Am vqzut \n aceste zile
tot soiul de dispute politice [i mai ales
politicianiste, \n care se fqceau referiri, din zece \n
zece secunde, la Constitu]ie, stat de drept [i bunsim]. Domnii pre[edin]i s-au arqtat chiar dispu[i sq
fie de acord cu toate propunerile de modificare a
legii, cu condi]ia ca aceastq lege sq intre \n vigoare
abia din 2008. Adicq sq fie schimbare, dar sq nu se
modifice nimic. Mqcar pânq ne terminqm noi
mandatul [i treburile pe care abia le-am pus pe
picioare. Dupq aceea, Dumnezeu cu mila. |n
schimb, a[a cum vq povesteam, s-a cqzut de acord,
aproape \n unanimitate, pe un alt subiect.
Pre[edin]ii vor \napoi pa[apoartele diplomatice.
Mai un schimb de experien]q cu „jude]ele“ celor
mai exotice ]qri de pe glob, mai un concediu cu
familia \n condi]ii mai speciale, ba mai [tiu eu ce. E
clar, asta chiar este o problemq. Acesta este motivul
pentru care lucrurile merg, \n teritoriu, \n halul
qsta: pre[edin]ii Consiliilor Jude]ene nu mai au
pa[apoarte diplomatice. Supu[ii domniilor lor ar
spune ceva despre o ]arq care arde [i ni[te babe care
se piaptqnq sau despre ceva tichii de mqrgqritar.
Dar cine stq sq-i asculte?
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sub lupq

Vom avea alegeri anticipate
cel târziu în iarna acestui an
trat în toate am`nuntele [i nu
s-a v`zut esen]ialul.

Micã radiografie
Guvernul al`turi de care
B`sescu trebuie s` conduc` România nu este rezultatul nominaliz`rii din rândul unui partid
sau al unei coali]ii care s` fi
câ[tigat alegerile parlamentare.
Coali]ia DA a pierdut alegerile
în favoarea PSD, iar actualul
guvern s-a n`scut ca urmare a
presiunii exercitate de pre[edintele B`sescu asupra Partidului
Conservator [i UDMR, foste
aliate ale PSD. Cele dou` partide au acceptat pe ultima sut`
de metri s` formeze o coali]ie
de guvernare cu alian]a DA, dar
în condi]ii suficient de echivoce
pentru a nu asigura o administra]ie stabil` [i eficient`.
Pre[edintele B`sescu în
persoan` a calificat alian]a cu
Partidul Conservator drept „o
solu]ie imoral`“. De[i se insist`
asupra instabilit`]ii parlamentare, de unde [i dorin]a pre[edintelui [i a alian]ei DA de a-i
schimba pe pre[edin]ii celor
dou` Camere, pericolul ineficien]ei cabinetului T`riceanu nu
vine dinspre legislativ. Nici V`c`roiu, nici N`stase nu au dat
dovad` pân` în prezent de
dorin]a de a bloca ini]iativele
executivului.

S.C. BLACK STARS
Mãcelãrie arãbeascã
Produse
proaspete
din vit`,
oaie, pui

Alerta

Pl`tim cash orice informa]ie

Scena politic` româneasc`, bântuit` oricum de nervozitate, s-a inflamat dup` ce
pre[edintele a acuzat, f`r` s`
nominalizeze, pe unii membri
ai guvernului c` sunt în aten]ia

unor grupuri de interese [i c`
un ziarist prieten al unui om
de afaceri, el însu[i om de
afaceri, l-ar fi amenin]at telefonic afirmând c` îl distruge
prin intermediul jurnalelor pe
care le controleaz`. În]elegem
c` ziaristul, nici el nominalizat, era în rela]ii excelente cu
B`sescu, iar nervozitatea
acestuia ar fi fost determinat`
de obstina]ia pre[edintelui de
a declan[a într-un fel sau altul
alegeri anticipate. Asupra
subiectului alegerilor anticipate s-au f`cut atâtea specula]ii, încât cu greu s-ar mai
putea g`si elemente care s` nu
fi fost abordate de anali[tii
politici. S-a spus totul, s-a in-
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În ultimul timp se constat`
o înmul]ire a atacurilor împotriva pre[edintelui B`sescu. Dac`
aceste atacuri ar veni doar din
partea opozi]iei, fenomenul s-ar
înscrie în grila jocului politic.
Observ`m îns` c` nu pu]ine
dintre atacuri, inclusiv cele prin
rico[eu, vin din partea unor
pân` mai ieri alia]i ai domnului
B`sescu.
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Ultima sutã de metri
Guvernul T`riceanu mai
poate supravie]ui pân` în octombrie sau noiembrie, când
consecin]ele raportului de ]ar`
al Uniunii Europene se vor
repercuta la nivelul cabinetului. În plus, cel pu]in în ultimul timp, premierul T`riceanu
pare a face jocuri paralele sau
chiar contrare celor ale pre[edintelui B`sescu, de[i declarativ alian]a DA continu` s` guverneze.
Întrucât declan[area procedurilor pentru alegeri anticipate este greoaie, probabil c`
pre[edinte B`sescu va folosi
singura arm` pe care o are la
îndemân` [i pe care PD-ul a
mai folosit-o în perioada guvern`rii Ciorbea, când [i-a
retras mini[trii din cabinet, provocând o criz` care a dus la demisia premierului.
P`strând propor]iile, situa]ia este relativ asem`n`toare.
Alegerile anticipate, în iarna
acestui an sau cel târziu la \nceputul anului viitor, vor prinde
PSD-ul suficient de nepreg`tit
pentru a fi învins. Pot interveni
variabile, cum ar fi demararea
procesului de fuziune între PD
[i PNL, dar alegerile anticipate
sunt un lucru sigur.
Departamentul
Analizq
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Spãlare de bani: Ionel Ruse ºi
zeci de milioane de dolari
Afacerile cu armament se camufleazq sub diferite titulaturi
În urm` cu câteva s`pt`mâni, un document interesant a
fost remis publica]iei noastre de
un anonim. Este vorba despre
un „Raport de expertiz`“ din 28
martie 2000 privind reorganizarea [i lichidarea judiciar` a
b`ncii Credit-Bank.

32.000.000 de dolari
din cer
Din acest raport rezult` c`
la data de 01.01.1995 contul
SC Arbitri SRL a fost suplimentat cu suma de 32.000.000
de dolari SUA, plat` conform
contractului extern nr. MOD/
CPD/3614/88, efectuat` de Ministerul Ap`r`rii Na]ionale a
Nigeriei.
La mijlocul anilor ’90, SC
Arbitri avea sediul pe Strada
Belizarie nr. 3, bl. 21/6, sc. A,
sector 1 Bucure[ti.
De ce am f`cut aceast`
men]iune? Pentru c` la mintea
noastr` e greu de în]eles [i mai
ales de acceptat cum o societate
comercial` cu sediul într-un
modest apartament face afaceri
cu Ministerul Ap`r`rii al Nigeriei [i câ[tig` la nivelul lui
1995 suma de 32.000.000 de
dolari SUA.

Nigeriei, în care se face referire
la scrisoarea MOD/CPD/002
din 17 februarie 1992, prin care
firma men]ionat` urma s` primeasc` suma de 32.000.000 de
dolari pentru exportul a 65 de
microcompuere [i 50 de computere digitale. S` ne oprim
pu]in asupra acestui episod.
Suntem în februarie 1992, în
plin` criz` politic`. Guvernul
Stolojan men]inea cu greu un
echilibru social fragil, dup`
debarcarea prin for]` a cabinetului român în septembrie
1991. Nu se vorbea sau se vorbea prea pu]in de economie de
pia]`, de concuren]`, de inves-

mentele pe care le avem la
îndemân`, preg`teau marile tunuri, care vor duce la apari]ia
multimilionarilor în dolari ai
anilor 2000.
S` revenim la subiect. De
unde avea o firm` de apartament în 1992, 115 computere
ultraperformante pe care s` le
vând` [i s` le instaleze în
Nigeria, în folosul armatei din
aceast` ]ar`? Cu ce se ocupa în
1992 Serviciul Român de In-

deschis la Credit-Bank suma de
32.000.000 de milioane de
dolari SUA.
La data de 27.11.2003 SC
Arbitri Prod Com SRL
cesioneaz` patrimoniul societ`]ii SC Geneza Group SRL
La data de 04.12.2003 SC
Geneza Group SRL vinde
crean]ele SC Regtown Investment LTD.
La aceea[i dat` se emit
urm`toarele bilete la ordin:

forma]ii? S` l`s`m întreb`rile [i
s` trecem la obiectul tranzac]iei. Banii, unde sunt banii? Au

– BO nr. 010/2 – valoare
4 milioane dolari SUA.
– BO nr. 010/2 – valoare
4 milioane dolari SUA.
– BO nr. 011/2 – valoare
4 milioane dolari SUA.
– BO nr. 012/2 – valoare
4 milioane dolari SUA.
La acea[i dat` se emite [i
factura proform` nr. 21/04/12/
2003 în valoare de 16 milioane
de lei.

Nigeria, þara
afacerilor
cu armament
Nigeria a fost renumit`
pentru achizi]iile de armament
„acoperite“. Pe scurt, se face un
contract de cump`rare de armament sau tehnic` militar`,
având ca destina]ie final` Nigeria, dup` care marfa este
revândut` fie unei ]`ri aflate
sub embargo, fie unor organiza]ii nedefinite care pot apar]ine unor forma]iuni teroriste.
Declan[ând o investiga]ie, am
intrat în posesia unui alt document, adresat de c`tre SC
Arbitri unui director general
din Ministerul Ap`r`rii al

Nume concrete

ti]ii. Singura form` de capitalism vizibil era specula [i contrabanda.

Unde-s banii?
Cu toate acestea, în subteran, b`ie]ii iste]i se organizau [i,
dup` cum rezult` din docu-

r`mas în conturile Credit-Bank,
care a fost falimentat cu bun`
[tiin]` sau s-au disipat în alte
conturi?
A[adar, la 31.11.1994,
Banca Central` a Nigeriei pl`te[te, din ordinul Ministrului
Ap`r`rii, în contul SC Arbitri

Am f`cut rost, pe c`i doar
de noi [tiute, de certificatul de
înmatriculare al societ`]ii Regtown Investment LTD. Fire[te
c` este o firm` tip c`su]` po[tal` cu sediul într-un paradis
fiscal – Insulele Belize.
În spatele întregii afaceri,
o figur` cunoscut`: Ionel Ruse,
omul de afaceri implicat în privatizarea frauduloas` a hotelului Bucure[ti, fiul fostului deputat FSN Cornel Ruse.
Afacerea descris` mai sus,
amplu ilustrat` documentar,
este o opera]iune tipic` de sp`lare de bani [i, ca s` fim în ton
cu moda, descrierea unui grup
de interese care a infestat mediul de afaceri [i pe cel politic
din România.
George Dora

Din facsimilele prezentate \n
aceast` pagin` suntem convin[i c` un ochi avizat va
\n]elege u[or ce se poate ascunde \n spatele unei „banale“
afaceri cu computere. Dedesubturile sunt mai mult decât
evidente.
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Porsche Romania,
contestatã de proprii clienþi (II)
La 18 septembrie 2002,
Yoav Stern cump`ra de la SC
Porsche Romania SRL un autoturism marca Porsche Carrera
911 Turbo, care avea s` fie
\nmatriculat sub num`rul B-01ZSO. Dup` mai pu]in de un an,
la data de 1 august 2003, autoturismul a fost vândut lui Marin
Alexandru Radu, care este
actualul proprietar al ma[inii.
Garan]ia acordat` pentru autoturism a fost de 24 de luni, f`r`
limit` de kilometri. Aceasta
\nsemna c` garan]ia avea s` ia
sfâr[it la 18 septembrie 2004.
Ma[ina a \nceput „s` fac` figuri“ \n luna august a anului
2004, astfel c` proprietarul a
fost nevoit s` mearg` cu ea la
service, pentru constatarea [i
remedierea defec]iunilor. Acest
lucru s-a \ntâmplat la data de 9
septembrie 2004. Mecanicii au
descoperit o serie de defec]iuni,
dintre care cea mai grav` se referea la un zgomot anormal, o
b`taie la motor, aspect ce se
cerea identificat de urgen]`.
Trebuie amintit c` autoturismul
avea la bord, aten]ie, doar
26.000 de kilometri!

Începe calvarul
Proprietarul a \ntrebat
dac` motorul poate fi reparat \n
România, \n caz contrar ar`tându-se dispus s` duc` autoturismul \n Germania, mai ales c`
ajungea \n aceast` ]ar` destul
de des, cu afaceri. R`spunsul
primit a fost clar: ma[ina se

poate repara \n ]ara noastr`. Zis
[i f`cut. S-a demontat motorul,
s-au descoperit cauzele [i a fost
f`cut` o comand` de piese \n
Germania. |ntre timp, proprietarul a fost surprins s` constate
modul \n care p`r]ile componente [i subansamblele erau
p`strate \n cutii de carton. Dup`
ce comanda s-a f`cut, \ntr-un
târziu, au sosit [i piesele de
schimb. Stupoare: piesele comandate nu se potriveau. |ntreaga procedur` a fost reluat`.
Dup` ce au sosit, \n sfâr[it, [i
piesele potrivite, mecanicii au
constatat c` nu au sculele necesare s` le monteze. S-a f`cut o
nou` comand` la produc`tor,
de data aceasta pentru scule. Au
sosit [i sculele. S-a descoperit
c` mai este nevoie de anumite
garnituri, a[a c` a urmat o nou`
comand`.

Fabia contra Porsche,
vârf de gamã
Pentru c` repara]ia dura la
nesfâr[it, iar proprietarul investise \n ma[in` aproape 150.000
de euro [i nu putea s` accepte s`
o ]in` \n service, a cerut ca autoturismul s` fie transportat \n
Germania pentru repara]ii, oferindu-se chiar s` pl`teasc` o
parte din cheltuielile legate de
transport. A doua variant` era ca
Porsche România s` respecte
tradi]ia importatorilor de limuzine de lux [i s`-i pun` la dispozi]ie, pe perioada repara]iei,
un alt autoturism cu care s` se

deplaseze. Oferta primit` de la
Porsche Romania a fost de
mare excep]ie: \n locul unui
Porsche Carrera 911 Turbo,
care era vârful de gam` al produc`torului la momentul achizi]ion`rii sale, proprietarul primea
o Skoda Fabia. Dar nu degeaba.
Trebuia s` pl`teasc` suma de 50
de euro pe zi, un pre] practicat [i
de firmele de \nchirieri.

Concilierea directã
Avoca]ii lui Marin Alexandru Radu au solicitat societ`]ii
comerciale Porsche Romania o

conciliere direct`. Aceasta a
avut loc, dar rezultatele au fost
nule. Reprezentan]ii firmei au
solicitat o copie a carnetului
service pentru a se stabili dac`
reviziile tehnice periodice au
fost corect efectuate, precum [i
o expertiz` tehnic` independent` care s` stabileasc` dac` a
existat vreo culp` \n exploatare,
urmând ca avoca]ii proprietarului s` pun` la dispozi]ia societ`]ii un exemplar al constat`rii
prin care un expert angajat stabilea c` la data de 19 noiembrie
2004 autoturismul se afla \n

service, iar repara]ia nu era
finalizat`. Toate aceste cereri
au fost \ndeplinite. Urma ca
Porsche Romania s` vin` cu
propuneri concrete de efectuare
a expertizei independente.
Acest lucru, \ns`, nu s-a \ntâmplat nici pân` ast`zi.

Înlocuirea
autoturismului
Legea prevede ca un produs de folosin]` \ndelungat` s`
fie \nlocuit \n momentul \n care
perioada de nefunc]ionare din
cauza deficien]elor ap`rute de-

p`[e[te 10% din perioada de
garan]ie. Cum perioada de garan]ie a autoturismului a fost de
24 de luni, rezult` c` perioada
de 10% reprezint` 2,4 luni. Ma[ina a intrat \n service \ncepând
cu data de 9 septembrie, ceea
ce \nseamn` c` repara]ia trebuia s` fie gata cel mai târziu la
22 noiembrie 2004. Data care
apare ca zi de finalizare a
lucr`rii este de 6 decembrie
2004, conform procesului-verbal de conciliere direct`. Mai
mult decât atât, proprietarul
sus]ine c` nici pân` ast`zi nu a
primit de la Porsche Romania
vreo \n[tiin]are oficial` c` repara]ia a fost finalizat` [i se
poate ridica ma[ina. Oricum,
Marin Alexandru Radu nici nu
o mai vrea \napoi. Motivul este
simplu: nu mai are \ncredere,
pentru c` a v`zut \n ce condi]ii
a fost demontat motorul, a v`zut cum comenzile de piese
s-au gre[it, c` sculele necesare
nu existau [i nu crede c`, ]inând
cont de toate acestea, rezultatul
poate fi absolut sigur. S` nu
uit`m c` vorbim despre o adev`rat` uzin`, sub capota c`reia
se g`sesc 450 de cai-putere [i
c` ma[ina este folosit` mai ales
pentru deplas`ri \n str`in`tate,
unde vitezele cu care se circul`
sunt ame]itoare. „E de ajuns ca
un reper sau un [urub s` nu fie
bine montat, pentru ca la 300
de km/h s` m` fac praf [i pulbere“, ne-a declarat proprietarul uneia dintre cele mai scumpe [i mai exotice ma[ini din
România. |n aceste condi]ii,
Marin Alexandru Radu vrea
doar s` se aplice legea [i s`-i fie
\nlocuit bolidul cu unul sigur.
CLAUDIU BRAN
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Un om de afaceri arab amenin]q reprezentan]ii institu]iilor statului român

Hassan Awdi atacã SRI

Dac` am dezv`lui c` exist` oameni de afaceri str`ini,
sper`m pu]ini la num`r, care se
adreseaz` unor înalte instan]e
ale statutului român pentru rezolvarea unor litigii, promi]ând
în cazul unui aviz favorabil c`
vom fi primi]i în Uniunea European`, probabil a]i considera

c` facem o glum` nu tocmai
reu[it`.
Din p`cate, tocmai ast`zi
nu avem sim]ul umorului. Trebuie s` recunoa[tem c` în pofida existen]ei unor oameni de
afaceri serio[i, care s-au integrat în România, anumi]i a[azi[i investitori fie sar peste cal,

fie au pierdut complet sim]ul
realit`]ii.

Cu cântec înainte,
în ajutorul legii
Ne referim la Hassan
Awdi, patronul Rodipet, al Mesageriei CFR [i, împreun` cu
familia sa, a înc` 74 de firme.

La ce ne referim? La un
memoriu adresat de Hassan
Awdi, în calitate de director al
SC Piramid Corporation SRL,
fostului ministru al Justi]iei,
Cristian Diaconescu. Preambulul memoriului este de com`:
Awdi îl anun]` pe fostul ministru al Justi]iei c` a audiat discursul ]inut de acesta pe data de
28.04.2004, la întâlnirea organizat` de Camera de Comer]
American`, cu privire la reforma din justi]ie [i a luptei
împotriva corup]iei. Dup` ce îl
în[tiin]eaz` pe fostul ministru
c` face parte din grupul Miami
România [i c` reprezint` un
grup de investitori serio[i americani, libanezi, brazilieni, îi
cere s` asigure ca legea s` fie
deasupra intereselor revolu]ionarilor, politicienilor, reprezentan]ilor SRI etc.

Awdi ne bagã în UE
În]elegem c` afacerile
domnului Awdi sunt serios pertubate de interven]ia Serviciului
Român de Informa]ii. Ciudat
mod de abordare al unui ministru de c`tre un om de afaceri
american de origine libanez`,
implicat într-o groaz` de procese civile [i penale. Este de datoria celor din SRI s` se
autosesizeze împotriva lui Awdi,
pentru denun] calomnios. Dup`
ce îl denun]` pe directorul Uzinelor Chimice Române, Ni]`
Marin, c` ar fi fraudat legea, îi
promite ministrului Justi]iei c`
mai poate da în gât 3-4 cazuri de
corup]ie din Poli]ie [i Justi]ie.
Dup` aceast` interesant` ofert`,
persecutatul de c`tre SRI,
Hassan Awdi, încheie apoteotic:
„Ac]iunea va satisface [i rezolva

problemele principale pentru
asigurarea intr`rii României în
Uniunea European`“.

Hassan ºi legea
Se aude, domnilor? Ori îi
satisface]i lui Awdi orice rahat
de litigiu, ori adio UE. S` înv`]`m de la Awdi s` respect`m legea. Este suficient s` privim
contractele pe care le are cu salaria]ii de la Mesageria CFR, s`
lu`m act de faptul c` le interzice dreptul la ac]iuni de protest
sindical [i suntem l`muri]i asupra modului în care Awdi respect` Constitu]ia României.
George Dora

P.S. Num`rul viitor vom dezv`lui numele fostei oficialit`]i din
Ministerul Justi]iei, actualmente avocat, supranumit „tat`l
arabilor“, pe care se bizuie
Hassan Awdi.
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (VII)
Copil`ria noastr` r`mâne
copil`rie, indiferent de basmul
în care o citim sau o tr`im, indiferent de meridianul sau paralela pe care ne na[tem, indiferent de epoca pe care o tr`im
[i mai ales de personajele care
apar în basm ca eroi pozitivi
sau negativi.

O nouã viaþã
Pentru ofi]erul instructor,
cunoa[terea copil`riei reale a
viitorului ilegal însemna foarte
mult. Pentru el, dar mai ales
pentru noua identitate cu care
pleca ilegalul în misiune, copil`ria era oglinda real` pe care
ulterior se lipeau cli[eele unei
pove[ti imaginare, dar foarte
structurate istoric [i logic, se
„[lefuiau“ [i se retu[au în alte
culori [i alte nuan]e, apoi se
realiza un alt cli[eu, dup` care
se scoteau fotografiile care
compuneau un nou album al
unei noi vie]i, în costumul c`reia ilegalul trebuia s` intre ca
într-o m`nu[`, o m`nu[` pe
care trebuia s` o poarte ulterior
toat` via]a lui de spion perfect
acoperit. Este foarte greu de
definit limita pân` la care în]elegem to]i vârsta copil`riei.
Inocen]a [i naivitatea, puterea
[i dorin]a de a visa mereu cu
ochii deschi[i, de a face bine [i
de a lupta cu zmeii sau orice
fiin]` care se opune binelui sunt

doar câteva caracteristici care
definesc acea vârst` la care, sau
care, majoritatea dintre noi
afirm`m, de cele mai multe ori
subiectivi, c` am trecut de
aceast` perioad` de basm a vie]ii fiec`ruia dintre noi. Dup` ce
facem primii pa[i [i înv`]`m
primele cuvinte, cele mai frumoase din vocabularul uman –
mam` [i tat` –, ie[im apoi în
mediul social [i întip`rim în
memoria naivit`]ii [i sincerit`]ii
primii copii de vârsta noastr`
din vecini, apoi p`rin]ii lor,
rudele lor [i pe ceilal]i vecini,
înv`]`m treptat casele din jurul
[i vecin`tatea noastr`, str`zile,
copacii, locul cel mai pl`cut de
joac`, parcul, drumul spre
gr`dini]`, apoi spre [coal`, spre
magazinul de juc`rii, spre cinematograf, cism`rie, b`c`nie,
aprozar, pia]`.

Copilãria realã
Toate am`nuntele erau
definitorii, c`ci constituiau în
totalitatea lor „filmul real“ al
„copil`riei reale“ a viitorului
ilegal. Din acest „mediu real“,
din studierea [i cunoa[terea lui
în cele mai mici elemente [i
am`nunte, ofi]erul instructor î[i
alegea punctele de sprijin cele
mai esen]iale pentru viitoarea
legend` biografic` a noii vie]i a
ilegalului. El trebuia s` [tie cine
i-au fost vecinii cei mai apropi-

a]i, mai ales cei de vârst`
apropiat`, cu toate datele de
identificare [i fizionomiile lor,
unde locuiau, cum ar`tau locuin]ele în care î[i duceau via]a,
cur]ile acestora, copacii, modul
de via]`, ocupa]ia, starea material`, viciile, preg`tirea [colar`,
prietenii mai apropia]i, religia
[i preocup`rile religioase, precum [i unele întâmpl`ri mai
deosebite din via]a acestora.
Urma apoi o alt` faz` din ciclul
vie]ii reale a ilegalului: colegii
din [coala primar`, liceu [i facultate, profesorii, cum ar`tau,
vârsta, domicilii, pasiuni [i
defecte fizice, prietenii, alte leg`turi, întâmpl`ri comune din
via]`, leg`turile sentimentale
ale viitorului ilegal [i ale colegilor. Verific`rile acestora erau
cu atât mai complexe [i mai
interesante cu cât ele vizau o
vârst` sau o perioad` mai înaintat` din via]a viitorului ilegal.
Aceast` faz` din via]a ilegalului era cea mai important`. Colegii [i profesorii din [coala elementar`, din liceu [i din facultate, erau de fapt acele fiin]e cu
care ilegalul î[i petrecuse cei
mai frumo[i ani ai vie]ii [i
tinere]ii lui reale. De anii petrecu]i în [coala primar`, în liceu
[i facultate, se legau cea mai
mare parte a amintirilor tr`ite
efectiv de ilegal. În aceast`
zon` autobiografic` [i afectiv`
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a vie]ii lui se ancorau toate tr`irile care-i conturau tinere]ea [i
leg`turile care-l puteau ajuta
sau care puteau, dintr-o simpl`
întâmplare negativ`, s`-i distrug` via]a de ilegal, într-un loc
sau un moment nedorit. Aceast` ne[ans` putea s` apar`
oricând cu condi]ia ca ofi]erul
instructor s` nu fi verificat în
cele mai mici am`nunte tot
tabloul vie]ii de adolescent sau
al perioadei de studen]ie, de
maturitate psihic` [i afectiv`.
Cea mai mic` eroare în verific`rile care se f`ceau, precum
[i în aprecierea acestora puteau
fi oricând pietre de moar` în
via]a ilegalului lansat deja în
misiune sau chiar în perioada
de preg`tire. Via]a noastr` ne
joac` multe feste, prin întâmpl`rile nedorite cu care destinul
ne intersecteaz` uneori în momente sau locuri pe care ori nu
le dorim ori nu le putem prevedea, chiar dac` [ansele sunt minime, dar nu imposibile.

Anticiparea viitorului
Se spune, de obicei, c` nimic nu este întâmpl`tor, dar la
fel de bine putem spune c` este
la fel de adev`rat` [i posibil` [i
viceversa. Orice întâmplare,
sau doar majoritatea lor, poate
fi previzibil` dac` analizezi din
timp toate variantele traseului
pe care ea urmeaz` s` se desf`[oare [i s`-[i realizeze finalitatea. Este o filozofie simpl`, dar
aplicabil` iar ofi]erul instructor
o cunoa[tea [i f`cea tot posibilul s` o aplice, con[tient fiind
c` toate consecin]ele care puteau s` apar` erau fatidice, atât
pentru el cât mai ales pentru ilegal. Pentru ilegal, sarcina cunoa[terii fo[tilor colegi [i colege, profesori [i profesoare, vecini sau prieteni din copil`rie
era ceva mai simpl`. El trebuia
s` [i-i aminteasc` fizic, cu toate
modific`rile care puteau s`
apar` în fizionomia acestora,
trebuia s` cunoasc` suficiente
date despre ei, legate de intensitatea rela]iilor pe care le avusese cu fiecare în parte, pe perioade de convie]uire din copil`rie, [coal` primar`, liceu sau
facultate, întâmpl`ri comune,
aventuri de prietenie sau sentimentale, întâlniri în diverse împrejur`ri [i evenimente comune, anivers`ri, bârfe, [uete, din
trecut [i prezent.
Pentru ofi]erul instructor
lucrurile se complicau îns`
enorm. El trebuia s` cunoasc`
nu doar trecutul rela]iilor, prietenilor [i rudelor ilegalului. Ar
fi fost simplu, iar tot ce era simplu nu-l încânta. Ofi]erul instructor cuno[tea o regul` profesional` care pentru el era liter` de lege: trebuia s` verifice nu
doar trecutul [i prezentul dar
trebuia s` anticipeze [i viitorul.
Pentru el, [i indirect pentru viitorul ilegal, anticiparea viitorului constituia garan]ia succesului misiunii. El trebuia s` cunoasc` despre fiecare toate le-

g`turile cu ceilal]i str`ini, fie
ele de interes profesional, material, sentimental sau de rudenie, inten]iile acestora de a p`r`si ]ara [i mai ales spa]iul în
care inten]ionau s` o fac`.
Trebuia s` cunoasc` profesia,
locul de munc`, conexiunile [i
perspectivele profesionale ale
acestora pe spa]iile de interes
operativ ale Centralei de spionaj, de prezent sau de perspectiv`, leg`turile cu cet`]eni str`ini din aceste spa]ii, coresponden]a cu ace[tia, rela]iile de prietenie sau de natur` sentimental` dintre ei, gradul de rudenie,
vizitele comune.

Întâlniri periculoase
Ce s-ar fi întâmplat oare
dac` una dintre persoanele care
îl cuno[teau pe situa]ia real` pe
viitorul ilegal ar fi plecat în
spa]iul în care acesta urma s`
fie „plantat“? Ilegalul ap`rea, în
mod normal, sub o identitate
fals`, un oarecare cet`]ean, român sau de alt` na]ionalitate,
imigrant, stabilit în spa]iul „x“.
Vechea sa rela]ie, prieten, rud`,
coleg de liceu sau facultate, vecin, se afla, întâmpl`tor, în acela[i spa]iu, la un prieten, o rud`,
o firm`, în excursie, în delega]ie sau sub orice form`.
S` admitem c` traiectoria
celor dou` destine îi punea
„întâmpl`tor“ în situa]ia de a se
vedea fizic, de a se întâlni la mii
de kilometri de ]ar`, de a se recunoa[te. În asemenea situa]ii
oamenii simt nevoia de a se saluta, de a-[i manifesta bucuria
unei revederi, de a-[i strânge
mâinile, de a schimba impresii

[i de a-[i împ`rt`[i bucuria a
dou` fiin]e care nu sunt str`ine
de un trecut de care-i leag`
amintiri, sentimente sau decep]ii comune pe meleaguri str`ine, la mii sau zeci de mii de kilometri de locurile natale. Ce-ar
însemna într-o asemenea situa]ie deosebit de delicat` pentru
cele dou` persoane [i care ar
trebui s` fie comportamentul
ilegalului, aflat într-o împrejurare periculoas` pentru el, ca
spion acoperit, de o identitate
fals`, pentru misiunea sa bazat`
pe un complex de combina]ii
menite s`-i asigure o protec]ie
de aproape 100%? Iat` îns` c`
un singur gr`unte de nisip poate
distruge într-un moment al ne[ansei vie]ii un întreg angrenaj
gândit pân` la cele mai mici
am`nunte, dar care nu poate fi
considerat niciodat` perfect [i
invulnerabil.

Duºul cel mai rece
Cel care îl recunoa[te pe
ilegal se va îndrepta, bineîn]eles, spre el, pentru a-l saluta [i
a-[i manifesta bucuria revederii
într-un asemenea loc [i la o distan]` atât de mare de ]ar`. I se
va adresa cu numele sub care îl
cunoa[te, îl va întreba ce face [i
cum a ajuns acolo. Ilegalul va fi
pus într-o situa]ie dificil`, dar
nu imposibil de rezolvat. Va fi
momentul în care actorul rolului pe care îl joac` s`-[i manifeste talentul nativ sau cel dobândit în timpul preg`tirii din
]ar`, în timpul numeroaselor
exerci]ii repetate pe aceast` tem` cu ofi]erul instructor. Ilegalul va trebui s` joace fortuit ro-

lul unei alte identit`]i a[a cum o
f`cuse în lag`r cu organele de
contrainforma]ii sau cu oricare
alt` persoan` pe care o cunoscuse cu aceste date noi ale identit`]ii sale. Cel pe care îl întâlnea acum pur [i simplu întâmpl`tor trebuia convins c` face o
confuzie fizic`, c` s-a întâlnit
cu o persoan` care sem`na per-

fect cu o amintire din copil`rie,
din [coala elementar`, liceu,
facultate sau de la locul de
munc`, dar care în realitate era
doar o sosie. Pentru ilegal era
cel mai rece du[ din noua sa
postur` c`ci cel cu care se întâlnea putea s`-i fie nu doar o cuno[tin]` de ocazie cu care petrecuse un scurt timp din via]a

sa real`. Acesta îi putea fi o
rud` sau chiar cel mai bun prieten. Pericolul era îns` acela[i,
cu acela[i efect pentru cariera
sa de ilegal [i pentru toate eforturile pe care le f`cuse s` ajung` acolo.
(va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Ultima întâlnire cu Agentul A007 (IV)
M-am trezit din dulcea
visare din trecutul preg`tirii lui
A007 când stewardesa anun]a
to]i pasagerii c` avionul urmeaz` s` aterizeze [i eram obliga]i s` ne punem centurile.
Dup` câteva minute avionul ateriza lin pe una dintre pistele unuia dintre aeroporturile
cele mai mari din lume, o aterizare lent` [i u[oar` caracteristic` pilo]ilor români, recunoscu]i pentru profesionalismul [i
priceperea lor pretutindeni.

Prea uºor...
Controlul vamal [i celelalte formalit`]i au durat pu]in,
f`r` nici un fel de incidente,
de[i, ca diplomat român, m`
a[teptam la unele mici „neîn]elegeri“ ca de obicei în ultimul
timp. U[urin]a [i polite]ea deosebit` a func]ionarilor din aeroport m-a pus câtu[i de pu]in pe
gânduri [i m-a determinat s` fiu
[i mai vigilent în toate m`surile
pe care urma s` le iau în misiunea cu care sosisem în acest
spa]iu. Trecusem de nenum`rate ori printr-o asemenea situa]ie [i [tiam c` de fiecare dat` se
întâmpl` „ceva“, ori cu pa[aportul meu ori cu bagajele. De
data aceasta totul p`rea „în
regul`“, iar aceast` u[urin]`
aparent` cu care fusesem verificat la intrarea [i ie[irea din
aeroport mi-a aprins o lumini]`,
care m` punea pe gânduri.
Eram deja în vara lui 1989, situa]ia din ]ar` era a[a cum era,
imaginea României devenise
sup`r`toare în toat` lumea pentru condi]iile de via]` ale poporului, iar Ceau[escu [i to]i apropia]ii s`i erau considera]i proscri[i pe tot mapamondul, mai
ales în acest spa]iu, în plin capitalism [i la un nivel de superdezvoltare. Se în]elege de la
sine c` eu, ca diplomat român,
aveam acela[i statut de antisimpatie, atât din partea autorit`]ilor cât [i a poporului respectiv.
Pentru un diplomat român verific`rile la intrarea în ]ar` erau [i
mai atente, [tiut fiind c` to]i
eram considera]i ofi]eri de informa]ii [i deci spioni acoperi]i
legal. În urm` cu o lun`, un coleg de breasl`, sosit pe acela[i
aeroport întâmpinase unele
mici greut`]i cu pa[aportul diplomatic iar altul cu valiza diplomatic`, a[a c` aveam suficiente motive s` fiu mirat de
polite]ea func]ionarilor. Când
treci prea u[or [i f`r` probleme
trebuie s`-]i pui întreb`ri [i s`
fii foarte atent la tot ce f`ceai
dup` ie[irea din aeroport, pentru c` de fapt misiunea ta abia
de acolo începea s` se desf`[oare.

Fãrã rabat la reguli
Din aeroport am luat un
taxi pân` la cel mai apropiat

hotel, pe care îl cuno[team de
mai mult timp. Era un hotel mai
modest, dar situat într-o zon`
mai retras`, care îmi permitea
s` m` verific mai u[or contrainformativ iar personalul m` cuno[tea deja. Întâlnirea cu agentul A007 avea loc abia a doua
zi, într-o alt` localitate, situa]ie
care îmi permitea s`-mi iau
toate m`surile de siguran]` pe
care le impuneau regulile în
asemenea contact cu un ilegal,
într-un spa]iu ca cel pe care îl
alesese acesta. Cuno[team foarte bine aceste reguli iar elevul
meu [i le însu[ise [i el la fel de
bine ca [i mine. Amândoi [tiam
[i cuno[team toate etapele premerg`toare unei întâlniri secrete
[i c`rei etape trebuia s`-i acorzi
cel mai mare timp de realizare
[i cea mai mare importan]`. Nu
era prima dat` când ne întâlneam, dar de fiecare dat` regulile erau cel pu]in acelea[i [i nu
trebuia f`cut nici un rabat, mai
ales atunci când situa]ia operativ` dintr-un spa]iu ca acesta era
mai dur` iar rela]iile dintre
România [i spa]iul respectiv
erau deja destul de încordate.
Dup` ce m-am instalat la hotel,
mi-am l`sat în camer` cele câteva lucruri pe care le luasem cu
mine [i m-am dus s`-mi închiriez o ma[in`. A durat pu]in,
pentru c` cel care închiria ma[ini era un cet`]ean de origine
român` care m` cuno[tea deja
[i nu mi-a mai cerut pa[aportul.
Formalit`]ile au fost simple [i
rapide [i poate pentru faptul c`

de fiecare dat` îi l`sam un
bac[i[ frumu[el, a nu m` uita [i
a închide ochii din când în când
la câte ceva. Am f`cut plinul
ma[inii [i am început s` m`
plimb prin metropola pe care o
înv`]asem destul de bine.

Autoverificarea
Timpul era destul de frumos [i-mi permitea s` m` autoverific foarte bine pe majoritatea arterelor pe care le str`b`team. Din când în când m`
opream la câte un restaurant
sau magazin [i parcurgeam [i
pe jos câteva sute de metri, apoi
luam din nou ma[ina, parcurgând trasee cât mai variate
[i cu sensuri cât mai bine alese
pentru a stabili un eventual filaj
din partea organelor de contrainforma]ii locale. M-am verificat câteva ore, apoi am parcat în fa]a altui hotel aflat la
câ]iva kilometri de cel unde m`
cazasem. Am traversat un parc
din apropiere, apoi am luat au
taxi pân` la hotelul meu. Am
intrat în camer` [i mi-am verificat pu]in geanta diplomat, la
care aveam suficiente semne de
siguran]` [i control pentru situa]ia în care „cineva“ încerca
s`-i „sparg`“ cifrul [i s`-i vad`
con]inutul. Nu aveam nimic
compromi]`tor în ea, dar a[a
f`ceam de fiecare dat`. O l`sam
ca momeal` pentru eventuali
curio[i, a[a cum se proceda de
obicei în asemenea situa]ii.
Dup` întâmpl`rile la sosirea în aeroport m` a[teptau ase-

menea surprize, a[a c` le întinsesem o mic` momeal`. Spre
surprinderea mea, pl`cut` de
aceast` dat`, lucrurile mele din
camera de hotel erau neatinse.
Era un semn bun pentru misiunea pe care o aveam de îndeplinit dar era abia un început,
a[a c` nu trebuia s` m` îmb`t

cu ap` rece. Cuno[team foarte
bine cât de abile erau organele
de contrainforma]ii din acest
spa]iu [i nu trebuia s`-mi fac
iluzii. Pân` la înâlnirea de a
doua zi cu agentul A007 mai
era destul timp iar autoverific`rile mele erau deja la început [i,
chiar dac` primele rezultate

erau pozitive, ele trebuiau continuate [i diversificate. Puteam
avea oricând surprize iar surprizele în asemenea situa]ii putea
avea un gust foarte amar [i nu
mi-l doream.
(continuare în num`rul viitor)
Sorin V.
Teodorescu
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Salvaþi Vama Veche
…. de mizerie, corupþie ºi ilegalitãþi
terial` corespunz`toare avantajelor pe care le-a oferit la
schimb. Un schimb pe care [i
l-a permis u[or. A acordat terenuri în intravilan [i extravilan
localit`]ilor Vama Veche [i 2
Mai cu înc`lcarea Legii 1/2000
[i 10/2001, atât de multe încât
[i-a f`cut numero[i prieteni,
dar [i numero[i du[mani din
rândul localnicilor, din rândul
aleg`torilor s`i fideli [i credincio[i. Abuzurile repetate fa]`
de ace[tia i-a determinat s`-[i
stâng` rândurile [i s` se plâng`
la toate forurile locale, din jude], iar în ultimul timp pân` la
pre[edintele B`sescu.

Teren la toatã
lumea

„{tiam c` vrem s` salv`m
Vama Veche, dar nu [tiam exact
de cine. De negri? De blonde?
De cine vrem s` salv`m Vama?“ A[a încep întreb`rile pe
care [i le pune Drago[ Mu[at,
de la Academia Ca]avencu, în
cadrul unui program, al unei
mi[c`ri intitulate de curând
„Stufstok 3“. Autorul acestei
mi[c`ri îi d` mai mult un caracter ecologic, dar [i social, \ns`
realiz`rile ne oblig` s` mai
ad`ug`m la program îndeosebi
cur`]enia, atât cea din zon`, dar
[i cea din creierele, sufletele [i
con[tiin]a noastr`, cur`]enia [i
mizeria zilnic` din profesia
unor func]ionari publici, fie ei
primari, viceprimari, notari,
poli]i[ti sau magistra]i din zona

de referin]`. Suger`m aceste
complet`ri la programul „Salva]i Vama Veche“ pentru c` un
simplu raid, de câteva zile prin
jude]ul Constan]a, în zona
Limanu, 2 Mai, Vama Veche, a
scos la iveal` aspecte incredibile în modul în care autorit`]ile locale aplic` legile statului
în toate planurile, atât în raporturile cu cet`]enii celor trei localit`]i cât [i în general, cu investitorii str`ini, cu turi[tii din
]ar` [i din str`in`tate sosi]i în
vacan]`, cu legile financiare,
administrative, legile propriet`]ii etc.

Un primar cu pile
Neregulile sunt comune
tuturor celor trei localit`]i, pen-

tru c` [i cei care încalc` legile
sunt mereu aceia[i func]ionari:
primarul comunei Limanu, în
persoana domnului Urdea Nicolae Iustin, [i prietenii s`i de
ga[c`, majoritatea fo[ti primari
[i consilieri locali sau din alte
institu]ii locale ale statului, proteja]i de el pe interese materiale
comune sau care-l protejeaz` la
schimb, dup` principiul „o
mân` spal` pe alta [i amândou`
fa]a“.
Pe plan local, dl Urdea
Nicolae se consider` deja un fel
de Dumnezeu f`r` coroni]`,
c`ci la cât` miere i-a curs prin
mân` de cinci ani a uns cu ea
nu doar toate roti]ele locale, dar
i-a ajuns [i pentru cele din jude]
[i chiar pân` la Bucure[ti, unde

se laud` cu barosani care-l pot
ajuta s` ias` basma curat` din
orice situa]ie critic`, fie ea [i de
ordin penal, cu care se pare c`
s-a confruntat nu de pu]ine ori
[i se confrunt` [i în prezent. {i
cum s` nu fie a[a când mierea
care-i curge prin mân` se
tope[te în razele soarelui din
cea mai frumoas` zon` a litoralului: Vama Veche [i 2 Mai,
dou` sta]iuni care sunt în plin`
dezvoltare, dou` oaze care
atrag turi[ti din toat` ]ara [i din
toat` Europa, tineri [i vârstnici,
care vor s`-[i petreac` o vacan]` de neuitat pe nisipul fierbinte
de la cea mai luminoas` poart`
turistic` a României? {i cine nu
[i-ar dori aici o bucat` de p`mânt de câteva sute de metri
p`tra]i pe care s`-[i ridice doar
o cas` de vacan]` pentru el [i
familia sa, o c`su]` cât mai modest` pentru sezonul cald al verii. La câte zeci de mii de hectare sunt în vatra celor dou` localit`]i, problemele funciare [i de
vânzarea unor terenuri par foarte simple la prima vedere, numai c` dl primar a v`zut [i a
sim]it dulcea]a mierii [i a în]eles c` legile statului nu sunt mai
presus de calit`]ile sale de edil
[i baron local [i s-a gândit s` le

aplice dup` bunul plac [i dup`
interesele sale personale, materiale [i de grup.

„Legea sunt eu.
Dumnezeu sunt eu“
Abuzurile [i ilegalit`]ile
primarului Urdea Nicolae Iustin au umplut îns` prea repede
paharul suficient de mare pentru c`ciula pe care i-au f`cut-o
cadou aleg`torii celor patru
localit`]i din jude]ul Constan]a,
pe care s-a angajat s`-i reprezinte, s` le conduc` destinele
pe parcursul celor patru ani
electorali, s`-i apere de ilegalit`]ile altora [i s` le fie exemplu
de seriozitate, onestitate, cinste
[i competen]`. Aflat la a doua
legislatur`, primarul Urdea a
uitat foarte repede de unde a
plecat, de promisiunile electorale, de starea material` pe
care o avea când a ocupat fotoliul de primar [i mai ales de
barierele legii, pe care a jurat
c` o va respecta mai presus de
orice. „Legea sunt eu. Dumnezeu sunt eu“, afirm` fa]` de to]i
cei care îl cunosc [i înc` îl mai
suport`. „Am prieteni peste
tot“. {i într-adev`r acum are,
c`ci i-a fost u[or s` [i-i fac`,
are [i prieteni [i o situa]ie ma-

Pe plan local toate plângerile s-au izbit de „prietenii
noi“ ai domnului primar, care,
bineîn]eles, i-au dat dreptate în
toate cazurile. {i cum s` nu-i
dea dreptate, când primarul le
acordase [i el acestora terenuri
f`r` nici un drept legal? Un fost
procuror [ef al Parchetului
Mangalia valoreaz`, bineîn]eles, mai mult decât un cartier
întreg de cet`]eni c`rora li se
încalc` grosolan drepturile de
proprietate. La fel stau lucrurile
[i cu alte categorii de beneficiari ai unor terenuri atribuite
ilegal în zona 2 Mai sau Vama
Veche: medici, [efi de spitale,
magistra]i din Constan]a sau
Bucure[ti, fal[i revolu]ionari,
cet`]eni str`ini, secretari ai consiliilor locale din prim`rii, avoca]i diver[i func]ionari ai altor
institu]ii locale din jude], to]i
numai oameni de influen]`
pentru orice interven]ie care
s`-l apere la rândul lor pe primar de orice adiere de vânt de libertate sau o eventual` îngr`dire.
În num`rul viitor al revistei noastre vom începe un serial al ilegalit`]ilor [i abuzurilor
primarului Urdea Nicolae, cu
exemple concrete ale cercului
de prieteni cu care domnia sa
î[i spal` rufele în familie, cu
terenuri înstr`inate f`r` aprob`rile de rigoare, cu construc]ii
executate de prietenii s`i f`r`
nici un fel de autoriza]ii, cu
concesiuni ilegale cu firme care
func]ioneaz` pe plaj` în condi]ii de igien` inadmisibile, cu
[p`gi [i alte avantaje materiale
suspecte, cu modul misterios [i
„avantajos“ în care a folosit
fondurile de dou` milioane de
euro din programele SAPARD
ob]inute în perioada 20002004, dar înc` nefinalizate.
Departamentul
investiga]ii
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Fosta administraþie a oraºului Corabia
a tocat banii PHARE în interes personal
Ion Dimienescu, primarul PSD al ora[ului Corabia
pânq în iunie 2004, împreunq cu un grup restrâns
de persoane din anturajul squ au „topit“, în interes
personal, circa 500.000 euro din fonduri PHARE.
Banii erau destina]i relansqrii economice a
localitq]ii prin modernizarea infrastructurii portului
de aici. De aceastq inginerie financiarq nu este
strqin nici Florin Iordache, fost [i actual deputat
PSD de Olt.

Sudul jude]ului Olt este
recunoscut` ca una dintre
zonele defavorizate ale României. Motiv pentru care Uniunea European` a decis s` acorde [i acestei regiuni sume consistente, în cadrul unor proiecte
de relansare economic`. Unul
dintre acestea a fost proiectul
„Consolidarea malului stâng al
fluviului Dun`rea – Portul Corabia“, pentru a c`rui finan]are
UE a alocat, în 2002, circa 1,3
milioane de euro.

Licitaþie româneascã,
pentru bani europeni
Scopul proiectului amintit
a fost îmbun`t`]irea [i modernizarea infrastructurii portului
Corabia. Pentru realizarea lui,
în a doua jum`tate a anului
2002, Ministerul Integr`rii [i
Consiliul Jude]ean Olt au organizat o licita]ie. F`cut` a[a cum
au mai fost f`cute [i alte licita]ii în perioada de tranzi]ie,
aceasta a fost câ[tigat` de firmele grece[ti Athena SA [i
Prodeftiki SA.
Rezultatul a fost surprinz`tor, mai ales pentru c` Prodeftiki avea deja, în România,
reputa]ia proast` a unei societ`]i prin care se cheltuie sume
enorme din banii publici pentru
lucr`ri executate lamentabil.
Anumite persoane cu func]ii
înalte au avut îns` interesul ca
tocmai posesorii acestei proaste
reputa]ii s` primeasc` lucrarea
respectiv`. Probabil c` nu degeaba, reprezentantul grecilor,
un anume Spiros, a petrecut
multe s`pt`mâni în Corabia, în
perioada de dinaintea licita]iei.
Ast`zi, în localitate, se vorbe[te
despre numele deputatului Florin Iordache [i de cel al prefectului Marin Diaconescu, ca
fiind implica]i în „aranjarea“
acelei licita]ii. Cert este c`, la 2
octombrie 2002, contractul era
deja semnat.

UE a plãtit
„lucrãrile ascunse“
ale primarului
Proiectul lucr`rii a fost
executat de c`tre SC Olt – Proiect SA, principalele lucr`ri
având în vedere consolidarea
malului fluviului pe o lungime

de aproximativ 565 de metri [i
amenajarea Danei nr. 1 a
Portului Corabia. Termenul de
finalizare a fost fixat în luna
iunie 2004. Pentru asigurarea
corectitudinii gestion`rii fondurilor alocate, firma TPF
Consulting din Bucure[ti a fost
desemnat` s` efectueze auditul
lucr`rii. Reprezentantul acestei
firme, un anume Revencu, ar
putea furniza mai multe detalii
referitoare la felul în care au
fost cheltui]i banii UE. Spunem
asta pentru c`, din declara]iile
unor persoane implicate în
derularea proiectului, rezult` c`
circa 500.000 de euro au fost
cheltui]i în cu totul alte scopuri.
De suferit a avut lucrarea propriu-zis`, al c`rei buget a fost
înc`rcat cu a[a-numite „lucr`ri
ascunse“, adic` neprev`zute.
Referitor la acestea,
ALERTA se limiteaz`, deocamdat`, s` semnaleze c`, în
mod suspect, în paralel cu
evolu]ia lucr`rilor din proiect,
în jude]ul Olt au r`s`rit [i câteva vile ale unor [efi din administra]ia local`. Astfel, în perioada respectiv`, lui Gigel Dimienescu, fiul primarului, i-a
„crescut“ o vil` în Craiova, în
timp ce Florin Ro[u, fost primar [i vice-primar în Corabia, a
devenit proprietarul unei superbe vile ridicat` în zona reziden]ial`, la intersec]ia str`zilor
Tudor Vladimirescu [i Grivi]a
Ro[ie.

Casa lui Florin Ro[u, fost primar [i actual viceprimar \n Corabia

Gardul vopsit
al corupþiei oltene
Analiza comparativ` dintre costurile efectuate pân` în
luna iunie 2004, când lucrarea
trebuia predat`, [i stadiul aces-

teia, precum [i al calit`]ii ei, a
relevat o serie de deficien]e cu
majore consecin]e negative.
Astfel, la 4 februarie 2004,
Prim`ria ora[ului Corabia, beneficiarul investi]iei, certifica
cheltuirea sumei de 840.059

{i în afaceri, ca [i în fotbal
Pentru firma Proodeftiki, afacerea de la Corabia nu este nicidecum un accident. Patronii
greci ai acestei societ`]i au mai dovedit [i în alte ocazii un apetit deosebit pentru credite
europene cât mai consistente, consumate nejustificat pentru lucr`ri de o calitate execrabil`.
Astfel, reabilitarea [i modernizarea drumurilor jude]ene din Mehedin]i, din Moldova sau,
mai recent, din Bistri]a-N`s`ud au mai adus în buzunarele antreprenorilor greci alte câteva
milioane bune de dolari. Statul român a primit în schimb ni[te drumuri pentru a c`ror reabilitare real` deja este nevoie de alte sume enorme. Singurii români care au câ[tigat cu
adev`rat ceva din aceste inginerii cu bani europeni sunt câ]iva func]ionari din administra]ia
public` local` care [i-au primit „dreptul“, în cel mai pur stil balcanic.
În schimb, grecii de la Proodeftiki au g`sit rapid [i solu]ia de sp`lare a banilor negri
sco[i din drumurile române[ti. Astfel, ei au „investit“ în ni[te obscure echipe de fotbal din
Bac`u [i din Bistri]a, adic` exact de acolo de unde au „muls“ profitul ca „drumari“.
Men]ion`m c` firma Proodeftiki a manifestat [i în Grecia acela[i „talent“ pentru fotbal [i
pentru faliment. Actualul antrenor al echipei Steaua, Oleg Protasov, [i-a încheiat cariera
de juc`tor la Proodeftiki Pireu, echip` care, actualmente, a dec`zut într-o lig` inferioar`.
În num`rul viitor vom reveni cu detalii din culisele afacerilor derulate de Proodeftiki în
România. Este vorba de afaceri din care profitul a fost ob]inut cu ajutorul unor influente personaje autohtone, în detrimentul interesului na]ional.

euro pentru execu]ia a 66,28%
din lucr`ri. Or, suma nu se justifica nici prin stadiul lucr`rii,
nici prin cantit`]ile [i calitatea
materialalelor folosite. De
exemplu, s-au folosit numai
4.229 tone piatr` brut` cu parametri tehnici prev`zu]i de proiectant, fa]` de 36.000 de tone.
Diferen]a a fost completat` cu
material sub standard mai ieftin, neadecvat pentru aceste
tipuri de lucr`ri. Din aceast`
cauz`, în iarna 2003-2004, o
parte din cheu a fost deteriorat`
pe o distan]` de 50 de metri, ca
urmare a cre[terii nivelului
apelor. Ulterior, lucrarea a fost
ref`cut`, f`r` ca cineva s` impute celor vinova]i costurile suplimentare. La fel, lucr`rile
subacvatice nu au fost coordonate [i asistate de scafandri
autoriza]i, ceea ce a determinat
apari]ia unor vicii de execu]ie
ascunse.
Astfel, o parte din blocurile de piatr` de la pintenii de
protec]ie ai Danei nr. 1 nu au

fost pozi]iona]i conform proiectului, ceea ce a creat o serie
de riscuri pentru siguran]a
naviga]iei. {i exemplele pot
continua.
Urmarea acestui mod de
gestionare a fondurilor PHARE
nu a fost doar suplimentarea
artificial` a bugetului, ci [i nefinalizarea la timp a lucr`rilor.
De abia dup` alegerile din iunie
2004, actualul primar {tefan
Pârlea a reu[it s` impulsioneze
finalizarea proiectului. Cu chiu,
cu vai, antreprenorii greci au
reu[it s` predea lucrarea de abia
la mijlocul lunii august. În urma lor au r`mas îns` un buget
umflat artificial [i prejudiciul
de imagine adus României prin
lipsa de credibilitate a autorit`]ilor române în fa]a institu]iilor
finan]atoare. Nu în ultimul
rând, exist` riscul ca func]ionarea portului Corabia s`
r`mân` neautorizat`. {i, desigur, au mai r`mas [i vilele „bo[ilor“ locali.
{tefan TERI{
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Deºteaptã-te, române!
Stai [i te minunezi de ce se
poate întâmpla într-o ]ar` care
[i-a pierdut busola. De 16 ani ne
afl`m într-o a[a-zis` tranzi]ie.
Tranzi]ie spre ce? Spre dezastru,
pentru c` tot ce se întâmpl` la
noi nu este tranzi]ie spre ceva
benefic. Din 1990 asist`m neputincio[i la distrugerea ]`rii. La
început mai timid, apoi din ce în
ce mai galopant. Nimic nu este
în regul`, totul se duce de râp`.
Oamenii, din s`raci au devenit [i
mai s`raci. Bolnavii devin tot
mai bolnavi. Pensionarii, dup` o
via]` de munc` au ajuns s` caute
în gunoaie pentru a supravie]ui.
Unii bolnavi stau la cozi interminabile pentru a prinde un
am`rât de medicament compensat, care s` le mai aline suferin]a.
În loc de medicamente apare în
u[` o doamn` în alb [i pe un ton
tenden]ios anun]` c` nu mai
sunt medicamente compensate,
punct. Bine c`-[i p`streaz` halatul alb când face astfel de
anun]uri [i nu o vedem în halat
negru, c` atunci ar pricepe tot
românul ce-l a[teapt`. A[a, mai
exist` o speran]`.

„Investitorii
strategici“
Întreprinderile au fost falimentate voit [i vândute (date pe
nimic) clientelei politice sau
str`inilor pentru un ciubuc,
acolo, fa]` de valoarea lor, de
cei afla]i la guvernare. Adic`
aceia[i. Vorba ]`ranului român
din perioada interbelic`.
Dup` alegeri un ]`ran l-a
întrebat pe altul mai r`s`rit ca el:
– Bade, cine veni bre la
putere?
– Ai no[tri.
– P`i [i cine pleac`?
– Ai no[tri.
– Cum vine aia c` nu pricep, neam?
– P`i, pleac` ai no[tri, vin
ai no[tri, noi r`mânem tot ca
pro[tii.
Avea dreptate ]`ranul, c`
se cam potrive[te [i azi zicala.
Ce n-au terminat unii de distrus
au completat cei care au venit.
Într-un cuvânt, s-a furat la greu.
Tot ce s-a putut fura. Când n-au
mai existat marf` [i alte bunuri
de furat, s-a t`iat fabrica bucat`
cu bucat` s` s-a vândut la fier
vechi. (sâc!)
Pe de alt` parte, au desc`lecat „investitorii strategici“
în România. De acum „trai
neneac`“. S` vezi ce ridic` `[tia
economia na]ional`, de ]i se
face p`rul m`ciuc`.

Strãini cu afaceri
de 50 de dolari
P`i a venit mai întâi
Ibrahim cu 50 de dolari SUA în
buzunar, bani grei („de la na[u’
s` tr`iasc`!“)
– Ibrahime, unde vrei s`
investe[ti?

– Eu a[ vrea s` investesc în
brut`rii, s` fac pâine pentru
români. Nu c` m-a[ pricepe,
dar ei românii se descurc` mai
greu cu ob]inerea avizelor,
autoriza]iilor de la autorit`]i. Eu
sunt mai vioi ([i ar`ta smechere[te spre buzunar).
– Cum vrei s` faci afaceri
cu 50 de dolari?
– Mai iau de la banc`. Dau
jum`tate celui care-mi aprob`,
dau ceva la cei cu avizele [i autoriza]iile [i restul îl investesc.
– Bravo, Ibrahime, e[ti
meseria[, treci aci la investitori
strategici (s` nu te amesteci cu
prostimea). Pst! Mucles, de
acum nu se mai ia nimeni de
tine. }inem leg`tura.
Veni [i Hassan cu 500 de
dolari în jepi. Ptiu, drace! P`i
`sta e magnat mare, cheam`-l
repede s` nu se r`zgândeasc`.
– Tu în ce investe[ti Hassane?
– Eu? Las`-m` s` m` gândesc, m`, c` e greu la voi, imbozite multe, ho]i mul]i [i eu nu
[tiu de unde s` înceb cu furatul,
m`, grea alegere.

– Da bentru c` sunte]i
am`râ]i, m`, o s` v` ajut eu,
m`. O s` cumb`r un ICRAL
dou`, o mesagerie, fac vreo 7080 de firme, distribui ziarele
voastre, m`, în]elegi? Adic`
sunte]i la mâna mea, v` scot din
necaz (dar v` bag în belea).
– S` nu m` întreba]i cum
fac eu toate astea cu 500 de dolari, c` nu v` sbun, m`, e secret
comercial. Da’ [ti]i [i voi cum
fac. Bravo, a]i ghicit! Împrumuturi de la b`nci române[ti,
m`. ~[tia, dac` nu ruleaz` banii
dau faliment, a[a c`-i ajut eu,
m`, [i pe ei.
{i uite a[a ne mai pricopsir`m cu un investitor strategic.

Þara nimãnui
În sfâr[it vine altul. Este
ceh. Investitor serios. Se nume[te Francisek Priplata. Merge a[a, cam a fereal`. Parc` este
[u] din buzunare. Dar nu este.
Omul este specialist în ]evi.
Vrea s` investeasc` într-o \ntreprindere româneasc` (aiurea, a
auzit c` aici merge ho]ia ca
uns`.)

A preluat o \ntreprindere
româneasc` solid`, recunoscut`
pe plan extern, pentru calitatea
produselor. Înainte de preluare,
„mae[trii în hocus-pocus“ i-au
redus valoarea ca s` fie, chipurile, salvat` de întreprinz`tor.
Întreab` unul: De ce a venit `sta aici, dac` are bani mai
mul]i decât Ibrahim [i Hassan
la un loc? P`i, n-a venit s` fure?
Ce e prost? Cine vine în România a[a, în excursie, când e
rost de îmbog`]ire rapid` [i f`r`
dureri de cap?
Stai, dom’le, s`-]i spun, `sta
e om serios, nu fur`. Omoar`.
– Ce face?
– Omoar`.
{i nemernicul chiar a
f`cut-o. L-a ucis pe liderul de
sindicat Virgil S`hleanu. Omul
a pus piciorul în prag la nelegiuirile tâlharului. {i a fost
omorât. Pur [i simplu. Dar criminalul e bine, s`n`tos, în
Cehia, unde d` interviuri pe
marginea ispr`vii f`cut` în
România. C` el nu e vinovat,
c` vinovat ar fi mortul c` l-a
enervat.

Dar ce spuneam eu, c` e
bine s`n`tos, nici chiar a[a, îl
mai sup`r` din când în când
genunchiul drept. Un reumatism din perioada când lucra în
România la ]evi. Boal` profesional`, ar trebui ca statul
român s`-i dea o pensie bietului
om. {ti]i, curent mare cu ]evile
acestea.
Omul, dup` ce a terminat
treaba aici, a plecat în ]ara
natal`. În Cehia. Cum a plecat?
Simplu. Ca la noi, la români,
de[i împotriva lui se pronun]ase o condamnare de 8 ani închisoare, pentru instigare la omor.
(Sub]ire r`u, pentru o crim` cu
premeditare.) El este autorul
moral – instigatorul – cel mai
periculos, de altfel.
Dar, las`, c` instan]a de
judecat` l-a condamnat pe un
nefericit român la 25 de ani
închisoare pentru viol [i uciderea victimei. Omul fiind total
nevinovat, a[a cum avea s`
recunoasc` justi]ia, punându-l
în libertate dup` ce acesta a
isp`[it 8 ani de temni]` grea.
F`când o medie iese bine per

ansamblu nu? Revenind la
criminalul ceh, cel adev`rat, nu
ca româna[ul nostru (acesta a
fost doar „victim` colateral`“,
a[a c` trebuia „rezolvat`“
crima aceea repede, de ochii
lumii). Oamenii se întreab`
cum a fost posibil s` p`r`seasc`
]ara un condamnat pentru
omor. Simplu. A[a cum au
p`r`sit ]ara [i Maria Vlas [i
Bucurenciu [i Fane Spoitoru [i,
[i, [i. În timp ce justi]ia scria
caligrafic [i mai lent mandatul
de executare a pedepsei, poli]ia
tocmai avea [apca pe ochi [i
asta cu ]evile, pardon, cu crima,
adic`. Priplata a profitat de
„unica“ neaten]ie [i a p`r`sit
România (sâc!). „Prietenii [tiu
de ce“.
De[teapt`-te, române, o
dat`, c` nu te-oi hr`ni numai cu
somnifere! Vezi cum procedeaz` occidentalii cu avutul lor, cu
cet`]enii lor, cu ]ara lor. F` [i tu
la fel. Dac` o ]inem tot în ritmul
acesta vom ajunge în pusta asiatic`, nu în Europa!
Ei [i ce? Cui îi pas`?
Ioan Cre]u
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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...

Cine e instalatorul?
Noul val de admiteri la
facultate m-a f`cut s` m` întreb
înc` o dat`, u[or panicat`, v`zând atâta puzderie de viitori
studen]i (c`ci vor fi studen]i pe
undeva, asta f`r` îndoial`),
care, normal, vor vrea s` lucreze în viitoarele birouri, b`nci,
firme etc., dac` mai r`mâne
vreunul pentru meseriile a[azis non-intelectuale. Bine, am
în]eles cine vor fi economi[tii,
PR-i[tii, publicitarii, „exper]ii“
în comunicare, psihologii [i
mai ales avoca]ii de mâine. Dar
n-am în]eles cine vor fi instalatorii, mecanicii, brutarii, frizerii, zugravii de mâine.
Adic` în dou`zeci de ani,
dac` mi se sparge ]eava, ce fac?
(Adic` în afar` de faptul c` m`
duc la psiholog s`-mi repare
trauma psihic` produs` de frustrarea produs` la rândul ei de
inunda]ie [i apoi dau fuga la
avocat s` m` ajute s` dau în judecat` pe cei care au pus ]eava
respectiv`, dup` care apelez la
un expert în comunicare s` dea
un comunicat de pres` prin care
s` anun] lumea de importantul
eveniment.) Probabil c` pân`
atunci vom apela [i noi la mân`

de lucru din afar`. Chem instalatorul din Sudan, de pild`. Oricum, cred c` vine mai repede.
Îmi place s` v`d oameni
dornici de cunoa[tere, doar c`
nu-i prea v`d. Majoritatea aspiran]ilor la statutul de student,
statut care, dup` cum vor vedea, nu le va fi suficient pentru
deschiderea nici unei u[i, nici
m`car cea din dos (c`ci la noi,
mai nou, dac` n-ai MBA-ul, nu
exi[ti), sunt dornici de altceva.
Asta nu e r`u. Problema e c`
nici ei nu [tiu de ce anume sunt
dornici, c`ci, dac` ar [ti, nu s-ar
mai povesti.
Nu i-a[ descuraja îns`.
Le-a[ spune s`-[i satisfac` dorin]a de cunoa[tere. S` încerce.
S` studieze. S`-[i lumineze
tinerele c`p[oare. Dar dac` nu
le place, dac` v`d c` lumina nu
mai vine, ba, dimpotriv`, bezna
pare s` fie mai neagr` ca niciodat`, s` nu le fie team` s` încerce altceva. Pu]ine lucruri
sunt ireversibile. Alegerea meseriei categoric nu se num`r`
printre acestea. Poate peste
dou`zeci de ani, instalatorul va
fi un fost student la drept. Foarte bine, numai s` fie.

Tqtuca statul sau
mqmuca particularq?
Vin examenele la facultq]i! Nenorocire, nervi
întin[i, lacrimi, zâmbete... Peste tot, dar mult mai
mult la facultq]ile de stat. Când au apqrut facultq]ile partciulare, erau considerate un fel de rude
mai de la Caracal ale veri[oarelor lor cu [taif, de
stat, din Bucure[ti. Timpul a trecut [i situa]ia s-a
echilibrat. Printre facultq]ile particulare au rqmas
câteva care [i-au câ[tigat un renume. Îi vom întreba
pe tinerii no[tri ce cred: învq]qmântul universitar ar
trebui sq rqmânq sub tutela statului sau va deveni
exclusiv particular? Cum e mai bine? De ce?

Ioana A. (23 ani, student`).
Normal c` ar fi mai bine ca
înv`]`mântul universitar s` se
pl`teasc`, pentru c` numai a[a
vom reu[i s` facem ceva de
calitate. Asta va obliga facult`]ile, mai ales datorit` concuren]ei, s` devin` competitive. Dar cred c` e înc` prea
devreme s` vorbim despre un
înv`]`mânt exclusiv privat.
Nicu[or B. (25 ani, economist). Nu prea am nici o
p`rere. Eu unul am f`cut o facultate de stat, nu m-am prea
ales cu mare lucru, dar la fel
pot spune [i despre, s` zicem,
colegii mei de serviciu care au
f`cut facult`]i particulare.
Cred c` e bine s` r`mân`
amândou` [i s`-[i fac` o concuren]` serioas`. Dar problema e de fond, a întregului sistem. Pân` la urm`, cei care
predau în înv`]`mântul privat
sunt aceia[i oameni care predau [i în înv`]`mântul de stat.
Oana S. (21 ani, student`).
Eu nici n-am încercat s` dau la
stat, pentru c` în primul rând
nu m` intereseaz` s` trec prin
toat` isteria aia a admiterii,
dup` care î]i trebuie ceva timp
ca s` redevii întreg la cap, [i în
al doilea rând nu cred c` e mai
bun. {i nu cred c` statul are

obliga]ia s` ne pl`teasc` nou`
studii superioare. Cred c` noi,
dac` vrem, avem obliga]ia s`
ni le pl`tim. A, dac` suntem
foarte buni [i lu`m burse, e cu
totul altceva...
Florin M. (24 ani, vânz`tor).
Nu [tiu. E o mare presiune în
zilele noastre s` faci o facultate,
nu conteaz` care. Înc` exist`
ideea c` statul e cel mai bun.
Eu nu cunosc, pentru c` n-am
f`cut nici o facultate, nici de
stat, nici particular` [i totu[i m`
descurc bine. Dar v` pot spune
c` peste tot e aceea[i regul`: dai
un ban [i stai în frunte. A[a c`
sunt pentru particulare.
Maria G. (23 ani, student`).
Eu sunt la stat, dar oricum mai
vreau s` fac o postuniversitar`, ceva, un master, la o universitate particular`. Sunt de
p`rere c` pentru asta trebuie s`
pl`tesc, normal. Asta dac` nu
prind o burs` afar`. Cred c`
deja oamenii s-au l`murit c`
exist` facult`]i particulare care
au rezistat [i au rezistat pentru
un motiv: sunt relativ bune.
Relativ, c`ci nici una nu e perfect`. În nici un caz statul nu
are de ce s` acopere educa]ia
tuturor, c` nu mai suntem pe
vremuri... Nu e nici eficient,
nici normal.
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