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EDITORIAL
Durerea
europarlamentarului român
Claudiu Bran
Ca sq vq lqmuri]i mai bine cum devine chestia cu
deputa]ii [i senatorii zilelor noastre, vq recomand sq
reciti]i „O scrisoare pierdutq“. Explica pe vremea
aia nenea Iancu mai bine decât reu[esc o sutq de
articole [i tot atâtea [tiri televizate cum reu[esc
bqie]ii q[tia frumo[i [i de[tep]i sq ajungq pe listele
de vot, puicusorule! Unii oferq sume enorme, al]ii
se umilesc ani de zile pe lângq mai-marii partidelor
pânq sq prindq „coledzi“, dacq nu trec direct la
„opera]iunea Rqsboiu“. Una peste alta, meritq.
Salariul e unul serios, nevasta merge la pia]q cu
ma[ina Parlamentului, factura la mobil o plqte[te
contribuabilul (a[a cq se poate vorbi la telefon
mqcar 25 de ore pe zi), hotelul-hotel, plimbqrile \n
strqinqtate se ]in lan], ca sq nu mai vorbim de afacerile care se ivesc una dupq alta. Un parlamentar
„serios“ are grijq sq-[i asigure bunqstarea familiei
pentru câteva genera]ii, dupq un singur mandat. |n
schimbul tuturor acestor avantaje, parlamentarul
român alege sq nu calce prin Parlament decât din
an \n pa[te, sq ia cuvântul doar la bere, când are o
\ntâlnire de afaceri sau de plqcere, \ntr-un cuvânt
sq-[i batq joc de to]i [i de toate fqrq cea mai micq
urmq de mustrare de con[tiin]q.
Ultima bqtqlie politicq serioasq a parlamentarilor
no[tri a avut ca temq stabilirea acelora dintre ei care
vor deveni europarlamentari. Din 26 septembrie,
37 de români, reprezentând \ntreg spectrul politic,
vor merge, ca observatori, la Parlamentul
European. Chiar dacq nu au drept de vot [i nici pe
acela de a fi ale[i, ei vor participa la lucrqrile comisiilor parlamentare. |ntrebarea care se pune este dacq
i-a pus cineva \n temq cq acolo, pe lângq drepturi,
chiar au [i obliga]ii. Dacq cineva le-a fqcut un fel de
„dezintoxicare“ de obiceiurile dâmbovi]ene. Dacq
[tiu cq acolo se face prezen]a ca la [coalq, dacq [tiu
cq nu au dreptul sq voteze cu cartelele colegilor,
dacq realizeazq cq, \n momentul când statele din UE
spun „Români, lua]i-vq dobitocul de aici!“ treaba
chiar e serioasq. Dacq toate acestea sunt \n regulq,
nu ne mai rqmâne decât sq le dorim [i sq ne dorim
sq ne uimeascq, sq ne arate cq se poate.
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Pe baza zicalei „Calomnia]i, bqie]i, calomnia]i, ceva tot va rqmâne!“,
grupuri de interese din politicq [i presq \ncearcq sq determine
„Vulpea“ sq stopeze unele anchete. Miza pare sq fie apqrarea unor
mari afaceri dubioase \n care este implicatq [i lumea interlopq.
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Iliescu pregãteºte revanºa
în faþa lui Geoanã
Refacerea tandemului Iliescu-Roman ca prim` expresie
a construc]iei unui pol socialdemocrat a fost comentat`, cum
se spune, din vârful buzelor.
Cele mai acide comentarii au
venit din stânga e[ichierului
politic, respectiv din partea liderilor PSD. Preten]ia fostului
partid de guvern`mânt de a reprezenta electoratul de stânga ar
trebui s` fie jenant`, dac` avem
în vedere averile liderilor acestei forma]iuni politice.

Surpriza Ponta
În cele nou` luni care au
trecut de la alegeri, cu excep]ia
îndep`rt`rii lui Iliescu, PSD-ul
nu a f`cut nici un pas pe calea
mult trâmbi]atei reforme care ar
fi urmat s` cure]e rândurile partidului de elementele corupte.
O reconstruc]ie a stângii
politice este mai mult decât necesar`, dac` lu`m în calcul procentul ridicat de nemul]umi]i
fa]` de actuala guvernare. O
stâng` de operet` îns` risc` s`
avantajeze apara]ia unor structuri politice de tip neolegionar
sau anarhist.
Revenind la construc]ia
polului social-democrat, prima
întrebare la care trebuie r`spuns
este baza uman` pe care ar urma
s` se sprijine acest demers. F`r`
nici o îndoial`, o parte dintre liderii PSD, f`r` s` se scindeze
neap`rat partidul, îi vor sprijini
pe Iliescu [i pe Petre Roman. O
surpriz` ar putea-o oferi gruparea tinerilor democra]i din
jurul lui Victor Ponta, care ar

putea sprijini formarea unui pol
social-democrat.

Enache, Boda ºi Bobic
Un alt actor al noii construc]ii este reprezentat de Marian Enache, actualul pre[edinte al Partidului Noua Democra]ie, fost consilier al lui Ion
Iliescu, fost ambasador la Chi[in`u [i, în fine, fost vicepre[edinte al Alian]ei Pentru România.
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O grupare interesat` de
proiect este cea a parlamentarilor independen]i din Blocul Na]ional Sindical, care,
din câte se cunoa[te, sunt
manipula]i de Costel Bobic,
un om de afaceri contestat în
anumite cercuri. Costel Bobic
este finul lui Marian Enache [i
cei doi au mai încercat un joc
politic prin anii 2003-2004. În
combina]ie se pare c` este
implicat [i analistul politic
Iosif Boda, la rândul s`u fost
consilier al lui Ion Iliescu,
ulterior ambasador în Elve]ia
[i vicepre[edinte ApR.

polului social va fi atacat` dur
dinspre PSD. Vârful de lance al atacurilor se vede deja
cu ochiul liber, este Mircea

Geoan`, con[tient de faptul c`
reu[ita proiectului ar face din
actualul pre[edinte al PSD un
actor de rangul doi, condu-

cerea noii forma]iuni civice
urmând s` fie preluat` de Ion
Iliescu.
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Bãtãlia stângii
Undeva în umbr` (ca de
obicei) ac]ioneaz` pentru polul
social-democrat omul tuturor
combina]iilor din FSN, PDSR,
PSD – Viorel Hrebenciuc –
aflat în rela]ii mai mult decât
prietene[ti cu Costel Bobic.
Cel mai prudent actor se
dovede[tea fi pân` în prezent
Ion Iliescu, con[tient de faptul
c` un e[ec al preconizatei construc]ii ar prezenta un final trist
al îndelungatei sale cariere politice. Putem prognoza c` în
viitorul apropiat construc]ia
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dezvqluiri

Pentru cq a „stricat“ afaceri de milioane de euro

Mafia încearcã sã-l compromitã
pe Virgil Ardelean
Se dezvolt` un curent
vicios în presa româneasc`. În
anumite contexte se stabilesc
leg`turi mai mult sau mai pu]in
demonstrabile între evenimente de interes pentru opinia public`. Astfel, informa]ia este
deturnat`, iar aten]ia opiniei
publice este îndreptat` spre
paliere care prezint` interes
pentru cei ce declan[eaz` [i coordoneaz` jocuri de influen]` [i
putere.

Dezinformare ºi
manipulare

Ministerului de Interne. „Vulpea“, cum este supranumit
Virgil Ardelean, ar fi reu[it,
conform acestor surse, s` pun`
mâna, în 2004, pe dou` dintre
înregistr`rile de la [edin]ele
conducerii PSD, lansându-le
pe pia]a media, prin intermediul internetului. Preciz`m c`
grupul de cotidiane „Ziua“,
„Gardianul“, „Averea“ [i „Cotidianul“ s-au referit la ultimele
stenograme semnate „Mihai
Eminescu“.

„Calomniaþi, bãieþi,
calomniaþi, ceva tot
Din p`cate, în România
va rãmâne!”

num`rul consumatorilor de
pres` este în permanent` sc`dere, ceea ce face ca media scris`
s` fie digerat` în special de intelectualitate, mediul de afaceri, clasa politic` [i, evident,
de lumea informa]iilor [i p`tura
academic`. Exact aceste segmente constituie motorul societ`]ii. A ac]iona asupra lor prezentând false adev`ruri sau
adev`ruri falsificate reprezint` tehnica dezinform`rii [i manipul`rii.
La începutul s`pt`mânii
trecute, un grup de cotidiane,
apar]inând aceluia[i Controlor,
în spatele c`ruia st` cel pu]in un
Super-Vizor, au publicat articole din care rezulta c` reaprinderea scandalului privind stenogramele PSD ar fi fost gestionat` de chestorul general
Virgil Ardelean, directorul Direc]iei Generale de Informa]ii a

Cu alte cuvinte, [eful unui
serviciu secret a c`rui principal` atribu]ie este p`trunderea
informativ` în mediile crimei
organizate este acuzat de implicare direct` în jocurile politice
dintre putere [i opozi]ie.
Avem curajul s` afirm`m
cu toat` responsabilitatea c`
aceast` acuza]ie este o aiureal`
care nu merit` comentat`. Dar,
pentru c` pasul a fost f`cut [i se
cunoa[te zicala „calomnia]i,
b`ie]i, calomnia]i, ceva tot va
r`mâne“, vom încerca s` p`trundem în spatele scenei, în
culisele scenariului prezentat
opiniei publice.
Direc]ia General` a MI,
fie c` se recunoa[te, fie c` nu, a
dat câteva lovituri serioase
mediilor crimei organizate.
Rezolvarea dosarelor „Clanul
C`m`tarilor“, afacerea „Grena-

dierul“, distrugerea grupului
mafiot „Gemenii“, eliminarea
din sistem a mai multor poli]i[ti
corup]i, ac]iunile pe linia com-

baterii traficului de droguri [i a
vame[ilor necinsti]i, arestarea
lui Suciu Chioru, care preg`tea
un atentat terorist, sunt doar
câteva dintre ac]iunile pentru
care Virgil Ardelean este temut
în anumite medii sau grupuri de
interese.

Tentative
de compromitere
Faimoasele noastre grupuri de interese au p`truns de
mult în clasa politic`, în massmedia, în cercul VIP-urilor. Ne
temem c` cei care au aruncat pe
pia]a mediatic` teza implic`rii
lui Virgil Ardelean în scandalul
stenogramelor PSD au fost la
rândul lor dezinforma]i de c`tre
profesioni[ti ai unor astfel de
jocuri [i folosi]i pe post de curea de transmisie.
Nu putem exclude posibilitatea ca sursa care l-a contactat pe unul dintre liderii grupului de pres` s` fac` parte din
Direc]ia General` de Informa]ii
a MI, fiind poate un apropiat,
actual sau fost, al chestorului
Ardelean.
În urm` cu doi ani de zile
s-a mai încercat o ac]iune de
compromitere a lui Virgil

Ardelean prin intermediul presei de c`tre un grup de fo[ti
ofi]eri de la fosta UM 0215.
Din anumite motive, aceast`
ac]iune a e[uat, dar tentativele
de compromitere a lui Ardelean
nu s-au oprit. Un consilier al
generalului Talpe[ a lansat în
pres` o scrisoare deschis`, prin
care Ardelean era acuzat c` ar
coordona ac]iuni de poli]ie politic`. Pe cine deranjeaz` în momentul actual Virgil Ardelean [i
direc]ia pe care o conduce?
Cine dintre cei deranja]i dispune de suficient` influen]` [i
abilitate pentru a produce [i a
face s` circule în cotidiane centrale o astfel de informa]ie?

Ghearã sau Hrebe?
În aten]ia DGI a MI este
faimosul Nicu Ghear`, care nu
face nici un secret din du[m`nia pe care o poart` chestorului
Ardelean. Stabilit în Spania,
ap`rând foarte rar în România,
Nicu Ghear` a fost implicat
într-un scandal, oamenii s`i de
paz` depistând [i blocând o
ma[in` a filajului care îl urm`rea pe patronul complexului
Europa. Cu aceast` ocazie,
Ghear` a afirmat c` ar fi fost

urm`rit din ordinul chestorului
Ardelean.
O alt` persoan` despre
care se spune c` ar fi în aten]ia
DGI este Costel Bobic, om de
afaceri din anturajul lui Viorel
Hrebenciuc, considerat cu ani
în urm` de Sorin Ro[ca St`nescu ca agentul secret personal, infiltrat în mafia PSD-ist`.
Pu]in probabil ca directorul
DGI s` nu fie informat asupra
grupului de presiune care dore[te s`-l compromit`. Ce putem constata, cel pu]in din
declara]ii publice, este faptul c`
în anumite cazuri ac]iunile de
compromitere reu[esc. Fostul
ministru de Finan]e Ionu] Popescu a fost demis ca urmare a
diligen]elor secrete întreprinse
de mafia v`milor, care se sim]ea amenin]at` [i a ac]ionat, se
spune, la vârful PNL. Probabil
c` vor urma noi atacuri împotriva lui Virgil Ardelean, mai ales
c` Nicu Ghear` ar fi transferat
anumite afaceri, s` le spunem
discrete, unor întreprinz`tori
despre care vom vorbi în num`rul viitor.
George Dora
Sorin V.
TeodorescU
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ªmenul de la colþul strãzii
Mii de persoane din ]ara
noastr` \[i duc traiul de zi cu zi
din „[menuial`“. Sunt cei pe
care trupele de hip-hop \i prezint` a fi „lumea de dup` blocuri“. Metodele pe care le folosesc cei mai de jos reprezentan]i ai lumii interlope sunt variate [i evolueaz` \n timp, o
dat` cu tehnologia, cu vremurile [i cu concep]iile oamenilor.
Ba chiar se poate vorbi de o
mod` a metodelor folosite.
Nostalgicii folosesc ceea ce au
\nv`]at cu mul]i ani \n urm`,
chiar dac` majoritatea poten]ialelor victime au p`]it-o cel pu]in o dat` sau m`car au auzit de
respectivul mod de operare,
ceea ce \nseamn` c` e mai pu]in probabil s` se „frig`“ din
nou. Tinerii, ca [i cei mai noi \n
bran[`, folosesc metode „moderne“, inventate sau importate
de cei care au operat prin ]`ri
din Occident. Fiecare dintre noi
a c`scat gura, cel pu]in, \n cazul
\n care nu a pierdut [i bani, la
alba-neagra, fiecare a fost rugat
s` cumpere, la col] de strad`, un
inel sau un ghiul „d` aur curat,
s` moar` mama“, fiecare a
v`zut ho]ii de buzunare „la
munc`“, prin autobuze sau
tramvaie, iar foarte mul]i au
realizat brusc faptul c` portofelul sau banii, sau lucruri de
valoare nu mai sunt asupra sa [i
nu [tiu de ce. Mai grav este c`
de cele mai multe ori d`m cu
mâna noastr` banii, convin[i
fiind c` [menarul din fa]` este o
persoan` inofensiv` care are, \n
mod evident, doar inten]ii
bune. Nu degeaba \n[el`toria
este pe unul dintre primele
locuri \n topurile poli]iene[ti
referitoare la motivele plângerilor f`cute de cet`]eni.

Lozul norocos
Este bine cunoscut` p`c`leala denumit` „lozul“. Prin
anii ’80, când jocurile de noroc
erau cu des`vâr[ire interzise,
\ntreprinz`torii de la col] de
strad` inventaser` o metod`
prin care reu[eau s` goleasc`
buzunarele naivilor care riscau
s` parieze pe con]inutul unui
loz. Totul se baza pe simplul
pariu pe sume mici, dar care
cre[teau pe m`sur` ce „norocosul“ care intra \n joc câ[tiga mai
mul]i bani. Escrocii care foloseau aceast` metod` lucrau \n
echipe. F`ceau pariuri fictive
\ntre ei [i \i \ndemnau pe cei
prezen]i s` participe. La \nceput, miza era o sum` mic`, iar
lozul ie[ea \ntotdeauna necâ[tig`tor, pentru ca juc`torul s`
continue s` parieze. Când miza
cre[tea, [arlatanul scotea lozul
câ[tig`tor, iar juc`torul de ocazie pierdea instantaneu tot.
Treptat, acest gen de p`c`leal`
a disp`rut, \n urma apari]iei jocurilor de noroc legale.

din cadrul Grupului de Interven]ii Speciale (GIS). Românul
Victor Ghelase participa de
asemenea la evenimente organizate \n caz`rmi sau \n alte
institu]ii ale armatei [i se angaja \n discu]ii cu oficialii italieni,
colec]ionând c`r]ile de vizit`
ale interlocutorilor pentru a
dovedi cu alt` ocazie c` este
cunoscut [i are rela]ii. Poli]i[tii
erau de mai multe luni pe
urmele impostorului care se
folosea de unele privilegii ale
militarilor de rang \nalt, cum ar
fi accesul gratuit la sala de for]`
sau la diferite spectacole.
„Cariera militar`“ a lui Ghelase
s-a sfâr[it \n timpul unei „inspec]ii“ la o unitate din or`[elul
Velletri, regiunea Lazio. Comandantul unit`]ii, având gradul de c`pitan, [i-a dat seama,
\n urma discu]iei cu „locotenent-colonelul“, c` nu are de-a
face cu un superior ierarhic.

Alba-neagra,
taxã pe prostie

Italianu’ ºi bijutieru’
Cele mai des \ntâlnite [i
mai ingenioase infrac]iuni de
acest gen sunt cele realizate
prin metodele „[men“ [i „italianu’“. Denumirile sunt \mprumutate din limbajul de strad`,
acolo unde are loc acest tip de
escrocherie. Metoda „italianu’“
este, pe cât de ingenioas`, pe
atât de p`gubitoare. Unul dintre
escroci \[i umple degetele de la
mâini [i gâtul cu bijuterii aurii,
apoi, \ntr-o italian` stricat`, \[i
aga]` victimele. Povestea este
de cele mai multe ori aceea[i:
italianul e turist, [i-a lovit ma[ina \n România [i are nevoie de
bani s` o repare [i s` pl`teasc`
spitalizarea surorii sale r`nite \n
accident. El e dispus s` \[i vând` toate bijuteriile „din aur“, o
cantitate impresionant`, pentru
300-400 de dolari. Dac` victima mai are dubii, intr` \n scen`
partenerul escrocului. El vede
scena, se antreneaz` \n discu]ie,
se declar` bijutier [i chiar se
ofer` s` testeze autenticitatea
aurului cu o substan]` pe care
„\ntâmpl`tor“ o are \n buzunar.
Dup` ce bijuteriile „se dovedesc“ a fi din aur de calitate,
falsul bijutier se ofer` s` le
cumpere. Primul client, care a
prins \ncredere, cade \n plasa
infractorilor [i se zbate pentru

\ntâietate, pe care o [i câ[tig`,
dup` o scurt` opozi]ie mascat`
a „bijutierului“. Astfel, el r`mâne f`r` bani [i cu un pumn de
tinichele str`lucitoare.

Metoda „Maradona“
Metoda „Maradona“ este
o combina]ie de infrac]iuni,
cum ar fi \n[el`ciunea [i uzurparea de calit`]i oficiale. Folosindu-se de documente false,
de regul` ale poli]iei, anumi]i
indivizi acosteaz` persoane,
mai ales turi[ti str`ini, sub pretextul verific`rii actelor [i a sumelor de bani de]inute. O dat`
ajun[i \n mâna lor, banii fie vor
fi lua]i – invocând plata unor
amenzi sau faptul c` banii sunt
fal[i – fie vor fi \napoia]i, \ns`
dup` ce au fost sustrase sume
considerabile. Principalele locuri de ac]iune a „maradoni[tilor“ se reg`sesc \n zona central` a marilor ora[e, pe [oselele
de centur` [i drumurile de intrare [i la ie[irea din ]ar`. Din
cauza faptului c` timpul cât
„opereaz`“ ace[ti infractori este
scurt, cei \n[ela]i nu re]in foarte
bine semnalmentele autorilor,
iar, uneori, nu dau curs solicit`rii adev`ra]ilor poli]i[ti de a
efectua toate actele procedurale
pentru identificarea [i tragerea
la r`spundere a infractorilor.
Turi[tii trebuie s` [tie c` nicio-

dat` un adev`rat poli]ist nu le
va cere banii pentru verific`ri,
spun poli]i[tii. Din nefericire,
foarte mul]i, lua]i repede de
c`tre escroci, cad \n plasa acestora.

Export
de ingeniozitate
româneascã
Metoda „Maradona“ a
ajuns [i \n Italia, dus` acolo de
un român, care se deghiza \n
colonel de carabinieri [i inspecta unit`]i militare. Victor Ghelase, \n vârst` de 37 de ani, a
fost arestat \n Italia pentru c`
pretindea a fi colonel de carabinieri. El se \mbr`ca \n uniform` [i vizita unit`]ile militare
situate la periferia Romei, recomandându-se drept locotenentcolonelul Ovidio Del Monte

Despre celebra metod`
s-au dat detalii peste detalii, atât
\n pres`, cât [i \n avertiz`rile
f`cute de poli]i[ti. Cu toate
acestea, speciali[tii acestui a[azis joc de noroc, \n realitate o
\n[el`torie bine pus` la punct,
reu[esc s` g`seasc`, \n continuare, zeci [i sute de fraieri pe
care s`-i lase lefteri. Ace[tia
sunt atra[i de complicii mânuitorilor celor dou` buc`]i de material colorat atât de diferit.
Complicii, care se dau simpli
juc`tori, reu[esc s` „câ[tige“
sume mari de bani, f`r` s` depun` nici un efort. Mai mult decât atât, fac diferite semne pe
discul „câ[tig`tor“, astfel c`
pare imposibil de pierdut.
„Fraierul“ care face jocurile se
uit` \n alt` parte, totul arat` c`
pentru privitori a venit, \n sfâr[it, ziua norocoas`. La primele
dou`-trei trageri, aceast` p`rere
se confirm`. Este momentul
pentru lovitura cea mare, care
va face ca omul s` plece acas`
cu buzunarele pline. Doar c`
juc`torul pleac`, invariabil, cu
buza umflat` [i f`r` banii pe
care-i avea la el. Unii \ncearc`
s` protesteze, dar ajutoarele
[menarului \i explic`, mai mult
sau mai pu]in frumos, c` ar fi

timpul s` se care, dac` nu vrea
s` ajung` la spital. Unii \nva]`
din experien]a respectiv`, al]ii
continu` s` umple buzunarele
escrocilor. Tax` pe prostie, \ntr-adev`r!

„Hoþul drãgãstos“
Este numele sub care era
cunoscut de poli]i[ti Pavel Foru, domiciliat oficial \n G`e[ti,
dar care a b`tut ]ara \n lung [i \n
lat, reu[ind, prin modul s`u de
operare, s` tr`iasc` \n lux [i s`
se poat` l`uda c` este „un om
umblat“. Borfa[ul \l lua, pur [i
simplu, \n bra]e pe cel care urma s` devin` viitoarea sa victim`, chipurile, prietene[te, sub
motivul c` ar fi buni prieteni –
pentru ca, dup` ce portofelul [i
celularul [i-au schimbat posesorul, s`-[i cear` scuze pentru
confuzie [i s` dispar`. Cu portofel [i celular cu tot. Ulterior,
metoda sa a fost adoptat` [i de
al]i „confra]i“, cu tot cu nume:
„ho]ul dr`g`stos“. Mai este cunoscut` [i drept „metoda \mbr`]i[`rii“.
Chiar [i una dintre legendele „Craiovei Maxima“, Rodion C`m`taru, a fost buzun`rit
de Furo prin aceea[i metod`. |n
momentul \n care fostul fotbalist
ie[ea din magazinul propriu, a
fost abordat de ho]. „Ce mai
faci, Cami?“, a \ntrebat Furo,
strângându-l puternic \n bra]e [i
scuturându-l bine, ocazie cu
care l-a „scuturat“ [i de 300.000
de lei [i 3.600 de dolari. |nso]itorul lui C`m`taru, Cosmin
Purcaru, un alt fost fotbalist, a
observat mi[carea ho]ului [i l-a
demascat. Prins cu „mâ]a \n
sac“, Pavel Furo [i-a cerut
scuze, a scos banii [i i-a \napoiat
lui C`m`taru. Nu \nainte de a
palma 500 de dolari, ca amintire
de la un fotbalist mare.

Lecþii pentru
turiºtii strãini
Pentru str`inii care ne trec
grani]a, un tur prin România
este o experien]` de neuitat. De
la o vreme, \nainte de a ne vizita, turi[tii primesc de la cunoscu]i sau de la consulate un
pachet anticorup]ie, \n care li se
zice ce este metoda „Maradona“, cum po]i fi „[menuit“ \n
mijlocul Bucure[tiului de domnul binevoitor care se ofer` s`
te ajute, de ce e neinspirat s`
treci seara prin zona pitoreasc`
a Ferentariului sau s` iei un taxi
direct din strad`, f`r` comand`
telefonic`, de ce e bine s`-]i ]ii
banii \n alt loc decât pa[aportul,
pe care trebuie s`-l ]ii departe
de cardurile bancare. Chiar [i \n
Aeroportul Otopeni o voce cald`, ospitalier`, le spune turi[tilor \n trei limbi str`ine [i \n române[te s` nu-[i lase bagajele
nesupravegheate.
Claudiu Bran
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Autoproclamat [ef al unui serviciu inexistent de informa]ii al PD,

George Enoiu îºi escrocheazã pânã
ºi partidul propriu
A existat, exist` [i va exista tenta]ia unor cet`]eni care tr`iesc la marginea legii de a c`uta
o plapum` ocrotitoare prin intermediul partidelor politice. Ne
referim la a[a-zi[ii descurc`re]i,
care, cu un tupeu greu de în]eles
de oamenii normali, reu[esc s`
se înscrie într-un partid politic,
s` se fac` utili (sau s` dea aceast` impresie), s` cultive rela]ii
utile, iar în final s`-[i fac` propriile lor jocuri.
Pu]in probabil c` vom g`si
partide, forma]iuni politice pe
e[ichierul actual care s` duc`
lips` de astfel de oportuni[ti
sau fripturi[ti.

ªef de serviciu
cu liceul
V` spune ceva numele de
George Enoiu? Nu? Nici nu
[ti]i ce pierde]i. Domnul respectiv este vicepre[edinte pentru imagine [i documentare
(?!) al organiza]iei
Partidului
Democrat,
sectorul 1,
Bucure[ti.
În anumite
cercuri se recomand` a fi
[eful
unei
structuri informative paralele
a PD-ului, afirmând c` ar avea rela]ii suspuse, inclusiv la Cotroceni.
Respectivul personaj este
n`scut în 1960 în comuna
}ife[ti, jude]ul Vrancea, [i singurul act de studii pe care l-am
g`sit noi, în ceea ce îl prive[te,
este o adeverin]` a Liceului
Industrial de construc]ii din
Foc[ani, prin care se adevere[te
c` în iunie 1978 Enoiu Gheorghe ar fi absolvit respectiva institu]ie de înv`]`mânt.
{tim c` ar fi efectuat stagiul militar la trupele de securitate, f`r` s` rezulte din cercet`rile noastre c` s-ar fi înscris la
vreo [coal` militar`.

În anturajul
mai-marilor
Dup` revolu]ie, Enoiu [i-a
încercat norocul în afaceri, lucrând sau fiind chiar proprietarul unui bar din Foc[ani.
Apare în Bucure[ti, încercând f`r` succes s` ling` clan]ele Partidului România Mare,
dup` care se înscrie în forma]iunea politic` a lui Ion Radu,
fost viceprimar la Prim`ria

structur`
care este de prisos s` afirm`m
„este sublim`,
dar lipse[te cu des`vâr[ire“.
Acest lucru nu înseamn`
c` Enoiu nu încearc` s` plaseze
informa]ii în dreapta [i în stânga, inclusiv pre[edintelui B`sescu, prin intermediul unui
ofi]er SPP, pe care îl consider`m un g`g`u]`, dar, cunoscându-i situa]ia familial`, nu îl nominaliz`m.

Ei bine, dac` tot te prezin]i
[i e[ti crezut a fi [eful unui serviciu de informa]ii paralel, de
ce s` nu profi]i?
Câ]i cet`]eni nu sunt în
Bucure[ti, sau în ]ara asta, care
au diferite solicit`ri la autorit`]ile locale [i centrale? Nu este
normal s` solicite sprijin de la
[eful structurii informative a
PD-ului, partid de guvern`mânt, care ]ine cu]itul [i furculi]a?
Astfel, cet`]eanul israelian
Ghidi l-a onorat pe domnul
George Enoiu cu suma de
4.500 de euro pentru ob]inerea
unui spa]iu comercial de la Prim`ria Capitalei.
Un comisar-[ef (?!) de la
IPJ Constan]a l-a pl`tit pe
George Enoiu cu suma de
3.000 de euro pentru a-[i p`stra
func]ia de conducere.
Un cet`]ean în vârst` de
65 de ani, pe nume P`l`rieru, l-a pl`tit ([p`guit)
pe Enoiu cu suma
de 2.000 de
euro pentru
a-i ob]ine o
cas` de la
Prim`ria
Sector 1.
U n
cet`]ean
g e r man,
M i chael
Hoffman,
a fost p`c`lit
cu suma de 2.500 de
euro sub pretextul c` i se va înlesni ob]inerea unor spa]ii comerciale în zona Podul M`r`[e[ti.
Un cet`]ean arab, Nasser, a
fost p`gubit cu suma de 300 de
euro pentru ob]inerea unei autoriza]ii de parcare pe {oseaua
Mihai Bravu.

ªpagã dupã ºpagã

Furã chiar ºi din PD

V` ve]i întreba de ce abord`m un astfel de subiect? În
toate partidele mi[un` tot felul
de frustra]i, de excentrici, de
mitomani. De ce ar face PD-ul
excep]ie? Pentru c`, definind
cu obstina]ie un lucru ca fiind
real, acesta devine real, prin
consecin]ele definirii sale ca
fiind real.
Inclusiv un general al armatei române în rezerv` a declarat c` Enoiu i s-a prezentat
ca fiind [eful structurii informative a PD-ului, fapt ce demonstreaz` un tupeu dincolo
de limitele bunului-sim].

Culmea, Enoiu a b`gat
mâna chiar în pu[culi]a PD-ului
Sector 1, unde i-a cerut secretarei organiza]iei, Mioara Fr`sineanu, suma de 13 milioane
de lei vechi, bani pe care femeia naiv` presupunem c` i-a
oferit din cotiza]iile lunare ale
membrilor de partid.
PD-ul [i-a f`cut portdrapel din lupta împotriva corup]iei. Ne întreb`m dac` nu
cumva pentru anumi]i lideri
(Enoiu nu putea ac]iona singur)
corup]ia are culoare politic`,
alta decât culoarea orange.

General` a Capitalei, prilej cu
care îl cunoa[te pe R`zvan
Murgeanu, actual viceprimar
PD [i pre[edinte al organiza]iei
acestui partid din sectorul 1.
Reu[e[te s` intre sub pielea acestuia, dar, surprinz`tor, [i
în anturajul unor lideri politici
cum ar fi Emil Boc, Sulfina
Barbu, Blaga etc.
În vara lui 2004, un s`pt`mânal recunoscut pentru acurate]ea informa]iilor furnizate,
public` o not` din care rezult`
c` Enoiu [i un redactor al publica]iei respective ar fi fost urm`ri]i de SRI în timpul unei
întâlniri. Mai mul]i ziari[ti [i
ziariste de la Evenimentul Zilei
[i Cotidianul se întâlnesc de altfel cu Enoiu [i s-ar putea s`-l
considere [eful structurii informative a PD-ului,

George Dora

Certificatul de studii al unui mare lider politic
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (IX)

Retragerea din misiune era
un avertisment foarte serios
pentru ofi]erul instructor [i
întreaga echip` care asigurase
timp de 5-6 ani preg`tirea ilegalului. Avertismentul se transmitea îns`, indirect, pân` la
vârful Centralei de spionaj, c`ci
semnalul de ro[u sau altfel spus
„pericol 0“ presupunea nu doar
un simplu „pericol de linie“, ci
o grav` gre[eal` în întreg sistemul de preg`tire. Se gre[ise
sigur undeva în verific`ri, dar
poate [i în modul de selec]ie al
ilegalului.

Completarea datelor
informative
Într-o asemenea situa]ie nu
se mai ]inea cont de nici una
dintre calit`]ile ilegalului sau de
eforturile comune ale acestuia
[i ale ofi]erului instructor, cu
toat` echipa care participase indirect la tot procesul de preg`tire. Un singur gr`unte de nisip
strecurat în mecanismul desf`[ur`rii misiunii strica tot sistemul, îl bloca [i obliga to]i factorii de conducere din Central`
s` aprobe clasarea întregului
dosar, trecerea lui în arhiva I,
adic` „studiu documentar“
pentru viitorii „elevi“. Ofi]erul
ilegal se întorcea în ]ar` [i era
]inut un timp într-o cas` conspirativ`, unde scria din amintiri tot ce f`cuse în misiune,
etapele prin care trecuse pân`
s` ajung` în spa]iu, momentele
întâlnirii cu organele de contrainforma]ii din ]`rile de tranzit [i lag`rul de transfugi, modul în care fusese anchetat, descrierea loca]iilor, a anchetatorilor, programul de lucru, maniera în care se desf`[urau anchetele etc. Pentru Centrala de
informa]ii [i pentru ofi]erii instructori din Central`, raportul
pe care îl întocmea ilegalul era

deosebit de important, c`ci
devenea baz` de studiu [i documentar pentru completarea datelor informative viitoare despre tot ce ]inea de ac]iunile
contrainformative ale inamicului, partener de concuren]` pentru to]i angaja]ii Centralei. Ce
date puteau fi mai sigure despre
tot ce ]inea de munca de contrainforma]ii a adversarului
dac` nu cele tr`ite de un ilegal,
de un om din propria Central`
de spionaj [i care fusese efectiv
în spa]iul adversarului, se întâlnise direct cu el, fusese anchetat de el, se confruntase cu modul de via]` occidental, cu tot
ce ]inea de organizarea vie]ii,
modul de trai [i de gândire, legisla]ie, moral`, religie?

„Reciclarea“ tuturor
cunoºtinþelor
Era într-adev`r o modalitate concret` de a studia via]a
adversarului, dar nu cea mai
dorit`, c`ci retragerea din misiune a unui ilegal era de fapt un
e[ec [i nu o victorie. Datele
culese de ilegal serveau acum
doar pentru completarea unor
studii de spa]iu [i nicidecum
pentru ce interesa misiunea din
care e[uase într-un mod stupid,
dintr-un joc al întâmpl`rii, o întâmplare dureroas` [i de nereparat. Era evident c` nimeni nu
o dorise, dar din ea trebuiau
trase chiar [i cele mai mici foloase, fie ele [i documentare.
Dup` întocmirea raportului, ilegalul trecea printr-o faz`
de „reciclare“ a tuturor cuno[tin]elor acumulate în perioada
de preg`tire. Toat` preg`tirea o
f`cea, în continuare, tot cu
ofi]erul instructor. Din când în
când aveau loc unele [edin]e de
analiz` de stadiu, la care participa, de obicei, [eful ofi]erului
instructor. Cu aceast` ocazie se

revenea la întreaga activitate
desf`[urat` de ilegal în spa]iul
în care fusese trimis în misiune.
Se analizau toate etapele prin
care trecuse [i se insista asupra
acelor elemente de documentare legate de metodele folosite
de organele de contrainforma]ii
adverse pentru identificarea
unor eventuali spioni intra]i în
spa]iul lor de competen]`.
Concomitent cu preg`tirea
ilegalului retras din misiune, în
Centrala de informa]ii se f`ceau analize profunde [i detaliate în leg`tur` cu acei factori
obiectivi, dar mai ales subiectivi, care contribuiser` la deznod`mântul nedorit al ilegalului. E[ecul unui ilegal, fie c` era
cauzat de o întâmplare stupid`,
ca aceea a recunoa[terii, fie c`
era de alt` natur`, constituia o
bil` neagr`, foarte grea [i ustur`toare, nu doar pentru ofi]erul instructor care-l preg`tise pe
ilegal, dar [i pentru to]i [efii
acestuia pe linie ierarhic`. Regulile Centralei de informa]ii
erau foarte stricte în aceste cazuri, iar verific`rile care urmau
s` fie f`cute implicau un întreg
sistem al muncii de informa]ii.
În raportul de cauzalitate creat
de retragerea din misiune a ilegalului se pleca de data aceasta
nu de la cauz` la efect, ci invers, de la efect la cauz`.

Nu întâmplare,
ci greºealã
Schimbarea raportului de
cauzalitate presupunea nu doar
studierea tuturor materialelor
de verific`ri informativ-operative proprii [i ale altor organe
de filaj, investiga]ii [i de tehnic`-operativ` din perioada de
preg`tire a ilegalului, dar mai
ales modul în care o parte dintre elementele de interes operativ fuseser` verificate [i ]inute
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sub control informativ dup`
plecarea acestuia în misiune.
Aici era de fapt cheia unui mister care, la prima vedere, putea
s` par` o simpl` întâmplare. La
o analiz` mai profund`, îns`,
coinciden]a aparent` a recunoa[terii ilegalului de c`tre
cineva la câteva sute sau mii de
kilometri de ]ar` nu mai era o
întâmplare, ci o gre[eal`. O gre[eal` dintre cele mai periculoase, [i nu doar cu caracter subiectiv, ci mai ales obiectiv. O
gre[eal` care putea fi prevenit`
dac` factorii de r`spundere din
Centrala de informa]ii continuau s` ]in` sub control operativ acele persoane care prezentau un „pericol“ posibil pentru
ilegalul plecat în misiune extern`. Ar fi, bineîn]eles, o mare
gre[eal` s` se afirme c` ofi]erul instructor neglija categoria
acestor persoane.
Categoria acestor persoane era una specific` [i era deja
conturat` înc` dinaintea plec`rii ilegalului. Ofi]erul instructor
era con[tient de faptul c` întotdeauna factorul uman îi putea
crea surprize ilegalului, nu doar
în perioada de preg`tire din
]ar`, când verific`rile erau mai
simple, iar riscul era cu mult
mai mic.
În cei 5-6 ani de preg`tire
a ilegalului, verific`rile care se
f`ceau \nsumau uneori sute sau
chiar mii de persoane pe care
acesta le cuno[tea sau care îl
cuno[teau pe el, pe situa]ia sa
real`, persoane care aveau îns`
la rândul lor o evolu]ie social`,
profesional` sau demografic`
proprie. Unele îi erau rude, altele prieteni, colegi de serviciu,

de anturaj sau de alte interese.
Pe unii îi cuno[tea mai mult, pe
al]ii mai pu]in, iar unii îl cuno[teau în aceea[i m`sur`.
În raportul reciproc al cunoa[terii, mai ales fizice, existau, bineîn]eles, elemente care
puteau fi schimbate în timp, fie
în mod natural, fie inten]ionat.
Dar, oricât de mult am încerca
s` modific`m ceva din fizicul
unei persoane, r`mân [i elemente personale definitorii,
care ne tr`deaz`, mai ales pentru acele persoane care ne cunosc foarte bine [i au o memorie vizual` foarte bun`. În asemenea situa]ii, chiar [i cel mai
bun actor, dac` este recunoscut
de o asemenea persoan`, o va
scoate greu la cap`t. Singura
modalitate de a preveni o asemenea situa]ie r`mâne astfel
atât în sarcina ofi]erului instructor, dar [i a ilegalului.

„Surprize
neprevãzute“
Pentru ofi]erul instructor,
prevenirea unor asemenea situa]ii [i implicit a deznod`mântului care apare ca efect direct
se face printr-un complex de
m`suri informativ-operative
care începe înc` din perioada
de preg`tire în ]ar` a ilegalului,
dar continu` mai ales dup` plecarea acestuia în misiune extern`, când pericolul deconspir`rii
sale devine într-adev`r iminent
datorit` unei simple întâmpl`ri
sc`pate de sub control.
Aparent, acest control este
simplu, în realitate îns` este o
povar` permanent`, de care ofi]erul instructor nu scap`, poate
pân` la retragerea ilegalului din

misiune sau pân` la trecerea sa
într-o alt` activitate a muncii de
informa]ii. Greul începe din
perioada verific`rilor asupra
întregii categorii de persoane
care îl cunosc pe viitorul ilegal
pe situa]ia sa real`, perioad` în
care ofi]erul instructor întocme[te, separat, un dosar informativ cu acele persoane din
cercul intim al ilegalului, cerc
în care include rudele, prietenii
apropia]i, colegii [i orice alte
persoane care, dup` plecarea
ilegalului în misiune extern`,
pe o alt` identitate decât cea
real`, nu-l mai pot contacta
niciodat`. Orice asemenea contact constituie pentru ilegalul
aflat în misiune un pericol
imens, care va afecta nu doar
misiunea, dar [i rela]iile diplomatice cu statul respectiv [i
întreaga perioad` de preg`tire,
oricât de natural [i sincer ar fi
el. În majoritatea cazurilor,
asemenea contacte întâmpl`toare într-un spa]iu extern cu
ofi]erul ilegal sunt prevenite
printr-un control informativ
asupra tuturor persoanelor pe
care ofi]erul instructor le-a
punctat ca fiind posibile de „neprev`zut“ [i de „surprize neprev`zute“. Analiza [i verific`rile pe care ofi]erul instructor
le face în leg`tur` cu situa]ia
concret` a fiec`reia dintre aceste persoane reprezint` pentru el
o garan]ie a succesului ilegalului pe o nou` identitate sau o
premiz` subiectiv` a unui e[ec
deliberat, dar de nepermis în
munca de informa]ii externe.
(va urma)
Sorin V.
Teodorescu

Atac la
dezinformare!
Un cotidian care afirm`
c` nu iart` pe nimeni dezvolt`, de o bun` perioad`, o
campanie \mpotriva consilierului guvernamental Dumitru Saitoc de la Ministerul
Economiei [i Comer]ului
condus de Codru] {ere[.
Printre inep]iile debitate este
de remarcat „senza]ionala“
dezv`luire c` dl Saitoc ar fi
fost, \n anii ’80, subofi]er de
securitate. Saitoc chiar a lucrat \n Securitate, la USLA,
fiind puternic implicat \n ac]iunea de combatere [i descurajare a terorismului pe teritoriul României, dar nu ca
plutonier-major, ci ca ofi]er
superior.
|n ceea ce prive[te afacerile de care este acuzat,
dac` publica]ia lui Tender [i
a fra]ilor Iancu \ncepe s` dea
lec]ii de moralitate, chiar
avem probleme \n presa româneasc`.
Nu suntem partizanii
atacurilor \ntre ziari[ti, nici
ai regl`rilor de conturi, nici
ai [antajelor de pres`. |n
acela[i timp, nu \n]elegem
de ce cotidianul respectiv
acord` credit unei surse celebr` \n lumea presei prin
ponturile pe care le vinde,
oriunde [i oricând, cu o singur` condi]ie: s` ias` un ban.
{i dac` nu se poate „un ban
gr`mad`“, m`car de-o ciorb` de burt`.
George Dora
Sorin V.
Teodorescu
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Ultima întâlnire cu Agentul A007 (VI)
M-am îndep`rtat la circa
100 de metri de „semafor“ [i
mi-am scos un ziar, pe care am
început s`-l r`sfoiesc.
Eram totu[i curios s`-l v`d
pe prietenul meu, chiar de la
distan]`. Urm`ream „semaforul“ [i traseul c`tre el. Dac`-l
vedeam pe ilegal, [i [tiam sigur
c`-l voi vedea, îi f`ceam cu
aceast` ocazie [i un contrafilaj.

„Semaforul“
Dup` câteva minute a ap`rut, cu mersul lui lent, sigur pe
el, calm [i vis`tor. A trecut pe
lâng` „semafor“ ca [i cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cu o
singur` [i nep`s`toare privire a
observat semnalul meu, apoi
[i-a continuat drumul ca [i cum
nimic nu s-ar fi întâmplat.
Eram foarte sigur c` a în]eles
semnalul meu [i-i urm`ream
mimica fe]ei. Nu tr`da nimic
din calmul care [tiam c`-l caracterizeaz`. A mai f`cut câ]iva
pa[i, apoi s-a îndreptat spre un
magazin din apropiere. Dup`
circa10 minute a ie[it cu o plas`
în mân`, plin` cu diverse cump`r`turi. A[a îl înv`]asem, [i-mi
respecta toate elementele de la
cursul cu „semaforul“.
În materie de spionaj, „semaforul“ este un mijloc secret
al muncii de informa]ii, specific unor întâlniri dintre dou`
sau mai multe persoane, de obicei agen]i secre]i sau agen]i de
leg`tur`. „Semaforul“ nu este
un loc de întâlnire propriu-zis.
„Semaforul“ este doar un loc
de semnal, în care, sau la care
fiecare dintre cei care urmeaz`
s` realizeze ulterior întâlnirea
direct` las` un „semn“, un

semn care pentru ei are un cod,
o semnifica]ie din trecutul foarte apropiat, din prezent sau de
viitor. Codul poate fi de genul:
„nu ne mai putem vedea, am
avut filaj“, sau „nu am materialul la mine“ sau „amân`m întâlnirea cu 10, 20 sau 48 de ore,
în acela[i loc stabilit“ etc. Fiecare dintre cei doi agen]i trebuie s` cunoasc` foarte bine
semnifica]ia codului, pentru a
nu da na[tere la nici un fel de
interpret`ri gre[ite, suspiciuni
sau chiar sentimente de team`
pentru viitoarea \ntâlnire.

Semnele
deveneau coduri
La „semafor“ nu se fac decât semne [i nimic altceva. Se
interzicea cu des`vâr[ire l`sarea unor materiale compromi]`toare, oricât de banale ar fi
fost. Semnele erau cât mai simple [i constau de obicei în materiale, obiecte simple, pe care
oricine le putea abandona pe
strad`, într-un col] de perete,
lâng` un stâlp, un co[ de gunoi,
lâng` o ma[in` parcat` aiurea
[i abandonat`, lâng` gr`tarul
de la u[a unei locuin]e, lâng`
un copac, o banc` din parc etc.
Existau reguli foarte stricte
asupra „semafoarelor“ [i a
semnelor care deveneau coduri
[i ele trebuiau respectate tabu,
c`ci semnifica]ia lor putea avea
consecin]e dintre cele mai serioase sau mai grave. Ca [i „semaforul“, „afi[ierul impersonal“ f`cea parte tot din mijloacele muncii de informa]ii [i
avea aceea[i importan]` în
realizarea unei întâmpl`ri secrete dintre doi agen]i ai ace-

luia[i serviciu de informa]ii sau
chiar diferite.
{i la „afi[ierul impersonal“
se foloseau acelea[i semne, care
deveneau coduri pentru to]i cei
care le f`ceau sau doar le citeau.

Întâlniri secrete
Alegerea locurilor care
deveneau „afi[iere impersonale“ sau „semafoare“ era destul de dificil` [i era, de obicei,
sarcina ilegalului [i foarte rar a
celuilalt agent care urma s` realizeze un contact impersonal
cu ilegalul.
Una dintre sarcinile pe
care le avea ilegalul, o dat`
ajuns în „spa]iul de lucru“, era
s`-[i caute, s` puncteze [i s`
realizeze dou` sau mai multe
asemenea mijloace secrete necesare unor viitoare întâlniri cu
ofi]erii din centrala de informa]ii sau cu al]i agen]i din leg`tura sa propie. Ilegalul î[i putea
alege asemenea locuri fie în
localitatea în care domicilia, fie
într-o localitate apropiat`, fie
chiar în alt spa]iu, în alt` ]ar`.
Era cu atât mai bine, cu cât el
alegea [i i se aprobau mai multe
asemenea locuri pentru a deruta
[i mai mult organele de contrainforma]ii din spa]iul respectiv care l-ar fi avut eventual sub
observa]ie, studiu sau chiar l-ar
fi urm`rit. Într-o asemenea situa]ie, deruta ar fi fost [i mai
mare, [ansele acestora de a mirosi ceva ar fi fost [i mai mici,
iar succesul realiz`rii unor întâlniri secrete pentru ilegal ar fi
fost asigurat din start.
(va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Salvaþi Vama Veche
…de mizerie, corupþie ºi ilegalitãþi (III)
„Aici eu sunt Dumnezeu [i
am f`cut [i voi face în continuare ilegalit`]i...“. Este oare
cazul s`-l mai cit`m [i altfel pe
primarul Urdea Nicolae Iustin
din comuna Limanu, jude]ul
Constan]a, cel care conduce ca
edil destinele oamenilor din
cele patru localit`]i (Limanu,
Hagieni, 2 Mai [i Vama Veche)
ce compun comuna Limanu?

Meci de mii de m2,
fãcuþi cadou
Noi credem c` o asemenea
carte de vizit` este suficient de
sugestiv` pentru acest gen dictatorial de a-i „respecta“ pe cei
care, prin voturile lor, [i-au
exprimat încrederea, nemeritat` de altfel, într-un viitor lider
politic, dar mai întâi cet`]ean,
primul cet`]ean al comunei, loc
de frunte pe care acum majori-

tatea dintre ei regret` c` l-au
acordat. Regret`, pentru c` încet, încet dl Primar [i i-a înstr`inat, [i cu bun` [tiin]`, a[a cum
tot cu bun` [tiin]` a înstr`inat
ilegal [i abuziv o mare parte din
terenurile comunei, mai ales
acele terenuri din 2 Mai [i
Vama Veche care zâmbeau de
pe malul m`rii prietenilor s`i,
care nu sunt pu]ini. Nu sunt
pu]ini nici prietenii c`rora le-a
acordat zeci de hectare de p`mânt, mai ales din intravilanul
celor dou` localit`]i, dar nici
propietarii locali reali pe care
i-a deposedat abuziv de acela[i
p`mânt, înc`lcând grosolan
legile nr. 1/2000 [i 10/2001.
Oamenii sunt profund indigna]i
de modul în care primarul
Urdea Nicolae Iustin le-a acordat ilegal, din terenul intravilan
al comunei, peste 15.000 mp

Un grup de cet`]eni din satul 2 Mai, comuna Limanu,
jude]ul Constan]a, reclam` abuzurile grosolane ale primarului
Urdea Nicolae Iustin [i ale acoli]ilor s`i:
Neacordarea terenurilor cet`]enilor conform Legii 1/2000
[i 10/2001, dar în schimb s-au acordat terenuri extra [i intravilan unor persoane str`ine de localitate care nu aveau nici un
drept legal. Exemple:
 fostului procuror [ef al Parchetului Mangalia
[i actual avocat Vizante
 lui Verde[ Ion, fost secretar al Consiliului Local Limanu
[i fost secretar al Consiliului Popular Limanu –
actual pensionat
 lui Boi]a Petrina, actual secretar al Consiliului Local
Limanu (5.000 m intravilan la malul m`rii f`r` ca
cererea s` fie depus` în termen)
 Dorinei Macovei – 4 ha
 {tefaniei Ciob`nel – 8 ha, ambele angajate la cadastru,
care prin natura func]iilor au schimbat parcelarea [i i-au
scos pe cet`]enii în drept, mutându-i în alte sole ex.:
Ioni]` Ghe., Nazar Vasile, Dragomir Teodor etc.
Altora li s-a refuzat complet acordarea terenurilor în drept.
Ex.: Podariu Virgil revendic` 1.250 m intravilan cu cerere [i
acte depuse în termen, la data de 13.09.2000, Nr. 3242 pe Legea
1/2000.
Ba mai mult, a fost jignit [i dat afar` din birou de c`tre
Primar (practic` folosit` frecvent de domnul Primar).
A vândut pe malul m`rii, la 2 Mai, mai multe suprafe]e de
teren unor persoane din Bucure[ti [i Germania, intrând [i pe
teritoriul domnului Podariu Virgil cu o suprafa]` de 273 m2.
Domnului Dragomir Ion – fost deportat – nu i s-au acordat
38 ha. Toate anexele au fost întocmite [i validate de Comisia
Jude]ean`, dar primarul nu a vrut s` întocmeasc` procesele-verbale de punere în posesie [i cu ajutorul PSD-i[tilor le-au radiat
din anex`. Mo[tenitorul domnului Dragomir Ion (Dragomir Vasile – fiu) a fost agresat în câmp, fiind internat trei s`pt`mâni cu
certificat medico-legal, dar doamna Procuror R`zmeri]`, fost`
subaltern` a domnului procuror Vizante, a mu[amalizat totul.
Domnul Primar a atribuit terenuri în concesiune, dar cerem s` se verifice cât a fost de legal. A înl`turat de la Prim`rie
func]ionarii incomozi (so]ii Cubanit).
Angajatul Prim`riei Gh. Alexandru în func]ia de [ef serviciu Gospod`rie local` (mâna dreapt` a Primarului) î[i construie[te vil` în localitatea 2 Mai folosind muncitorii pl`ti]i din ajutorul social de la Prim`rie.
Pe teritoriul localit`]ii 2 Mai este amplasat {antierul Naval, dar foloasele sunt încasate de Prim`ria Mangalia.

fostului procuror [ef al Parchetului Mangalia, Vizante, în prezent avocat al prim`riei, precum [i fostului secretar al Consiliului local al comunei Limanu, în prezent pensionar. Lui
Boi]a Petrina, fost secretar al
Consiliului Local Limanu i-a
acordat 5.000 m2, în intravilan,
pe malul m`rii, lui Macovei
Dorina 4.000 m2, lui Ciob`nel
{tefania 8.000 m2, ambele
func]ionare în cadrul prim`riei,
în detrimentul celor care de]ineau cu acte în regul` terenurile. La fel de grav este cazul
cet`]eanului rom Ciocârlan, din
localitatea 2 Mai, c`ruia, pe
baza unei legitima]ii de revolu]ionar atribuite pe c`i oculte, i-a
acordat 15.000 m2 în localitatea 2 Mai, pe plaj`, înc`lcându-se grav Legea 42/1990. Ulterior, o parte din teren i-a fost
vândut tot d-lui prim procuror
al Parchetului Mangalia – Vizante. S` fi fost oare întâmpl`tor?

O mânã
spalã pe alta...
Prietenia dintre dl Primar
Urdea Nicolae [i cei „împropriet`ri]i“ peste bariera legii este
justificat`, îns`. „O mân` spal`
pe alta“ iar „prietenul la nevoie
se cunoa[te“, c`ci numai a[a se
justific` petele [terse din dosarele penale pe care edilul comunei Limanu le-a avut în ultimii
doi ani. Ce detergent mai bun
putea g`si domnul primar decât
cel rezultat dint-o prietenie
„sincer`“ [i „curat`“ cu un fost
prim-procuror, prin mâna c`ru-

Foto: Omni Press & Design

ia i-au trecut dosarele penale [i
care a avut un cuvânt greu de
spus pentru organul de cercetare penal` care a instrumentat
cazul, oricât de grav` [i de îndrept`]it` ar fi fost acuza]ia pe
care i-au adus-o cet`]enii comunei? Cum s` nu-i acorzi ilegal 5.000 m2 lui Boi]a Petrina,
fost secretar al Consiliului Local Limanu, dac` în prezent a
devenit avocatul primarului [i
împreun` rezolv` toate matrapazlâcurile cu terenurile prim`riei? Un asemenea „avocat“ te
lini[te[te [i te scoate din orice
groap`, indiferent cât de adânc`
ar fi [i oricât de puternic ar fi
mirosul faptelor pentru care ai
c`zut în ea.

Se strânge funia...
Pentru domnul primar
Urdea Nicolae, rela]iile de

„onoare“ cu mai-marii locali au
fost [i sunt mai importante
decât problemele prim`riei [i
interesele cet`]enilor. În oala
acoperit` nu mai p`trunde nici
musca [i nici alt` vietate. Ce
mai conteaz` buc`tarul? Chiar
dac` fiertura miroase, mizeria
r`mâne în propria buc`t`rie.
N-ai treab` cu vecinii, fie ei de
la poli]ia local`, de la Mangalia
sau chiar de la jude], fie ei de la
parchet, de la PNA sau chiar de
la Prefectur`. În concep]ia
domnului primar Urdea dispre]ul [i arogan]a puterii pe care ]i
le dau banii [i „prietenii“ înving orice barier` pe care ]i-o
impun legea [i bunul-sim].
Domnul primar a gre[it îns`,
c`ci cet`]enii comunei au sim]it
în ultimii ani c` bunul-sim] al
alesului local s-a atrofiat enorm
de mult, aproape c` a disp`rut.

A disp`rut într-atât de mult
încât i-a dezam`git, iar problemele acumulate i-au f`cut s`
aib` momente de pierdere a
încrederii totale, nu doar în
ale[ii locali, dar [i în institu]iile
statului. Cet`]eni simpli, dar
cinsti]i, cet`]eni f`r` prejudec`]i, dar dornici de adev`r [i de
cur`]enie moral` [i civic`, încrez`tori totu[i în sloganurile
politicienilor versa]i în campania electoral`, dar neiert`tori [i
perseveren]i în visul tuturor românilor – acela de a schimba o
dat` pentru totdeauna ceva în
]ara asta – mentalitatea noastr`,
o boal` foarte veche pe care
acest popor o suport`, necondi]ionat, de secole, dar de care
este sigur c` va sc`pa.
(va urma)
Departamentul
investiga]ii
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Clanurile care fac legea în Bucureºti
ºi împrejurimi
Sectorul 5
Despre lumea interlopq [i capii ei se scrie, de obicei, \n momentul \n care
Poli]ia realizeazq câte o ac]iune de amploare sau când câ]iva dintre ei
ajung \n fa]a instan]ei de judecatq sau dupq gratii. Membrii lumii interlope
se feresc ca dracu’ de tqmâie sq povesteascq sau sq ofere date despre mai-marii
acestor clanuri. Motivul este foarte simplu: cei care \ncalcq omerta primesc
pedepse cumplite, putându-se ajunge chiar la cea capitalq. Este motivul
pentru care „Alerta“ a decis sq prezinte o radiografie a acestei lumi prea pu]in
cunoscute. Trebuie men]ionat cq o parte dintre cei prezenta]i sunt fugi]i
din ]arq sau au ajuns dupq gratii, ceea ce nu \nseamnq \nsq cq [i-au pierdut
puterea, influen]a sau cq locotenen]ii lor nu se \ngrijesc \n continuare
de bunul mers al „afacerilor“.

Sectorul 1
Clanul Gemenii, condus de
Petric` cu fra]ii lui, Sandu [i
Marian, Amet Metin, Gheorghe
Nedelcu, clanul Bazin, clanul lui
Piticul condus de Petre Vasile
zis Piticul, Vasile Petre, Florin
Petre zis Prin]u, Z`noafe, Ion
Marin zis Samir, specializa]i în
recuper`ri, spargeri de locuin]e
atât în ]ar`, cât [i în str`in`tate,
tâlh`rii, trafic de droguri [i sechestrare de persoane.

Sectorul 2
Clanul Cristofor Duduianu
format din fra]ii s`i Szegher,
Zabar [i Seif, [i nepo]ii lor din
clanul Belgienilor format din
fra]ii Mitrache – Sadoveanu,

Student, Nikson, Caleea, clanul
lui Secmar condus de Felix
M`celarul zis Secmar, clanul
lui Costicu]` [i neamul lui
Ciuc`, compus din Marian [i
Elvis, gruparea Chiroaic`, grupul Onic`, condus de Ion Matei
[i grupul Botonic`, format din
fra]ii Reget, specializa]i în trafic de carne vie, droguri, furturi
din tiruri auto pe linia de centur` a capitalei.

Sectorul 3
Clanul lui Fane Spoitorul,
Gigi Boeru, Dacian, clanurile
lui Zoic`reanu compus din Marian Boeru, Constantin Gigel,
Stelu Tudor, [i clanul R`ducanu, condus de fra]ii Mihai zis
Mi[u a lui Toma, Gigi zis Baciu

[i fra]ii Stan – Niculae [i Florin,
Laz`r Constantin din Titan,
specializa]i în tâlh`rii, spargeri
de locuin]e, furt de lemn [i furturi auto, fiind foarte violen]i.

Sectorul 4
Cartierul Progresu – controlat de clanul Gruia, compus
din Zamfir Gruia zis Foreman [i
Zamfir Regaster zis Jack, Alberto Zamfir zis Pui]`, Viorel
Zamfir zis Samir, Zamfir Gelereanu zis Mutu, Decian [i Gruia
Zamfir zis Grui[or, Stoian Florea zis F`nic` Ursaru, clanurile
{toac` [i Ciampal` [i N`sturic`,
Anghel Ion zis Coco, Caran,
specializa]i în c`m`t`rii, tâlh`rii, benzinari [i furturi de [i din
auto, maradoni[ti.

Cartierul Rahova este controlat de clanul Duduianu Nicolae (Pian), nepotul s`u Kilimbar, F`g`ra[, fra]ii Fabian,
Sofian, Vespasian, Filde[, fra]ii
C`m`taru, Sile, Nu]u [i Bebe,
Nicu Mah`ru, D`ncu]`, Gheorghe Petre zis Renu, Ion Dumitru zis Biru, Auric` Iamandi zis
Auric` Papua[u, Silviu Dudi]`
zis Fluturic`, Calu [i fra]ii Pipu,
specializa]i în c`m`t`rii, spargeri de locuin]e, falsuri în acte,
furturi, droguri [i taxe de protec]ie.

Sectorul 6
Clanul Bucurenciu, clanul
Zigotu, compus din Pan` Ion zis
Zigotu Mare [i Ionel Feraru zis
Zigotu Mic, Lideric` (Vasile
Domnu’), Bloju, Dorde, Iulian
State, Sorin Stan, Adrian Nicolae
zis Baluba, specializa]i în spargeri de locuin]e, b`nci [i jafuri armate, sechestr`ri de persoane.

Comuna Snagov
Clanul lui Sache condus
de Vasile Bran zis Sache, Grigore Vlad zis Jeparu [i Buneo
Octavian zis Tavi [i fra]ii Ghiularii, specializa]i în în[el`ciuni

cu cecuri f`r` acoperire, furturi
de animale, spargeri de case [i
autoturisme.

cializa]i în furturi de [i din auto,
tâlh`rii cu mân` armat`, jafuri
pe linie de centur`.

Comuna
Baloteºti

Comuna Cheajna
ºi Roºu

Clanul lui Mielu, compus
din Stan Marian, zis Chioru,
Stan Gheorghe zis Terente, clanul lui Diamant condus de Dumitru Diamant [i Dumitru
Champi, specializa]i în spargeri
de locuin]e, furturi de lemn [i
animale.

Clanul lui Zigotu, compus
din Iliu]` Miric`, Marinel Marin, Dan Marian, specializa]i în
spargeri de locuin]e, b`nci [i jaf
armat.

Comuna Buftea
Clanul lui John, compus
din Ionel Balcon, Nicolae }icu
[i Ion Manea zis John, specializa]i în spargeri de conducte,
tâlh`rii, furturi auto.

Comuna
Mogoºoaia
Clanul lui Marin {tefan zis
F`nic`, Marin }elu[, Marin
Vi[an, Pucea, [i Marin Olga,
specializa]i în spargeri de case,
tâlh`rii, trafic de droguri [i
arme.

Comuna Chitila
Clanul lui Vipale condus
de fra]ii Dan, zis Cucu, Elvis,
zis Vipale, [i Celic` Ioni]`, spe-

Comuna Jilava
Clanul lui Gruia, compus
din Zamfir Gruia zis Foreman,
Ion Aron zis Aron a lui Zenoape, Marian Costache [i Dragomir Floriceanu, specializa]i în
c`m`t`rie, tâlh`rie, benzinari,
furturi auto.

Comuna Tunari
Clanul Belgienilor format
din fra]ii Sadoveanu, Student,
Nikson [i Caleea [i clanul lui
Doru compus din fra]ii Gheorghe zis Bebe, Nicolae zis Amar
[i Leonard Dumitra[cu zis
Lic`, specializa]i în trafic de
carne vie, droguri, tâlh`rii,
spargeri de case [i furturi auto.

Comuna Afumaþi
Clanul lui Secmar, Mitrache Gheorghe zis Ferdinant,
Marian Gheorghe zis Marian
Nebunu, Gheorghe Dan zis Dede[eu, specializa]i în trafic de
droguri, proxenetism, furturi
auto [i droguri.

Comuna Gãneasa
Clanul Zoic`reanu, clanul
R`ducanu [i fra]ii Stan, specializa]i în tâlh`rii, furturi auto, furt
de lemn [i spargeri de locuin]e.

Comuna Brãneºti
Clanul lui Stan compus
din Constantin, Emil [i Filon,
specializa]i în tâlh`rii [i furturi.

Comuna Cernica
Clanul lui Belele [i clanul
lui Stângaciu, specializa]i în
tâlh`rii [i furturi.

Comuna Pantelimon
Clanul lui Ciuraru [i Moldoveanu, clanul lui Mandache
zis Biba, Nicolae Mandache zis
Rechinul, Nicolae Constantin
zis Nicu Grasu [i Grigore Dumitru zis Titi Zgâmboi, clanul
lui B`la[a compus din Marin
B`la[a, Marian P`dureanu,
Adrian Mugur [i Matei Marin
zis Cucu, specializa]i în spargeri de locuin]e la pont, furturi
de [i din auto, tâlh`rii, jafuri cu
mân` armat`, trafic de carne
vie, droguri [i valut` fals`.
Departamentul
Investiga]ii
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Atentat la aurul olimpic
În România de ast`zi nimic nu mai surprinde. Orice
groz`vie a ajuns un lucru cotidian. Orice nerozie este plasat`
la loc de frunte, pe prima pagin` a unor ziare sau prezentat`
la [tirile zilei la o or` de vârf.
De-a lungul acestor 16 ani
scur[i de la evenimentele din
decembrie ’89 am asistat la
atacuri furibunde asupra institu]iilor fundamentale ale statului. Asupra armatei, asupra
poli]iei, asupra SRI, a înv`]`mântului românesc. Nu a sc`pat nici Biserica Ortodox`. A
fost etichetat` în fel [i chip. C`
a cochetat cu comunismul, c`
nu [tiu ce a mai f`cut. Ca [i
cum în perioada de trist` amintire s-ar fi putut [i altfel. Au fost
oamenii pu[i la zid, eticheta]i,
[tampila]i mai r`u ca pe vremea
stalinismului, de nu mai puteau
ie[i pe strad`, c` se g`sea câte
un „activist“ s`-l arate cu degetul, ori altul s` apar` pe vreun
post de televiziune [i s`-[i
verse veninul acumulat din neîmpliniri personale. Dar era
momentul s` arate el norodului
ce intransigent este, cât de anticomunist este, uitând c` 20-30
de ani a slujit „cu credin]` partidul neînfrânt“.

Suicid colectiv
Adic` o lupt` oarb`, fiecare împotriva fiec`ruia, c` doar
a[a putem disp`rea mai repede
ca na]ie, ca popor. {i, culmea,
s-au g`sit destui microcefali
care s` aprobe, s` aplaude propaganda aceasta la „suicid colectiv“.

Cu o vitez` uimitoare,
demn` de „Cartea recordurilor“, a fost jefuit` avu]ia na]ional` agonisit` timp de zeci de
ani de un popor prins în chingile comunismului f`r` voia
lui [i dat` te miri cui [i te miri
pe ce.
Fire[te c` românii nu sunt
pro[ti s` cread` c` vreun pr`p`dit venit din patru vânturi a pus
mâna pe combinate, uzine, fabrici, sute de hectare de terenuri
intravilane, de[i la el în ]ar` îi
fluiera vântul prin buzunare.
Nu are studii [i nici experien]`
în domeniul în care „a investit“.
În spatele lor stau al]ii,
politicieni vero[i care, g`sind
terenul slab în România, au
ac]ionat rapid [i eficient în detrimentul românilor celor mul]i
[i f`r` ap`rare. Responsabilii
cu privatizarea s-au mul]umit
cu un bac[i[ de chelner de bodeg` periferic`, în raport cu

valorile cedate. S` fim bine în]ele[i. Noi nu suntem împotriva
privatiz`rilor sau a investi]iilor
str`ine. Avem nevoie de a[a
ceva. Suntem îns` împotriva
jafului, în[el`ciunilor ori furturilor, indiferent cine sunt
autorii faptelor care folosesc
drept arm` a tâlh`riei func]ia
politic` de]inut` vremelnic, întâmpl`tor sau nu.

E rândul sportului
A venit rândul sportului s`
fie m`cel`rit, tran[at profesional, dup` un plan bine pus la
punct. Fire[te, nu orice ramur`
sportiv`. Sunt unii vai de capul
lor, abia î[i trag obielele. Pe
ace[tia nu-i bag` nimeni în
seam`.
Atacul este dat împotriva
sportului fanion, adic` gimnastica feminin`. Adic` aurul olimpic. Aici, cu voia sau f`r` voia
unora sau altora, suntem „st`-

pânii lumii“ din secolul trecut.
Am umilit marile puteri ale
gimnasticii mondiale de câte
ori ni s-a ivit ocazia. Am cucerit
medalii dup` medalii de aur
într-o lupt` cinstit` în care
munca gimnastelor noastre s-a
împletit armonios cu talentul ca
firele alb-ro[u ale m`r]i[orului,
cu ging`[ie, dar [i cu for]` [i
hot`râre. V` aminti]i poate de
campionatele europene când
Nadia Com`neci, printr-un
exerci]iu magistral a f`cut s`
înghe]e tabela electronic` la
nota „0“, pentru c` aparatul a
fost programat pentru nota maxim` 9. Ei bine, Nadia ob]inuse
10, iar speciali[tii în domeniu
nu concepeau o astfel de perfec]iune. A fost bomba atomic`
a gimnasticii române[ti. Dup`
ea au venit alte [i alte gimnaste
valoroase, care au ob]inut medalii de aur la marile competi]ii
interna]ionale.

Am fost prea buni

ma c` aici ceva nu e în regul`, e
mân`real`.

România a câ[tigat enorm
în imagine. Ele, gimnastele de
aur, priveau cu ochii umezi]i
cum se ridic` tricolorul românesc deasupra tuturor, în ritmul
imnului na]ional, stârnind admira]ie [i invidie. Devenise tradi]ie ca locul I la olimpiade,
campionate europene [i mondiale s` fie cucerit de gimnastele
române.
Când un [ef mare încurc`
socotelile mafio]ilor sau alte
categorii de bandi]i, ace[tia se
gândesc tot mai mult s`-l elimine, s`-l îndep`rteze de zona
fierbinte. A[a s-a întâmplat cu
ilustrul pre[edinte american,
marele b`rbat de stat J.F. Kennedy în 1963, la Dallas. A fost
pur [i simplu asasinat. Altcineva s-a bucurat de dispari]ia sa,
chiar dac` nu a dorit-o a[a.
La fel au gândit [i asasinii
gimnasticii române[ti, oricare
ar fi ei. Elimina]i echipa româneasc`, obsesia tuturor participan]ilor la marile competi]ii!
Zis [i f`cut. Lotul olimpic
de gimnastic` feminin` al României a fost desfiin]at.
De c`tre cine? Din ordinul
cui? Cine a îndr`znit s` recurg`
la aceast` tr`dare na]ional`? De
ce? Cine i-a amenin]at? Cine
i-a pl`tit?
C` gimnastele ar fi manifestat indisciplin`, c` s-ar fi îngr`[at. Basme de adormit copiii. Bazaconii. Nu ]ine. Lumea
nu e proast`. Ascult`, vede,
analizeaz`. Nu trebuie s` fii
profesionist pentru a-]i da sea-

Surplus de talent
Dac` gimnastele ar fi manifestat indisciplin`, adic` o
campioan` olimpic` [i-a permis s` mearg` la discotec` s` se
relaxeze dup` o munc` titanic`
[i rezultate remarcabile, ori a
crescut în greutate, existau alte
solu]ii.
Printr-un regim alimentar
corespunz`tor, bine prescris de
nutri]ionist [i printr-un antrenament eficient, de lot olimpic,
„ar fi dat jos“ în scurt timp surplusul de greutate. Dar nu [i
surplusul de talent pe care-l are
(aici se pare c` este problema).
Este clar, lotul nu trebuie
desfiin]at. Este aberant s` gânde[ti a[a. Este ca [i cum c`ru]a[ul [i-ar omorî calul pentru
c` a nechezat prea tare. Marile noastre campioane au nevoie [i de relaxare [i odihn`.
Nimeni nu are voie s` [tearg`
cu buretele rezultatele fantastice ob]inute de-a lungul anilor
de aceste „fete de aur“. Este
cazul ca to]i responsabilii din
Federa]ia de specialitate s`-[i
dea demisia.
Guvernul României, prin
institu]ia de resort, s` ia în discu]ie urgent aceast` situa]ie de
criz` din gimnastica româneasc` [i s` vin` cu propuneri [i
m`suri eficiente. Iar SRI-ul s`
deceleze cauzele [i factorii favorizan]i [i predispozan]i ai
acestui scandal care love[te
grav în imaginea României.
Ioan Cre]u
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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...

Jane Austen se întoarce
Le cunoa[te]i? Cred c` da.
Sunt tinere, [ic, ba nu, [ic nu e
bine, e cam demodat, iar moda
nu are nici un secret pentru ele,
deci sunt mai degrab` cool,
sunt femei de carier` (multina]ionale sau b`nci, media sau
publicitate, oricum, ceva de
succes [i bine pl`tit), sunt bran[ate, sunt la curent cu tot ce-i
nou în lumea artelor (concerte,
expozi]ii, festivaluri, mai ales
dac` sunt ni]el mai underground), sunt primele care te
anun]` ce club s-a mai deschis
[i de ce, unde se m`nânc` bine
[i – am auzit-o [i pe asta recent
– la un pre] suficient de mare ca
s` sim]i [i tu c` ai ie[it în ora[,
sunt emancipate [i deschise,
active [i dinamice, vorbesc
u[or [i mult despre sex, a[a de
u[or [i de mult, c` orice revist`
pentru femei s-ar mândri cu ele,
pleac` în vacan]` în locuri îndep`rtate (Turcia [i Grecia sunt
pentru fraierii care înc` n-au
înv`]at cum se tr`ie[te, lor s` le
vorbe[ti despre Thailanda sau
Egipt), pe scurt, par s` aib` o
via]` plin` [i de invidiat. Dar, la
doar cinci minute dup` ce intri

Femeia de succes – un mister [i
mai mare decât „eternul feminin“
E plinq pia]a de reviste lucioase, pentru „femei
de succes“, care, oricât ar pqrea de ciudat, nu dau
nici una faliment, gqsindu-[i întotdeauna public,
oricât de suprasaturatq ar pqrea pia]a în acest
moment. Nu am cumpqrat niciodatq a[a ceva
(doar am rqsfoit, ca tot omul), poate [i pentru cq
nu mi-a fost niciodatq clar ce înseamnq
„o femeie de succes“. Dacq nu sunt a[a ceva [i
totu[i cumpqr revista? N-ar fi contraindicat?
A[a cq i-am întrebat pe al]ii [i am a[teptat,
cu sufletul la gurq, rqspunsurile lor.

în vorb` cu ele, sedus de toat`
în[iruirea de mai sus, afli c`
sunt deprimate. Ei [i? Normal,
te gânde[ti. Nemul]umirea e
motorul evolu]iei. Deci, înc` o
bil` alb` pentru ele. Au mult,

dar î[i doresc [i mai mult. Bravo lor! Tot a[a [i da]i-i înainte,
fetelor, nu v` l`sa]i!
A[a ar fi dac` nu ]i-ar spune, dup` înc` cinci minute –
sau chiar trei, dac` inspiri în-

credere, c` motivul de baz` al
nemul]umirii lor e acesta: nu
sunt [i ele în rândul lumii. Adic` n-au, s`rmanele, un so]. Au
aventuri, practic` sexul liber,
au experien]e, dar n-au ceea ce
trebuie s` aib` toate fetele,
dup` o anumit` vârst`. Cu alte
cuvinte, sunt ale nim`nui. Cariera, vacan]ele, ie[irile în lume [i toate celelalte sunt doar
a[a, ca s`-[i caute „prada“ c`,
dac` [i-ar fi g`sit-o, ar fi stat
acas` lini[tite, ca toat` lumea,
nu ar fi umblat pe coclauri. M`
gr`besc s` le comp`timesc...
poate sunt, ca noi to]i, în c`utarea marii iubiri. Dar m` corecteaz` repede: nu iubire, so].
Ce, n-aud bine? Cine vorbea
de iubire? Doar unele dintre
ele au [i prieten, dar un so]...
înseamn` în primul rând statut, valoare (s` crape du[manii, care n-au valoarea lor, de
ciud`).
{i comp`timirea cre[tineasc` de care m` umplusem
pân` la refuz las` loc unei
uimiri s`n`toase. P`i atunci, ce
folos c` pe cartea ta de vizit`
scrie „account new business
manager“ sau c` ai colindat lumea, ce folos c` în fiecare zi
faci [i vezi altceva, dac` în fond
ai r`mas ca pe vremea eroinelor
lui Jane Austen, a c`ror unic`
[ans` [i ambi]ie în via]` era s`
fac` o partid` bun` la m`riti[?
Singura diferen]` e c`, pe vremea lui Jane Austen, unica
[ans` a femeilor de spirit, dar
f`r` mare nume [i avere, chiar
era s` fac` o partid` bun`. {i
[tiau c` asta nu e bine, c` trebuie s` se schimbe. {i au
schimbat multe. E timpul s`
schimb`m [i noi câte ceva. {i
nu, de data asta nu e vorba de
culoarea p`rului.

Irina R. (24 ani, asistent
PR). Pentru c` fac PR, a[ spune c` o femeie de succes e
aceea care a reu[it s`-[i creeze
o imagine a reu[itei. Adic`
arat` bine, e foarte îngrijit`,
pare st`pân` pe ea, pare independent` [i încrez`toare, pare
s` se descurce. Am spus pare.
Poate c` atunci când ajunge
acas` [i-[i scoate taiorul de
serviciu [i n-o a[teapt` decât

{tiu c` pot s` par naiv`, dar eu
cred c` a[a voi fi.

pisica sau câinele ei, nu prea
se mai simte a[a de succes.
Dar în ochii celorlal]i este [i
asta conteaz`.

func]ii [i cinci ma[ini [i nu-mi
mai trebuie nimic“. Dar [tiu c`
sunt în minoritate când spun
chestia asta.

Cristi V. (22 ani, student).
Sincer, m` enerveaz` ideea
asta, a femeii de succes din
zilele noastre. Ar trebui s` fie
femeia independent`, care nu
mai are nevoie de b`rbat, nu-i
a[a? Dar nu-i deloc a[a. Avem
cu to]ii nevoie unii de al]ii, [i
ele de noi, [i noi de ele. O
femeie f`r` cine [tie ce carier`, dar mul]umit` de familia
ei poate fi la fel de „de succes“
ca o directoare de la CocaCola, nu?

Ana-Maria M. (27 ani, asistent` medical`). O femeie de
succes e o mam`. Altceva nu
[tiu ce s` spun. {tiu c` nu
toate femeile sunt f`cute pentru a fi mame, dar eu cred c`
cele care nu sunt au mult de
pierdut. Tot succesul din lume nu se poate compara cu
experien]a asta.

Natalia D. (21 ani, student`). Pentru mine înseamn` o femeie împlinit` pe toate
planurile: familie [i carier`.
Dac` se poate? Cred c` da.

George P. (26 ani, masterand). În nici un caz prostiile
alea din reviste. Un om de
succes, nu neap`rat femeie sau
b`rbat, e cel care înva]` tot
timpul, care nu se plictise[te,
care nu se plafoneaz`, care nu
se mul]ume[te cu ideea: „Gata, sunt de succes, am trei

Sorin P. (20 ani, student). Nu
prea [tiu. Mai toate, cele tinere
vorbesc, vor chestii din astea
gen func]ii, bani, carier`, dar
vor [i chestiile clasice: un so]
cu bani, care s` aib` grij` de
ele, s` le îndeplineasc` toate
capriciile etc. A[a c` eu unul
nu mai în]eleg nimic.
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