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EDITORIAL
Bunicuþa vs. Prostãnacul
Claudiu Bran
A[a cum era de a[teptat, palma pe care fostul
pre[edinte al României [i fostul singur anun]at
candidat la conducerea PSD a primit-o din partea
colegilor sqi de partid nu va fi nici uitatq, nici
iertatq. |n primele zile dupq incredibilul rezultat al
alegerilor din partid, absolut toatq lumea cqdea de
acord cq PSD-ul se va rupe \n douq, partea
„greilor“ urmându-l pe fondatorul forma]iunii
politice. |ntre timp, Bunicu]a [i-a vqzut de treabq, a
mai ajutat-o pe Nina pe la bucqtqrie, una-alta. Din
când \n când, mai intra \n vizorul presei cu câte o
declara]ie despre „Prostqnac“, cu câte o audiere pe
la Parchet, ba chiar [i cu polul qsta nou unde face
din nou echipq cu cel pe care l-a sacrificat fqrq
scrupule când a fost la o adicq. Liderii q[tia noi ai
PSD au rqsuflat u[ura]i, apoi au \nceput sq se
plictiseascq [i sq rqcneascq la reprezentan]ii Puterii
cq nu pot face nimic fqrq ei, cq sunt dobitoci,
dictatori [i a[a mai departe. „Mircea Geoanq este
handicapat din punct de vedere al experien]ei
politice“ s-a auzit, sqptqmâna trecutq, o voce suavq,
care nu uitq [i nu iartq niciodatq. „Ori sq fie
reconfirmatq actuala echipq, [i atunci se lini[tesc
apele, ori nu este confirmatq [i va fi aleasq altq
echipq, [i atunci tot se limpezesc apele“, s-a auzit [i
vocea altui „greu“, Antonie Iorgovan. Speria]i,
nenea pre[edintele de partid [i adjunctul squ,
bqiatul cu ouqle, au aflat cq oamenii Bunicu]ei
\ncing spiritele oamenilor din teritoriu,
anun]ând cq se pregqtesc de congres. Unul
extraordinar, unde trqdqtorii ar urma sq fie
judeca]i, condamna]i [i executa]i, conform unor
\nvq]qturi pe care Bunicu]a [i le-a \nsu[it mai
demult, la Moscova. „Cine dore[te congres
sq-l organizeze la partidul pe care-l mo[e[te“,
i-a sqrit la gât Nqstase. „Este omul care
întotdeauna va fi fondatorul partidului nostru,
indiferent dacq uneori ne deranjeazq ceea ce spune
sau ceea ce face“ a cam dat-o la \ntors
Geoanq. Oricum, e [ucqr mare la PSD.
Dacq Bunicu]a n-a stat degeaba pânq acum,
va fi congres. Iar dacq va fi congres, nu-i vqd bine
nici pe „arogant“, nici pe „handicapat“. {i nici
pe-ai lor. Dumnezeu cu mila!
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Doctrina politicã, o expresie absolut
necunoscutã în România
mesaj legat de unitatea [i coeren]a PSD“, a spus Geoan`, \ncercând s` nu abordeze absolut
deloc tema congresului extraordinar al partidului, tem` care a
]inut prima pagin` a ziarelor
s`pt`mâna trecut`. Totu[i, la
insisten]ele ziari[tilor, pre[edintele PSD a acceptat c` o „situa]ie politic` extraordinar`“ ar
putea ap`rea anul viitor. „Este
foarte posibil` organizarea unor
alegeri anticipate anul viitor. În
acest caz, vom organiza un
congres extraordinar pentru a
analiza scorul ob]inut la anticipate“, a declarat Geoan`.

Urmãtoarea þintã:
Stolojan

Probabil c` afirma]ia din
titlu pare superficial` sau chiar
gratuit`, dar lucrurile nu stau
tocmai a[a. Este interesant de
v`zut fa]a românului c`ruia i-a
picat \n mân` un curs sau un
tratat de politologie [i realizeaz` ce este aceea doctrin`.
Când vede ce diferen]e exist`,

când el [tie c` politicianul
român schimb` partidele, deci
[i convingerile, ca pe ciorapi.
Când vede c`, \n România, diferen]ele dintre teorie [i practic` sunt ca de la cer la p`mânt.
Când \n]elege c` unele partide
nu se pot alia, pentru c`, teoretic, se resping. {i cu toate aces-
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tea, se poate. Ca un exemplu,
ultima s`pt`mân` a ar`tat c`
negocierile dintre PNL [i PSD,
nerecunoscute de nici una dintre p`r]i, chiar au avut loc.

Moaºtele sfântului
politician

„Consilierul preziden]ial
Theodor Stolojan contest`
dreptul constitu]ional al românilor de acces la sistemul public
de s`n`tate prin declara]iile
sale, prin care sugera retragerea
statului din sistemul asigur`rilor sociale de s`n`tate. (...) Nu
în]eleg ce caut` un consilier
preziden]ial în politica guvernului. Este un semn c` B`sescu
vrea s` preia conducerea [i la
Palatul Victoria“, s-a sup`rat
apoi Geoan` pe faptul c` un
consilier preziden]ial a avut
tupeul s`-[i spun` p`rerea proprie despre o problem` arz`toare a ]`rii.
Cam \n acela[i timp, de
aceast` dat` la Pite[ti, un alt politician declan[a un atac furibund asupra pre[edintelui.

Contrar oric`rei a[tept`ri, era
vorba despre un liberal cu rang
mare, Ludovic Orban.
„De nou` luni îi transmit
pre[edintelui Traian B`sescu c`
a ajuns acolo doar datorit` sus]inerii PNL. Dac` nu s-ar fi retras Theodor Stolojan, noi am fi
dat pre[edintele României“, a
afirmat liderul liberalilor bucure[teni. „Suntem sfida]i de aceia[i oameni care [i-au b`tut joc
de noi în ultimii patru ani. Ne
sfideaz` un Ilie Boto[, care se
plânge acum de presiuni politice din partea unui deputat liberal. Ar trebui s`-i fie ru[ine
celui care, cu mâna la chipiu,
executa comenzile PSD [i ne
chema la Parchet. (...) Traian
B`sescu ar trebui s` se ralieze
politicii Alian]ei [i coali]iei [i s`
nu se mai ocupe cu baloane de
s`pun. Iar dac` nu, PNL trebuie
s`-[i preg`teasc` un candidat
propriu la pre[edin]ia României. (...) Ar trebui s` ne schimb`m strategia fa]` de PD. Am
fost fideli pân` acum. Nu zic s`
se rup` alian]a, îns` ea nu poate
dura dac` doar unul câ[tig`, iar
cel`lalt tot încaseaz`, dac` noi
t`cem [i înghi]im la nesfâr[it
lucruri care ne deranjeaz`“, a
mai declarat liderul liberal.
F`r` comentarii.

Nãstase a rãmas
fãrã ouã
Pe de alt` parte, N`stase a
g`sit [i un motiv pentru \ntâlnirile cu liderii PNL: gripa aviar`

[i frontul comun pe care trebuie
s`-l fac` toat` clasa politic`.
„Gripa aviar` nu este doar un
bulg`re de z`pad` care se rostogole[te geografic [i poate lovi
orice regiune a ]`rii. O eventual`
epidemie poate avea implica]ii
neb`nuite. Ea este deja o miz` în
r`zboaiele economice din întreaga lume. De aceea, propunem un armisti]iu politic [i constituirea unui grup de analiz`
împreun` cu actuala putere, care
s` g`seasc` r`spunsurile cele
mai adecvate la aceast` problem`“, a declarat N`stase.
Apoi, glume] cum \l [tim,
num`rul 2 \n PSD a explicat
propunerea de a-l declara pe
Traian B`sescu cet`]ean de
onoare al comunei Cornu: „Primarul comunei Cornu a venit
cu aceast` propunere. Acesta
s-a ar`tat încântat de publicitatea pe care a f`cut-o comunei
pre[edintele B`sescu, prin desele referiri la ferma pe care o
de]in acolo. Ca urmare a acestei
publicit`]i gratuite, au crescut
foarte mult pre]urile terenurilor
din zon`, la fel [i încas`rile la
bugetul Prim`riei Cornu“.
Cât prive[te pericolul la
care ar putea fi expus N`stase,
ca [i cresc`tor de g`ini, se pare
c` [i aceast` problem` s-a rezolvat. „Am donat g`inile unor familii nevoia[e din 10 sate din jude]ul Prahova, dup` recentele
inunda]ii“, ne-a lini[tit (\nc`) pre[edintele Camerei Deputa]ilor.
Departamentul Analizq

Baie de mul]ime s-a numit
excursia politicienilor no[tri la
Ia[i \n momentul \n care zeci de
mii de am`râ]i veniser` s` se
roage aici. Pentru c` altfel, dac`
ar fi venit tot \n calitate de credincio[i, umilii no[tri politicieni
ar fi stat [i la coad`, o zi, dou`
sau trei. Dup` aceea, PSD-ul,
dac` tot era toat` presa la Ia[i, a
pus [i de o conferin]` de pres`.
{i ca s` arate c` partidul e plin
de dragoste [i unitate, Geoan`,
N`stase [i T`n`sescu au decis
s` apar` \mpreun`.
„Partidul Social Democrat
s-a angajat s` ia în serios rolul
de partid de opozi]ie [i va
prezenta oferta politic` a unei
forma]iuni care lupt` pentru o
Românie echitabil` [i prosper`.
(...) Vrem s` transmitem un
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dezvqluiri

Dreapta extremã din România
Ar fi absurd s` vorbim despre un pericol iminent, din
punct de vedere al siguran]ei
na]ionale, revenirea pe scena
politic` a forma]iunilor extremiste de dreapta, de sorginte
neo-nazist` sau neo-legionar`.
Cu toate acestea, prin absen]a
regretabil` pe e[ichierul politic
al unui autentic partid de stânga
(PSD-ul refuz` sau efectiv nu
se poate reforma), nu poate fi
exclus` posibilitatea ca o parte
însemnat` a nemul]umirilor popula]iei s` fie preluate de forma]iuni de extrem` dreapta, fie
declarate ca atare, fie camuflate
sub aparen]a unor funda]ii în
aparen]` nevinovate.

Becali ºi legionarii
Exist` o singur` forma]iune neo-nazist` româneasc` (nu
[tim dac` a mai reu[it s` se reînscrie ca [i partid politic),
Partidul Noua Dreapt`, condus
o perioad` de Cornel Braha[.
Se pare c` adev`ratul conduc`tor al acestei forma]iuni este
Claudiu Mihu]iu, secretar general al partidului, care tr`ie[te
în Germania, fiind un apropiat
al neo-nazi[tilor din aceast`
]ar`, NPD. Mi[c`rile neonaziste din Europa au constituit
un gen de interna]ional`, numit` Falanga European`, din
care face parte [i Noua Dreapt`
din România.
Ideologul oficial al Noii
Drepte este profesorul Ion
Coja, pre[edinte al Vetrei Române[ti, filiala municipiul Bucure[ti. Partidul Noua Dreapt`
a încercat o apropiere cu Partidul Noua Genera]ie, condus de
Gigi Becali. De[i nu s-a realizat
o alian]` propriu-zis`, nu este
un secret pentru nimeni faptul
c` Gigi Becali este un adept
dac` nu al ideologiei, cel pu]in
al terminologiei legionare.

Încercãri multiple
Interesant, dar Braha[ a
cedat la un moment dat partidul
lui Marian Enache, care i-a
schimbat numele în Partidul
Noua Democra]ie. În urma
acestei manevre, Braha[ a fost
numit vicepre[edinte al noului
partid [i pre[edinte al unei filiale
dintr-un sector al Bucure[tiului.
Tentative de înfiin]are a
unor partide de extrem` dreapt`
(f`r` a avea nimic comun cu
dreapta na]ionalist` sau cu
dreapta liberal`) au mai existat
dup` 1990. Este notorie încercarea lui Marian Munteanu,
fostul lider al Pie]ei Universit`]ii, sprijinit de profesorul Virgil
M`gureanu, fost director al
SRI, de a lansa o astfel de forma]iune [i de a propune un candidat propriu la pre[edin]ia
României.
Imediat dup` revolu]ia din
decembrie 1989, Iosif Constan-

tin Dr`gan, fost legionar, fugit
în Italia, ajuns mare om de
afaceri [i ulterior apologet al lui
Nicolae Ceau[escu, revine în
România [i încearc` confiscarea mi[c`rii na]ionaliste pe
cale de a se constitui. Se va
mul]umi în final cu titlul de
pre[edinte de onoare al Vetrei
Române[ti.

Garda de Fier
Legionarii din ]ar` [i din
emigra]ie încearc` la rândul lor
s` reconstruiasc` Garda de Fier.
Ca de obicei, apar disensiuni
între adep]ii lui Horia Sima [i
cei ai lui Corneliu Zelea Codreanu. Se constituie forma]iunea lui Sura, sprijinit` financiar
o vreme de Giovani Becali. La
limita dintre legal [i conspirativ
se constituie o funda]ie condus` de un anume Nicolau, despre care cercurile legionare
sus]in c` ar fi executorul testamentar al lui Horia Sima.
S-a vorbit, inclusiv de la
înalt nivel (vezi declara]ia lui
Ion Iliescu din seara zilei de 13
iunie 1990) despre implicarea
elementelor legionare în dezordinile din Pia]a Universit`]ii.
Apari]ia lui Marian Munteanu
peste ani de zile în calitate de
lider al unei forma]iuni de
extrem` dreapt` pare s` confirme declara]ia fostului pre[edinte al României, în sensul
unei anumite infiltr`ri legionare
a Pie]ei Universit`]ii. O apari]ie
ciudat` în zona extremei drepte
a fost guru-ul Gregorian Bivolaru, lider spiritual al Mi[c`rii
de Integrare în Absolut. Din
p`cate, acest aspect a fost neglijat de anchetatorii lui Gregorian
Bivolaru, care s-au mul]umit cu
aspectele legate de coruperea
sexual` a unor minore, Bivolaru a editat una dintre cele mai
dure reviste anti-masonice [i
anti-europene din România,
ceea ce ar fi trebuit s` ridice
semne de întrebare celor care
s-au ocupat de investigarea
fenomenului MISA.

Cultul mareºalului
Antonescu
Un fenomen conex dezvolt`rii extremei drepte dup`
1990 l-a constituit cultul mare[alului Antonescu, promovat
inclusiv de ofi]erii superiori din
Ministerul Administra]iei [i
Internelor (vezi bustul mare[alului de la Slobozia, turnat la
ini]iativa unui general de poli]ie). A fost nevoie de interven]ie
extern`, pentru ca guvernan]ii
s` interzic` cultul lui Antonescu [i s` recunoasc` participarea
României la Holocaust.
În prezent, mi[carea neolegionar` din România este
sondat` de emisari ai unor forma]iuni neo-naziste din Europa
[i din SUA. Ultima apari]ie în

Preotul Aurel R`dulescu

domeniu este preotul R`dulescu, fost candidat independent la
pre[edin]ia României. Originar
din comuna Ione[ti, jude]ul
Vâlcea, R`dulescu s-a stabilit
în SUA, înainte de 1989, în
împrejur`ri suficient de neclare
pentru a fi suspecte. Revine în
]ar`, [i în 1991, dup` lovitura
de stat condus` de persoane
oculte, dar executat` de Miron
Cosma, atrage aten]ia cu un virulent discurs antisemit. Încearc` o apropiere de PUNR, dar
este respins de generalul Chelaru. Dup` gra]ierea lui Miron
Cosma, face parte din delega]ia
ad-hoc care îl întâmpin` ca pe
un erou pe fostul lider al minerilor la eliberarea din penitenciarul Rahova.
Consilierul preotului R`dulescu este Virgil Dumitrescu,
fost expert în Parlamentul României, care în timpul crizei ostaticilor români din Irak a dezinformat serviciile secrete, fiind
citat de pre[edintele B`sescu,
drept „un oarecare colonel Dumitrescu“.
Este de datoria serviciilor
secrete [i obliga]ia societ`]ii
civile de a monitoriza mi[c`rile
de extrem` dreapt` [i a pune în
gard` opinia public` fa]` de o
posibil` recrudescen]` a mi[c`rilor neo-naziste pe teritoriul
României.
George Dora
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Interceptarea ilegalã a comunicaþiilor

Poate [i pentru c` \nainte
de ’89 românului i se \nc`lca
frecvent intimitatea, de la ascultarea telefonului la deschiderea coresponden]ei, nu este
de mirare c` teama de interceptare a comunica]iilor de orice
fel este mai pregnant` la noi decât aiurea. Mai ales c` fiecare
dintre noi, de la pensionar la
elevul de clasa \ntâia posed`
propriul celular, microfoane [i
reportofoane miniaturale g`se[ti cam pe toate drumurile, iar
computerul nu mai reprezint` o
enigm` pentru mai nimeni.
Acesta este motivul pentru care
„Alerta“ v` prezint` un serial
din care ve]i afla cum v` pot
fi interceptate convorbirile,
fax-urile sau e-mail-urile, dar [i
cum v` pute]i ap`ra de aceste
viol`ri ale intimit`]ii. Iar, pentru
exemplificare, v` vom oferi cazuri concrete rezolvate de SRI.

Mijloace
neconvenþionale
Chiar dac` „b`trânul“ microfon a ajuns s` m`soare doar
câ]iva milimetri, putând fi ascuns oriunde, moda pere]ilor de
microbeton (jum`tate microfoane, jum`tate beton, cum
spunea un banc la mod` cu
ceva ani \n urm`) a cam trecut.
Cei care sunt curio[i s` afle „pe
na[pa“ secretele altora au trecut
la metode mult mai moderne [i
mai sofisticate. Multe dintre
aceste aparate pot fi g`site [i
comandate prin Internet, sau de
la magazinele de specialitate
occidentale.
Geamul ferestrei unei \nc`peri poate fi transformat oricând
\ntr-un spion con[tiincios [i perfect. Astfel, vibra]iile foii de
sticl` provocate de zgomotele
din interior pot fi „citite“ cu ajutorul unei raze laser. Un computer conectat la acest laser
transform` vibra]iile insesizabile ale geamului \n cuvinte.

Un microfon direc]ional
poate capta discu]ii purtate la
sute de metri distan]`, iar semnalele electomagnetice emise
de un fax sau un computer care
func]ioneaz` pot fi interceptate
[i, cu ajutorul lor, se pot reconstitui imaginile transmise sau
cele afi[ate pe display.

Sistem global
de „supraveghere
strategicã“
|n ultimii ani se vorbe[te
tot mai mult despre existen]a
unui sistem de supraveghere
global`, care ar putea afecta
orice persoan` care comunic`
prin telefon, fax [i e-mail. Mesajele care con]in anumite cuvinte-cheie, cum ar fi „terorist“,
„plutoniu“, „heroin`“ sau
„drog“, ajung pe mâna unui
operator uman. De aici, dac`
mesajul este, \ntr-adev`r, periculos, acesta ajunge la serviciile secrete. Identitatea celor care
au trimis, respectiv au recep]ionat acest mesaj este f`cut` [i ea
cunoscut` acelora[i servicii.

Telefonul fix,
cea mai sigurã ºi
uºoarã „victimã“
Telefonul fix poate fi ascultat oricând, f`r` m`car ca cel
care face acest lucru s` posede
cine [tie ce cuno[tin]e. Un circuit suplimentar se poate conecta u[or peste circuitul de baz`, ori din cutia terminal`, ori
pe traseu. S` nu uit`m c` \n România se pot vedea pe multe
blocuri fire de telefon „pozate“
pe blocuri. Urcând pe acoperi[ul unui bloc, oricine poate conecta un telefon sau un aparat
de \nregistrat la telefonul unui
locatar. Din cutia terminal` se
pot face leg`turi c`tre un alt
apartament, iar dintr-o central`
telefonic`, vorbele rostite la
telefon pot ajunge, practic, oriunde \n ora[.

Pentru cei care posed` o
minte pu]in mai pervers`, exist` [i posibilitatea ca telefoanele
„comercializate punctual“ (oferite spre vânzare unei anumite
persoane sau societ`]i comerciale) s` fie prelucrate din start,
s` con]in`, adic`, ceva \n plus.
„Ceva“ cu ajutorul c`ruia s` se
poat` asculta convorbirile, dar
[i tot ce se \ntâmpl` \n jurul
telefonului.

Telefonul Cordless
poate fi interceptat
ºi de un copil
Telefonul clasic este un
aparat de care, printr-un fir, este
legat un receptor. Lungimea
relativ scurt` a firului face ca
mobilitatea celui care \l folose[te s` fie restrâns` la câteva
zeci de centimetri. Telefonul de
tip cordless este un aparat care
func]ioneaz` tot \ntr-o re]ea de

telefonie fix`, dar ofer` utilizatorului posibilitatea de a se
\ndep`rta de priza telefonic`. |n
fapt, utilizatorul se poate plimba prin toat` casa, \n timp ce
vorbe[te la telefon. |n România, aceste aparate sunt folosite
de un num`r destul de mare de
persoane. Cei care cump`r` ]in
ca raza de ac]iune a telefonului
s` fie cât mai mare. Practic,

cele dou` componente ale telefonului de tip corless, baza [i
receptorul, comunic` \ntre ele
prin unde radio. Aceste unde
sunt propagate pe distan]e de
zeci, uneori sute de metri. O
persoan` dotat` cu un receptor
special, sau chiar cu un aparat
de acela[i tip, poate intercepta
orice comunica]ie care se efectueaz` folosind acest aparat.

S` nu mai spunem despre
faptul c` multe dintre aparatele
aflate pe pia]a româneasc` \n
acest moment nu respect` nici
banda de emisie (frecven]a) [i
nici puterea de lucru aprobate
de legile \n vigoare.
|n num`rul viitor, despre
vulnerabilit`]ile telefoniei mobile [i ale Internetului.
Claudiu BRAN
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Un detectiv sau un obsedat pot face
oricui viaþa amarã
Intimitatea persoanei mai existq doar \n mintea naivilor
La prima vedere, o pereche de ochelari, un telefon mobil, o carte de credit sau o jucqrie de plu[ nu reprezintq
absolut nimic ciudat. Aceste lucruri obi[nuite nu atrag nimqnui aten]ia. |n realitate, ochelarii pot avea ascunse
\n rame o camerq video [i un microfon, iar cartea de credit transmite imagini la câteva sute de metri,
acolo unde se gqse[te un receptor, de regulq tot miniaturizat. Sunt metode neconven]ionale cu ajutorul
cqrora o persoanq care [i le procurq poate penetra nestingheritq [i cu [anse maxime de reu[itq intimitatea
unei alte persoane. Iar cum, \n România, sub denumirea de firmq de securitate [i pazq se poate ascunde orice,
iar mai toate aceste firme [i-au procurat aparaturq modernq, gânde[te-te cq, \n orice moment,
cineva poate fi cu ochii pe tine.
Claudiu Bran

Ochelari cu
microfon [i camer` video. Lentilele sunt heliomate, ochelarii
putând fi de vedere sau de soare. Imaginile [i
sunetul pot fi ori \nregistrate de c`tre un videocasetofon \n
miniatur`, fie transmise c`tre un receptor aflat la o jum`tate de
kilometru dep`rtare.

Tot pentru interceptarea telefoanelor,
exist` aparate chiar [i
mai performante. Cel
din imagine monitorizeaz` 20 de numere de
mobil. Se introduc numerele \n memorie
dup` ce a fost scanat`
frecven]a. Atunci când
unul dintre telefoanele
urm`rite este pus \n
func]iune, pe ecran
apare num`rul acestuia,
iar convorbirea este
automat \nregistrat`.
Chiar [i tonurile trimise
pentru a asculta mesajele de pe robot sunt
\nregistrate, ceea ce duce la aflarea rapid` a
parolei.

Pentru cazul \n care cel de la
cel`lalt cap`t al firului telefonic nu trebuie s` recunoasc` vocea, nici chiar cu
aparatur` special`, vocea poate fi
schimbat` cu ajutorul unui mic aparat.
Cea a unui b`rbat se poate transforma
\ntr-una de femeie [i invers, iar distorsiunile nu exist`. Sunt 14
tipuri prestabilite de voce. Dispozitivul nu are nici un fir [i poate fi
folosit pentru orice tip de telefon, fix sau mobil.

De microfoane, ce s`
mai vorbim? Microfonul
direc]ional din imagine
bate la peste 100 de metri.
Intimitatea absolut` exist` doar \n mintea
naivilor.

Multe discu]ii au
fost la noi despre posibilitatea de a asculta convorbirile efectuate la telefonul mobil. Aparatul
se nume[te scaner de
frecven]` [i cost` doar
300 de dolari. Poate asculta orice telefon celular
sau cordless (telefon f`r`
fir) care func]ioneaz` \n
benzile de frecven]` de
800/900 MHz. Adic`
exact frecven]a folosit`
de GSM-ul din România.
{i nu se intercepteaz` doar ce spune posesorul
telefonului, ci \ntreaga discu]ie.

Un banal stilou poate fi, de fapt, un transmi]`tor audio. Nimeni nu devine curios sau nelini[tit la vederea unui stilou. M`soar` 13 cm, iar bateriile ascunse \n el rezist` 100 de ore. Un
receptor aflat la maximum 300 de metri face ca orice [oapt` s`
se aud` perfect.

O camer` video
poate fi ascuns` chiar [i \n
banala [i aparent inofensiva carte de credit. Grosimea ei este de 7 mm [i nici o sârmuli]` nu se poate
vedea. Minicamera transmite imaginile la o distan]` de
30 de metri. Deschiderea lentilei este mai mic` de un
milimetru, mai precis 0,8 mm. Bateria, care [i ea are
loc tot aici, asigur` o func]ionare a camerei de 3 ore. Receptorul, dup` cum
se poate vedea, este [i el extrem de mic.

O camer` video color care s`
transmit` imagini la o distan]` apreciabil`, acolo
unde se poate g`si cineva
cu un receptor, poate fi
ascuns`,
practic, \n
orice. Chiar
[i \ntr-o juc`rie.

Un banal telefon mobil este \n realitate
o adev`rat` camer` video. Lentilele camerei
au diametrul unui ac. Este normal c` nimeni
nu va realiza c` ]ine \n mân` altceva decât
un telefon, chiar dac` \l va examina de
aproape, cu aten]ie. Mai mult decât atât,
semnalul audio-video (color, bine\n]eles)
este transmis pe patru canale, iar receptorul
poate fi cuplat la un televizor, un videocasetofon sau chiar un calculator. Butonul
de pornire [i oprire a camerei este destul de
bine ascuns, astfel ca cel care folose[te telefonul s` nu o porneasc` accidental.

Pentru telefonul fix, modalitatea de interceptare a convorbirii devine banal`. Emi]`torul din
imagine se leag` pe cablul telefonic [i se alimenteaz` chiar de la acesta. Transmite orice convorbire
\n eter pe o raz` de 250 de metri.
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (XV)

Încet, dar sigur, ofi]erul
recrutor [i-l atrage astfel pe
viitorul spion, ademenindu-l cu
sume de bani din ce în ce mai
mari, pân` ce acesta devine
aproape dependent de clasicul
drog fenician al tuturor timpurilor. C`ci cine nu are nevoie
de bani, într-o lume cl`dit` pe
nevoi materiale, pe datorii care
apar mereu [i care nu se pot

achita niciodat` pân` la cap`t,
pe lux sau, pur [i simplu, pe
dorin]a de a avea mereu cât mai

exploateze acest viciu la maximum la orice întâlnire [i pe
parcursul întregii colabor`ri.

El [tie cq lqsându-[i partenerul sq povesteascq întâmplqri din via]a sa, mai ales cea profesionalq, îl lasq de
fapt sq scape informa]ii, cât mai multe informa]ii
mult [i mai mult, iar dac`
viitorul spion este lacom ofi]erul va [ti, cu siguran]`, s`-i

Un viitor spion vorb`re] [i
palavragiu va fi exploatat [i
mai u[or, iar costurile ofi]erului

vor fi [i mai mici pentru
rezolvarea problemelor informativ-operative. Totul va
depinde de ingeniozitatea cu
care ofi]erul va construi arta
conversa]iei. În general, orice
om vrea s` domine în orice
conversa]ie cu un partener [i
sunt foarte mul]i cei care prefer` s` vorbeasc` decât s`-[i
asculte partenerul. În arta con-

versa]iei, ofi]erul trebuie s` fie
un orator des`vâr[it, dar, în
acela[i timp, [i un vulpoi docil,
care se va preface permanent
c`-[i ascult` partenerul cu o
deosebit` aten]ie. Scopul este
nu acela de a-l în]elege, ci de
a-l provoca s` vorbeasc` mult,
chiar dac` debiteaz` vrute [i
nevrute. El [tie c` l`sându-[i
partenerul s` povesteasc` întâmpl`ri din via]a sa, mai ales
cea profesional`, îl las` de fapt
s` scape informa]ii, cât mai
multe informa]ii. C`ci orice
întâmplare povestit` de la locul
de munc` se compune [i din
informa]ii despre fapte [i
adev`ruri din domenii secrete
pe u[a c`rora nu po]i intra cu o
alt` cheie. Cele mai multe
secrete profesionale se scurg
astfel într-o form` de incon[tien]`, provocat` îns` cu
mult` subtilitate de un profesionist în arta exploat`rii în orb
a unui partener vorb`re].

încurajeze s` vorbeasc` mult,
chiar dac` spune [i prostii, c`ci
el va sc`pa sigur, incon[tient, [i
acele frânturi de informa]ii,
date sau fapte pe care ulterior
ofi]erul [tie s` le lege, s` le
lipeasc` [i s` refac` întregul,
din care va [ti sigur s` trag`
concluziile despre problemele
care-l interesau. Exploatarea în
orb nu va atrage niciodat`
aten]ia partenerului, care va tr`i
permanent cu falsa impresie c`
de fapt nu i-a spus nimic secret
ofi]erului [i c` toat` povestea
lui a fost deosebit de interesant`, iar el este un orator de
invidiat, care capteaz` aten]ia
oric`rui partener de dialog.
Pentru un vorb`re], care de
multe ori este [i fanfaron, este
suficient s`-i aduci complimente [i s`-l faci s` cread` c`
tot ce spune este deosebit de
important [i prezint` un interes
general, indiferent de tema
abordat` (vreme, sport, proble-

Exploatarea în orb nu va atrage niciodatq aten]ia
partenerului, care va trqi permanent cu falsa impresie
cq de fapt nu i-a spus nimic secret ofi]erului
A exploata un asemenea
partener în orb este pentru
ofi]erul recrutor o metod` mult
mai u[oar` de a ob]ine informa]ii la un pre] derizoriu. Este
suficient s`-l laude continuu pe
partenerul s`u de dialog [i s`-l

me mondene sau de familie,
re]ete culinare sau de cre[terea
viermilor de m`tase, bancuri,
întâmpl`ri tr`ite în timpul [colii, în excursie sau mai ales la
locul de munc`) [i po]i ob]ine
de la el o tematic` foarte variat`
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de informa]ii, pe care ulterior
ofi]erul abil le va analiza [i
clasa dup` natura [i specificul
fiec`reia.

faza aceasta trebuie dep`[it`
iar, cel care urmeaz` a fi recrutat trebuie con[tientizat c` anumite aspecte din „povestirile“

Asemenea surse vor oferi fqrq prea mult efort
informa]ii despre un partener concurent, despre via]a
intimq a so]iei sau a unui so] infidel, despre o agen]ie
sau firmq care de]ine date secrete în legqturq cu un
produs comercial sau despre un politician
Exploatarea în orb a guralivilor, a celor care consum`
multe b`uturi alcoolice sau droguri, a celor neglijen]i în problemele de serviciu, dar care
manipuleaz` documente secrete de valoare, a l`ud`ro[ilor în
fa]a prietenilor sau amantelor
constituie pentru un ofi]er de
informa]ii cea mai ieftin` surs`
[i metod` de a ob]ine informa]ii. O asemenea surs` trebuie
doar cultivat` treptat, c`ci informa]iile vor fi mai mult decât
gratuite. În incon[tien]a lor,

lui prezint` un interes mai
mare, pentru care poate fi recompensat de c`tre ofi]er în
func]ie de valoarea informa]iilor. În momentul în care
viitorul spion clasic devine dependent de recompensele b`ne[ti ale ofi]erului recrutarea se
consider` aproape realizat`,
c`ci ea trece u[or de la faza de
exploatare în orb [i incon[tien]`
la cea de schimb comercial direct, în natur`: informa]ii contra
bani sau alte avantaje materiale, sentimentale sau de interes.

Justificqrile sunt necesare, pentru cq viitorul spion
începe sq con[tientizeze cq orice informa]ie vândutq
ofi]erului este deja o formq de trqdare
asemenea surse vor oferi f`r`
prea mult efort informa]ii despre un partener concurent,
despre via]a intim` a so]iei sau
a unui so] infidel, despre o
agen]ie sau firm` care de]ine
date secrete în leg`tur` cu un
produs comercial sau despre un
politician care preg`te[te o
nou` lege în interesul s`u sau a
unui grup de interese.
Bineîn]eles c` arta exploat`rii în orb nu poate fi generalizat` ca metod` de ob]inere de
informa]ii, iar la întâlnirea cu
viitorul spion clasic, ofi]erul î[i
preg`te[te toate variantele cunoscute în domeniul muncii de
informa]ii. El prevede de la
început c` pot fi [i situa]ii în
care la primele întâlniri de contact cu acesta îl va exploata în
orb o perioad` de timp, dar c`

Este deja faza în care ofi]erul recrutor va fi nevoit s`-i
dea viitorului spion unele justific`ri psihologice pentru tot ce
face ca s` ob]in` informa]ii de
la locul de munc`, din mediile
sociale, politice, comerciale sau
de prieteni pe care le frecventeaz`. Justific`rile sunt necesare, pentru c` viitorul spion
începe s` con[tientizeze c`
orice informa]ie vândut` ofi]erului este deja o form` de tr`dare a [efilor s`i, a colegilor de
munc`, a prietenilor sau a celor
din mediul în care va ac]iona
pentru ob]inerea ei. În jocul pe
care-l face cu viitorul spion clasic, ofi]erul începe s` simuleze
[i s` afi[eze fa]` de el o fals`
prietenie, bazat` pe interese
comune, pasiuni comune, simpatii, asem`n`ri de caracter [i

personalitate, obiective politice
sau de grup comune. Toate
aceste [iretlicuri doar pentru a-l
atrage [i mai mult pe acesta în
capcana muncii de informa]ii, în
arta de a fura informa]ii [i a le
vinde, c`ci în realitate ofi]erul
recrutor nu se va ata[a niciodat`,
nici sentimental [i nici emo]ional, de viitoarea sa victim`.
În ecua]ia muncii de informa]ii, ofi]erul recrutor r`mâne
permanent o necunoscut` pentru spionul clasic, care nu-i va
cunoa[te niciodat` adev`rata
identitate, nici a lui personal` [i
nici a serviciului de informa]ii
sau agen]ia pentru care lucreaz`. Ecua]ia muncii de informa-

]ii va r`mâne cu siguran]` ca un
triunghi echilateral, compus din
ofi]erul recrutor, spion [i informa]ie, trei laturi [i unghiuri
egale în mod permanent, dar cu
doar dou` elemente cunoscute:
spionul [i informa]ia.

ofi]er, orice spion este în general
un tr`d`tor [i cine tr`deaz` pentru a ob]ine informa]ii îl poate
tr`da [i pe cel pentru care ob]ine
informa]ii, deci [i pe ofi]er. Pentru el, acest adev`r, confirmat de
istoria muncii de informa]ii,

Rela]ia dintre ofi]erul recrutor [i spion ajunge
astfel într-un punct în care devine pur profesionalq:
o falsq prietenie bazatq pe afaceri, care devine de
o mie de ori mai bunq decât o afacere bazatq
pe o prietenie sincerq
Ofi]erul recrutor r`mâne
întotdeauna veriga necunoscut`,
situa]ie justificat` de un simplu
adev`r, pe care el îl cunoa[te [i îl
respect` cu sfin]enie. Pentru

devine legea de baz`, pe care nu
are voie s` o încalce niciodat` [i
\n nici o situa]ie.
Rela]ia dintre ofi]erul recrutor [i spion ajunge astfel

într-un punct în care devine pur
profesional`: o fals` prietenie
bazat` pe afaceri, care devine
de o mie de ori mai bun` decât
o afacere bazat` pe o prietenie
sincer`. Ea va dura atât timp cât
spionul prezint` interes informativ pentru ofi]er. Când informa]iile culese [i predate ofi]erului i-au rezolvat acestuia tematica impus` de serviciul de
informa]ii al c`ruia angajat
este, rela]ia se destram` [i dispare aproape brusc, f`r` explica]ii, sau cu explica]ii la fel de
bine legendate din partea ofi]erului. (va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Ultima întâlnire cu Agentul A007 (XII)
Am parcat ma[ina [i am
intrat în hotel. La recep]ie am
g`sit un plic cu un mesaj. Bunica m` ruga s`-i mai caut un
„medicament“ pentru inim`.
Mai specifica faptul c` avea
nevoie de vreo „[apte flacoane“. Am în]eles mesajul, dar
l-am rugat pe recep]ioner s`-mi
spun` cine-l primise. Mi-a spus
c` sunase pe la prânz o doamn`, care s-a recomandat ca fiind
bunica mea, iar el consemnase
rug`mintea ei [i pusese biletul
în plic.

]ionerului comisionul [i i-am
spus c` revin dup` câteva zile.
I-am motivat c` trebuie s`-mi
v`d bunica, internat` într-un
spital dintr-un or`[el situat la
câteva sute de kilometri distan]`. Am ie[it din hotel, m-am
urcat în ma[in` [i m-am dus la
Joe, proprietarul centrului de
unde o închiriasem. Am prelungit închirierea cu înc` o s`pt`mân`, motivându-i c` plec cu
ni[te prieteni într-o excursie
ceva mai departe de localitate.
I-am l`sat [i lui Joe un comi-

Mq tot gândeam la cele „[apte flacoane“ ale „bunicii
mele“, de fapt ale [efului meu direct din Centrala de
informa]ii, cqci el era bunica
Am profitat de con]inutul
mesajului [i i-am spus recep]ionerului c` bunica era internat`
[i nu se sim]ea prea bine, motiv
pentru care trebuia s` p`r`sesc
hotelul [i s`-i fac o vizit` urgent` într-o alt` localitate.
L-am rugat s`-mi fac` nota de
plat`, apoi am urcat în camer`
s`-mi fac bagajele. M` tot gândeam la cele „[apte flacoane“
ale „bunicii mele“, de fapt ale
[efului meu direct din Centrala
de informa]ii, c`ci el era bunica. „{apte flacoane“ însemnau
[apte zile cât puteam s` mai
stau în spa]iul „Andra“, unde
m` aflam, ca s` rezolv toate
problemele cu agentul A007.
Leg`tura cu bunica o stabilise
„Sandy“, dup` desp`r]irea de la
restaurantul Toreadorul, unde
ne v`zusem cu câteva ore în
urm`. Pentru Sandy era mai
simplu [i mai u[or s` vorbeasc`
cu „rudele“ sale din ]ar` decât
pentru mine, ca diplomat. Se
vede treaba c` în Central` se
[tia câte ceva din întâmpl`rile
lui A007. La plecarea din restaurant îl rugasem pe Sandy s`
transmit` Centralei un mesaj
cifrat în care s` explice „Doctorului“ ce p`]ise A007 [i s`-i
cear` aprobarea s` facem o deplasare pân` în spa]iul „Banana“ cât se poate de repede, pentru a ob]ine datele despre mo[tenirea prietenei omului nostru.
Dac` situa]ia era real`, Katty ar
fi ob]inut banii necesari pentru
r`scump`rarerea copilului [i
totul ar fi fost OK.

sion frumu[el [i am plecat spre
periferia de vest a ora[ului
s`-mi caut un alt hotel. M-am
plimbat pu]in prin zona din care
plecasem, dup` stilul meu de
verificare, apoi am croit-o
direct spre periferia de vest, situat` chiar pe coasta oceanului.
Era o zon` plin` de verdea]` [i
lini[te, de fapt cea mai curat`
zon` a ora[ului, cu str`zi ceva
mai înguste, dar cu mul]i palmieri [i multe vile ale bog`ta[ilor
din ora[. Îmi convenea, pentru
c` m` puteam verifica u[or din
punctul meu de vedere, iar de
aici ajungeam foarte repede pe
autostrad`, unde a[ fi putut
sc`pa repede de orice filor care
s-ar fi ]inut dup` mine prin
ora[. Am ales un hotel situat la
câteva sute de metri de plaj`,
dar pu]in mai retras, cu o parcare destul de mare [i un parc
frumu[el, cu alei care duceau
direct spre plaj`. Dup` num`rul
de ma[ini parcate la ora aceea
se p`rea c` nu prea aveam concuren]` la alegerea unei camere
care s` m` satisfac`. {i am avut
dreptate. Am g`sit o camer` superb`, la ultimul etaj, cu balcon
[i vedere la ocean.

„Nu-]i lua bagaje cu tine. Avem acolo tot ce ne
trebuie. În avion î]i voi da toate amqnuntele necesare.
Va fi o surprizq mare pentru tine“
Am verificat pu]in camera,
mi-am pus semnele de rigoare
la bagaje [i am ie[it din hotel la
o mic` plimbare prin parcul din
apropiere. Trebuia s` sun nea-

M-am plimbat pu]in prin zona din care plecasem,
dupq stilul meu de verificare, apoi am croit-o
direct spre periferia de vest, situatq chiar pe coasta
oceanului
Dac` „Doctorul“ era de
acord, urma s` închiriem un
avion de la un prieten de-al s`u
[i s` plec`m a doua zi la destina]ia fixat`. Am ajuns în
camer`, mi-am strâns repede
cele câteva lucruri, apoi am
f`cut un du[, pu]in` ordine [i
am coborât la recep]ie. Mi-am
pl`tit cazarea, i-am l`sat recep-

Mi-am aprins o ]igar`, am mai
studiat pu]in peisajul din jurul
meu apoi am scos telefonul
mobil [i am format num`rul
„bunicii“. Ne-am salutat, i-am
cerut scuze pentru ora la care
deranjam, dup` care i-am

p`rat [i la „bunica“ [i la Sandy.
Am mers mai întâi pân` la plaj`, am admirat apusul de soare,
am intrat în câteva magazine,
mi-am cump`rat câteva reviste
[i ]ig`ri, apoi m-am întors în
parc [i m-am a[ezat pe o banc`,
cu o vedere superb` spre ocean,
dar [i spre toate celelalte alei,
hotel [i parcarea din apropiere.

povestit scurt [i codificat ce se
întâmplase. „Bunica“ m-a ascultat cu aten]ie apoi mi-a spus
c` primise „vederea“ de la
mine. Îmi mul]umea pentru
„ur`rile“ transmise [i m` ruga
s` nu uit de „flacoanele“ cu
„medicamentul“ de care avea
nevoie pentru „tratament“. Am
asigurat-o c` voi alerga peste
tot numai s` i-l g`sesc. Am mai
ad`ugat c` m` simt foarte bine,
c` timpul este superb [i c` s-ar
putea s` plec pentru câteva zile
cu un prieten pân` la o ferm`
de-a sa, aflat` într-un stat vecin
[i c` mi-ar mai trebui ni[te
bani. Mi-a recomandat s`-l sun
pe „v`rul“ meu din Ohio [i s`-l
rog s`-mi dea un împrumut, pe
care s` i-l restitui la revenirea în

]ar`. „V`rul“ nu era altul decât
ata[atul nostru cultural din
„Banana“. Se potrivea totul de
minune. Oricum trebuia s` plec
cu Sandy a doua zi. I-am
mul]umit „bunicii“, i-am urat
îns`n`to[ire grabnic` [i am
închis. Dup` câteva minute
l-am sunat pe Sandy. I-am spus
c` am vorbit cu bunica [i c` se
simte mai bine, dar c` trebuie

s`-i procur cele „[apte flacoane“. Nu l-a surprins rug`mintea „bunicii“, apoi i-am
povestit cum g`sisem hotelul,
unde era [i ce panoram` superb` avea camera pe care o ocupasem. „Mâine diminea]` plec`m în «excursia» pe care ]i-am
promis-o, a continuat el. Am
vorbit cu un prieten, care are un
avion superb. Îl piloteaz` chiar

el. Ne duce la destina]ie [i se
întoarce. Mi-am luat o s`pt`mân` liber`. Va fi superb. Am
rezevat camere la un hotel.
Nu-]i lua bagaje cu tine. Avem
acolo tot ce ne trebuie. În avion
î]i voi da toate am`nuntele necesare. Va fi o surpriz` mare
pentru tine“. (va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Unii politicieni români fac,
mai departe, jocul Moscovei.
Miza: Republica Moldova
Preocuparea clasei politice
române[ti doar pentru procesul
de integrare în Uniunea European` a l`sat pe planul doi observarea [i comentarea (de rezolvare nici nu poate fi vorba)
unei situa]ii de real pericol
care ne poate afecta în viitorul
apropiat.
Este vorba despre dezvoltarea în apropierea frontierelor României a unui posibil
conflict zonal generat de situa]ia din Transnistria.

Tratate semnate
pe bandã rulantã
România s-a autoexclus,
înc` din 1992, de la rezolvarea
acestei spinoase probleme, astfel încât principalii actori privind viitoarele tratative asupra
Transnistriei au r`mas Republica Moldova, Rusia, Ucraina [i
OSCE.
Diploma]ia româneasc` nu
a fost, din 1990 [i pân` în 2004,
excesiv de preocupat` de o politic` de siguran]` na]ional`.
Amintim în acest context
semnarea Tratatului cu URSS,
sub pre[edin]ia lui Ion Iliescu,
în 1991, [i Tratatul cu Ucraina,
prin care România a renun]at la
platoul continental al M`rii
Negre [i la Insula {erpilor.
Adrian Severin, ministrul
de Externe din guvernarea
CDR care a negociat acest act,
a aruncat pisica în curtea
NATO [i UE, sus]inând c` cele

dou` organisme ne cer s` avem
tratate de baz` cu to]i vecinii.
De ce ne oprim asupra
acestei probleme? Pentru c`,
fiind stat NATO, mai devreme
sau mai târziu va trebui s`
facem fa]` nu numai cerin]elor
Alian]ei de securizare a frontierelor din estul ]`rii, ci [i unei
noi crize generate de existen]a
unei enclave secesioniste. Ne
referim la Transnistria.

Adrian Severin
doreºte ruperea
Moldovei
Recent, fostul ministru de
Externe Adrian Severin a lansat
teza conform c`reia Transnistria ar putea deveni o enclav` în
Comunitatea Statelor Independente, patronat` de Moscova [i
Uniunea European`. Dac`
aceast` variant` privind rezolvarea problemei Transnistriei
venea de la Kremlin, lucrurile
erau de în]eles. Din p`cate,
apar]ine unui parlamentar român, fost ministru de Externe,
fost pre[edinte OSCE.
Concomitent, Moscova a
lansat un nou plan de reglementare a conflictului transnistrian, care prevede formarea
unui nou stat, pe baze federative, între Transnistria [i Moldova, care ar urma s` poarte
numele de Moldavia.
Conform acestui proiect,
Transnistria ar urma s` devin`
o forma]iune administrativ-teri-

torial` în cadrul noului stat –
Moldavia –, iar viitorul parlament va fi bicameral, format
dintr-un num`r egal de deputa]i
de la Chi[in`u [i de la Tiraspol.
Prin aceast` combina]ie
este evident c` Transnistria ar
putea ob]ine mult dorita recunoa[tere interna]ional`.

Moscova îºi bagã
din nou coada
În planul Moscovei exist`
[i o „[opârl`“ care prive[te asigurarea de garan]ii militare
noului stat – Moldavia. Garan]iile militare ar urma s` fie asigurate de un contingent interna]ional, format îns` doar din
trupe apar]inând Federa]iei Ruse [i Ucrainei.
Nu dorim s` se cread` c`
domnul Severin este influen]at
de politica Moscovei, dar nici
nu în]elegem ce presupune „decuparea temporar` a Transnistriei de Republica Moldova“,
pe care o sus]ine fostul ministru
de Externe.
La urma urmelor, domnul
Severin a intrat cu adev`rat \n
aten]ia opiniei publice cu o
declara]ie care a provocat un
scandal enorm, atât în România, cât [i pe plan extern.
Este vorba despre celebra
sa declara]ie din timpul guvern`rii CDR din care rezulta c`
doi pre[edin]i de partide [i trei
redactori-[efi sau directori de
gazete ar fi fost spioni str`ini.
Recent, fostul pre[edinte
Constantinescu a dezv`luit numele uneia dintre persoanele
men]ionate în celebra „list` a

lui Severin“: Dumitru Tinu. A
spus domnia sa c` era nominalizat ca agent sovietic. Severin
nu l-a contrazis pe Emil Constantinescu, ceea ce înseamn`
c` timp de ani de zile unul dintre cele mai influente cotidiane
din România, „Adev`rul“, a
fost condus de un agent de

influen]` care a lucrat pentru
sovietici [i, de ce nu, ulterior
pentru ru[i.
Desigur, tezele domnului
Severin despre modul în care ar
trebui solu]ionat conflictul din
Transnistria nu au nici greutatea [i nu prezint` nici gravitatea declara]iilor sale despre

infiltrarea mass-media [i a clasei politice de serviciile secrete
str`ine.
R`mâne îns` o întrebare.
Activitatea anumitor politicieni
este sau a fost influen]at` de
vectori ai unor servicii secrete?
{i în ce scop?
Daniel Bqlan
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Lupta cu serviciile secrete comuniste prietene, \ntr-o ]arq comunistq

UM 0110, aºa-zisa unitate anti-KGB (V)
Ac]iunile spionajului sovietic în România, pân` în
1990, au avut doar într-o mic`
m`sur` valen]e pur informative. Motiva]ia KGB-ului de a
privi conducerea de la Bucure[ti ca fiind ostil` Moscovei
nu a fost constituit` de temerea
Kremlinului c` Ceau[escu ar
p`r`si lag`rul socialist, ci de
rela]iile strânse cu China Comunist` [i cu Iugoslavia lui
Tito, cei doi mari eretici ai sistemului comunist. De fapt,
Ceau[escu se visa mai curând
un lider al ]`rilor nealiniate, de
unde [i desele sale propuneri
pentru desfin]area NATO [i a
Tratatului de la Var[ovia.

Nefericita aplicare a unor
percepte ale revolu]iei culturale
din China [i instituirea [i încurajarea unor practici ale cultului
personalit`]ii specifice Coreei
de Nord au dus la îndep`rtarea
intelectualilor de politica PCR
[i ulterior la constituirea unor
grup`ri dizidente.
Criza alimentar`, ra]ionalizarea bunurilor de consum, a
curentului electric, a benzinei,
exacerbarea cultului personalit`]ii cuplului Ceau[escu,
umilirea muncitorilor [i a
]`ranilor, dar [i a cadrelor militare, a dus la jum`tatea anilor
’80 la apari]ia unei st`ri de
a[teptare ciudate din punct de

Este edificator din acest punct de vedere dosarul de
urmqrire informativq al lui Virgil Trofin, fost
locotenent al lui Nicolae Ceau[escu, care a fost lucrat
de UM 0110 din ordinul lui Postelnicu, la indica]ia
personalq a secretarului general al CC al PCR

vedere al românilor. Se dorea
debarcarea cuplului Ceau[escu,
inclusiv cu ajutorul Moscovei.
Aceste considera]ii sunt
necesare, pentru c` prezentarea
[i analiza ac]iunii clandestine
sovietice în România nu poate
fi rupt` de contextul general al
societ`]ii române[ti.
Rolul UM 0110, supranumit` unitatea anti-KGB înc` de
la înfiin]are, principala sa atribu]ie a fost urm`rirea membrilor
de partid cu stagiu în ilegalitate,
care tr`iser` o perioad` de timp
în URSS. De asemenea, aceast`
unitate a avut sarcina de a urm`ri pe activi[tii PCR care,
dintr-un motiv sau altul, c`zuser` în dizgra]ia lui Ceau[escu.
Este edificator din acest punct
de vedere dosarul de urm`rire
informativ` al lui Virgil Trofin,
fost locotenent al lui Nicolae
Ceau[escu, care a fost lucrat de
UM 0110 din ordinul lui Postel-

nicu, la indica]ia personal` a
secretarului general al CC al
PCR. Postelnicu, ordonase generalului Neculicioiu s` se „produc` probe“ din care s` rezulte
c` Trofin este agent KGB.
Aceste lucruri nu înseamn` îns` c` UM 0110 împreun`
cu Direc]ia a IV-a de Contrainforma]ii militare, nu a dat câteva lovituri puternice spionajului sovietic.
În num`rul trecut am
prezentat cazul generalului
{erb, recrutat de spionajul militar sovietic, pe vremea când se

participa la manevre militare pe
teritoriul altor state. În al doilea
rând, România î[i dezvoltase
profil de armament, ceea ce îi
permitea s` fie independent`
fa]` de complexul militaro-industrial din URSS.
În fine, Ceau[escu respingea subordonarea total` a armatei române fa]` de CFAU
(comandamentul For]elor Armate Unite) ale Tratatului de la
Var[ovia.
Pe de alt` parte, existau
destui ofi]eri superiori care se
specializaser` în URSS în pe-

Existau destui ofi]eri superiori care se specializaserq
în URSS în perioada anilor ’50 [i care fuseserq
recruta]i de GRU, iar ulterior trecu]i în conservare
afla la specializare în URSS.
Armata român` s-a aflat într-o
permanent` supraveghere a
spionajului sovietic, în primul
rând datorit` faptului c` nu mai

rioada anilor ’50 [i care fuseser` recruta]i de GRU, iar ulterior trecu]i în conservare.
Anul 1968, marcat de atitudinea curajoas` a lui Ceau[escu de a condamna interven]ia trupelor sovietice [i a altor
]`ri socialiste în Cehoslovacia a
fost momentul în care KGB-ul
[i GRU-ul au dispus reactivarea agen]ilor „în adormire“.

aplica]iei, a rezultat c` generalul Floca Arhip, într-o evident`
contradic]ie cu ceilal]i ofi]eri
români din delega]ie, sus]inea
ca partea român` s` cumpere
rachetele [i focoasele de la
sovietici, ceea ce a tras un serios semnal de alarm`. Analizându-se apoi anumite date [i
informa]ii despre cariera [i
rela]iile generalului Arhip, s-a
stabilit un plan de supraveghere
strict a acestuia inclusiv folosirea tehnicii operative, insistându-se mai ales asupra persoanelor pe care le contacta din
rândul ofi]erilor sovietici. În
acest fel, a fost înregistrat` o
convorbire între generalul Arhip [i mare[alul Greciko care a
avut loc cu ocazia unei întâlniri
conspirative. Cu aceast` ocazie, generalul român a raportat
mare[alului sovietic îndeplinirea unor sarcini pe care le primise de la spionajul militar sovietic, cu ocazia unei [edin]e pe
linie de comand` a Tratatului
de la Var[ovia. Generalului
Arhip i s-a trasat ca sarcin`
„stabilirea nominal` a poten]ialilor colaboratori din rândul

În acest fel, a fost înregistratq o convorbire între
generalul Arhip [i mare[alul Greciko care a avut loc
cu ocazia unei întâlniri conspirative
În toamna anului 1968,
dup` evenimentele din Cehoslovacia, s-a desf`[urat la Bac`u o aplica]ie special` pentru
ap`rarea antiaerian` f`r` trupe,
dar cu participarea unor speciali[ti sovietici. Cu aceast` ocazie, sovieticii au prezentat o
expozi]ie de rachete sol-sol [i
aer-aer, pe care doreau ca armata român` s` le achizi]ioneze.
Pân` la urm` nu s-a întâmplat
acest lucru, deoarece speciali[tii români au ajuns la concluzia
c` rachetele erau dep`[ite din
punct de vedere tehnic [i operativ. La aplica]ia de la Bac`u,
[eful grupei de ofi]eri români
era generalul Floca Arhip,
adjunct al ministrului Ap`r`rii
Na]ionale, iar din partea conducerii armatei sovietice delega]ia a fost condus` de mare[alul Andrei Greciko. Din datele
ob]inute de lucr`torii români de
contrainforma]ii, pe timpul

conducerii armatei, partidului [i
statului“. Erau prefera]i de c`tre
GRU ofi]eri [i activi[ti de partid
cu vederi prosovietice. Generalul român i-a prezentat interlocutorului s`u un tabel nominal cu rela]iile apropiate ale
unor persoane de interes operativ pentru spionajul sovietic.
Din analiza convorbirii
înregistrate, coroborat` cu alte
date [i informa]ii a rezultat c`
generalul Arhip era rezident cu
vechi state de serviciu al GRU
[i avea în leg`tur` operativ` al]i
agen]i din rândul ofi]erilor armatei române.
Ca m`suri de neutralizare,
conducerea Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, cu avizul lui
Ceau[escu, a hot`rât pensionarea for]at` a generalului Floca
Arhip [i scoaterea din rândul
armatei a tuturor ofi]erilor fideli
URSS. (va urma)
George Dora
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Primari ºi primari

Primari. Clasificare
Primarii se pot împ`r]i în
mai multe categorii. Una dintre
acestea ar fi cea a primarilor
statornici. Ei sunt devota]i partidului care i-a propus [i comunit`]ii pe care trebuie s-o
reprezinte [i s-o serveasc`. De
cele mai multe ori, ace[tia sunt

lipsi]i de noroc. Adic` ei au fost
ale[i, îns` partidul lor n-a venit
la guvernare. Acum începe calvarul. Primarul ini]iaz` un proiect, încercând s`-l promoveze
[i s`-l realizeze în practic` în
folosul comunit`]ii, dar… nu
are fonduri. Partidul de guvern`mânt sare cu crampoanele pe
el. Îl saboteaz`, îl umile[te, în
sfâr[it, îl preseaz` s` treac` cu
arme [i bagaje la acel partid.
Unii o fac din dorin]a sincer`
de a-[i ajuta aleg`torii, cet`]enii
care au avut încredere în el.
Al]ii refuz` [i în cele din urm`
e[ueaz` lamentabil, pentru c`
aleg`torul, cet`]eanul de rând,
nu vrea s` [tie de mocirla politic`. El [tie c` are cratere pe
strad`, c` are canale inundate [i
când plou` vine puhoiul peste
el [i-l îneac`.
O alt` categorie de primari
ar fi aceea a oportuni[tilor, a
trasei[tilor politici.
Ace[tia sunt ale[i pe listele
unui partid [i dac` partidul lor a
r`mas în opozi]ie sar în barca
puterii imediat, uitând de to]i [i
de toate. La alegerile urm`toare
procedeaz` la fel [i uite a[a au
reu[it unii s`-[i p`streze func]ia
de primar 16 ani. La o simpl`
analiz` a activit`]ii lor consta]i

fi vota]i? Pensii mari, dar mari,
nu a[a cum au dat al]ii, locuri de
munc`, prafuri pentru brânc`.
Tineretul? Ehee! Ce planuri mari au ei pentru tineret, ce
condi]ii o s`-i ofere... Studen]ii
vor avea c`mine de 5 stele etc.,
etc. Iar toamna, studen]ii g`sesc
în loc de camer` decent` un fel
pe[ter` cu mai multe intr`ri [i
ie[iri, o gr`mad` de nisip în

cu u[urin]` c` n-au f`cut nimic
pentru comunitate, îns` au acumulat averi uria[e pentru ei [i
rubedeniile lor, nu din salariul
de primar, fire[te, ci din activit`]i ilegale, dar care nu sunt
observate de cei în drept pentru
c`, nu-i a[a, „`sta e b`iat bun,
de-al nostru, din popor“.

Demnitar for ever
Ar fi bine ca legiuitorul s`
se gândeasc` la un act normativ
care s` interzic` migrarea de la
un partid la altul dup` ce un
demnitar a fost ales pe listele
unui partid. Dup` ce pleac` din
func]ia pe care o de]ine se poate
înscrie în ce partid dore[te.
Dar cum totdeauna interesul s` primeasc` demnitari de la
alte partide este al partidului de
guvern`mânt, care are majoritatea în Parlament, o astfel de
lege nu va fi promovat` niciodat`, spre satisfac]ia celor care
se rotesc [i în paguba cet`]eanului care este bun doar o dat`
la 4 ani sau, dup` caz, la 5 ani,
când trebuie s` bage buletinul
în urn`.
Atunci, subit, îi apuc` pe
to]i politicienii un dor mistuitor
de popor, nu mai pot de dragul
lui. Ce-o s` mai fac` ei când vor

Foto: Omni Press & Design

Primarul unei comune sau
ora[, de[i este ales prin vot, fie
pe lista unui partid, fie independent, o dat` instalat în func]ie
devine primul „gospodar“ al localit`]ii în care a fost ales [i mai
pu]in politician. Un parlamentar
este prin excelen]` un politician.
Dup` alegerile locale, cet`]enii sunt mai optimi[ti în general, a[teptând cu ner`bdare ca
primarul ales, indiferent de
forma]iunea politic` din care
provine, s`-[i suflece mânecile
[i s` se apuce serios de treab`.
S` recupereze întârzierile pe
care le-a provocat fostul primar,
care avea „alte preocup`ri“ [i se
dep`rtase mult de ceea ce doreau cet`]enii de la el.
S` le rezove problemele
multe [i tot mai multe care s-au
acumulat de-a lungul celor 16
ani, de la evenimentele din decembrie ’89 [i pân` azi.

mijloc [i câ]iva muncitori care
joac` [eptic pentru c` nu le
ajunge cimentul [i n-au cum s`
lucreze, sau camere ocupate de
parlamentari pu[i pe economii,
mai mare ru[inea.
În sfâr[it, mai exist` o categorie de primari. Primarii
infractori. Bandi]i în regul`.
Mafio]i cu [coala absolvit` la
zi, care nu ezit` s`-]i ia terenul,

casa [i ce ai mai avea la el pe
feud`, privindu-te în ochi cu
neru[inarea caracteristic` ho]ilor din buzunare.
Aceasta este categoria cea
mai periculoas` de primari. Ei
au bani, au rela]ii, au putere.
Aceste specii de primari cresc
[i se dezvolt` foarte bine în
mediul rural. S`teanului nu-i
mai r`mâne decât s`-[i frece
c`ciula în mâini [i s` se jeluiasc` tot ho]ului care l-a jefuit, s`racul om am`gindu-se cu ideea
c` este o gre[eal` [i c` dom’primar are grij` s`-i rezolve problema, „c` el a f`cut [i scris la
prim`rie [i nu are cum…“.
În num`rul urm`tor al
revistei „Alerta“ v` vom prezenta un caz de neimaginat
aproape, în care un primar dintr-o comun` de pe lâng` Bucure[ti i-a furat pur [i simplu terenul unui cet`]ean, dându-i aprobare altuia s`-[i construiasc` o
vil` pe proprietatea cet`]eanului. Nu-i a[a? Statul garanteaz`
proprietatea – gl`suie[te Constitu]ia României. Nu este
vorba aici de vreo confuzie. Nu
este vorba de o constituire sau
neconstituire a dreptului de
proprietate. Cet`]eanul p`gubit
de]inea terenul în baza unui
contract de vânzare-cump`rare
autentificat la notar. Pl`tise
bani grei pe acel teren. Când
l-a întrebat pe primar de ce a
permis s` se construiasc` pe
terenul s`u, a primit un r`spuns
stupefiant.
„Am crezut c` ai murit
prin str`in`tate [i de aceea am
dat terenul t`u altuia“, a r`spuns primarul cu non[alan]`.
„Da’las` c` î]i dau eu altul de la
mine, stai lini[tit“, a continuat
primarul. {i omul a stat lini[tit
vreo câ]iva ani buni, plimbat de
primar de la o lun` la alta.
Dar despre toate acestea, cu
lux de am`nunte, în numerele
viitoare ale revistei „Alerta“.
Ioan Cre]u

ALERTA

12

Nr. 19  19 - 25 octombrie 2005

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

Cu pene sau fãrã pene

ce ne enerveazq
Oricât am fi de toleran]i [i de stqpâni]i, fiecare
suntem cqlca]i pe coadq în diverse moduri de
semenii no[tri. Vom vedea ce anume îi mai
enerveazq pe tineri la semenii lor în aceastq toamnq.

Lucia D. (22 ani, student`).
În primul rând del`sarea. Cred
c` e o caracteristic` na]ional`.
Sentimentul `la c`, dac` î]i
faci treaba, e[ti fraier, pe când
dac` la[i pe altul s` fac`, te
mai [i odihne[ti [i e[ti [mecher. În al doilea rând, nesim]irea. O s` mai treac` ceva
timp pân` când oamenii o s`
înve]e s` mearg` pe strad`, de
pild` sau s` se scuze dac`
te-au c`lcat pe picior sau ]i-au
b`gat umbrela în nas.
Nicolae F. (20 ani, student).
Eu vorbesc despre tineri acum
[i spun descurajarea. De fapt,
pesimismul, deghizat la mul]i
dintre ei sub masca acestui
realism sau pragmatism sau

De fiecare dat` când avem
o problem` ([i eu am o problem` în ultima vreme: to]i oame-

nii cu care m-am întâlnit au
senza]ia acut` c` sunt centrul
universului nu numai al lor [i al

mamelor lor, lucru de necontrazis [i de necercetat, c` doar am
[i altele mai bune de f`cut, dar

[i al universului meu [i al vostru [i al cui s-o nimeri s` se afle
prin preajm`), e bine s` arunc`m un ochi în ograda anticilor.
Nici c` se putea cuvânt
mai nimerit decât „ograd`“.
C`ci poate v` mai aminti]i geniala defini]ie dat` omului, dat`
de unul dintre filosofii greci al
c`rui nume, fire[te, îmi scap`,
ca „animal f`r` pene“. Excelent! De fiecare dat` când cineva se umfl` în pene, îmi vine
s`-i spun s` stea lini[tit, c`ci
n-are în ce s` se umfle, fiind un
biet animal f`r` pene. E o ie[ire
elegant` din situa]ia în care
omul ]ine mor]i[ s` te fac`
p`rta[ la toate seturile de lenjerie primite mo[tenire de la str`bunica, pe care le spal` [i apreteaz` cât mai în gura mare [i cât
mai în public. E un indiciu c` ar
trebui s` ne oprim pu]in din ce
facem (exemplu: b`l`c`rirea
partenerului de cuplu, jelania
interminabil` despre oboseal`
[i greut`]ile vie]ii) [i s` reflect`m asupra micimii [i nimicniciei noastre.
Desigur, definirea omului
a avansat de la animal f`r` pene
la animal social [i, mai nou, la
sistem hipercomplex (iat` cum
reu[e[te omul s` se pupe singur
în p`r]ile moi!), dar omul o fi
]inut pasul cu evolu]ia? Dac`
unii au evoluat, înseamn` c`
al]ii cu siguran]` au regresat,
asta însemnând, probabil, c` au
coborât la stadiul de animal cu
pene. Îi sf`tuiesc pe cei din urm` s` se gr`beasc` s` prind`
repede din urm` c`ru]a evolu]iei, c`ci, în plin` epidemie de
grip` aviar`, nu renteaz`.

de propriile probleme ca s` se
mai uite [i în jurul lor.
Radu P. (21 ani, student). M`
enerveaz` o chestie de care m`
fac [i eu vinovat: dezordinea.
Se lucreaz` într-un total haos,
se înva]` în haos, totul se face
de-a valma [i apelând tot timpul la improviza]ie. E adev`rat
c` de cele mai multe ori te descurci foarte bine [i a[a, dar î]i
cere mai mult efort [i eu, care
sunt un mare lene[, a[ prefera
ca toat` lumea s` se organizeze
mai bine.
Sorana I. (28 ani, asistent
vânz`ri). În meseria mea, în
care tot timpul intru în contact
cu oameni noi, am ajuns s` m`

cum îi mai spun ei. De fapt, e
o atitudine defetist` [i pasiv`,
pe care nu [tiu unde au înv`]at-o, poate c` au venit cu ea
de acas` sau poate c` li se pare
c` e mai bine s` fii pesimist,
ca s` te bucuri dup` aceea mai
mult dac` ]i se întâmpl` ceva
bun.

feresc de nesinceritate [i aceast` dorin]` de a în[ela tot timpul
la cântar. Adic` oamenii încearc` s` ciupeasc` m`car pu]in, cât ar fi de pu]in într-o afacere, ca s` aib` senza]ia c` au
fost inventivi [i abili. De[i de
multe ori nu le iese, vor încerca [i a doua oar`, cu siguran]`.

Raluca T. (21 ani, student`).
M` enerveaz` mitoc`nia din
jur [i lipsa oamenilor de delicate]e. M` enerveaz` când nu
[tiu s` cear`, s` mul]umeasc`,
s` salute, s` zâmbeasc`. M`
enerveaz` c` sunt prea ap`sa]i

Valentin L. (25 ani, jurist).
Cred c` rigiditatea [i tenacitatea cu care se aga]` de teoriile [i ideile lor, chiar dac` [tiu
c` sunt gre[ite. {i lipsa de toleran]` la gre[elile celorlal]i, adic` paiul din ochiul vecinului.
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