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La \nceput a fost o simplq convorbire pe un telefon
„scurt“. Apoi, tqcere. Acum e larmq mare. Apelul
lui Tqriceanu cqtre Boto[ a fost disecat, analizat,
\ntors pe toate pqr]ile, declarat legal [i ilegal, constitu]ional [i neconstitu]ional, moral [i imoral, normal [i aberant. La o primq vedere a fost un telefon
[i nimic mai mult. O chestie banalq care a dus la o
bqtqlie ce are ca mizq [efia serviciilor secrete [i a
Procuraturii. Ar fi simplu sq decretqm cq toatq
aceastq nebunie s-a nqscut [i a crescut pe principiul
bulgqrelui de zqpadq care se rostogole[te [i se transformq \n avalan[q. Ar fi la fel de simplu s-o
considerqm o nouq rundq \n meciul dintre cele
douq palate, Cotroceni [i Victoria, a[a cum preferq
sq creadq cei mai mul]i, sau, cel pu]in, sq lase de
\n]eles cq ar crede. |n România se \ntâmplq [i alte
lucruri, iar cei care ascund pqdurea \n spatele
copacilor n-o fac numai de amorul artei. PSD-ul a
\nceput sq vorbeascq, cu din ce \n ce mai multq
siguran]q, despre alegeri anticipate. UDMR-ul e
supqrat cq legea antiromâneascq n-a trecut \n forma
propusq. PC-ul se leagqnq, ca de obicei, de la stânga
la dreapta [i invers. PD-ul este asociat, \n
continuare, cu Traian Bqsescu [i asta \i este de
ajuns, cel pu]in deocamdatq. Iar liberalii... aici e
aici! Cu cine sq ie[i \n fa]q la alegeri? Cu Tqriceanu,
cu Patriciu? {i dacq Stolojan, Mona Muscq [i
sus]inqtorii lor trec, cu arme [i bagaje, la PD? Sq te
bazezi pe negocierile secrete cu PSD [i sq mergi \n
formula asta la luptq \nseamnq sinucidere curatq.
Condamna]i sq rqmânq \n Alian]q pierd teren, pe zi
ce trece. Mai este de mirare cq avem scandaluri zi
de zi? Dacq premierul l-ar fi \ntrebat, \n acea zi, pe
procurorul general doar cât e ceasul [i ce-i face
familia, ar fi fost de ajuns, pentru cq trqim \n
România. Patriciu deconteazq cea mai mare parte a
cheltuielilor Partidului Liberal. Cq liberalii vor
acum sq cadq capete pentru cq s-a aflat de acest
telefon, e clar pentru toatq lumea. Cq aceasta este o
abera]ie, e la fel de clar. {i totu[i, existq o
explica]ie: a \nceput campania electoralq!
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Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe
S`pt`mâna trecut`
[i-au s`rb`torit ziua
\nv`]`mântul,
s`n`tatea, economia
româneasc` [i vreo câ]iva parlamentari. Parc` a[a ceva am
auzit pe la televizor, c` a fost
ziua mor]ilor.
Tot s`pt`mâna trecut` a venit \n
Parlamentul
României pre[edintele
Bulgariei. Acu’ nu e clar, ori \n
semn de protest c` ]ara vecin`
st` mai bine decât noi la
capitolul „corup]ie“, ori din
nep`sare, ori tot ca protest c`
s-au scumpit castraveciorii
mura]i sau poate, mult mai
simplu, din obi[nuin]`,
parlamentarii români [i-au

telui bulgar c` cele dou` ]`ri
vecine fac totul pentru a intra
\mpreun`, dac` nu cu fruntea
sus m`car târâ[-gr`pi[, \n
Uniunea European` secretare,
portari, liftiere [i femei de serviciu. Cei care nu s-au prins de
[mecheria de doi bani declarau
ulterior c` lucrurile par s` fi
pornit, \n sfâr[it, spre mai bine.
Nu doar c` noii „parlamentari“
nu au dormit deloc, dar p`reau
[i mult mai inteligen]i decât
cei vechi.
P`s`rile-santinel`
de la Ceamurlia de
Jos au fost declarate
s`n`toase. |n sfâr[it, o veste
bun` din zona aceasta. |n
schimb, pe telefoanele mobile
circul` de ceva vreme

ani care n-ar \nc`pea pe „nota
de plat`“.
Minerii maramure[eni au aflat c`
bugetul pe 2006 nu
a mai luat \n calcul subven]ii
pentru minerit. Rezultatul: au
ie[it \n strad` [i cer salarii
compensatorii \n valoare de
12.000 de dolari de persoan`.
Altfel, vin [i ei la Bucure[ti.
Se pare c` aceasta este singura

urm`torul SMS: „Din cauza
gripei aviare, se face apel c`tre
to]i b`rba]ii \n putere s` ard`
orice p`s`ric` le iese \n cale.
Comunica]i mai departe, v`
rug`m!“. Mul]umim domnului
Vali pentru mesaj.
Curtea
Constitu]ional` a
solicitat celor doi

Cabinet de avocaturq

Ioan Creþu


asisten]q juridicq în procese penale,
civile, comerciale
 înfiin]qri societq]i comerciale
 acte adi]ionale
 redactqri, atestqri acte
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Pl`tim cash orice informa]ie

Ministerele,
institu]iile administra]iei publice
locale, agen]iile si autorit`]ile
guvernamentale finan]ate de la
Prim`ria sus]ine c` este pentru
binele lor. Cu mijloacele de
transport \n comun care vin
din an \n Pa[ti [i cu pre]ul
benzinei vom ajunge, cât de
curând, un popor de atle]i.
Bucure[teni, redescoperi]i
mersul pe jos! Este mai ieftin
[i nu polueaz`.

pre[edin]i ai camerelor
Parlamentului un punct de
vedere cu privire la demiterea

solu]ie [i pentru profesori sau
medici. La 12.000 de para,
parc` m-a[ b`ga [i eu \n min`
un pic.

g`sit \n acea zi altceva de f`cut
decât s` mearg` la serviciu.
|n disperare de cauz` [i cu
speran]a c` \naltul oaspete nu
va observa cât de nesim]i]i pot
fi ale[ii no[tri, sala a fost
umplut` cu func]ionari de prin
fosta Cas` a Poporului. {i-au
g`sit locul pe scaunele de
[edin]` [i sub c`[tile \n care se
traduceau speran]ele pre[edin-

doar câteva ]`ri ale c`ror nume
nici m`car nu [tiu cum se
scrie. Mai conteaz` c` vreo
câ]iva europeni mai cârcota[i
sus]in, \n mod clar ro[i de
invidie, c` hepatita este o
boal` a s`r`ciei?

celor doi pre[edin]i ai
Camerelor Parlamentului.
Dac` N`stase a declarat c` ar
fi „u[or penibil“ s` r`spund`
acestei solicit`ri, V`c`roiu a
trimis imediat punctul propriu
de vedere, f`r` s` mai consulte
pe cineva. Presupun c` punctul
s`u de vedere era a[a, cam la
45 de grade, [i u[or neclar.
P`rerea mea.

Chiar dac` echipa
na]ional` de
gimnastic` a
României a fost desfiin]at`, iar
echipa na]ional` de fotbal st`
pu]in mai r`u de atât, românul
nu poate fi \mpiedicat cu nici
un chip s` devin` campion.
Ultima noastr` victorie are
leg`tur` cu ficatul. S-a anun]at,
de curând, c` am ie[it pe
primul loc la hepatit`. Ne
urm`resc, mai \ndeaproape,

bugetul de stat nu vor mai
avea voie s` acorde tichete de
mas` \n 2006.
Urm`toarele m`suri care vor
face s` tr`im mai bine sunt
urm`toarele: eliminarea pauzei
de mas`, interzicerea fabric`rii
de mese de c`tre firmele produc`toare de mobilier,
scoaterea cuvântului „mas`“
din DEX. Oricum, românul
renun]`, \ncet-\ncet la prostul
obicei de a mânca.
Bicicli[tii au primit
interdic]ie de a mai
merge cu aceste
vehicule prin centrul Capitalei.

Un accident de
ma[in` f`cut \n
Capital` nu este
chiar cel mai r`u lucru care se
poate \ntâmpla unui om. Chiar
dac` ma[ina nu s-a ales decât
cu o zgârietur`, greul de-abia
acum \ncepe. Trei poli]i[ti
reprezint` institu]ia \n fa]a
cet`]enilor dintr-un \ntreg
sector. Ob]inerea unei dovezi
necesare pentru a face
repara]iile de rigoare dureaz`,
\n aceste condi]ii, \ntre 3 [i 5
ore. |n tot acest timp, zecile de
[oferi care stau la coad`
[u[otesc c` situa]ia nu se va
remedia prea curând. Cic`
`[tia trei sunt cei care [tiu
s` scrie procese-verbale.
Restul dau amenzi [i citesc
aparatele radar.

Procurorii vâlceni
s-au declarat revolta]i de sentin]a dat`
\n dosarul privitor la Carmen
P`unescu [i au pus de un
recurs. Nu \n]elegem ce au cu
biata femeie, c` doar a omorât
trei oameni, nu a furat o g`in`,
s` trebuiasc` s` fac` pârnaie.
Un american acuzat
c` a atacat
calculatoarele
administra]iei [i a r`spândit
viru[i risc` acum 50 de ani de
pu[c`rie. La cât au virusat
economia României, dac` s-ar
pl`ti cu aceea[i moned`,
politicienii no[tri ar primi
drept „premiu“ un num`r de
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Culisele scandalului „Dacia Felix“

Ion Ilie Mania, misteriosul
personaj care a vrut sã-l lichideze
pe Sever Mureºan
Am relatat în num`rul trecut al s`pt`mânalui „Alerta“
cum, în prima parte a anilor
’90, un grup de aventurieri [i
a[a-zi[i speciali[ti în domeniul
financiar-bancar l-au convins
pe celebrul tenisman [i om de
afaceri Sever Mure[an s` devin`, prin firmele sale, principalul ac]ionar la Banca Dacia Felix, dup` care i-au furat banii
prin diferite manopere, l-au reclamat pentru a [terge urmele [i
au adus institu]ia în pragul falimentului.

Spionaj ºi crimã
Principalul actor al ingineriilor financiare de la fosta
Banc` Dacia Felix a fost Ionel
Ilie Mania (n`scut Manea).
Biografia acestuia este demn`
de cea a unui personaj dintr-un
roman poli]ist. Absolvent al
Facult`]ii de Mecanic` din
cadrul Institutului Politehnic
din Timi[oara, este repartizat la
Combinatul de Industria Sârmei din Câmpia Turzii (1967).
În anul 1970, [eful s`u, inginerul F`rc`[an, este g`sit mort
în bazinul cu ap` rezidual` al
combinatului, unde ar fi urmat
s` verifice o defec]iune tehnic`
sesizat` de tân`rul inginer Manea, alias Mania. Rezultatul anchetei (accident de munc`) este
dubios. Conform datelor [i informa]iilor noastre, în pl`mânii
victimei nu s-a g`sit ap`, iar
moartea s-ar fi datorat unui traumatism cranio-cerebral, prin
lovire cu corp dur. În perioada
când a decedat inginerul F`rc`[an, Combinatul derula un contract de export cu o firm` german` al c`rui reprezentant a
fost anchetat, la câteva luni
dup` nefericitul eveniment,
pentru spionaj.

Un dizident inexistent
Din acest moment începe
ascensiunea lui Manea, alias
Mania. Fiind [i absolvent al Institutului de Studii Economice
din Cluj, este numit, în anul
1978, inginer-[ef la Întreprinderea de Construc]ii Metalice
din Caransebe[ (fabric` de boghiuri). Va promova în acela[i
an inginer-[ef al Biroului de
Investi]ii al întreprinderii.
În decembrie 1978 încearc` s` falsifice coresponden]a
oficial` a societ`]ii cu firma ita-

lian` Tacchi Giacomo, pentru a
pleca în Italia. Este prins (sau se
d` prins) [i condamnat la un an
de munc` corec]ional`.
Iat` ce u[or se putea fabrica biografia unui dizident, persecutat politic de regimul comunist.
S` recapitul`m: avem un
tân`r inginer [i economist,
apreciat de partid (comunist) [i
de securitate, cu rela]ii în domeniul comer]ului exterior [i
cu o anumit` înclina]ie spre
combina]ii operative (vezi cazul inginerului F`rc`[an). La
sfâr[itul anilor ’70, dup` defectarea generalului Pacepa (1978),
securitatea (Direc]ia de Informa]ii Externe) avea nevoie în
]`rile Europei Occidentale de o
nou` agentur` care s` nu fie
cunoscut` de fostul adjunct al
spionajului românesc. Pentru
c` timpul era scurt [i nu se puteau elabora legende prea sofisticate, se prefera trimiterea în
exterior de agen]i sub acoperirea de persecuta]i politici sau
persoane care din diferite motive doreau s` emigreze. O condamnare pentru tentativ` de
trecere frauduloas` a frontierei
era una dintre cele mai bune
c`r]i de vizit` pentru a putea s`
te stabile[ti în Occident.

Din nou în þarã,
pe cai mari
Brusc, Mania dispare din
]ar` împreun` cu so]ia [i cei doi
copii, se stabile[te în Italia [i
devine propietarul firmei Stima. Dup` revolu]ia din decembrie 1989 se întoarce în România [i, profitând de vechile sale
rela]ii, ob]ine certificatul de
investitor al Agen]iei Române
de Dezvoltare. Ajunge în anturajul fostului ministru de Interne Doru Ioan T`r`cil` [i al procurorului Mocu]a, care se specializase în Italia pe ac]iuni
anti-mafia. În 1996 presa îl acuz` pe Mania c` ar fi implicat în
trafic ilegal de arme.
În anul 1993, la propunerea pre[edintelui Ioan Sima,
este numit în Consiliul de Administra]ie al B`ncii Dacia Felix. Interesant, dar în procesulverbal încheiat cu aceast` ocazie (12 noiembrie 1993) se pot
citi despre Mania urm`toarele:
„a subscris la capitalul social [i
acte antimafia (?!) necesare
b`ncii în rela]iile cu exteriorul“.
Evident nimeni nu-l informeaz` pe Sever Mure[an asupra biografiei dubiosului personaj. (va urma)
George Dora
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Scenarii

Scenarii la tot poporul.
Aceasta este fa]a real` a politicii române[ti.
Scenariul Patriciu. Cunoa[tem actorii: domnii T`riceanu, Boto[, Patriciu. Cine o fi
regizorul? Scenariul Elena
Udrea. Actori: bomba sexy de
la Cotroceni, T`riceanu, Patriciu. Din nou nu [tim cine semneaz` regia.
Scenariul alian]ei DA.
Actori: pre[edintele B`sescu,
premierul T`riceanu, consilierul preziden]ial Stolojan, pre[edintele PNL Bucure[ti, Ludovic Orban. Regizor necunoscut.
Scenariul închisorilor
CIA din România. Actori: ziari[ti manipula]i de un regizor ca
de obicei, necunoscut, care posibil s` fi planificat diseminarea
terorismului în Europa de Est.

Numitorul comun
Putem continua, dar nu
dorim s` v` plictisim. Bune sau
proaste, scenariile amintite fac
parte din via]a de zi cu zi a românului. Cine le concepe [i
mai ales cum se ajunge la
situa]ia de a fi puse în practic`?
Cum de politicieni cu experien]` accept` sau se las` atra[i
în jocuri absurde de natur` a
aduce prejudicii serioase imaginii României?
Exist` un numitor comun
al acestor scenarii?
Dac` le lu`m pe rând, observ`m, în afara unor actori
care, interpretând diferite partituri, sunt ominprezen]i, o dezvoltare a intrigii spre acela[i
deznod`mânt, acutizarea tensiunii deja existente între pre[edintele B`sescu [i premierul
T`riceanu.
Interesant, dar unul dintre
scenarii, cel al telefonului dat
de premierul T`riceanu procurorului general Boto[, în favoarea lui Dinu Patriciu, a fost lansat dup` [ase luni de la desf`[urarea faptelor. To]i actorii
acestui scenariu au ie[it [ifona]i. Pre[edintele B`sescu pentru c` a min]it opinia public`
afirmând c` nu a existat nici un
telefon, premierul T`riceanu
pentru c` a intervenit în favoarea unei persoane aflate în an-

chet`, persoan` cu care derulase afaceri comune, Dinu Patriciu, care este perceput ca un
reprezentant al oligarhiei economico-politice [i pe cale de
consecin]` (vezi exemplul }iriac) nu i se poate întâmpla nimic, procurorul-general Boto[,
a c`rui t`cere vinovat` timp de
[ase luni de zile poate ascunde
posibile interven]ii în anumite
dosare delicate.
Un cotidian central, considerat de unii anali[ti a avea o
culoare cam prea portocalie, a
pus scenariul interpretat de
Elena Udrea pe seama lui Liviu
Luca, sindicalistul ajuns magnat [i a consilierului s`u Sorin
Ovidiu Vântu, fostul [i inocentul patron al FNI.
Vor urma, desigur, [i alte
scenarii, care de care mai incitante.

Izolarea preºedintelui
S` încerc`m o explica]ie a
momentului apari]iei acestor
scenarii. Ne afl`m dup` Raportul de ]ar`, constrân[i de

înal]ii oficiali europeni, s` trecem la o lupt` manifestat` împotriva corup]iei, nu doar declarativ`.
La Parchetul general, inclusiv la D.N.A., sunt în lucru,
în diferite faze, cinci sau [ase
dosare grele (Ovidiu Mu[etescu, Miron Mitrea, Adrian N`stase) care evident nu mai pot fi
]inute în sertar. Din informa]iile
noastre, dosarele sunt extrem
de stufoase [i dac` vor deveni
publice, prin trimiterea lor la
instan]`, vor afecta atât reprezentan]i ai clasei politice, cât [i
ai mediului de afaceri. Regizorul necunoscut nu urm`re[te
doar deturnarea aten]iei opiniei
publice. Se [tie c`, indiferent
câte scandaluri s-ar provoca,
prin scenarii mai mult sau mai
pu]in bine ticluite, efectele
acestora se estompeaz` în timp.
Scopul lans`rii scenariilor este
de a schimba raportul dintre
for]ele politice, prin denun]area
protocolului alian]ei DA, cu
promisiunea unui sprijin parlamentar al PSD pentru un
guvern liberal, f`r` democra]i. Astfel s-ar reu[i izolarea
complet` a pre[edintelui B`sescu la Cotroceni, iar rolul
s`u de pre[edinte-juc`tor ar
lua sfâr[it.
Nu este pu]in cam ciudat
faptul c` liberalii cer f`r` nici o
motiva]ie schimbarea [efilor
serviciilor de informa]ii, chiar
în momentul cel mai acut al
scandalului generat de telefonul premierului T`riceanu
adresat procurorului-general
Boto[?
Daniel Bqlan
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Lupta cu serviciile secrete comuniste prietene, \ntr-o ]arq comunistq

UM 0110, aºa-zisa unitate anti-KGB
Demersul nostru publicistic, de a prezenta o parte a activit`]ii unit`]ii de contraspionaj
a fostei securit`]i, care se ocupa
de contracararea spionajului
împotriva României, dirijat de
]`rile socialiste „fr`]e[ti“, nu
este de natur` a lini[ti anumite
persoane. Avem semnale evidente asupra ini]ierii unui joc
operativ, nu din partea institu]iilor abilitate ale statului, împotriva unor redactori ai s`pt`mânalului „Alerta“. Ne asum`m riscul de a merge mai departe [i în nici un caz nu avem
de gând s` întrerupem serialul.

(IX)

neralul Militaru va ajunge comandantantul Armatei I [i [eful
Garnizoanei Bucure[ti. La un
moment dat (1976-1977), filajul UM 0110 asupra unei func]ionare din MAE al URSS aflat` în vizit` la Bucure[ti va surprinde o întâlnire conspirativ`
între frumoasa rusoaic` [i generalul Militaru. Conform memoriilor generalului Pacepa, cu
aceast` ocazie Militaru ar fi fost
recrutat sau reactivat de serviciile speciale sovietice. Informat, Ceau[escu îl trece în rezerv` [i, dup` o scurt` trecere
pe la Ministerul Construc]iilor,

Ac]iunea informativq „Corbii“ presupunea
urmqrirea [i documentarea informativq a unui numqr
însemnat de persoane
Vom încerca în acest
num`r s` prezent`m, cel pu]in
par]ial, un dosar de urm`rire informativ`, cunoscut sub numele de cod „Corbii“. Preciz`m c` acest dosar a fost deschis de Direc]ia de Contrainforma]ii Militare a DSS, iar UM
0110 doar a colaborat pe anumite linii de munc`. A fost de
fapt o opera]iune informativ`
de anvergur` care a cuprins ca
elemente luate în lucru ofi]eri
activi sau în rezerv` [i activi[ti
de partid anticeau[i[ti. Ce s-a
exagerat la acest dosar, început
în anii ’80, a fost dorin]a de a-i
prezenta pe to]i cei „lucra]i“ ca
agen]i sovietici.
Înc` din 1962, dup` criza
rachetelor din Cuba, când
omenirea a fost în pragul izbucnirii celui de-al treilea
r`zboi mondial, conducerea de
la Bucure[ti a demarat procesul de desovietizare a armatei
[i securit`]ii române. Nici un
moment, îns`, conducerea partidului comunist nu a manifestat vreo tendin]` de a renun]a la
modelul comunist de dezvoltare a societ`]ii. Ac]iunea informativ` „Corbii“ presupunea
urm`rirea [i documentarea informativ` a unui num`r însemnat de persoane. În 1989, materialele informative ale compartimentului operativ care lucra la acesta erau incluse în 18
bibliorafturi.

Militaru se pensioneaz`. R`mâne îns` în aten]ia securit`]ii. Se
constat` dese întâlniri, cu respectarea regulilor conspirativit`]ii cu Ion Iliescu, obiectiv
„Iancu“, cu comandorul Radu
Nicolae, obiectiv „Radion“, cu
generalul Pletos, obiectiv „Petre“, cu Virgil M`gureanu,
obiectiv „Mugur“ [i cu alte persoane pe care le vom aminti la
momentul potrivit.

Pleacq pe jos [i, spre surprinderea celor
din serviciul de filaj, dovede[te o perfectq cunoa[tere
a Bucure[tiului
Prin monitorizarea discu]iilor, securitatea ajunge la concluzia c` are de-a face cu o grupare net anticeau[ist`, format`

Conform memoriilor generalului Pacepa,
cu aceastq ocazie Militaru ar fi fost recrutat sau
reactivat de serviciile speciale sovietice
Unul dintre cei mai cunoscu]i protagoni[ti ai ac]iunii
„Corbii“ a fost generalul Nicolae Militaru, codificat de lucr`torii de informa]ii drept „obiectivul Milic`“. Ofi]er de
carier`, cu specializare în Uniunea Sovietic`, fost deputat în
Marea Adunare Na]ional`, ge-

pe baze conspirative, din care
anumi]i membri ]ineau leg`tura

cu ofi]eri ai spionajului sovietic, în special prin intermediul
Consulatului URSS din Constan]a.

Urm`rirea informativ` a
generalului „Militaru“ alias
„Milic`“, cât [i a familiei sale,
este plin` de surprize. Acesta
avea dou` fete, c`rora nu le
vom cita decât numele de cod
sub care erau „lucrate“ de ofi]erii de securitate: „Irina“ [i
„Alina“.
„Irina“, absolvent` de
ASE, cunosc`toare a limbii

suedeze, îl cunoa[te în 1982 pe
John Mcewans, cet`]ean englez
de origine sco]ian` în vârst` de
70 de ani. În ciuda diferen]ei de
vârst`, petrece cu acesta o lun`
la Neptun. Securitatea îl pune
sub observa]ie, înc` de la venirea în ]ar`, unde afirmase c` nu
a mai fost niciodat`. La trei zile
dup` instalarea într-un hotel de
la Bucure[ti, o invit` pe „Irina“

la un restaurant dup` care o
conduce acas` cu un getax.
Pleac` pe jos [i spre surprinderea celor din serviciul de filaj, dovede[te o perfect` cunoa[tere a Bucure[tiului. Posibil s` mai fi fost în România
sub alt` identitate [i s` fi fost
folosit ca agent de leg`tur` sau
penetrare. (va urma)
George Dora
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (XVIII)
– Riscul informativ –
(continuare)

agen]i [i spioni nimic nu este
mai tragic decât s` simt` sau s`
b`nuiasc` pe unul din oamenii
s`i c` l-a tr`dat [i c` a trecut de
partea adversarului. Sentimentul tr`d`rii st` undeva ascuns în
el în stare latent`, ca un film
nedevelopat care a înregistrat
imagini din toat` perioada de
preg`tire a spionului, începând
cu perioada de verificare a
acestuia, de recrutare iar apoi
de predarea no]iunilor de munc` informativ` care-l ajut` pe
acesta s` înve]e cum s`-[i aleag` sursele de informa]ii, cum s`

cât spionul este mai inteligent,
mai bine preg`tit informativ,
mai lacom [i mai dornic de îmbog`]ire rapid` [i mai scrupulos. Dac` la aceste calit`]i [i
vicii concomitente ale caracterului s`u se mai adaug` într-un
procent destul de ridicat participarea organului de contraspionaj care l-a atras pe spion la
colaborare, ofi]erul de informa]ii devine, pentru o perioad`
scurt` de timp, o victim` a intoxic`rii cu informa]ii otr`vite
provenite chiar din interiorul
propriei re]ele.

Ofi]erii de contraspionaj care l-au atras
pe spion la colaborare îl vor stoarce acum efectiv
de toate informa]iile pe care acesta le de]ine

O asemenea defec]iune
reperat` nu se finalizeaz` îns`
întotdeauna a[a cum [i-ar dori
depanatorii, indiferent de cât`
tehnic` operativ` ar folosi, de
câte mijloace umane intr` în joc
[i de timpul folosit într-un asemenea joc al inteligen]ei. C`ci,
la urma urmei, în orice „depanare“ în sistemul informativ,
intervine tot jocul inteligen]ei,
al dominoului informa]iei. În
dominoul informa]iei regula de
baz` este aceea c` o pies` c`zut` angreneaz` [i distruge tot
[irul, dar aceast` regul` este
foarte des înc`lcat`. Excep]ia,
de[i înt`re[te de obicei regula,
apare din diferen]a [i nivelul de
preg`tire dintre factorii implica]i în joc, altfel spus, dintre cel
care construie[te jocul dominoului [i cei care lovesc prima
pies`.

Meritul [i dimensiunea riscului de a prinde o singurq
piesq dint-un [ir sau un [ir întreg, sunt mai mari sau
mai mici, în func]ie de inteligen]a programatorului, a
ofi]erului care [i-a recrutat spionii
Când programatorul jocului codific` bine orice informa]ie pentru fiecare pies` din [ir
este enorm de greu pentru un
„depanator“ s` g`seasc` cheia
care s`-i permit` s` declan[eze
o c`dere a întregului [ir. Un
spion bine preg`tit individual [i
care nu-[i cunoa[te decât [eful
nu poate niciodat` s` afecteze o
re]ea. În cel mai r`u caz se deconspir` doar el, dar nu [i re]eaua din care face parte, chiar
dac` a ]inut într-un fel sau altul
leg`tura cu ea, dar numai printr-un sistem de leg`tur` impersonal`, care-l va proteja întotdeauna într-un procent apropiat

de perfec]iune. Meritul [i dimensiunea riscului de a prinde
o singur` pies` dint-un [ir sau
un [ir întreg, sunt mai mari sau
mai mici, în func]ie de inteligen]a programatorului, a ofi]erului care [i-a recrutat spionii,
i-a instruit mai mult sau mai
pu]in, mai bine sau mai pu]in
bine, iar dup` aceast` etap` a
[tiut s` ]in` leg`tura cu ei, astfel
încât adversarul s`u, indiferent
cine ar fi el, s` sesizeze doar
raza de lumin` emanat`, dar nu
[i sursa de la care provine. Pentru organul de contraspionaj
aceast` surs` de lumin` r`mâne, în cele mai numeroase ca-

zuri, o enigm`, un anonim ve[nic, o masc` pe care [i-ar dori-o oricine ca trofeu în colec]ia
personal` sau de grup din muzeul spionilor identifica]i [i
prin[i.

le culeag` [i cum s` le transmit` ofi]erului pe canale impersonale pentru a-l proteja de
ochiul vigilent al organelor de
contraspionaj adverse.
Este un sentiment care pe
ofi]erul de informa]ii nu-l p`r`se[te niciodat`, c`ci el [tie, de
la început, c` un spion r`mâne
totu[i un spion, iar valoarea lui

Pentru ofi]erul de informa]ii care a pregqtit
o re]ea de agen]i [i spioni nimic nu este mai tragic
decât sq simtq sau sq bqnuiascq pe unul
dintre oamenii sqi cq l-a trqdat
În via]a practic` a muncii
de spionaj, asemenea „capturi“
sunt foarte rare. Cade, într-adev`r, câte o pies` dintr-un
[ir, dar enorm de rar tot [irul [i
mai ales „programatorul“ [irului, care devine astfel un vânat
urm`rit permanent, dar extrem
de rar identificat, împu[cat [i
transformat în trofeu.
Pentru ofi]erul de informa]ii care a preg`tit o re]ea de

se m`soar`, la urma urmei, tot
în bani, iar care d` mai mult îl
poate cump`ra în orice moment
al activit`]ii informative. Acesta este de fapt riscul informativ
de care el se fere[te cel mai
mult în rela]iile ulterioare cu
spionul, dup` etapa de recrutare
[i preg`tire. Este un risc la care
se a[teapt` oricând iar el devine
cu atât mai periculos [i cu
efecte din cele mai nocive cu

Jocul dublu al spionului
recrutat de tab`ra advers` poate
dura ani în [ir în func]ie de
interesele organului de contraspionaj care-l dirijeaz`, dar [i
de abilitatea ofi]erului de informa]ii care-l ]ine în leg`tur`. {i
unii [i al]ii vor avea interese diferite în func]ie de faza [i momentul în care spionul începe
s` fac` joc dublu. În prima
etap` ofi]erul de informa]ii este
doar derutat [i p`c`lit, dar perioada de intoxicare este scurt`,
oricât de bine [i-ar juca spionul
rolul s`u de agent dublu [i
oricât de profesioni[ti ar fi adversarii care-l dirijeaz`. În
aceast` etap` au de câ[tigat
adversarii, c`ci spionul devine
o minge de tenis aflat` în terenul lor.
Ofi]erii de contraspionaj
care l-au atras pe spion la colaborare îl vor stoarce acum efectiv de toate informa]iile pe care
acesta le de]ine: cine l-a recrutat, când, în ce împrejur`ri, ce
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metode s-au folosit [i mai ales
cine l-a recrutat, ce date de]ine
despre persoana ofi]erului recrutor, cu ce metode de munc`
informativ` a fost preg`tit [i în
ce loca]ii, care sunt mijloacele
de leg`tur` (personale [i impersonale) folosite pentru transmiterea informa]iilor, natura
informa]iilor pe care urma s` le
ob]in`, codurile folosite pentru
transmiterea lor, cum era remunerat [i unde i se depuneau sumele de bani încasate, date personale despre el, familia [i rela]iile sale, date despre al]i agen]i
din re]ea, unde i-a cunoscut [i
ce rela]ii a avut cu ei etc. Ofi-

porar, pe traseele pe care le folose[te de obicei agentul de la
domiciliu la locul de munc`, la
alte rela]ii personale [i în alte
locuri pe care le frecventeaz`
(restaurante, cluburi, magazine
preferate, parcuri, biserici, diverse agen]ii etc.), sau pe traseele folosite pentru transmiterea impersonal` a informa]iilor.
Concomitent, ofi]erul de informa]ii va continua s`-[i verifice
agentul prin tehnic` operativ`
plasat` la domiciliul s`u sau la
alte adrese pe care el [tie c` le
folose[te (al p`rin]ilor, al amantei, al unor prieteni [i chiar la
locul de munc`).

Este de la sine în]eles cq informa]iile transmise
vor fi cenzurate total [i nu vor mai semqna cu cele
anterioare
]erii de contraspionaj care-l
„ancheteaz`“ pe agent exploateaz` toate datele ob]inute de la
acesta, dar le [i verific` prin
mijloace operative proprii, încercând de fapt s` ajung` astfel
la pe[tele cel mare, aflat dincolo de fileu, la juc`torul care le-a
pasat mingea, dar care nu [tie
înc` dac` va mai reveni sau va
fi schimbat` de adversar cu o
alta foarte asem`n`toare, dar fals`. În aceast` faz` agentul dublu este verificat de ambii st`pâni. Primul face verific`rile de
rigoare: filaj prin sondaj, tem-

Spre deosebire de el, noii
st`pâni îl vor verifica pe noul
agent mult mai intens [i profund, agentul fiind un element
informativ mai pu]in cunoscut
c`ruia i se acord` o aten]ie deosebit`. Pentru noii st`pâni se
pun multe semne de întrebare
privind nu doar comportamentul agentului recrutat din tab`ra
advers`, dar mai ales gradul de
sinceritate cu care a acceptat s`
colaboreze, motivele reale care
l-au determinat s` „cedeze“
sau „se se ofere“, valoarea material` a colabor`rii sale, pân`

unde [i pân` când urmeaz` s`
fac` jocul [i cât de intens inten]ioneaz` s` joace. Pentru
orice serviciu de contraspionaj
se na[te de fiecare dat` o întrebare-cheie: noul agent „c`zut“
în plas` a fost dirijat s` fie
„depistat“ [i „recrutat“ sau este
rezultatul real al activit`]ii contrainformative desf`[urate pentru identificarea [i atragerea sa
la o colaborare sincer` [i la un
joc dublu fa]` de vechii lui

st`pâni. Aceast` întrebarecheie va persista de fapt pe tot
parcursul verific`rilor care vor
fi întreprinse în leg`tur` cu
agentul, dar [i dup` ce începe
jocul dublu al acestuia, c`ci un
spion dublu e mai periculos [i
mai nesigur decât orice alt
agent din munca de informa]ii
[i contrainforma]ii. E ca un
[arpe veninos îmblânzit, dar
care-l poate mu[ca oricând atât
pe îmblânzitor, dar [i pe spec-

tatorul inocent venit s` asiste la
dresaj. Dup` toate aceste verific`ri se trece la o preg`tire
sumar` a sa pe linie informativ`, care ]ine cont [i de calit`]ile personale ale acestuia,
dar [i de nivelul de preg`tire [i
cuno[tin]ele dobândite pe linie
informativ` de la vechiul
st`pân. Concomitent, el este
dirijat s` furnizeze în continuare informa]ii vechiului st`pân, pentru a nu-i trezi b`nuieli

în sistemul de leg`tur` impersonal` [i într-o eventual`
schimbare a comportamentului
s`u obi[nuit. Este de la sine în]eles c` informa]iile transmise
vor fi cenzurate total [i nu vor
mai sem`na cu cele anterioare,
gradul de asem`nare modificându-se treptat pân` la intoxicarea total` a st`pânilor adev`ra]i. (va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Ultima întâlnire cu Agentul A007 (XV)
pensie militar` [i s-a apucat de
afaceri. Ne cunoa[tem de mai
bine de 10 ani. Avionul l-a
cump`rat o dat` cu ferma. E
bolnav dup` a[a-ceva. Are grij`
de el mai mult decât de so]ie.
Avionul e construit de vreo
dou`zeci de ani în America, dar
l-a modernizat [i l-a echipat cu
aparatur` ultramodern` [i i-a
pus un rezervor de benzin` în
plus. I-a m`rit astfel autonomia
de zbor pân` la 2.000 de kilometri.“

gre[eal` un copil [i l-au judecat. A sc`pat u[or îns`, dar n-a
mai suportat [i a cerut s` plece,
apoi s-a mutat în Argentina,
într-o zon` turistic`, un ora[
fantastic – Miguel de Tecuman,
pe undeva prin nord-vestul
]`rii. Aici [i-a înfiin]at o societate de detectivi particulari [i
tr`ie[te foarte bine. Are numai
fo[ti poli]i[ti, multe sucursale
prin toate ora[ele mari ale Argentinei [i rela]ii în toat` America de Sud. L-am vizitat anul

Ne duce pânq în Bolovia, în La Paz, unde ne vom
întâlni cu prietenul meu, detectivul, cu Manphis
Dup` câteva minute bijuteria lui Nino atinsese deja în`l]imea de aproape 600 de metri
de la sol, în`l]imea maxim` la
care putea s` zboare un avion
de tip Cessna model 172 –
EOS, cu patru aripi [i un singur
motor. Se în`l]ase atât de u[or
[i f`r` prea mult zgomot, încât
am avut impresia c` stau într-o
ma[in` silen]ioas` pe autostrad`. Nu gre[isem când am numit-o bijuterie. Avea doar patru
locuri, dar avea scaune tapi]ate,
comode, muzic` [i suficient
spa]iu pentru eventualele bagaje în spatele nostru. M` a[teptam s` trepideze, dar n-am sim]it nimic din arcuirile [i ondula]iile cu care m` obi[nuisem
pe cursele interne ale compa-

niei TAROM, cu care zburam
destul de des.

ra]i peisajul [i chiar s` face]i
fotografii. În geanta din spatele

„A stat doi ani în Vietnam. A pilotat un F-14,
un avion de luptq, cu un singur motor“
„V` pute]i scoate centurile“ spuse Nino, întorcându-se
c`tre noi. „Sticla de whisky o
g`si]i chiar între scaunele voastre. Ave]i acolo, jos, o pung`,
sunt [i dou` pahare. Eu nu consum alcool. Servi]i-v`“.
Am luat punga, am scos
sticla [i i-am desf`cut dopul,
apoi am umplut cele dou` p`h`ru]e pe care le luase Sandy.
„Peste circa zece minute ajungem deasupra oceanului“, continu` Nino. „Vom zbura chiar
pe lâng` coast`. Pute]i s` admi-

lui Sandy ave]i un aparat grozav. Pute]i s`-l folosi]i“, a ad`ugat Nino. „De când piloteaz`
Nino?“, l-am întrebat pe Sandy.
„A stat doi ani în Vietnam. A
pilotat un F-14, un avion de
lupt`, cu un singur motor. Zbura la foarte mic` în`l]ime [i arunca bombe cu o precizie de invidiat. L-au nimerit îns`, într-un
raid, dar s-a catapultat [i s-a
ales doar cu câteva coaste rupte
[i un picior fracturat. A stat câteva luni în spital, apoi l-au trimis acas`. De câ]iva ani are o

„Ce [tie despre afacerea
noastr`?“ „Nu [tie nimic [i nici
nu-l intereseaz`. Ne duce pân`
în Bolovia, în La Paz, unde ne
vom întâlni cu prietenul meu,
detectivul, cu Manphis. Ne las`
acolo [i revine în Lima. Dup`
ce ne rezolv`m problemele îl
sun`m [i vine s` ne ia. S`
sper`m c` ne ajung 4-5 zile. S`
vedem ce date are Manphis.
Oamenii lui au strâns informa]ii timp de aproape dou` luni
[i se pare c` au ceva material.“
„De când îl cuno[ti pe detectiv?“ „Ne [tim din colegiu. Am
fost [i am r`mas foarte buni prieteni. A locuit o bun` parte din
timp în Lima. Era poli]ist, un
poli]ist extraordinar. Într-o ac]iune de-a lor a împu[cat din

trecut la vila sa de lâng` Miguel
de Tecuman. Am stat câteva
zile, m-a plimbat prin împrejurimi [i mi-a povestit cum
se descurc` [i cu ce se ocup`.
Are clien]i numai din lumea
bun` [i rela]ii cât cuprinde.“

cea mai înalt` altitudine din lume, undeva în apropiere de râul
care poart` aceia[i denumire cu
capitala Boliviei – La Paz. Este
un sat de indieni, vechi de peste
600 de ani, din care se trag
toate rudele ei. Pe la 16 ani s-a
c`s`torit cu Raul Velez, un
tân`r student în medicin`, descendent dintr-o familie de spanioli, foarte bogat` [i cu reputa]ie în zon`. Familia lui Raul n-a
fost de acord cu c`s`toria lui cu
Katty, dar el n-a ]inut cont [i s-au
c`s`torit în secret. Katty este o
femeie foarte frumoas`. Ai s-o
cuno[ti, probabil. Îi rezist` greu
un b`rbat iar Raul era îndr`gostit lulea dup` ea.“ „Probabil
[i prietenul nostru comun A007
a p`]it la fel, am ad`ugat eu.“
„Cu siguran]` c` `sta a fost
motivul care l-a determinat s`
se ata[eze de ea atât de repede
[i s`-i ofere spa]iu în aparta-

Este un sat de indieni, vechi de peste 600 de ani, din
care se trag toate rudele ei. Pe la 16 ani s-a cqsqtorit
cu Raul Velez, un tânqr student în medicinq
„Despre Katty [i familia ei
ce informa]ii ]i-a dat pân`
acum?“ Sandy [i-a mai pus un
p`h`rel de whisky, a sorbit din
el, apoi a continuat: „Katty este
din Bolivia. S-a n`scut într-un
sat de la marginea ora[ului La
Paz, situat la poalele mun]ilor
Cordilieri. Acolo a copil`rit, la

mentul s`u, mai ales c` era deja
o tân`r` v`duv`, a completat
Sandy. Când întâlne[ti o asemenea femeie, nu-i rezi[ti
u[or.“ „În ce împrejur`ri a murit Raul?“ am continuat eu. (va
urma)
Sorin V.
Teodorescu
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sub lupq

Ameninþãri neconvenþionale
la adresa siguranþei naþionale (II)
[ir de explozii subterane, în
minele abandonate [i neglijate
ar produce efectul unui cutremur care ar afecta popula]ia din
zona Paltinu – Ploie[ti –Bucure[ti. Cum este greu de presupus c` într-un astfel de caz barajul de la Paltinu ar putea rezista, probabil c` o parte din
municipiul Ploie[ti ar disp`rea
sub ape.
Acela[i pericol de catastrof`, este [i în zona M`neciuPrahova, unde barajul poate
ceda, din cauza unor explozii
subterane.

Pericolul salinelor

Riscurile neconven]ionale
sau asimetrice sunt pu]in cunoscute opiniei publice, ceea ce
este de în]eles, dar în mod surprinz`tor sunt neglijate de speciali[tii în probleme strategice.
Dezvoltarea necontrolat` a
acestor riscuri poate avea consecin]e catastrofale, comparabile cu cele ale unui atac atomic.

Pericolul minelor
închise
Inunda]iile din prim`vara
[i vara acestui an au demonstrat
c` neglijarea lucr`rilor de refacere a unor diguri, a unor lucr`ri hidrotehnice, toleran]a
fa]` de desp`duririle s`lbatice
pot l`sa pe drumuri sute de

familii, ducând la probleme sociale [i economice deosebite.
În aceste cazuri s-a manifestat din plin o tr`s`tur` de caracter nefericit` a românilor. Se
las` s` se produc` nenorocirea,
de[i este previzibil`, dup` care
începe un lung [i insuportabil
schimb de replici între oamenii
politici din putere [i opozi]ie,

dup` principiul: „ba pe-a m`tii“. Ne putem a[tepta [i la alte
catastrofe? Sunt amenin]`ri neglijate de autorit`]i?
Exist` un risc pentru securitatea ecologic`, dar [i pentru
via]a [i integritatea corporal` a
persoanelor, generat de acumularea de hidrocarburi gazoase,
în special a gazului metan, consecin]` direct` a închiderii în
ultimii 15 ani a unor exploat`ri
miniere.
Aceste acumul`ri pot determina producerea unor explozii subterane, devastatoare în
zonele Bu[teni – Teleaga, jude]ul Prahova, în apropierea barajului Paltinu. O explozie sau un

În ultimii ani, caracteriza]i
prin absen]a lucr`rilor de îmbun`t`]iri funciare, s-a constatat
c` anumite zone, unde au existat mari saline, acoperite în prezent de ap` (Ocnele Mari, OcnaMure[, Târgu-Ocna) se produce un proces permanent de
erodare a solului, ceea ce pune
în pericol localit`]ile respective. Aceste imense rezervoare
de saramur` rezidual` se pot
deversa accidental sau inten]ionat în Olt, Mure[ [i Trotu[, care
trec prin proximitatea localit`]ilor respective, ceea ce ar produce o catastrof` ecologic` de
propor]ii inimaginabile. Derularea unui astfel de scenariu catastrofic ar presupune afectarea
siguran]ei popula]iei prin infiltrarea cu saramur` a surselor de
ap` dulce, inclusiv a Dun`rii,
ceea ce ar putea duce la conflicte cu statele vecine. Este de
la sine în]eles c` ar fi afectate
sta]iile de ap` potabil` [i deteriorat` cea mai mare parte a florei [i a faunei.

Alt` amenin]are neconven]ional` o poate constitui
eventuala depozitare defectuoas` a de[eurilor rezultate din
func]ionarea centralei atomoelectrice de la Cernavod`. O
eventual` infestare a pânzei
freatice cu de[euri nucleare ar
duce la cre[terea gradului de radioactivitate din zonele populate [i la cre[terea inciden]ei
afec]iunilor maligne.

Securitatea
demograficã
Procesul de îmb`trânire a
popula]iei început în urm` cu
30 de ani, va continua pe termen scurt [i mediu. Sc`derea
pe termen lung a natalit`]ii a
determinat [i va accentua schimbarea structurii pe vârste a popula]iei, crescând ponderea b`trânilor în detrimentul tinerilor.
Începând din 1992 [i
pân` în prezent, num`rul mor]ilor este mai mare decât al
nou-n`scu]ilor, ceea ce înseamn` c` popula]ia ]`rii este
în sc`dere. Procesul va conti
nua, prev`zându-se c` pân` în
anul 2025 popula]ia României
va sc`dea cu aproximativ 2,5
milioane de locuitori numai
din cauze naturale. Evolu]ia
nefast` demografic` poate
pune în pericol siguran]a na]ional`, deoarece prin procesul de îmb`trânire a popula]iei
nu mai poate fi satisf`cut`
nevoia de for]` de munc`,
ceea ce va duce automat la accentuarea fenomenului migra]ional [i la apari]ia unor modific`ri culturale în detrimentul na]ional.
Departamentul analizq
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scurtcircuit

Studenþii îºi iau examenele cu
tehnicã interzisã
ment (tot proprietatea sa), cel în
cauz` asculta [i înregistra
discu]iile purtate de chiria[i.
Ideea era s` afle cât mai multe
dintre secretele firmei, pentru
ca apoi, prin [antaj, s` ob]in`
diverse foloase materiale. Mai
precis, bani. Este, acum, dup`
gratii.

Firme specializate

Continu`m [i \n acest
num`r cu noi cazuri rezolvate
de speciali[tii SRI. Cazuri de
\nc`lcare a siguran]ei na]ionale
prin folosirea de mijloace
tehnice de interceptare a comunica]iilor. Asemenea mijloace
au fost descoperite \n sedii de
firme, \n b`nci comerciale, dar
[i \n s`lile de clas`. Mul]i dintre
cei prezenta]i sau colaboratori
ai lor se afl` \nc` sub supravegherea Serviciului Român de
Informa]ii. Acesta este motivul
pentru care nu v` prezent`m
numele lor reale.

Supravegherea
telefoanelor
Un inginer f`r` ocupa]ie a
confec]ionat, folosit [i comercializat mijloace tehnice specifice de interceptare (emi]`toare
cu microfon [i emi]`toare pentru interceptarea [i transmiterea
la distan]` a convorbirilor telefonice). Prin intermediul unui
colaborator, cât [i în urma public`rii în presa publicitar` [i
po[ta electronic` a unor anun]uri cu urm`torul con]inut:
„Microemi]`toare spion, mici
dimensiuni, raz` 50-1.000 m;
Ocazie! Tel.XXXXXX“, acesta a intrat în leg`tur` cu diverse
persoane interesate s` achizi]ioneze asemenea mijloace tehnice. La solicitarea unei femei, a
confec]ionat un emi]`tor, l-a
instalat pe circuitul telefonic al
unui abonat [i a interceptat ilegal convorbirile telefonice ale
acestuia, fiind sprijinit de un

angajat al operatorului de telefonie. A fost ultimul emi]`tor
pe care l-a construit.

Idei pentru studenþi
Un cet`]ean pasionat de
construc]ii electronice a confec]ionat microfoane cu emi]`tor, pe care le-a comercializat în
pia]a de vechituri unor studen]i
care le-au folosit cu prilejul
examenelor, cât [i altor persoane (patroni de firme), pentru interceptarea comunica]iilor angaja]ilor. Mai mul]i studen]i au

fost surprin[i în timp ce utilizau
fraudulos astfel de mijloace.
Profesorii n-au \n]eles de la
\nceput despre ce este vorba,
dar ceva b`nuieli au existat. Cei
de la SRI le-au confirmat b`nuielile.

ªi chiriaº, ºi cu spioni
în casã
Un tehnician electronist a
instalat dou` microfoane într-un
apartament proprietate personal`, pe care l-a închiriat ulterior unei firme. Din alt aparta-

O anumit` firm`, distribuitor autorizat al unui pretins
lider mondial în producerea
aparaturii de securitate, comercializa camere video mascate în
carcase de senzori detectori de
fum sau de mi[care, ceasuri de
mas` sau de mân`, detectoare
de fum echipate cu microfoane
[i echipamente pentru control
antiinterceptare. Managerul firmei a afirmat c` poate livra celor interesa]i diverse echipamente de interceptare a comunica]iilor, inclusiv a telefoniei
celulare GSM, cu pre]uri foarte
sc`zute. La cererea clien]ilor,
firma asigura echipamentele
necesare exploat`rii imaginilor
captate de camerele video mascate în diverse obiecte, cât [i
speciali[ti care le instaleaz` sau
care instruiesc personalul care
le exploateaz`. Majoritatea mijloacelor de interceptare au fost
cump`rate de un grup mafiot.
Afacerea, care \ncepuse promi]`tor, a fost \nchis`. Legea este
de vin`.

Intrã în vizor bãncile
Firma „G“ comercializeaz` echipamente destinate intercept`rii comunica]iilor produse
de o firm` str`in` care î[i face

publicitate în re]eaua Internet.
Persoanele interesate s` achizi]ioneze astfel de echipamente
transmit solicit`rile lor prin
e-mail, din România, c`tre firma str`in`, acestea fiind apoi
redirec]ionate în România, c`tre firma „G“, care contacteaz`
poten]ialii clien]i [i se implic`
în derularea afacerilor. Echipamentele ob]inute pe astfel de
c`i s-au folosit ilegal în sediul
unei b`nci. Patronul firmei „G“
a participat direct la lucr`ri (de
fiecare dat` noaptea), fiind v`zut deseori în compania reprezentan]ilor firmei str`ine. Proprietarii b`ncii au fost surprin[i
s` afle c` detectoarele de fum
transmiteau imagini unor persoane str`ine de banc`.

Detectivi particulari
corupþi
Un detectiv particular s-a
ini]iat [i specializat la firma
unde lucra în urm`riri de persoane [i culegere de informa]ii
prin investiga]ii [i prin mijloace

tehnice de interceptare a convorbirilor telefonice. La cererea
unor persoane, el a desf`[urat
activit`]i de interceptare, beneficiind [i de serviciile unor
angaja]i ai unui operator de
telecomunica]ii. Se pare c`, \n
România, pentru o sum` nu
prea mare, g`se[ti u[or un angajat gata s`-[i tr`deze firma la
care lucreaz`.
Uneori, chiar patronii
agen]iilor comit aceste ilegalit`]i. Patronul unor societ`]i de
detectivi particulari cu obiecte
de activitate ce constau în
„efectuarea de investiga]ii [i
protec]ia bunurilor [i persoanelor“ a desf`[urat activit`]i
specifice serviciilor de informa]ii, la solicitarea unor clien]i
(urm`riri de persoane [i culegere de informa]ii prin alte
mijloace ilegale), activit`]i care
cost` 150$/zi lumin`. Problema
este c` informa]iile vândute
clien]ilor erau ob]inute, [i \n
acest caz, prin mijloace ilegale.
Claudiu BRAN
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Crima organizatq (II)

Evoluþia organizaþiilor criminale
– Mafia –
Mafia reprezint` o organiza]ie secret` constituit` înc` din
evul mediu, cunoscut` atunci
sub numele de „Viespiile Siciliene“ [i îndreptat` împotriva
ocupan]ilor francezi.
Termenul „mafia“ p`strat
pân` în zilele noastre ar corespunde prescurt`rii cuvintelor
„Morte Alla Francia, Italia
Anele“ (Moarte Fran]ei, strig`
Italia).
Mafia a constituit ini]ial un
nucleu de rezisten]` împotriva
invadatorilor francezi. De-a
lungul timpului, Mafia a evoluat negativ, degenerând într-o
organiza]ie criminal` bazat` pe
violen]`.
Mafia este considerat` a fi
cea mai puternic` [i numeroas`
organiza]ie criminal` (câteva
mii de membrii), al c`rui model
a fost preluat [i adaptat condi]iilor concrete pe plan interna]ional.

Grupãrile italiene
de crimã organizatã
1. Mafia Sicilian`
Mafia Sicilian` î[i are baza
în Palermo [i puternice leg`turi
în provinciile siciliene Troponi
[i Agricentro. Familia Mafia
Sicilian` este format` din grupuri pe districte, controlate de o
Comisie Provincial`. Comisia
Interprovincial`, care este format` din reprezentan]i ai fiec`rei provincii, se afl` la Palermo
[i controleaz` deopotriv` activitatea domestic` [i interna]ional` a Mafiei Siciliene.
2. Camorra
Camorra î[i are centrul de
baz` în Napoli [i baze puternice
în jurul ora[elor Salerno, Cosenza [i Benevanto.
Camorra este organizat` în
clanuri, multe subdivizate în
grupuri mici [i frac]iuni. Autorit`]ile italiene apreciaz` c` ar fi
câteva mii de membri ai Camorrei care opereaz` în regiunea Campognia din Italia. În
Statele Unite sunt identificate
câteva sute de membri ai Camorrei.
3. N’drangheta
N’drangheta î[i are sediul
în regiunea Colabrio din Italia
[i este puternic` în ora[ele
Gioia Tauro, Siderno, Catanzaro [i Reggio Colabria. Unitatea de baz` a N’dranghetei este
celula.
Celule sunt grupate pe teritorii [i conduse de un Comitet
de control. Autorit`]ile italiene
estimeaz` c` ar fi aproximativ
6.000 de membri N’dranghete
în Colibria. {i pe teritoriul SUA

ac]ioneaz` membri ai acestei
organiza]ii. De asemenea, în
Conada prezen]a membrilor
N’drangheta este semnificativ`.

Crima organizatã
italianã în SUA
Cele trei grup`ri de crim`
organizat` italian` active în
momentul de fa]` \n SUA sunt:
Mafia Sicilian`, Camorra [i
N’drangheta. Toate aceste grupuri au leg`turi istorice [i de
structur` cu grupul american
La Cosa Nostra (LCN).
Activit`]ile grupurilor IOC
(Italian Organized Crime) au
adesea ca scop influen]a interna]ional`, iar leg`turile lor
criminale sunt extensive. Colaboreaz` intens cu grupuri criminale din Canada, ]`ri ale
Americii Latine, Australia, ]`ri
europene.
În SUA ac]ioneaz` câ]iva
mii de membri IOC. Marea
majoritate ai acestora sunt
implica]i puternic în activit`]i
criminale, în mod independent
sau în leg`tur` cu La Cosa Nostra. Activit`]ile Criminale în
care membrii grup`rilor IOC
sunt implica]i include traficul
de droguri, sp`larea de moned`, jocurile de noroc, [antajul,
infrac]iuni financiare, trafic de
arme, asasinate la comand`,
corup]ia unor persoane oficiale,
incendieri, falsific`ri de documente, de bani, furturi cu urm`ri deosebite, infiltr`ri în afaceri legale.

Crima organizatã
reprezentând
grupãri provenite
din fosta URSS
Cei mai mul]i ac]ioneaz`
în SUA. Câteva mii de grup`ri
sunt foarte bine organizate [i
provin din Georgia, Cecenia,
Armenia, Rusia. Sunt, de asemenea, grup`ri formate din ceceni n`scu]i pe teritoriul fostei
URSS.
Grup`rile cecenilor sunt
cele mai puternice, fiind implicate în [antaje, trafic de armament, falsuri de moned` etc.
Aceste grupuri sunt organizate
sub forma brig`zilor, având un
[ef [i compartimente în interiorul brig`zii.
Brig`zile sunt specializate
pe anumite genuri de infrac]iuni (prostitu]ie, infrac]iuni financiare, omucideri la comand` etc.).
Din rândul membrilor
acestor brig`zi se aleg uciga[i
pl`ti]i care execut` ordinul [efilor [i ucid la comand`. În cadrul acestor brig`zi exist` totdeauna 2-3 membri devota]i
[efului, care p`streaz` ordinea
[i disciplina în rândul membrilor brig`zii (ace[tia sunt oamenii de \ncredere ai [efului
care pot fi considera]i uciga[ii
personali ai [efului de brigad`).
Membrii acestei grup`ri
c`l`toresc foarte mult cu ma[ini închiriate sau avioane personale. Folosesc pa[apoarte is-

raeliene (cu prec`dere), grece[ti,
nigeriene sau din Costa Rico.
Când [eful c`l`tore[te, au
o echip` de 4-5 persoane care
se deplaseaz` \naintea acestuia,
asigurându-i protec]ia, luând
m`suri de siguran]` în locurile
de cazare (hoteluri).
Dac` urmeaz` s` foloseasc` armamentul într-o anumit` zon`, membrii brig`zilor
de lupt` se deplaseaz` în

aceste locuri cu mijloace de
transport în comun obi[nuite,
f`r` a avea asupra lor arme,
pe care îns` le primesc cu pu]in timp înainte de ac]iune de
la un om de leg`tur` (persoan` de încredere) pe baza unei
în]elegeri anterioare.
La terminarea ac]iunii,
omul de leg`tur` recupereaz`
armamentul, iar echipa folose[te în continuare pentru deplasa-

re alte mijloace de transport în
comun. {efii brig`zilor folosesc în conducerea afacerilor
telefonul public, [i nu cel celular. Ru[ii coopereaz` u[or cu
orice alt grup criminal (Cosa
Nostra, columbieni, polonezi,
bulgari) numai bani s` ias`.
Uneori închiriaz` uciga[ii
altor organiza]ii criminale. (va
urma)
Ioan Cre]u
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tineret
Aceastq paginq va fi dedicatq tinerilor. {i, pentru cq nu putem vorbi despre ei fqrq ca ei sq fie de fa]q, aici ve]i gqsi \ntotdeauna pqrerile lor despre ceea ce \i preocupq.
Pentru ca lucrurile sq fie [i mai clare, i-am rugat sq descrie genera]ia din care fac parte [i am ales câteva dintre cele mai interesante rqspunsuri...

Exterminaþi adolescenþii
Exist` foarte multe epitete
[i sintagme asociate cu adolescen]ii: z`p`ci]i, dificili, r`t`ci]i,
pierdu]i, vârst` critic`, anii revoltei, ani de liceu cu emo]ii la
român`, frond`, caraghioslâc,
p`r verde cu albastru, conflictul
între genera]ii... Banal. V` mai
spun eu una: tab`r`, dar de fapt
lag`r, de concentrare. Ca la nazi[ti. De fapt, de reeducare. Dar
[i nazi[tii tot a[a îi ziceau, în
sinea lor.
S` m` explic: am privit
asear` cu gura c`scat` pe canalul M6 cel mai simpatic realityshow din câte mi-a fost dat s`
v`d: un grup de adolescen]i
francezi din ora[e mari, putrezi
pân`-n m`duva oaselor din
cauza ]ig`rilor, drogurilor, discotecilor, pe scurt, vie]ii normale de adolescent, sunt trimi[i
de p`rin]i în aceast` tab`r` de
reeducare (lag`r de concentrare) în p`durile Canadei. E un
nou tip de terapie, se nume[te
wilderness therapy, cum ar veni
la noi terapie prin natur`. Acolo
sunt primi]i de ni[te profesori/educatori/instructori înal]i
ca brazii Canadei [i plictico[i
ca peisajul ei, la]i în spate ca
ur[ii din zon`, dar blânzi ca
ciutele (ca s` r`mânem în sfera
compara]iilor naturalo-animaliere). Vor tr`i în natur`, în corturi, f`r` tenta]ii sau vicii, mâncând terci [i f`când focul prin
frecarea câtorva be]e, tremurând de frig în p`c`toasa clim`

canadian` (chiar [i cei înnebuni]i s`-[i vând` casa ca s`
emigreze în Canada [tiu cât de
frig poate fi acolo). Rezultatul?
Se vor îmbuna, se vor responsabiliza, vor în]elege ce important e s` respec]i totul în jur,
începând cu natura, adic` pe
scurt vor deveni pla]i [i bolov`no[i, s`n`to[i [i ro[ii în obraji,
greoi [i sfor`itori, aseptici ca
instructorii lor binevoitori.
Nu e nici un suspans acolo. E clar c` a[a se va întâmpla, pentru c` a[a trebuie s` se
întâmple [i altfel M6 nu l-ar fi
dat pe post. Problema e c` cine
are nevoie de astfel de adolescen]i? Un adolescent nerevoltat risc` s` devin` un adult
nedezvoltat. {i z`u c` ]i-e mil`
de ei [i-]i vine s` le aperi decaden]a pe care o mimeaz` a[a
frumos, p`rul albastru, cerceii,
tonul repezit în vorbire, pe
scurt, vioiciunea [i spiritul lor.
{i-]i vine s`-i supui pe instructorii lor la o cur` intensiv` de
cluburi de noapte, crâ[me decrepite, s`-i îneci în fum de ]igar` [i în vin, s`-i înconjuri de
stripteuze, de p`cat, c` poate
în ochii `ia limpezi de izvor
protejat de lege le va reveni
sclipirea normal` a sl`biciunilor umane.
Eu ]in cu adolescen]ii. P`i
z`u a[a... cum adic` tab`r` de
reeducare prin natur`? În ritmul
`sta, a[tept cu interes lag`rul de
exterminare prin natur`.

Adolescen}a,
din interior
Dupq ultimele clasificqri, adolescen]a se întinde
pânq pe la 25 ani, dar [tim cu to]ii din experien]q
cq la unii poate merge mult mai departe, dupq cum
la al]ii se terminq mult mai repede. Unii plâng
dupq a[a-zisa vârstq de aur, al]ii se bucurq cq au
scqpat de ea, dar sq vedem cum este cu cei care
tocmai o trqiesc sau tocmai au ie[it din ea.

IOANA F. (15 ani). Nu [tiu
cum s` zic c` e. Deocamdat`
toate bune [i frumoase. Îmi
place cum sunt acum [i n-a[
vrea s` cresc. Cum cre[ti, cum
încep problemele. Nu zic c`
acum nu am probleme – cu
[coala, cu p`rin]ii, cu dragostea... Dar îmi place.
MIHNEA T. (25 ani). Eu nu
cred c` po]i spune c` [i la
25 de ani e[ti adolescent. Eu
nu m` simt a[a. P`i în adolescen]` m` sim]eam groaznic în
pielea mea, nu aveam deloc
încredere în mine [i din cauza
asta plusam [i eram teribilist [i
insuportabil. Acum, pe lâng`
faptul c` m-am calmat, [tiu
mai bine ce vreau [i de ce, nu
mai v`d totul în jurul meu ca
prin cea]`. {i m` bucur foarte
mult c` am sc`pat de vârsta
aia. Pentru mine n-a fost nici o
fericire.
GEORGIANA G. (16 ani).
Uneori e greu, pentru c` sim]i
presiunea s` faci ceva cu tine,
dar nu [tii ce. Cel pu]in a[a mi
se întâmpl` mie. Sau ai st`ri
din astea în care nu-]i vine s`
faci nimic, nici m`car s` ie[i
în ora[ cu prietenii. E greu [i
cu p`rin]ii, care înc` te privesc
ca pe un copil, ceea ce uneori
ni se pare jignitor. Dar ne distr`m bine.
IONU} P. (26 ani). Eu am
fost un adolescent singuratic,
cu toate problemele vârstei, de
la co[uri la faptul c` m` sim]eam tot timpul neîn]eles [i

am`rât. {i totu[i m` gândesc
cu nostalgie la ceva din perioada aia, care s-a pierdut
acum, [i anume timpul pe
care-l aveam atunci s` m`
scarpin în cap, s` m` uit în gol
[i s` m` gândesc la nefericirea
mea [i a lumii. {i nu numai
timpul, ci [i faptul c` orice
fleac putea deveni extrem de
important pentru mine, chestie
greu de tr`it, dar care m` umplea într-un mod în care acum
pu]ine lucruri o mai fac.
FLORIN P. (17 ani). Mie-mi
place acum. E distrac]ie continu`. Pot s` fac ce vreau [i
chiar fac ce vreau. N-am chef
s` ajung un babalâc obosit [i
scofâlcit. Eu am [i noroc de
p`rin]i ca lumea, care m` las`
în pace s` tr`iesc la maximum,
cum vreau eu. Dar am colegi
care au probleme acas` [i trebuie s` se roage pentru fiecare
or` petrecut` în ora[. Pentru ei
e nasol.
LIGIA N. (22 ani). Nu [tiu
dac` mai sunt sau nu adolescent`. S-ar putea s` fiu, dac`
adolescen]a înseamn` confuzie [i nehot`râre, c`ci nu
duc lips` de asta. Via]a mea nu
s-a schimbat prea mult fa]` de
liceu, doar c` acum sunt la facultate. Am [i aceia[i prieteni,
pierd la fel de mult timp...
Poate c` sunt ceva mai calm`.
Dar [tiu c` toate astea o s` se
schimbe, c` va trebui s` m`
angajez [i s` încep o via]` de
adult. Dar înc` nu-mi pot imagina o altfel de via]`.
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