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08-09 dosare

spionajul 
privat în 
Bucureştiul 
interbelic 

dosarele fondului s.a.r. Malaxa 
cuprind numeroase studii de 
reorganizare a uzinelor, privind 
comunicarea organizaţională. 
Însă, cele mai interesante 
documente sunt două memorii 
privind organizarea unui serviciu 
de informaţii la dispoziţia lui 
nicolae Malaxa.

05 opinii

Bună Ziua,        
pe hârtie! 

ce repede trece anul când 
îmbătrâneşti! parcă ieri am 
renunţat la ediţia print. Mama ei 
de criză, că nu se mai sfârşeşte! 
era de fapt, vineri 1 aprilie 2011, 
când am suspendat, la nr.50, 
apariţia săptămânalului pe care 
azi îl readucem pe tarabe. 

06 geopolitică

rusia a preluat 
Transnistria 

Titlul de mai sus ar fi putut 
avea un semn al întrebării, dacă 
secretarul general al naTo, 
anders fogh rasmussen nu ar fi 
anunţat, pe 22 martie, că dorita 
reuniune a aliaţilor cu oficialii 
ruşi, de la chicago a fost anulată.

f-35 furaT cu ToTul, prin 
inTerneT, de chineZi!

SRI 

toate  
telefoanele

Cum 
interceptează
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CAŢAVENCII, în pagina “Istoria 
Imperiului Hoţoman”, au o po-
veste de deşteptat alegătorii din 
sectorul 2: “Cum a tocat Neculai 
Onţanu 70 de milioane de euro 
pe panseluţe”. Cum, cum? Ca 
orice hoţoman consacrat. 
Kamikaze a adunat PRM cu PNG 
şi i-a dat Partidul Lapte şi Miere. 
Prescurtat PLM. Cu două capete: 
Vadim Tudor  şi Gigi Becali.
ADEVĂRUL şi-a început săp-
tămâna arătând cu degetul 
spre ruşi. Cap mare de ziar: 
“Reacţie de la Cotroceni după 
provocarea Rusiei”. Care reacţie? 
Care provocare? Ne lămureşte 
subtitlul: “AVERTISMENT Con-
silierul prezidenţial Iulian Chifu 

consideră că România trebuie să 
schimbe tactica după desemna-
rea belicosului Dmitri Rogozin 
ca Trimis special al Federaţiei 
Ruse pentru Transnistria”. S-o 
schimbe, dar să nu se modifice 
nimic! 
Rămânând în trustul lui Patriciu, 
aflăm din CLICK că “Teo Tranda-
fir va fi năşită de bossul ProTV”, 
Adrian Sârbu, ai cărui bani i-au 
salvat viaţa anul trecut. Vorba 
cântecului: Fină că eşti demo-
crată…şi-n politică ai fost odată! 
Nu mai deschidem vorba de alte 
trusturi, cu care m-ai trădat… 
EVENIMENTUL ZILEI s-a sesi-
zat că medicii petrec “vacanţe 
exotice pe banii bolnavilor 

de cancer”. Concret, firma de 
medicamente Romastru Tra-
ding le-a oferit unor oncologi 
“un sejur somptuos în India. 
Anterior, alte echipe de medici 
vizitaseră Tanzania şi Nepalul”. 
Care-i baiul? Ne spune tot EvZ: 
În schimb, medicii prescriu 
bolnavilor doctoriile “binefă-
cătorilor”. Aşteptăm dovada pe 
care nu am găsit-o în text. 
CANCAN face o dezvăluire şi 
mai tare: “Regina Cosmeticelor” 
Christine Valmy, ajunsă la 85 de 
ani, a jucat poker trei zile şi trei 
nopţi încontinuu. Doar atât mai 
poate? 
JURNALUL NAŢIONAL, pagina 
întâi, din orice zi: “Jos Băsescu!”. 

E bine că nu se plictisesc băieţii 
lui Tucă. Dar, totuşi, plicitisesc. 
NAŢIONAL a descoperit “prima 
misiune secretă a ex-liberalului 
Meleşcanu la şefia SIE”. Întâl-
niri de taină cu Gabriel Oprea 
şi Vasile Blaga. E posibil să fie 
mai degrabă discrete, decât 
secrete. Rămânând în branşă, 
ne întoarcem la EvZ. Interviu 
cu şeful SRI, George Maior: 
“România se va înfruntă cu noi 
ameninţări, inclusiv de natu-
ra teroristă!”. Pfuu, bine că o 
aflarăm şi p-asta. De la ăl mai 
mare specialist din ţară. Altfel, 
muream ca proştii! 
PUTEREA: “Ne-am spălat pe 
mâini şi de cupru”. O firmă ca-

nadiană, de care nu ştie nimeni 
ce şi cum, a cumpărat Cupru 
Min, companie ce deţine cele 
mai mari zăcăminte de cupru 
din Europa. Ehe, nici chiar aşa, 
cine trebuie ştie! 
RING ne informează cu maxi-
mum de responsabilitate că 
(două puncte) “Cătălin Boteza-
tu e obligat de lege să rămână 
burlac”.  Mergem în pagina 07, 
cu inima cât un purice, şi aflăm 
că nu e nimic legat de homose-
xualitate, ci doar de condam-
narea poligamiei. Alături, în 
pagina 06, titlu: Începe Cam-
pania de igienizare a Capitalei. 
Când??? 

Aşteptând igienizarea

De când nu te-am mai 
deschis Jurnalule, 
multe şi mărunte 
s-au întâmplat. 

Era caniculă, când scriam 
ultima dată şi Bacalaureat de-
adevăratelea, pentru prima oară 
după zeci de ani. Au fost proteste 
aproape spontane, a fost şi 
zăpadă mare...Şi, cel mai grav, se 
veniră alegerile.

Dar să venim la zi. Fugi Boldea, 
se întoarse Boldea. Din Kenya. 
Dacă nu se întorcea de bună voie, 
oricum Băsescu îl găsea, cum pro-

misese, şi-n gaură de şarpe, deşi 
fugarul se afla pe plajă. Paradoxul 
e că Boldea a devenit fugar după ce 
terminase de fugit. Nu de imuni-
tatea parlamentară, doar de puş-
cărie...

E belea mare în PDL. Din senin. 
Marţi dimineaţa decolă din par-
tid, tam-nisam, primarul Slatinei 
Darius Vâlcov. Ca după prânz să 
se audă că şi Frunzăverde, preşe-
dintele Consiliului Judeţean Ca-
raş-Severin, se desprinde nu de 
vreo creangă, ci de acelaşi PDL...
Cică şi primarul de la sectorul 3, 
Liviu Negoiţă stă cu motoarele 

pornite să-şi ia zborul spre PNL. 
Tot îşi dorea Băsescu să facă loc 
tinerilor...Să vedem cum o sa facă 
rost şi de voturi fără “greii” mult 
huliţi...

Nici domnu’ Dan nu se simte 
prea bine...CNA a decis să-i închi-
dă OTV-ul pe 28 septembrie, adi-
cătelea chiar înainte de campania 
electorală. Părerile sunt împărţite. 
Or, PP-DD e pe mână cu Puterea 
şi pun în aplicare scenariul cu vic-
timizarea lui Gigi Becali, care s-a 
ales europarlamentar direct din 
arest. Sau, legea a început să se 
aplice şi pentru mogulaşii de pre-

să. Acelaşi Gigi Becali şi-a schim-
bat iarăşi antrenorul de la Steaua. 
Năravul, niciodată. Să vedem câte 
etape rezistă Stoichiţă, înlocuito-
rul lui Ilie Stan. Şi-o ciocni ouăle 
de Paşte cu patronul?

Preşedintele Uniunii Teatrale 
din România (UNITER), mare-
le actor Ion Caramitru, primeşte 
joi o stea pe Aleea Celebrităţilor 
din Piaţa Timpului din Capitală. 
Merită! Doi asteroizi, dintre care 
unul de mărimea unui autobuz, 
au trecut luni la o distanţă relativ 
mică de Pământ, dar nu a existat 
pericolul ca ei să intre în coliziu-

ne cu planeta noastră, au precizat 
oficiali NASA. Ce ar mai fi comen-
tat pe televiziuni Monica Tatoiu 
sau Dumitru Pelican, dacă ne lo-
vea nenorocirea...De oriunde s-ar 
fi aflat. Vicepremierul rus Dmitri 
Rogozin consideră că Republica 
Moldova e un coteţ. “Nici nu am 
deschis gura, şi în coteţ s-a făcut 
zarvă”, a scris pe Twitter vicepre-
mierul rus, reacţionând ironic la 
reacţia Chişinăului faţă de recenta 
sa numire ca reprezentant special 
al Kremlinului pentru Transnis-
tria. Paşol na coteţ, groşteiule!  
(P.C.R.)

Boldizarea 
României
Sorin Frunză 
Verde a dat 
șah la PDL

 (Atoatecetitorulpunctro)
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Doru DRAGOMIR 
doru.dragomir@ziuaveche.ro

O afirmaţie făcută 
săptămâna trecută de 
şeful statului a trecut 
aproape neobservată. 

Traian Băsescu a spus la şedinţa 
de bilanţ pe 2011 a Serviciului 
Român de Informaţii că “statul 
român şi-a dezvoltat capacităţi 
de culegere de informaţii care 
fac puţin probabilă comiterea 
de infracţiuni importante fără 
ca acestea să nu ajungă în faţa 
justiţiei”. Dacă am trăi într-o 
democraţie autentică, afirmaţia 
preşedintelui nu ar nelinişti pe 
nimeni. Numai că, în România, 
au fost nenumărate cazuri în 
care serviciile secrete au fost 
acuzate de abuzuri, în special 
în domeniul interceptărilor 
telefonice. 

Acuzaţiile privind folosirea 
acestei “tactici” de ascultare a te-
lefoanelor s-au înmulţit în ultimii 
ani. S-au lansat acuzaţii, s-au făcut 
anchete, dar oficialii instituţiilor 
din sistemul securităţii naţionale 
au păstrat o tăcere suspectă. Dinu 
Patriciu, Sorin Ovidiu Vântu, Cla-
udiu Săftoiu, Sorin Roşca Stănescu, 
Constantin Bucur sunt doar câteva 
nume care se leagă de scandaluri 
privind interceptarea ilegală a tele-
foanelor.

În urma unor investigaţii, ZIUA-
VECHE.ro a descoperit cu stupoa-
re că, în momentul de faţă, cel mai 
important serviciu secret din Ro-
mânia- SRI- este stăpânul absolut 
al interceptărilor telefonice cu sau 
fără mandat. Când spunem stăpâ-
nul absolut ne referim la faptul că, 
pe lângă interceptările făcute în 
baza unui mandat şi cu sprijinul 
nemijlocit al angajaţilor compani-
ilor de telefonie, SRI şi-a instalat 
în propriul centru tehnic serverele 
de management al interceptării şi 
consolele de administrare şi ope-
rare ale tuturor firmelor care oferă 

servicii de comunicaţii, indiferent 
dacă este vorba de telefonie fixă sau 
mobilă. Cu alte cuvinte, SRI a pre-
luat calculatoarele şi poate inter-
cepta absolut toate comunicaţiile 
telefonice care au loc prin interme-
diul operatorilor de la Romtelecom, 
Vodafone, Orange RCS-RDS, UPC 
etc. Singurul impediment l-ar pu-
tea constitui doar numărul şi mă-
rimea hard disk-urilor de stocare, 
dar la ce hard-uri există la ora ac-
tuală, nu credem că asta e o proble-
mă. Nimeni nu ştie la ora actuală 
cum le foloseşte, când şi pentru ce 
perioadă stochează SRI aceste in-
terceptări telefonice făcute la nivel 
de miliarde de convorbiri telefoni-
ce. Pentru că acest lucru nu se face 
de ieri, de azi, ci din martie 2008. Şi 
acest lucru are şi o acoperire legală 
obţinută în baza unei Hotărâri se-
crete a Consiliului Suprem de Apă-
rare a Ţării din data 25 martie 2008 
şi a unei decizii a preşedintelui Au-
torităţii Naţionale de Reglementare 
în Comunicaţii (ANRC).

Serverele de interceptări şi 
regimul de urgenţă

Potrivit prevederilor Deciziei 
nr. 258/2008, semnată de şeful 
ANRC,  „furnizorii de reţele sau de 
servicii de comunicaţii electronice 
au obligaţia de a pune la dispozi-
ţia autorităţii naţionale în materia 
interceptării comunicaţiilor (Ser-

viciul Român de Informaţii –n.r.), 
desemnată potrivit reglementă-
rilor legale în vigoare, serverele 
de management al interceptării şi 
consolele de administrare şi ope-
rare pe care le deţin”. Aceste de-
cizii s-au luat în febra pregătirilor 
Summit-ului NATO, care a avut 
loc în aprilie 2008 la Bucureşti. Şi 
pentru că nu erau suficiente cele 
două decizii, după doi ani, în 2010, 
apare un nou document emis de 
ANCOM, (DECIZIA nr.338 din 
4 mai 2010 privind regimul de 
autorizare generală pentru fur-
nizarea reţelelor şi a serviciilor 
de comunicaţii electronice), prin 
care operatorii de comunicaţii 
sunt înştiinţaţi, din nou, că “fur-
nizorul de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice va pune la 
dispoziţia autorităţii naţionale în 
materia interceptării comunicaţi-
ilor, desemnată potrivit reglemen-
tărilor legale în vigoare, serverele 
de management al interceptării şi 
consolele de administrare şi ope-
rare pe care le deţine, în vederea 
asigurării funcţiei de interceptare 
legală a comunicaţiilor.”

Dacă în cazul Hotărârii CSAT 
din 25 martie 2008 nu putem co-
menta prea multe, în cazul de-
ciziilor emise de ANCOM, fosta 
ANRC, suntem curioşi de ce nu 
au fost supuse dezbaterii publice. 
Răspunsul l-a oferit chiar Dan 
Georgescu, preşedintele de atunci 

al ANRC,: adoptarea acestei deci-
zii în regim de urgență s-a datorat 
Summit-ului NATO. „Sigur că a 
fost legată de Summit-ul NATO, 
noi am primit decizia CSAT şi a 
trebuit să punem în aplicare pen-
tru că are putere de lege. Nu a 
existat consultare publică, pentru 
că nu se putea face. Când prin lege 
se stabileşte urgenţa şi termenul, 
procedura este modificată», a de-
clarat Georgescu.

Operatorii de telefonie mobilă  
se feresc să comenteze oficial acest 
subiect. În mare, toţi spun acelaşi 
lucru - ne supunem legii.

Un alt aspect interesant este 
acela că în şedinţa CSAT, din 25 
martie 2008, când a fost adoptată 
acea hotărâre secretă, prin care 
operatorii de comunicaţii au fost 
obligaţi să predea  serverele inter-
ceptării SRI-ului, membrii CSAT 
au mai adoptat o hotărâre în 
urma căreia Serviciul Român de 
Informaţii a fost restructurat din 
temelii şi a căpătat puteri sporite. 
Un alt rezultat concret al transfor-
mării SRI l-a constituit înfiinţarea 
Centrului Naţional CYBERINT, 
având misiunea asigurării capa-
bilităţilor de prevenire, protecţie, 
reacţie şi management al conse-
cinţelor în situaţia unor atacuri 
cibernetice. 

Din acel moment, SRI a devenit 
stăpânul absolut al interceptărilor. 
Cu, sau fără mandat.

Cum interceptează SRI 
toate comunicaţiile mobile

MONSAT 
sistemul 
suprem de 
interceptări 
telefonice
Pentru cei care au impresia că 
pot fenta sistemul şi jonglează 
cu zeci de telefoane mobile 
şi cartele pre-pay pentru a-şi 
pierde urma şi a putea vorbi 
liniştiţi la telefon se înşeală. Dacă 
deveniţi o ţintă pentru serviciile 
secrete nu aveţi nici o şansă. 
Indiferent dacă folosiţi cele mai 
performante telefoane dotate 
cu sisteme de secretizare sau 
modificare a timbrului vocal. SRI 
dispune, în momentul de faţă, 
de cea mai înaltă tehnologie 
pusă la dispoziţie de partenerii 
americani, prin care e suficient 
să aibă o singură amprentă 
vocală, a subiectului, pentru 
a intercepta orice convorbire 
telefonică, indiferent de pe ce 
terminal se efectuează. Şi dacă 
mai speraţi că puteţi scăpa 
de urechea SRI-ului folosind 
terminale conectate direct la 
sistemele de comunicaţii prin 
satelit, vă înşelaţi. Pe data de 
18 mai 2005, Consiliul Suprem 
de Apărare a Ţării a adoptat 
Hotărârea 045, catalogată strict 
secret de importanţă deosebită 
(SSID), prin care s-a aprobat 
realizarea Sistemului Naţional de 
Monitorizare a Comunicaţiilor 
prin Satelit-MONSAT. Sistemul 
are la bază o serie de proiecte 
realizate în ultimii ani în Statele 
Unite şi Europa. Reţeaua de 
sateliţi MONSAT de joasă 
altitudine la care SRI şi SIE au 
acces, nu sunt lansaţi de statul 
român, ci de cel american, în 
colaborare cu ţări europene. 
Serviciile de informaţii române 
“închiriază” acces la aceşti 
sateliţi pe baza unor înţelegeri 
între serviciile secrete ale ţărilor 
NATO. Sateliţii sunt folosiţi 
pentru interceptarea tuturor 
comunicaţiilor: telefonie, e-mail, 
fax, transfer bancar, radio şi 
emisii electro-magnetice extrem 
de slabe. Serviciul Român de 
Informații ne-a precizat, cu 
ceva timp în urmă, ca nu poate 
furniza date despre acest sistem. 
Acestea fiind spuse, nu mai 
putem decât să le urăm ofiţerilor 
SRI : Să ne ascultaţi bine ! 
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Să ne ascultați bine!

Echipamente destinate interceptărilor
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Ce părere aveţi despre  
(re)apariţia săptămânalului 
ZIUAVECHE.RO?
Ion Petrescu 
ion.petrescu@ziuaveche.ro

Cu această 
întrebare ne-am 
adresat unor 
cititori constanţi 
ai ediţiei 
electronice 
a publicaţiei 
noastre. Astfel 
am dorit să 
aflăm opinia 
lor privind 
reapariţia ediţiei 
print, cu miza 
declarată de 
a contribui la 
(in)formarea 
calitativ 
superioară a 
conaţionalilor 
noştri 
promovând un 
jurnalism de 
calitate. 

Vali Zăvoianu, Brăila: 
Îmi place formatul 
propus de Ziuaveche.
ro, îl găsesc atractiv şi 

original. Cred că săptămânalul 
îşi justifică apariţia prin însuşi 
modul imparţial în care va reda 
realitatea internă şi externă. 
Interviurile ediţiei online 
sunt speciale, reportajele au o 
calitate net superioară celor pe 
care le citesc în alte publicaţii 
româneşti. Mărturiile despre 
trecut sunt extrem de interesante 
reconstituind  fragmente de 
istorie prea puţin cunoscute 
cititorului de rând. Apreciez 
comentariile publicate, dar şi 
doza de umor şi optimism a 
publicaţiei. 

Gabriela Ioniţă, Iaşi: 
În peisajul tot mai 
tabloid al mass-
mediei din România, 

necesitatea unei revizuiri 
de atitudine privind scopul 
jurnalismului se impune cu 
prisosinţă. Există în acest 
moment o vizibilă discrepanţă, 
între nevoia societăţii de 
informaţie corectă şi opinii 
pertinente, şi ceea ce oferă presa 
românească. Jurnalismul de 
calitate, dincolo de presiunile 
comercialului, se face din pasiune 
– pentru oameni sau pentru 
adevăr. Sau ambele. Sper ca 
publicaţia dvs. să reuşească acest 
lucru.

Florian Mateaş, Bucureşti: 
Reapariţia săptă mânalului 
ZIUAVECHE.RO, este 
un moment pe măsura 

aşteptărilor cititorilor meticuloşi. 
Cei ce savurează informaţia 
nealterată sau contrafăcută 
şi venită la timp. Faţă de 
sumarul generos al publicaţiei, 
cunoscându-mă pe mine şi alţi 
câţiva prieteni, devoratori de 
informaţii, adică informatofagi, 
cum ne place să ne autonumim, 
cred că în economia paginilor 
iniţiale ar fi loc şi pentru 
materiale aparte.  Mă refer la 
cele vizând noutăţi în domeniul 
tehnologiei militare, inclusiv 
armele de ultimă oră, intrate în 
dotarea forţelor armate din statele 
aliate, implicit din România.  
Apoi, cred că ar mai fi necesară 
– să nu vă surprindă sugestia! - 
cultivarea patriotismului de bună 
calitate, prin relevarea idealurilor 
înaintaşilor noştri, probate în 
momente cheie ale evoluţiei 
noastre istorice. Patriotismul 
românilor nu este o sintagmă 
moartă în manualele de istorie! 
Nici diadema strălucitoare în 
momente de grea încercare a 
naţiunii române. Nici dogma 
injectată - aidoma unui drog – 
la nivelul subliminal al tinerei 
generaţii. Iar tinerii trebuie atraşi 
de această publicaţie ce - prin 
nume - pare predestinată să 
releve adevărurile zilelor trecute 
şi provocările viitorului, într-un 
prezent şocant. Dacă am înţeles 
bine, ediţia tipărită săptămânal 
este o mănuşă aruncată tuturor 
celor interesaţi de o scriitură 
robustă, subiecte aparte, domenii 
mai puţin nuanţate în ziarele 
şi revistele existente deja pe 
tarabele de difuzare a presei 
scrise. Ştiţi ceva? Mi-ar place 
să fiu unul dintre difuzorii 
voluntari! Nu pe străzi. Nu la 
staţiile de metrou. Nu în pieţele 
publice. Ci la instituţiile militare 
de învăţământ. Acolo unde 
tinerii cititori şi mentorii lor sunt 
vânători rapizi, pe Internet, a 
articolelor de certă calitate. 

Sabin Ivan, Prundu 
Bârgăului:  
Despre reapariţia 
săptămânalului Ziua Veche 

se pot spune destul de multe. În 
general, încerc să mă protejez de 
jungla mediatică şi să evit, pe cât 
posibil, ştirile care mă încarcă cu 
trăiri negative. De aici şi nevoia 
de a fi selectiv în tot ceea ce citesc. 
Iar acolo unde găsesc seriozitate 
şi echilibru, analize realiste, 
preocuparea pentru obiectivitatea 
relatării, desigur că savurez o 
lectură plăcută, relaxantă şi utilă. 
Cred că societatea noastră este 
una a extremelor.  În regimul 
trecut, presa prezenta numai 
”realizări măreţe” marşând pe un 
trend pozitivist, pe care nu-l mai 
credea nimeni. La ora actuală, 
în goana după senzaţional 
este  promovată doar partea 
întunecată a societăţii,  precum 
ipocrizia  şi cinismul unor 
politicieni, corupţia fără vinovaţi 
şi alte asemenea fenomene care ne 
macină viaţa. Cred că oamenii şi 
societatea în ansamblu au nevoie 
de o renaştere morală. Au nevoie 
de soluţii la tot acest întuneric. 
Înţeleg că menirea unei publicaţii 
echilibrate este să vorbească şi 
despre morală, sistemul de valori, 
oameni cu care ne mândrim, 
integrarea  tinerilor în societate 
şi problemele acestora. Tinerii 
reprezintă viitorul! Ei nu trebuie 
îndemnaţi să plece.  Ci să fie 
beneficiarii unor soluţii pentru 
integrarea lor socială aici, în ţară. 
Doresc mult succes publicaţiei 
şi colectivului redacţional şi să 
fie alături de oameni şi pentru 
oameni! Aş fi recunoscător dacă 
în spaţiul electronic destinat 
comentariilor la Ziua Veche nu 
ar mai fi acceptate comentariile  
ce conţin trivialităţi şi un limbaj 
suburban. Dreptul la opinie 
este altceva. Atunci când ni-l 
exprimăm o putem face cu 
eleganţă, politeţe şi argumente 
temeinice, chiar dacă avem alte 
opinii. Cred că limbajul marginal  
dăunează publicaţiei.Q

&
A

Victoria Ungureanu,  
satul Bardar, raionul 
Ialoveni, Republica 
Moldova:  

Pentru cititorii din Republica 
Moldova, săptămânalul Ziua 
Veche – cu pagini ce mi 
s-au părut foarte interesante 
- nu va fi disponibil decât 
online. Însă pentru cei din 
România, reapariţia sa va 
reuşi să-i motiveze la o lectură 
săptămânală. E incomparabil 
fluxul articolelor machetate într-o 
publicaţie ce reflectă şi actualităţi 
din Republica Moldova! Riscul 
unui ziar doar virtual e să nu 
fie citit „din scoarţă în scoarţă”, 
precum paginile tipărite, în mâna 
unui cititor dornic să devoreze 
noutăţi atractive. Nu-mi rămâne 
decât să vă felicit şi să vă doresc 
mulţi cititori! Între un tabloid de 
scandal şi unul informaţional, 
întotdeauna va fi ales ultimul - 
Ziua Veche. 
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Marius Bâtcă

Cu NATO, până la Nistru

Apropierea Republicii 
Moldova de Alianţa 
Nord-Atlantică este din 
ce în ce mai evidentă. 

Chiar dacă, în Constituţia celui 
de-al doilea stat românesc, 
este prevăzut statutul de 
neutralitate, autorităţile de la 
Chişinău dovedesc o deschidere 
fără precendent faţă de 
adoptarea valorilor democratice 
europene şi nord-atlantice.

Vizita recentă a premierului Vlad 
Filat la Bruxelles, la Cartierul 
General al NATO, unde s-a întâlnit 
cu secretarul general Anders 
Fogh Rasmussen, a demonstrat, 
cel puţin prin intermediul 
declaraţiilor oficiale, că, pentru 

Alianţă, Republica Moldova este 
importantă. „Parteneriatul nostru 
cu Moldova este important. Şi 
dorim să aducem dialogul nostru 
politic şi cooperarea practică la un 
nou nivel”, a declarat Rasmussen.

„Statutul de neutralitate al 
Republicii Moldova nu este un 
obstacol în calea cooperării 
ţării cu NATO”, a răspuns, cu 
subînţeles, Vlad Filat, care a 
reiterat angajamentul Chişinăului 
în continuarea cooperării eficiente 
cu Alianţa şi reafirmarea calităţii 
de partener credibil european.

”Scopul nostru final este 
transformarea Republicii 
Moldova dintr-un consumator 

într-un furnizor al securităţii şi 
stabilităţii regionale, cu asistenţa 
partenerilor noştri internaţionali”, 
a continuat Filat.

Este important de menţionat 
că, la mijlocul lunii martie, 
120 de delegaţi din peste 40 
de state, membre ale Alianţei 
Nord-Atlantice, semnatare ale 
Parteneriatului pentru Pace, 
Dialogului Mediteranean şi 
Iniţiativei de la Istanbul, au 
participat la Chişinău, la Atelierul 
de Cooperare şi Coordonare 
Militară „Parteneri cu NATO, 
în viitor”. Astfel că, asemenea 
Bucureştiului în urmă cu 18 ani, 
Chişinăul se arată un „elev” silitor 
în parcurgerea unor paşi fireşti şi 

deloc uşori.
Apropierea Chişinăului de 
valorile democratice occidentale 
nu este o pură întâmplăre. La 
Summitul NATO de la Lisabona, 
din 2010, secretarul general al 
Alianţei Nord-Atlantice, Anders 
Fogh Rasmussen, lăsa clar de 
înţeles că Republica Moldova 
este sub protecţia Alianţei. Iar, 
recent, Federaţia Rusă a numit 
un reprezentant mai mult decât 
special pentru Transnistria, Dmitri 
Rogozin.

Chiar dacă jocurile geopolitice 
nu sunt suficient făcute, graniţa 
dintre Vest şi Est se conturează 
din ce în ce mai accentuat pe 
Nistru. 

Ion Petrescu

Albaneza, chestorul  
şi procurorul...

Când am sosit, 
aproape în ultimul 
minut dinaintea 
începerii unei 

mese rotunde privind...
combaterea corupţiei în 
România şi am zărit imensa 
sală, pregătită pentru un 
batalion de ascultători 
cuminţi, din care abia s-au 
adunat o mână de oameni, 
mi-am adus aminte de legile 
lui Murphy.

Mai precis: nu veni niciodată 
la timp, deoarece vei fi 
etichetat începător; nu spune 
nimic până când întâlnirea 
nu trece de jumătate, vei fi 
etichetat ca înţelept; fii cât se 
poate de vag, evită  iritarea 
celorlalţi; fii primul care propui 
ridicarea şedinţei; propunerea 
te va face popular, căci asta 
aşteaptă toată lumea. 
Reuniunea cu pricina se 
derula în marja unui seminar 
privind combaterea corupţiei 
în sistemul judiciar. Eveniment 
organizat la Bucureşti de 
Departamentul de Stat al SUA, 
cu sprijinul Centrului Marshall, 
din Bavaria.  

Iniţial am ascultat-o pe 
invitata specială a reuniunii - o 
tânără profesoară albaneză. 
Ea şi-a luat rolul în serios şi a 
început să prezinte asistenţei 
viziunea sa privind corupţia în 
sud-estul Europei. 
Am rămas cu gura căscată!
M-am uitat în sală, pe 
unde erau reprezentanţi ai 
ambasadei americane în 
România. Speram că este 
o glumă. Cine cui vorbeşte 
despre corupţia dezvoltată în 
acest areal geografic?

Şi pentru că albaneza a abordat 
şi corupţia din Georgia am 
rugat-o să ne ofere detalii 
privind acest fenomen în 
Abhazia şi Osetia de Sud. 
Ei, aş! Nu avea date privind 
aceste două teritorii, oficial 
georgiene... 
Cel mai interesant invitat părea 
a fi chestorul delegat din partea 
Direcţiei Generale Anticorupţie. 
El a afirmat că în ultimii 10 ani, 
cel mai mare succes al acestei 
structuri a fost recunoaşterea 
existenţei fenomenului 
corupţiei! Dar minutele ce i-au 
fost afectate nu i-au permis o 
abordare exhaustivă.

Al treilea vorbitor? Un ex-
procuror, devenit ulterior 
reprezentant al statului român 
într-un organism regional. 
După ce s-a referit la cazurile 
a doi foşti premieri – acum 
arestaţi pentru corupţie - 
din state ex-iugoslave, fiind 
întrebat dacă Adrian Năstase 
chiar va ajunge în închisoare a 
ridicat mâinile în sus! Şi a spus 
sec că nu face politică. Bravos, 
neicusorule!
Racul înapoi se da/Broasca tot 
în sus sălta/ Ştiuca foarte se 
izbea...
Culmea culmilor? Când un 
spectator, din sală, s-a referit la 
corupţia din China, un membru 
al ambasadei americane a 
intervenit iritat - pentru a se 
reveni la subiectul iniţial! Unde 
eşti nene Trahanache? 
Pe ce iluzie au putut arunca 
banii americanii!  A urmat 
invitaţia la o cafea. Albaneza 
surâdea. Chestorul înroşit 
tăcea. Ex-procurorul privea 
în bagdadie. Mai rar aşa o 
comedie... 

„ 
Cel mai interesant 
invitat părea a fi 
chestorul delegat 
din partea Direcţiei 
Generale Anticorupţie. 
El a afirmat că în 
ultimii 10 ani, cel 
mai mare succes al 
acestei structuri a 
fost recunoaşterea 
existenţei fenomenului 
corupţiei! 

„ 
asemenea 
Bucureştiului în urmă 
cu 18 ani, Chişinăul se 
arată un „elev” silitor în 
parcurgerea unor paşi 
fireşti şi deloc uşori

Roland Cătălin Pena

Bună Ziua, pe hârtie!

Ce repede trece anul 
când îmbatrâneşti! 
Parcă ieri am renunţat 
la ediţia print. Mama ei 

de criză, că nu se mai sfârşeşte! 
Era de fapt, vineri 1 Aprilie 
2011, când am suspendat, la 
nr.50, apariţia săptămânalui 
pe care azi îl readucem pe 
tarabe. E gratis, e mai gras cu 
opt pagini, e de sine stătător 
şi, evident, mai bun. Dacă nu 
ne lăudăm noi la primul număr, 
atunci cine? Sperăm să o faceţi 
şi voi cititorii, d-aci încolo. Doar 
e ZIUA, fraţilor! 

E cu Ioan Groşan, pe ultima 
pagină, cu Dan Ciachir, cu 
George Damian, cu Ion 
Petrescu, Mihaela Cârlan. 
Astăzi. Vor apărea şi alte 
semnături consacrate în ZIUA. 
Puţintică răbdare. Marius 
Bâtcă îşi încălzeşte motoarele, 
coordonând ediţia online. 
Iolanda Malamen e imposibil 
să nu se gândească la ceva. 
Rene Pârşan pare croit să ne 
redescopere petice de ţară în 
pagina de reportaj Cântarea 
României. Cuvintele încrucişate 
i le datorăm tot unui veteran 
ZIUA, Iulian Păun.

Îi aşteptăm şi pe alţii dintre cei 
vechi şi meşteri în ale condeiului. 
Fie şi sub acoperire. 

A, nu vă gândiţi că au trecut 
în tabăra cealaltă, a serviciilor, 
dar poate au contracte de 
exclusivitate, pe acolo pe unde 
dau acum cu plaivasul. Ăia de 
au trecut, de-or fi trecut, nu mai 
au ce căuta printre noi. La fel 
de drept e că nici nu o să vină 
cineva să ne zică: Bă, cutărică e 
ofiţer de-al nostru! Poate Doru 
Dragomir, ziaristul numărul 1 
în servicii secrete, să-i miroase. 
Sănătate să fie, că în rest le-om 
duce toate.

Cum campaniile electorale bat 
la uşă, mulţi se vor întreba cu 
cine ţinem.  Ca să nu dăm loc 
la interpretări, vă spunem din 
prima. Vom susţine, una la mână, 
candidaţi şi nu partide. Nu că am 
avea ceva cu partidele, dar prea 
seamănă al dracului de mult 
între ele. Cu bune şi cu rele. Doi 
la mână, dacă vom înfia anumiţi 
candidaţi, atunci o s-o facem 
pe un singur criteriu: Să ne 
convingă că nu mint înainte de 
alegeri şi că nu vor fura, după.
Aşa să ne ajute Dumnezeu! 

„ 
Cum campaniile electorale bat 
la uşă, mulţi se vor întreba cu 
cine ţinem.  Ca să nu dăm loc 
la interpretări, vă spunem din 
prima. Vom susţine candidaţi şi 
nu partide. Nu că am avea ceva 
cu partidele, dar prea seamănă 
al dracului de mult între ele



Jurnal de sărindar

geopolitică

Ion Petrescu 
ion.petrescu@ziuaveche.ro

Titlul de mai sus ar 
fi putut avea un 
semn al întrebării 
dacă secretarul 

general al NATO, Anders 
Fogh Rasmussen nu ar fi 
anunţat, pe 22 martie, că 
dorita reuniune a aliaţilor cu 
oficialii ruşi, de la Chicago a 
fost anulată. 

Este acesta un semn al cri-
zei, în relaţiile Alianţei cu Fe-
deraţia Rusă? Un non-dialog 
comparabil a existat şi după 
conflictul militar dintre Geor-
gia şi Rusia. 

Acum, Vladimir Putin in-
tenţionează să înceapă în forţă 
al treilea mandat prezidenţial, 
ambiţionat şi de faptul că SUA 
îşi menţin poziţia privind ra-
ţiunea instalării în Europa a 
dispozitivului de interceptoa-
re a rachetelor balistice inter-
continentale. Şi Moscova îşi  
păstrează vetoul faţă de orice 
intervenţie militară în Siria, 
deşi acolo, în urma măsurilor 
represive au murit 9.000 de oa-
meni, 7000 fiind civili. 

Un alt punct de dezacord îl 
constituie şi atitudinea occi-
dentală faţă de regimul de la 
Teheran, pe care Kremlinul îl 
susţine din raţiuni geopolitice 
şi un vizibil interes economic. 

Rasmussen a afirmat că a 
discutat personal cu Putin, 
care i-a explicat că tocmai ca-
lendarul politic intern face di-
ficilă reuniunea NATO-Rusia, 
în luna mai, la Chicago. 

Totuşi, Rasmussen a con-
firmat că, luna următoare, 
miniştri aliaţi de externe se 
vor reuni şi vor reitera angaja-
mentul lor pentru o cooperare 
practică cu partea rusă. 

Ulterior, Dmitri Peskov, se-
cretarul de presă al premieru-
lui Putin a declarat că pregă-
tirea diplomaţiei ruse pentru 
summitul de la Chicago nu a 
început. De altfel, chestiunea 
participării liderului rus la 
Summitul NATO de la Chica-
go a fost punctată, întâia oară, 
de Dmitri Rogozin, la finele 
anului trecut, din postura de 
ambasador al ţării sale la Car-
tierul General al Alianţei. 

Rogozin, adeptul unei ora-
torii agresive, a afirmat că blo-
cajul înregistrat în problema 
scutului american antirache-
tă face discutabilă prezenţa la 
Chicago, a preşedintelui Rusi-
ei, pentru că, în absenţa unui 
progres – a se reţine ce urmea-
ză – nu este nimic de discutat! 
Nu este nimic de discutat nici 

în problema Transnistriei. Aşa 
poate fi interpretat decretul 
lui Dmitri Medvedev, care l-a 
numit pe acelaşi Dmitri Ro-
gozin drept trimis special al 
Preşedintelui Federaţiei Ruse 
în Transnistria, deşi, oficial, 
aceasta este încă parte a Repu-
blicii Moldova! 

Numirea lui Rogozin survi-
ne la puţin timp după ce noul 
lider al Transnistriei, Evgheni 
Şevciuk l-a desemnat pe Mi-
hail Bergman – ex-comandant 
militar al Tiraspolului – ca 
reprezentant special în Rusia. 
Iar acesta a declarat că vii-
torul teritoriului tranistrean 
nu poate fi decât în Federaţia 
Rusă! Reacţia diplomaţiei de la 
Chişinău? A fost prudentă, li-
mitându-se la precizarea că va 
obţine, pe canale diplomatice, 
clarificările necesare vizând 
numirea lui Rogozin. 

Iată cum revenirea lui Putin 
la Kremlin coincide cu relan-
sarea politicii faptului împli-
nit. Rogozin va vizita în luna 
aprilie regiunea transnistrea-
nă, după o coordonare cu con-
ducerea de la Tiraspol. Astfel, 
Transnistria este tratată prac-
tic ca un stat! Nici preşedintele 
ales Putin, nici trimisul speci-
al Rogozin nu au în vedere vre-
un compromis pentru statutul 
Transnistriei. Nefiind exclus 
să anunţe o condiţie sine qua 
non pentru un dialog minimal 
“constructiv” – neamplasarea 
interceptoarelor americane la 
Deveselu. 

O ipoteză în care răspunsul 
SUA este deja cunoscut. Şi re-
acţia Rusiei la fel. Prin decretul 
de numire al lui Rogozin, ca 
trimis special în Transnistria a 
fost oficializată graniţa dintre 
zona protejată de NATO şi cea 
controlată de Moscova. 
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Maria Hâncu 
Chişinău, Republica Moldova

De ce este nevoie să fim împreună?

UcrainaRom
ânia

Rusia 
a preluat 
Transnistria 

Dmitri Rogozin

Cred că e nevoie de o Strategie 
Naţională pentru Tineret, bine pusă la 
punct, nu atât de guvernarea actuală, 
cât de societatea civilă - jurnalişti, 
scriitori, oameni de cultură -, care 
să le redea încrederea. Un program 
naţional, menit să aibă drept obiectiv 
explicarea  orientării geopolitice a 
Republicii Moldova şi primii paşi spre 
integrarea europeană. 

Tinerii din generaţia 7 aprilie 2009 sunt 
de simţire româneasca - altfel n-ar fi 
cerut plecarea comunistilor filoruşi 
-, ceea ce înseamnă de orientare 
europeană. Însă e nevoie, totuşi, să li 
se explice prin exemple concrete, de 
ce anume locul nostru este în familia 
europeană, ce avem de câştigat 
din asta, de ce protecţia NATO, a 
teritoriului Republicii Moldova este 
indispensabilă, etc. Astfel, se va crea 
un front comun, ca la 7 aprilie 2009, 
o apă vie, care să ne fortifice pe toţi. 
Din informaţiile furnizate de Wikileaks, 
aflăm - dar noi şi aşa ne-am dat bine 
seama - că guvernanţii de la Kremlin se 
tem cel mai mult de generaţia 7 aprilie 
şi caută să-i convingă, pe aceşti tineri, 
că modelul rus e mai bun decât cel 
european, să-i convertească la modelul 
asiatic. 

Nu cred că această campanie le va 
reuşi, dar e nevoie, totuşi, ca România 
să-şi revadă programul de asistenţă 

faţă de Republica Moldova, prin 
investirea, pe termen lung, în aceşti 
tineri, prin diferite acţiuni şi activităţi, 
nu doar prin bursele de studiu. Nu 
susţin să dea mai mulţi bani, ci să-i 
distribuie diferit pe cei deja alocaţi. 
Nu guvernanţilor, ci direct în proiecte 
pentru tinerii români, pentru ca aceştia 
să nu fie nevoiţi să plece, ci să rămână 
pe pământul de acasă, pentru a 
construi şi a consolida un stat de drept.
Calea pe care o va urma al doilea 
stat românesc depinde de voinţa 
cetăţenilor, însă dacă aceştia nu-s 
suficient informaţi - a se înţelege...dacă 
sunt suficient manipulaţi de mass-
media rusească -, este  totul inutil: vom 
bate pasul pe loc. Viitorul Republicii  
Moldova este numai în componenţa 
României, după modelul reunificării 
germane. 

Nu poate un braţ desprins de 
corp, cum e Basarabia, să aibă 
funcţionalitatea unui corp întreg: de 
asta e nevoie să fim împreună! Oricum, 
lucrurile fireşti trebuie - că aşa e legea 
naturii! - să revină la albia lor şi, mai 
devreme sau mai târziu, aşa va fi. 
Împreună, vom fi mai uniţi şi puternici, 
România parţial reîntregită va deveni o 
putere regională. Dar ca orice proces, 
şi acest fenomen necesită pregătire, 
nimic nu se face pe loc gol. E nevoie 
de multă muncă, până la un asemenea 
rezultat. Şi de mult patriotism.
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Andreea IONETE 

Cei mai mulţi români 
au înţeles importanța 
asigurării. Pentru 
restul a demarat 

Campania Naţională ASIGURĂ-
TE!  Cantităţile mari de zăpadă 
căzute în această iarnă şi teamă 
de inundaţii i-au făcut pe români 
să conştientizeze importanţa 
încheierii unei asigurări a 
locuinţei, chiar dacă problema 
înlocuirii poliţei de asigurare 
obligatorie de locuinţă cu una 
facultativă nu este clarificată încă 
şi dă bătăi de cap şi autorităţilor 
şi populaţiei deopotrivă. 

Scandalul de la primăria Ti-
mişoara, unde mii de proprietari 
de locuinţe asiguraţi facultativ 
au fost nevoiţi să demonstreze cu 
acte că au asigurare pentru a nu 
primi amenzi, subliniază vizibil 
carenţele legii şi ale sistemului. 

 Mai presus decât problema 
aplicării amenzilor, cu atât mai 
apăsătoare pentru cei deja asi-
guraţi, în absenţa unor progra-
me prin care primăriile să poată 

centraliza datele companiilor de 
asigurări, este însă faptul că fără 
o asigurare, fie ea obligatorie sau 
facultativă, proprietarii nu vor 
primi despăgubiri din partea sta-
tului în cazul unei catastrofe na-
turale. 

Ce ar trebui să ştie populaţia 
este că incendiile, exploziile şi că-
derile masive de zăpadă, care au 
afectat cel mai frecvent locuinţele 
românilor în ultima perioadă nu 
sunt riscuri acoperite de poliţele 
obligatorii de locuinţă, care in-
clude doar riscurile de alunecare 
de teren, inundaţii şi cutremur.  

 Astfel, pentru a reduce la mi-
nimum posibilitatea de nu fi des-
păgubiţi şi de a trebui să suporte 
din propriul buzunar o eventuală 
avariere a locuinţei, proprieta-
rii pot încheia o poliţă facultati-
vă care să o înlocuiască sau să o 
completeze pe cea obligatorie. 

 Cei mai mulţi români au în-
ţeles deja importanța asigurării 
locuinţei la valoarea reală, lucru 
demonstrat de situaţia contrac-
tării acestor produse, astfel în-
cât anul trecut s-au încheiat 4,4 
milioane de poliţe facultative şi 
574.000 obligatorii. În acest mo-

ment, aproximativ 58% dintre 
locuinţele din România au o asi-
gurare de casă (obligatorie sau 
facultativă), iar creşterea este 
semnificativă deoarece, în urmă 
cu 2 ani, doar circa 15% din fon-
dul locativ era asigurat. Totuşi, 
procentul de 58% este distribu-
it inegal la nivel naţional, astfel 
încât poliţele sunt concentrate în 
proporţie de 40,25% în Bucureşti 
(inclusiv judeţul Ilfov), celelal-
te regiuni având o medie de cir-
ca 8% - Nord-Vest (9,35%), Vest 
(7,11%), Sud-Vest (6,54%), Centru 
(8,68%), Sud (9,83%), Nord-Est 

(8,82%), Sud-Est (8,11%). În acest 
context al necesităţii sporite de 
informare a populaţiei cu privire 
la necesitatea asigurărilor, fie ele 
de locuinţe, maşină sau viaţă, pe 
20 martie 2012 a demarat prima 
etapă a celei mai ample campa-
nii de educare în asigurări din 
România a ”Campania Naţională 
ASIGURĂ-TE!”.  

 Astfel, în perioada 20 martie - 
20 iunie, vor fi distribuite în Capi-
tală şi întreaga ţară peste 500.000 
de broşuri informative gratuite, 
GHIDUL ASIGURATULUI ur-
mând să ajungă în marile inter-
secţii, principalele centre comer-
ciale, primarii, consilii locale, 
prefecturi, biblioteci, aeroporturi, 
gări, expoziţii, muzee şi în întrea-
gă reţea INFO EU-RO. 

Campania este organizată de 
APPA - Asociaţia Pentru Promo-
varea Asigurărilor, CSA - Comi-
sia de Supraveghere a Asigurări-
lor, IGPR - Inspectoratul General 
al Poliţiei Rutiere şi ANPCPPSR 
- Asociaţia Naţională pentru Pro-
tecţia Consumatorilor şi Promo-
varea Programelor şi Strategiilor 
din România, cu sprijinul pieţei 
de asigurări şi de brokeraj. 

Bogdan ASAFTEI 
 

Alegerile locale bat la uşă, 
iar multe din partidele sau 
coaliţiile politice sunt încă în 
negocieri febrile pentru a-şi 

desemna candidaţii. Pănă atunci însă este 
important să privim în urmă şi să facem 
un bilanţ, să vedem cine sunt actualii 
edili ai oraşului, cei pe care i-am ales în 
urmă cu patru ani. 

Mai precis, ceea ce vă propunem este să 
vedem cine sunt consilierii care compun 
Consiliul General al Municipiului Bucu-
reşti. Cei care conduc Capitala!

Şi nu doar cine sunt aceştia, ci mai ales 
cât de bogaţi sunt! Şi ne vom opri către 
cele mai importante proprietăţi, anume 
cele imobiliare. Pe scurt, vom vedea 
câte locuinţe au cei 55 de consilieri 
ai Consiliului Municipal al Primariei 
Capitalei. Şi, evident, cine e cel mai 
bogat, cine are cele mai multe locuinţe. 
Am inclus în clasament toate tipurile de 
locuinţe (apartamente, case normale 
şi case de vacanţă). Datele provin din 
declaraţiile de avere ale consilierilor.
Din cei 55 de consilieri, 2 nu şi-au 
completat declaraţiil de avere, astfel 
încât nu ştim nimic despre statutul lor 
imobiliar. Este vorba despre Tudor Cris-
tian Popescu şi Cosmin Pârvu, ambii de 
la PDL. Din cei 53 de consilieri care şi-au 
îndeplinit obligaţia de a-şi completa 
declaraţia de avere, 10 au declarat că nu 
deţin nicio locuinţă.

În total, cei 53 de consilieri au 107 
locuinţe. Ceea ce înseamnă o medie 
de 2 locuinţe de persoană. Nu e rău 
deloc! Cam cât au miniştrii din actualul 
Cabinet, după cum reiese dintr-un alt 

top, realizat de Econtext. Şi mai multe 
decât au primarii actuali din municipiile 
reşedinţă de judeţ.

Şi bogaţii râd

Pe primele locuri, la egalitate de locuin-
ţe, se află doi consilieri, unul de la PDL 
şi altul de la PSD. Doru Mihai Giugula 
(PSD) deţine şase locuinţe (2 aparta-
mente, 3 case şi o casă de vacanţă). 
Tot şaşe locuinţe are şi Carmen Ionela 
Nemeş, consilieră din partea demo-
crat-liberalilor. Ea este proprietara unui 
număr de patru apartamente şi două 
case. 
PNL vine tare din urmă şi prinde poziţia 
a treia, cu Ştefan Meran, care deţine 
cinci locuinţe. Nici PRM-ul lui Vadim nu 
stă rău. E reprezentat de Nicuşor Stan, 
care are tot cinci locuinţe. 

Pe partide, situaţia se prezintă după 
cum urmează: cei 24 de consilieri demo-
crat-liberali au, în total, 52 de locuinţe 
(rezultă o medie de 2,36 locuinţe de 
consilier – fără cei doi care nu şi-au 
completat declaraţiile). Mai departe, 
cei 16 consilieri PSD au împreună 29 de 
locuinţe (rezultă o medie de 1,8 locuinţe 
pe cap de consilier), iar cei opt liberali 
au 14 locuinţe (medie 1,75/consilier). 

O curiozitate vine din partea consilie-
rilor PNG – CD. Ei par a fi cei mai săraci! 
Din cei patru consilieri ai Partidului 
Noua Generaţie, trei nu deţin nici o 
locuinţă. Doar unul dintrei ei, Bogdan 
Alexandru Capotă, are un apartament. 

În schimb, cei trei PRM-işti sunt cei mai 
bogaţi în case. Nicuşor Stan, George 
Adrian Roşeţi şi Victor Iovici deţin 
împreună 11 locuinţe. Aproape 4 de 
căciulă!

Topul celor mai bogaţi consilieri din cadrul Primăriei Capitalei

Asigurarea locuinţei
Diferenţa între aceea obligatorie şi cea facultativă
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Lumea umbrelor din 
afacerile tenebroase ale 
perioadei interbelice 
este puţin reflectată 

în documente, însă şi atât 
cât ne-a rămas ne permite să 
vedem modul în care se ducea 
necruţătorul război pentru 
putere şi influenţă.

Nicolae Malaxa a urcat în „ier-
arhia“ simpatiilor regale până la 
cea mai înaltă treaptă. În însem-
nările zilnice ale lui Carol al-II 
lea apare aproape de fiecare dată 
prezent la partidele de poker ale 
regelui. Soţia sa era o prietenă 
apropiată a Elenei Lupescu, fiul 
Costache a fost coleg de clasă cu 
viitorul moştenitor al tronului 
Mihai etc. Malaxa obişnuia să îl 
acopere cu daruri pe Carol al II-
lea, care era foarte sensibil la ast-
fel de gesturi. 

O posibilă origine a apropie-
rii lui Malaxa de Carol al II-lea 
ar putea fi stabilită în anul 1931, 
la împlinirea unui an de la suirea 
pe tron, când acesta, împreună cu 
partenerul său Max Auschnitt, a 
oferit suveranului o servietă cu 
100.000.000 lei drept „o modes-
tă contribuţie pentru operele de 
asistenţă ale Palatului“. Malaxa şi 
Auschnitt erau îngrijoraţi, căci nu 
ştiau care va fi reacţia regelui la un 
gest ce semăna a mituire. Carol al 
II-lea a luat banii şi le-a mulţumit.

Un serviciu de spionaj industrial

Nicolae Malaxa încerca să îşi 
conducă intreprinderile în confor-
mitate cu cele mai moderne prin-
cipii ale vremii. Dosarele fondului 
S.A.R. Malaxa cuprind numeroase 
studii de reorganizare a uzinelor, 
studii privind comunicarea orga-
nizaţională. Însă de departe cele 
mai interesante documente sunt 

două memorii privind organiza-
rea unui serviciu de informaţii la 
dispoziţia lui Nicolae Malaxa.

Primul dintre aceste documen-
te datează din 2 aprilie 1936 şi 
descrie pe doar trei file proiectul 
unei adevărate organizaţii priva-
te de spionaj economico-politic. 
Memoriul amintit susţine încă din 
primul paragraf că orice activitate 
va avea un randament mai ridicat 
dacă va fi organizată sistematic, al 
doilea paragraf arătând că este ne-
voie de informaţii complete pentru 
„stabilirea programelor de viitor, 
fixarea politicei, la amorsarea noi-
lor afaceri, la utilizarea oamenilor, 
la prevenirea anumitor fapte“. 

Misiunile acestui serviciu de 
informaţii urmau să fie: supra-
vegherea completă a anumitor 
sectoare (sectorul presei, politic, 
industrial, financiar, comercial), 
cultivarea acelor sectoare, supra-
vegherea strictă şi completă a în-
treprinderii. Prin supravegherea 
unui sector se înţelegea: 1. cu-
noaşterea amănunţită a organelor 
sau organizaţiilor acelui sector; 2. 
informaţii complete despre per-
soanele reprezentative (legături, 
susceptibilităţi, slăbiciuni); 3. situ-
aţia sectorului la un moment dat, 
evoluţia în trecut şi tendinţele de 
viitor. Proiectul acestui serviciu de 
informaţii conţine şi o propunere 
destul de directă de corupere a 
factorilor responsabili: „Stabilirea 
de legături cu toţi factorii hotărâ-
tori dintr-un sector, studierea şi 
acordarea de avantagii cât se poate 
de variate, în conformitate cu po-
sibilităţile întreprinderii şi cu sus-
ceptibilităţile acelor factori, astfel 
ca să reiese obligaţiuni consimţite 
în mod tacit“. 

Nu era pierdut din vedere nici 
factorul contrainformativ: uzinele 
Malaxa trebuiau organizate astfel, 
încât să fie evitate orice fel de scur-
geri de informaţii către concuren-
ţă, dar şi producerea oricăror tul-
burări printre muncitori.

Spionajul privat
în Bucureştiul 
interbelic
Războaiele politice şi cele economice din perioada interbelică 
scot la iveală dedesubturi care ar putea avea corespondenţe şi în 
ziua de azi. Cine mai ştie de serviciul de informaţii al industriaşului 
Nicolae Malaxa, care de multe ori i-a asigurat supravieţuirea? 

Nicolae Malaxa
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Coruperea presei

Acest proiect de organizare 
a unui serviciu de informaţii la 
dispoziţia lui Nicolae Malaxa din 
1936 este urmat de un altul, datat 
8 septembrie 1937. De data aceas-
ta este vorba de un proiect mult 
extins, care ocupă 11 file dacti-
lografiate şi intră mult mai mult 
în detaliile organizării unui com-
partiment intitulat „Serviciu de 
informaţii şi documentare econo-
mică şi politică“.

Acest al doilea proiect este 
mult mai amplu decât primul, 
urmărind crearea a două servicii 
separate: unul de documentare şi 
unul de „informaţiuni directe“, 
fiecare dintre ele orientat în câte 
două direcţii: economică şi po-
litică. Serviciul de documentare 
trebuia să urmărească ceea ce azi 
s-ar numi „sursele deschise“, re-
spectiv publicaţiile periodice. Era 
redactată o listă a publicaţiilor de 
urmărit pentru a se cunoaşte evo-
luţiile detaliate din punct de ve-
dere legislativ, financiar, comerci-
al şi bugetar. 

Secţiunea de documentare po-
litică avea în sarcină, pe lângă 
urmărirea evoluţiilor politice in-
terne, şi elaborarea de „material 
necesar pentru informarea presei, 
a revistelor şi a autorităţilor sta-
tului, în frunte cu guvernul şi cu 
ministerele, a Consiliului Supe-
rior Economic, a Parlamentului 
etc. asupra problemelor în dezba-
tere sau asupra acelor ce trebuesc 
puse în discuţiune privind viaţa 
economică şi în special acea in-
dustrială în contingenţă cu pre-
ocupările şi cu interesele între-
prinderilor M[alaxa] şi acele ale 
concernului“. Practic, se crea un 
serviciu de propagandă mascată 
prin presă, ce trebuia să redacteze 
„punctele principale ale articole-
lor de presă sau reviste ce trebuie 
să apară“ şi să ţină contactul cu 
„presa şi revistele ce invoacă in-
terese sau retribuţiuni, fie pentru 
servicii din propria lor iniţiativă, 
fie pentru acelea cerute sau pen-
tru publicitatea ce li s-a dat“.

Un raport pentru Ion Antonescu

În dimineaţa zilei de 29 ianua-
rie 1941 pe biroul generalului Ion 
Antonescu se găsea sinteza unei 
cercetări efectuate de Banca Na-
ţională a României la firmele lui 

Nicolae Malaxa. Cele şase file cu 
menţiunea „Strict confidenţial” 
deasupra titlului „Situaţiunea fir-
mei N. MALAXA S.A.R.” poartă 
semnătura avocatului Alexandru 

Ottulescu (guvernatorul B.N.R. 
de pe-atunci) şi dezvăluie cu o 
precizie chirurgicală mecanisme-
le corupţiei din perioada interbe-
lică. Câţiva experţi contabili au 

stabilit în câteva file diagnosticul 
prăbuşirii României. Aproape fi-
ecare cuvânt din raportul B.N.R. 
constituie o lovitură devastatoa-
re. Din primele rânduri aflăm că 

firma lui Nicolae Malaxa funcţi-
ona în baza unor credite care re-
prezentau 236,6% din mijloacele 
proprii – firmă pe datorie.

Cel mai mare creditor al lui 
Malaxa era B.N.R. cu 83,7% din 
întreaga finanţare a firmei. Mai 
mult decât atât, Malaxa beneficia 
de o relaţie specială cu B.N.R.: 
contractele sale de împrumut 
prevedeau că dacă Malaxa nu îşi 
încasa banii pe comenzile de stat 
urma ca perioada de creditare să 
îi fie prelungite. Un creditor cu 
adevărat special: dacă nu avea 
bani, era în mod automat amâ-
nat.

Acelaşi raport constata că deja 
nu mai era clar dacă statul era cli-
entul întreprinderilor lui Malaxa 
sau Malaxa era clientul statului: 
98% din comenzile fabricilor Ma-
laxa erau comenzi de stat (66% 
comenzi de armament, 32% co-
menzi de material rulant pentru 
CFR).

Surpriza experţilor B.N.R. a 
fost enormă atunci când au calcu-
lat ratele de profit ale lui Malaxa 
în cadrul contractelor lui cu sta-
tul: acestea se situau între 236% 
şi 1.140%. De exemplu fabricarea 
de armament l-a costat pe Malaxa 
182 milioane lei, iar acest arma-
ment a fost vândut armatei româ-
ne cu 1,65 miliarde lei – rată de 
profit de 910%. Experţii contabili 
constatau sec: „firma N. Malaxa 
beneficiază de o rentabilitate ex-
cepţională”.

Nicolae Malaxa a avut grijă să 
pună deoparte aproape o treime 
din profiturile contractelor cu 
Armata: 390 de milioane de lei 
(adică 1,4 milioane dolari) într-
un cont la Chase National Bank 
din New York. Chiar dacă făcea 
afaceri cu naziştii şi se întâlnea cu 
Hermann Goring, Nicolae Mala-
xa îşi punea banii în America.

Experţii B.N.R. au mai consta-
tat că Malaxa practica dubla con-
tabilitate şi multe din operaţiuni-
le sale financiare erau mascate şi 
greu de identificat. 

Sistemul industrial-financiar al 
lui Malaxa făcea imposibilă blo-
carea finanţării de stat – deoarece 
fără sprijin guvernamental fabri-
cile lui Malaxa ar fi fost închise, 
ceea ce pe lângă problemele soci-
ale create ar fi dus la o problemă 
mult mai mare: oprirea producţi-
ei de armament în ajunul intrării 
României în război.
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Elena Lupescu și Carol - 1950 - Estoril

Spionii 
lui  Malaxa       
în acţiune
Raportul BNR adresat generalu-
lui Ion Antonescu purta men-
ţiunea „Strict Secret”. Şi totuşi, 
o copie a acestui raport a ajuns 
imediat şi pe masa lui Nicolae 
Malaxa, semn clar că serviciul 
de informaţii al industriaşului 
funcţiona impecabil. Malaxa 
a avut astfel posibilitatea să 
îşi pregătească apărarea – şi 
a reuşit cu succes să se apere. 
Generalul Ion Antonescu inten-
ţiona să naţionalizeze fabricile 
de armament ale lui Nicolae 
Malaxa în baza raţionamentului 
că acestea au fost ridicate cu 
bani de la stat. Însă Ion Anto-
nescu nu a reuşit – în ciuda fap-
tului că era dictatorul României! 
- să ducă la bun sfârşit această 
idee. De fiecare dată când se 
punea problema naţionalizării 
uzinelor lui Malaxa, industriaşul 
reuşea să scape basma curată. 
Abia regimul comunist a reuşit 
să îi naţionalizeze fabricile.

Raport bnR - Malaxa
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Acum este cel mai bun moment 
să mergeţi prin Oltenia istorică 
spre Transalpina. Pentru 
bucureşteni, cel mai simplu 

traseu este prin Piteşti - fatidicul Deal 
Negru - Râmnicu Vâlcea. De aici ar fi 
două variante, înainte spre Rânca, sau 
dreapta spre Valea Oltului şi stânga la 
Brezoi şi sus pe Lotru, prin Voineasa-
Vidra pe 7A. Drumul dă perpendicular 
în Transalpina, unde puteţi face stânga 
spre Rânca, sau dreapta, spre Sebeş sau 
Sibiu. Ultima varianta vă lipseşte de cea 
mai frumoasă porţiune de drum.

Linişte, capre negre!

Cel mai bun lucru al acestui drum unic 
este că traversează unii dintre cei mai 
spectaculoşi munţi din România. Poate 
fi o oportunitate, mai ales pentru cei ca 
mine, care nu-şi mai pot permite să care 
un rucsac mai greu de cinş’pe kile, să poată 
avea acces la creste. De aici, de deasupra de 
Rânca, poţi lăsa maşina în grija unui pri-
eten, îţi poţi lua doar strictul necesar pen-
tru două-trei nopţi şi, obligatoriu!, echi-
pamentul necesar, poate şi copilul, şi poţi 
hălădui prin patria caprelor negre aproape 
ca în tinereţe, fără a fi nevoit să treci peste 
insurmontabila diferenţă de altitudine, de 
la 200 la 2000 de metri. De pe Transalpi-
na poţi coborî fie pe dreapta, dinspre sud 
venind, spre lacurile Petrimanu şi Galbe-
nul până la Vidra, de unde poţi recupera 
maşina şi călători spre Valea Oltului, fie 
spre stânga, trecând (sau înopta) pe dea-
supra lacurilor glaciare – cel mai cunoscut 
este Câlcescu – şi mai departe pe deasupa 
lacurilor Roşiile, poţi urca Parângul Mare 
şi coborî spre staţiunea Straja-Valea Jiului. 

Prin Oltenia profundă

Drumul spre Novaci – de unde începe 
Transalpina, ce taie Oltenia istorică, pe 
sub poalele Carpaţilor Meridionali – oferă 
o mie de motive să poposiţi. Sfatul nostru 
ar fi să petreceţi măcar o zi, sau două, pe 
aici, înainte de a vă înşuruba pe Transal-
pina. Dacă aveţi timp treceţi prin Băile 
Govora, ale cărei case şi hoteluri, încă aco-
perite de coşcoveală lasă să se întrevadă 
splendoarea şi farmecul unor vremuri în 
care turismul balnear era o mină de aur.

Mănăstirea Govora nu ar fi de ocolit

Apoi, locuri care să vă abată în drum ar 
mai fi, precum “ctitoriile brâncoveneşti”, 
monumente istorice şi arhitecturale, fabu-

loasele Bistriţa şi, mai sus de ea, Arnota, 
pe care le puteţi vizita trăgând dreapta de 
volan, prin dreptul localităţii Tomşani; ca 
reper urmaţi calea ferată care duce la ca-
rierele de piatră de sub Munţii Căpăţânii, 
deasupra cărora se înalţă cea din urmă. Ar 
fi păcat ca după ce poposiţi - ca să achi-
ziţionaţi cioboroace în Horezu - să nu vă 
faceţi timp pentru Mănăstirea Hurezi, 
monument UNESCO, reper satul Româ-
nii de Jos.

Nu mult mai departe, chiar în vecină-
tatea satului/orăşelului Novaci, puteţi face 
încă o dată dreapta spre Polovragi, unde se 
aciueşte una din cele mai discrete şi fru-

moase mănăstiri din România, iar puţin 
mai sus puteţi urca spre Cheile Olteţului, 
dar frumuseţea acestora vă poate încurca 
planurile de călătorie. Doar puţin mai de-
parte aveţi acces spre Peştera Muierilor.

Încă înainte de a ajunge la Novaci o să 
observaţi pe “vârful” muntelui, pe dreap-
ta, Turnul Eifel, staţia de transmisie de 
la Rânca. De aici începe şi drumul care 
traversează Carpaţii. Curbe strânse, dar 
asfaltul este ca de role, brici. Noi am re-
comanda o maşină uşoară şi sprintenă, 
dar altfel şoseaua este accesibilă până în 
Staţiunea Rânca, pentru orice automobil, 
indiferent de sezon. 

O alegere inspirată

Revenim la drumul nostru. Din Novaci 
am urcat - în viteza a doua -, curbele în 
ac de păr, cu gura căscată la peisaj, într-o 
coloană de maşini şi motociclete cu nume-
re de peste tot, ne referim la Europa. De 
pe culme numai Parâng cât vezi cu ochii, 
piscuri şi păşune alpină. Cunosc aceste lo-
curi piatră cu piatră, le-am bătut cu rucsa-
cul în spate, aşa că veţi înţelege stupoarea: 
de jur împrejur parcare ca la supermarket, 
fum de mici şi muzică din portieră. Soţi în 
maieu, soţii cu batic, soacre într-o rână pe 
păşune. Fiţe şi pipiţe. Toate mărcile de ma-
şini, pe toate poienile alpine, repet la 2000 
de metri altitudine. Ce-i drept, lumea mai 
mult contempla şi mânca pufuleţi şi se-
minţe, gunoi cât să nu zică urşii că n-a tre-
cut omul pe aici, turiştii de week-end, ceva 
mai intimidaţi de peisaj şi parcă şi mai re-
zervaţi în comportament. Turme de miei, 
cu vreo douăzeci de ciobănei, care vindeau 
îngheţată şi închiriau măgarul, pentru fo-
tografii, domnişoarelor îndrăgostite de 
însuşirile inconfundabil de simpatice ale 
animalului. 

Transalpina, pe-un picior 
de plai, parcare ca-n rai

Geme feRodoul, fumeGă 
GRătaRul, sPumeGă Pocalul 
 
Coborâm pe păşuni, printre crestele 
Parângului. Parcări, parcări, parcări. 
Geme ferodoul, fumegă grătarul, 
spumegă pocalul. De fapt e bere la 
pet, chimie şi prosperitate. Tot aşa vreo 
cinci kilometri. Ajungem la intersecţia 
ce desparte calea de Ardeal, de aceeea 
spre Valea Oltului. Lăsăm acest traseu 
pe altădată, cum se pare că facem mai 
tot timpul. De pe la izvoarele Lotrului 
urmează alte cincizeci de kilometri de 
festin. Corturi improvizate, gospodine 
în papuci, ce-şi spală rufele la râu, 
gospodari destoinici, care-şi ridică 
adăposturi improvizate - ingenioşi ca 
brebii (castori, dar am evitat cacofonia 
binemeritată, de altfel) -, grătare şi 
acareturi în locuri inundabile, sub 
tăbliţe ce avertizează că este interzis 
campatul şi  focul! Şi nu permit accesul, 
pentru motivul ridicol că acolo este... 
proprietate privată. Ieşim în Valea 
Oltului, trecând pe lângă splendidele 
lacuri de acumulare Mălaia şi Brădişor, 
nici nu mai vezi că sunt opera omului şi 
a Ceauşescului. Am fi vrut să mâncăm 
un biscuite, pe la Cozia, dar odată intrat 
în coloana de maşini nu te mai poţi opri 
până la Bucureşti.
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 Alexandru Puiu 

 Într-o lume în care toată lumea își ia 
iphone sau un smartphone cu Android, se 
pare că a obținut și Windows Phone... pri-
ma victorie, îi dorim nu și ultima. Deși este 
vorba de ceva regional, mai exact în aria Re-
gatului Unit, merită menționat faptul că în 
luna februarie a acestui an Windows Pho-
ne și-a făcut victima... sistemul de operare 
Symbian.  Mai exact,  pentru prima oară, 
britanicii au optat mai mult pentru achiziția 

unui smartphone cu sistem de operare Win-
dows Phone decât pentru unul cu Symbian, 
cel puțin așa arată un studiu de piață reali-
zat de Kantar Worldpanel. 

 Având în vedere lansarea platformei 
Windows Phone în octombrie 2010, este 
evident oricui că cei de la Microsoft nu s-au 
grăbit foarte tare în a-și atrage clientela. 
Dacă sunteți pasionați de cifre, Windows 
Phone a câștigat respectiva luptă cu 2,5%, 
față de 2,4% obținute de Symbian.  Dubi-
os e că, deși Nokia este principalul creator 

de telefoane cu Symbian și, practic, cel tare 
afectat de situația descrisă mai sus, tot No-
kia este responsabil și de succesul Windows 
Phone. În urma unui studiu realizat pe pe-
rioada sărbătorilor, în Europa, de exemplu, 
87% dintre cei care și-au achiziționat un 
Windows Phone și-au luat un Nokia Lumia 
800.  Având în vedere banii băgați de Nokia 
în reclame în întreaga Europă pentru pro-
movarea Lumia 800, nu îi putem dori decât 
să beneficieze de același succes și în SUA, cu 
viitorul Lumia 900... 

Prima victorie Windows Phone! Deocamdată, în fața Symbian

Cătălin Nițu

La prima vedere, noul iPad 
nu este o tabletă diferită 
față de cea de generație 
precedentă, iPad 2, fiind 

aproape identice în termeni de 
mărime, grosime și greutate. 
După câteva ore de utilizare, 
grație Koyos.ro, putem veni cu o 
serie de impresii despre poarspăt 
lansată tabletă. 

Detaliile se văd doar la o privire 
mai atentă: cei de la Apple au fost 
nevoiți să facă o tabletă puțin mai 
groasă pentru a integra o baterie 
cu 70% mai puternică, un display 
cu rezoluție dublă și procesorul 
A5X care oferă un CPU dual-core 
și un GPU quad-core. De aseme-
nea, camera de pe spatele noului 
iPad este una complet nouă, ofe-
rind capabilitatea de a capta ima-
gini statice la rezoluția de 5 me-
gapixeli și de a filma în Full HD. 
Butoanele și unicul conector sunt 
absolut identice față de cele de pe 
iPad 2. 

 Chiar dacă la exterior diferență 
nu este mare, odată ce începi să 
folosești noul iPad, cu greu te mai 
poți întoarce la cel vechi. Motivul: 
display-ul Retina de 9,8 inci, care 
oferă o densitate a pixelilor ne-
maivăzută pe un dispozitiv atât de 
mic. Și chiar este realitate, credeți-

ne! De fapt, rezoluția de 2048 x 
1536 este unică pentru un dispo-
zitiv portabil, Apple fiind din nou 
prima companie de pe piață cu un 
display de acest fel. Având în vede-
re că cea mai importantă funcție 
a unei tablete este afișarea de text, 
iBooks a fost una dintre primele 
aplicații pe care am vrut să le ve-
dem pe noua tabletă. Cum era de 
așteptat, textul se vede impecabil, 
oricât de mult te-ai apropia pentru 
a caută pixelii. Comparat cu textul 

afișat de iPad 2, Noul iPad pare a fi 
o carte fizică și nu o reprezentare 
grafică pe un display. 

 În termeni de viteză și 
performanță, nu se poate sesi-
za o îmbunătățire extremă, însă 
aceasta nici nu era foarte necesară, 
întrucât iPad 2 încă se compor-
tă bine. Trebuie menționat însă 
că rezoluția nouă nu a îngreunat 
experiență oferită de iOS, iar la 
un test de browser pe aceeași rețea 
WiFi, ambele generații de tablete 

Apple au performat aproape la fel. 
Am testat și câteva jocuri care au 
primit update-ul pentru rezoluția 
Retina, însă, în afară de o claritate 
a imaginii dusă la extrem, nu am 
avut de-a face cu o îmbunătățire 
prea mare pe partea de grafică. Va 
trebui să așteptăm jocuri realizate 
special pentru noul iPad pentru a 
vedea cu adevărat puterea noului 
cip grafic.  Concluzia este că noul 
iPad ne-a plăcut și abia așteptăm 
să punem mâna pe el pentru o pe-

rioadă mai lungă. Adevărul este 
că, în afară de noul display, nu se 
poate sesiza o diferență majoră 
față de iPad 2. 

Totuși, dacă rezoluția veche vă 
deranja, noul iPad este cea mai 
bună soluție în termeni de tablete 
în acest moment. Anumiți produ-
cători de accesorii precum Belkin 
au realizat deja huse dedicate pen-
tru noul iPad, iar cei care dețin un 
Smart Cover de iPad 2 vor putea 
în continuare să îl utilizeze și pen-
tru tabletă de generație a treia, în 
cazul în care se hotărăsc să facă 
upgrade. Pentru o analiză mai de-
taliată, vă așteptăm în curând pe 
Playtech.ro pentru review. 

   Legat de preț, începând de 
pe 23 martie, noul iPad poate 
fi achiziționat și de la reselleri 
autorizați Apple, precum emag.
ro, noumax.ro, istyle.ro. Par-
tea importantă a acestei lansări 
este că a desființat specula de la 
comercianții online care au făcut 
eforturi să aducă noul iPad în ma-
gazine înainte de lansarea oficială, 
însă fără garanție și alte facilități 
de drept. 

 Practic, prețurile sunt 2.199, 
2.669 și 3.129 lei pentru versiunle 
de iPad cu WiFi de 16GB, 32GB și 
64GB. Pentru aceleași capacități 
de stocare, dar cu conectivitate 
4G, nu doar WiFI, prețurile sunt 
de 2.749, 3.219 și 3.669 lei. 

Noul iPad 

China a depășit   
SUA la activări   
de iPhone-uri și  
terminale cu Android 
Deși SUA se află pe primul loc de foarte mult timp 
când venea vorba de activări de smartphone-uri, 
pentru prima oară conducerea în acest domeniu a fost 
preluată de China. Luna trecută, pentru prima oară, 
chinezii au activat mai multe terminale cu Android sau 
iOS decât locuitorii oricărei alte țări.  La nivel global, în 
procente, 24% din toate activările noi s-au petrecut în 
China, în timp ce  doar 21% au avut loc în SUA. Pentru a 
avea o imagine de ansamblu asupra evoluției, gândiți-
vă la faptul că în aceeași perioadă a anului trecut doar 
8% din activări se petreceau în China în timp ce 28% 
se petreceau în SUA.  Ca număr total de utilizatori, 
schimbarea recentă în popularite a smartphone-urilor 
din China, încă nu a dus la devansarea Statelor Unite. 
Având însă în vedere adoptarea iphone-ului de un 
număr din ce în ce mai mare de operatori asiatici, cu 
siguranță această situație nu va mai continua pentru 
foarte mult timp. Dacă ne gândim numai la numărul 
de aproximativ 1 mi liard de abonați și la rată de 

adopție a smartphone-urilor în general, indiferent 
de brand, este evident că o schimbare procentuală 
minoră se reflectă în niște cifre incredibile.  Ca 
o consecință a acestei tranziții către telefoane 
inteligente, s-a înregistrat în ultimul an o creștere 
de 1.100% în ceea ce privește utilizarea de aplicații 
mobile.  Rămâne să vedem și ceva statistici referitoare 
la adoptarea Windows Phone și BlackBerry în China, 
cu toate că nu putem trece cu vederea dominația 
absolută la nivel global a terminalelor cu Android și a 
iPhone-urilor.  Alexandru Puiu 

Munca lui Einstein este online 
Cu toții ne-am întrebat la un moment dat 
cum a gândit unul dintre cei mai deștepți 
oameni de știință al planetei: Albert 
Einstein. Mai nou, oricine va putea să 
arunce o privire asupra notițelor, lucrărilor 
și chiar asupra corespondenței părintelui 
teoriei relativității. The Hebrew University 
din Ierusalim a anunțat că va scana și 
va posta peste 80.000 de documente 
din arhiva Einstein, precum și proiectele 
acestuia elaborate pentru Caltech.  Toate 
documentele vor putea fi accesate pe 
Internet, de la adresa www.alberteinstein.
info, utilizatorii având posibilitatea să 
caute în arhivă, să filtreze sau să sorteze 
articolele în funcție de subiecte sau 
similarități. Partea interesantă este că, 
pe lângă lucrările și corespondența de 
natură științifică, site-ul va oferi curioșilor 
posibilitatea să îl cunoască pe Einstein 
prin intermediul scrisorilor și al jurnalelor 
personale.  Arhiva va fi completată pe 
parcursul acestui an, pentru moment fiind 
disponibilă doar o mică parte din miile de 
documente.  Victor Rizescu

Contact pe Retina
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Volumul “Omul fără chip. 
Incredibila ascensiune a lui 
Putin”, semnat de jurnalista 
Masha Gessen, a fost lansat 
pe 1 martie, cu doar trei 
zile înainte de alegerile 
prezidenţiale din Rusia – 
alegerile cu cel mai anticipat 
rezultat şi cu cele mai grave 
consecinţe, aşa cum s-au 
oglindit ele în întreaga presă 
internaţională. Lansarea 
acestui volum s-a făcut 
simultan în 14 dintre cele 
17 ţări care au cumpărat 
până acum drepturile de 
publicare, printre care şi 
România. Vladimir Putin, 
un obscur ofiţer KGB, avea 
să fie propulsat în anul 

2000 în fruntea Rusiei de 
camarila lui Boris Elţîn, 
aflată într-un moment de 
disperare. Aparent lipsit 
de carismă şi fără vreun 
program politic coerent, 
Putin s-a desprins curând 
de tutelă, a încetat să fie un 
om de paie şi a condus ţara 
cu mână de fier. Povestea lui 
Putin are mult sens în istoria 
contemporană a Rusiei şi se 
confundă cu soarta unui oraş 
emblematic pentru această 
istorie: Sankt Petersburg. 
Odată cu despărţirea de 
trecutul sovietic, oraşul a fost 
martor la ascensiunea unui 
ofiţer KGB ajuns viceprimar, 
apoi şef al FSB (urmaşă a 

poliţiei secrete sovietice) şi, 
în cele din urmă, preşedinte 
al celei mai întinse ţări din 
lume. Întregul său drum 
este recompus, într-o logică 
diferită de comunicările 
oficiale, de jurnalista şi 
autoarea americană Masha 
Gessen. 
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Interviu

Carte Cinema

Diana evantia Barca 
Freelance Journalist 

Alături de Silviu 
Purcărete sau Horaţiu 
Mălăele, Radu Afrim 
este unul dintre 

regizorii invitaţi anul acesta 
să monteze o piesă la Teatrul 
Naţional din Bucureşti, în cadrul 
integralei Caragiale, un program 
care va marca 100 de ani de la 
moartea dramaturgului. “Va 
fi un remix după «Năpasta». 
Acolo e o idee modernă, de aia 
am acceptat-o”, spune regizorul. 
Oricum nu s-ar fi aşteptat 
nimeni la o viziune clasică de la 
un artist obişnuit să provoace.

DEB: Ce ne puteţi spune despre 
proiectul de la TNB? Unde trebuie 
să apari, mai nou, ca să exişti în 
teatru? Teatre din ţară sau teatre 
din Bucureşti? Care este diferenţa 
dintre ele şi cum mai stăm cu “li-
niştea de vremuri de criză” care 
face să ne ţiuie urechile în teatrul 
românesc?

RA: M-am băgat pe Caragiale. 
Însă va fi un remix după “Năpas-
ta”. Acolo e o idee modernă, de aia 
am acceptat-o. Desigur că e bine 
ca imagine să ai spectacole în Bu-
cureşti. Dacă se poate unul pe sta-
giune. Sau unul la două stagiuni. 
Pentru un artist de genul meu ar fi 
sinucidere să lucrez doar în Bucu-
reşti. Aici se face teatru de vorbe, 
pentru că şcoala e una de vorbe. 
Unii actori sunt foarte buni pe 
asta. Pe mine mă plictiseşte. Un 
regizor care debutează sau e în 
primii ani de lucru e pierdut pen-
tru totdeauna dacă lucrează mult 
în Bucureşti. Actorii nu-l vor lăsa 
să-şi construiască lumile lui, nu va 
întâlni inocenţa mişto a actorilor 
din alte oraşe şi dăruirea lor. În ge-
neral regizorii tineri care lucrează 
doar în Bucureşti fură de la cei 
câţiva interesanţi care experimen-
tează în provincie. Însă talentul nu 
se poate fura. Şcoala din Bucureşti 
e tradiţionalistă, aproape rusofilă 
(lucru de neînţeles pentru mine), 
iar studenţii, în lipsa unei culturi 
solide, iau în serios tot ce li se spu-
ne acolo. Apoi, după câţiva ani de 

întâlniri cu artişti adevăraţi (dacă 
aceste întâlniri există…) vor vedea 
că lucrurile stau cam altfel. E un 
moment în care unii cad în depre-
sie, alţii reuşesc să facă schimba-
rea benefică unei cariere deştepte. 
Aceasta selecţie nu e întâmplătoa-
re. E parţial programată dinainte. 
În altă ordine... Liniştea din vreme 
de criză e una aparentă de fapt. 
În subterane lumea se înjură pe 
ciolan şi mediocritatea forează cu 
motoarele la maximum. Curând, 
toate zgomotele astea sinistre vor 
răzbate deasupra scândurei scenei. 

Cel mai probabil în timpul unei 
repetiţii generale cu “Livada de 
Vişini”.

DEB: Sunteţi din ce în ce mai 
liber. Oare puteţi povesti contextul 
acestei deveniri? La ce aţi renunţat 
pentru a deveni liber? Ce pierzi, ce 
câştigi?

RA: Ai senzaţia că ai în faţă 
vreun Dan Puric sau ce?!  Eu sunt 
un om fără răspunsuri. Eu am în-
trebări. Pe care le pun sau nu. Şi 
atunci când le pun, nu e pentru 
că aş vrea neapărat să aflu vreun 
răspuns. Le pun ca să se întrebe 
şi alţii. Asta fac eu cu spectacole-
le, de pildă. Pot să-ţi spun, însă, 
că nu eu mi-am propus să fiu un 
om liber interior. Se întâmplă să 
fiu aşa. Cert e că nu pierzi nimic 
atunci când mergi la scăldat în 
apele (tulburi) ale libertăţii. Cel 
mult ceasul scump de la mână. E 
de preferat să-l laşi în grija cuiva 
rămas pe mal.

DEB: Îmi spuneaţi că, deşi nu 
aveţi televizor, puteţi intui uşor 
creşterile şi descreşterile lumii con-
temporane. Cum ar arăta o anali-
ză intuitivă a lumii în care trăim, 
făcută de un artist care nu se uită 
la televizor?

RA: O dată la trei luni tot bag 
eu un zapping într-unul din ho-
telurile în care stau. Şi să ştii că 
citesc presa online. Două, trei ti-
tluri. Ştiu care sunt interlopii, ca-
re-s beizadelele, care imbecil a mai 
făcut nuntă mare, care curvă s-a 
păruit live cu care şi care ministru 
a dansat până s-a împuţit pe ulti-
ma manea şi ştiu că trebuie să lupt 
pentru Roşia Montană. Dar asta 
nu mai aflu de la tv... şi nici altele, 
nu-ţi face iluzii. Cât despre intui-
ţii, prefer să mă înfrupt din intu-
iţiile de geniu ale altora, cum ar fi 
joaca impecabilă a lui Von Trier cu 
sfârşitul lumii. Lovită de melanco-
lie. Trebuie să ne raportam la pla-
nete, nu la televizor.

interviul integral pe  
www.clubdiverta.ro

Mediocritatea 
forează cu 
motoarele  
la maximum

„
Pentru un artist 
de genul meu ar fi 
sinucidere să lucrez 
doar în Bucureşti... Un 
regizor care debutează 
sau e în primii ani de 
lucru e pierdut pentru 
totdeauna dacă lucrează 
mult în Bucureşti

Radu Afrim:

Ce părere aveţi despre un 
reality show care înfăţişează 
viaţa unei familii, cu tot cu 
problemele acesteia, cum ar 
fi divorţul soţilor sau faptul 
că fiul este gay? După atâtea 
emisiuni de acest fel, cum ar fi 
cele cu familia lui Ozzy şi a lui 
Vijelie, probabil veţi spune că, 
în zilele noastre, reality show-
urile nu mai au strălucirea pe 
care o aveau cu 10 ani în urmă. Corect, dar 
ce aţi zice dacă aşa ceva ar fi fost difuzat la 
televizor în 1973?! Ei bine, acest lucru s-a 
întâmplat, iar An American Family a stârnit 
la vremea lui polemici încinse.
Emisiunea s-a bucurat de o popularitate 
enormă, iar formatul inovator şi abordarea 
deschisă a unor subiecte încă tabu acum 
40 de ani, precum homosexualitatea, 
au pricinuit multe controverse aprinse 
şi chiar, paradoxal, au pus punct carierei 
realizatorului ambiţiosului experiment. 

Aşadar, avem aici un film 
– Cinema Verite – realizat 
după o emisiune făcută după 
realitate! Shari Springer Berman 
şi Robert Pulcini, specializaţi 
în ştergerea graniţelor dintre 
adevăr şi ficţiune (ei au fost 
nominalizaţi la Oscar în 2003 
pentru ingeniosul American 
Splendor), au reuşit o peliculă 
care poate fi luată ca un making 

of romanţat, dar şi ca un documentar 
artistic sau doar ca demontarea 
mecanismelor prin care mass-media 
deformează realitatea, aşa cum susţin 
şi soţii Loud, adevăraţii protagonişti ai 
emisiunii, care s-au plâns că montarea 
tendenţioasă i-a prezentat într-o lumină 
proastă de dragul senzaţionalului. Sau, 
de ce nu, ca o dramă de familie cu Tim 
Robbins şi etern încântătoarea Diane 
Lane... 
Din aprilie, în librăriile Diverta! 

Biografia incendiară    
a unui ţar contemporan 
www.CLuBDIVERTA.RO

realitate la mâna a treia 
www.CLuBDIVERTA.RO

în ştergerea graniţelor dintre 
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Din 2012, în Franţa, este 
interzisă folosirea în toate 
documentele oficiale de stat 
varianta românească pentru 

“domnişoară” care, pasămite, este sexist 
şi discriminează femeia prin asimilarea 
cu statutul de nemăritată sau, şi mai 
grav, de virgină, pe care era obligată să-l 
declare.  

Am încercat să înţeleg de unde a venit 
supărarea ce a generat efortul organiza-
ţiilor feministe de a alunga “domnişoa-
ră”  din vocabular şi din tot soiul de for-
mulare unde apărea ca opţiune de bifat, 
alături de “domn” şi “doamnă”. Pentru că 
statutul de domnişoară mi se pare că este 
mai uşor de asociat cu clamata indepen-
denţă faţă de bărbaţi, decât cel de doam-
nă.

Dacă apelativul acesta, vechi de pe la 
1690, care nu cred să fi fost vreodată oferit 
şi luat altfel decât ca pe o dovadă de respect 
ori, ca pe un compliment, când era adre-
sat unei femei ce încă părea tânără, a ajuns 
motiv de campanii, proteste, dezbatere pu-
blică şi, finalmente, să fie înlăturat, atunci 
chiar nu mai sunt alte probleme de gen.

Ciudat îmi pare şi că tocmai în Fran-
ţa s-a pornit această mişcare feministă, 
acolo unde menajul în trei este aproape o 
instituţie. Să fi fost oare de fapt mişcarea 
“celorlalte femei” care doreau egalitate 

în drepturi cu soţiile?  E doar o presupu-
nere, pentru că nu ştiu dacă militantele 
erau, după proaspăt abolita convenţie so-
cială, “doamne” sau “domnişoare”. Dar o 

bănuială tot am, dacă tot s-a susţinut că 
“mademoiselle” ar cauza complexe de in-
ferioritate...
www.catchy.ro

Breaking gOOD news

Embargo pe 
ştirile rele

Mihaela Cârlan 
mihaela.carlan@ziuaveche.ro

Nu aruncaţi cu pietre! Ştiu ce pasiuni 
trezesc pantofii cu toc, dar care să 
fie motivul? Nu cumva fiindcă am fi 
considerate (mai) sexy de bărbaţi, 
pe care ni-i imaginăm că salivează 
pavlovian la vederea picioarelor 
lungite artificial cu cei 10-12-15 cm? 
Şi fără de care ne temem că am 
deveni invizibile? Ei, bine, un studiu 
confirmă că o femeie nu este mai 
„vizibilă” când poartă tocuri decât 
atunci când e încălţată cu balerini. 
Majoritatea bărbaţilor, pur şi simplu, 
nu observă acest detaliu! 
Şi dacă n-am şti că mersul pe 
tocuri este un exerciţiu chinuitor şi 
periculos, iar confortul, zero, oricât 
de scumpi ar fi pantofii... Şi dacă 
ştim, ce? Tot cedăm tentaţiei de a 
vrea să fim tulburătoare ca în filme 
şi încrezătoare ca în vise şi... ne 
cocoţăm pe tocuri. Dar care femeie 
nu şi-a blestemat măcar o dată 
tocurile prea înalte, alese pentru a 
arăta (mai) bine, şi n-ar fi renunţat 
apoi, pe loc, dacă ar fi putut, la acest 
avantaj... imaginar. Sex and The 
City, ca să dau doar exemplul luat 
de milioane de femei, nu a fost un 
film onest. Cum nu este onestă nicio 
reclamă ori defilare pe catwalk unde 
manechin(uit)e păşesc fără graţie 
în încălţări extravagant de înalte. 
Dar, dacă aţi crescut, deja ştiţi că 
există destui Bărbaţi, care găsesc 
atractive şi incitante doar formele ce 
găzduiesc alte înălţimi.

“Nu vezi câte se întâmplă azi în 
lume? Înainte, parcă nu erau atâtea 
nenorociri...” Sigur vă este familiară 
această angoasă legată de viitorul 
sumbru al omenirii, în care binele 
pare sortit să nu mai propăşească. 

Adevărat, multe-s relele în lumea 
mare. Dar nu cred că sunt nici mai multe, 
nici mai puţine ori foarte altfel decât cele 
care s-au tot întâmplat de-a lungul istoriei, 
doar că veştile circulau mai greu, uneori 
cu întârzieri de decenii. Adevărat că la fel 
de greu circulau şi veştile bune, folositoare, 
dar comparând lumea aceea, mai puţin 
informată, dar mai liber gânditoare, cu 
lumea noastră, mai informată, dar şi mai 
deformată, care consimte să „înoate” 
într-un main-stream halucinant, prima îmi 
pare chiar seducătoare.

M-am săturat şi de breaking news - uri 
idioate, şi de titluri de-o şchioapă care 
anunţă nimic, şi de toate variantele 
locale ori globale ale apocalipsei schiţate 
cu cărbunele relei intenţii, şi de vărsările 
de sânge sau de fiere, ori de nenorocirile 
prezentate larger than life de voci 
isterizante sau de pixuri devenite mai 
numeroase decât condeiele. 

Nimic nu mai este astăzi “de mijloc”, acolo 
unde stătea dintotdeauna virtutea. Şi din 
toate aceste contrafăcute şi lunecoase 
realităţi ne construim docili un puzzle 
al renunţării - conspiraţia planetară 
împotriva mondializării binelui. Care ne 
scuteşte, comod, de toate, că cine suntem 
noi, să schimbăm lumea, nu-i aşa? 

Păi, dacă ne socotim inteligenţi, cum se 
face că rămânem captivi de bună voie într-
un minorat cam jenant, acceptând fără să 
crâcnim o tutelă mediatică, care vedem 
bine că sminteşte? Dacă nu ne place asta, 
şi susţinem că nu ne place, dacă nefăcând 
nimic contribuim la perpetuarea acelui 
ceva neplăcut, şi nimic facem cei mai 
mulţi, de unde din altă parte să vină 
schimbarea? 

Cred că avalanşa asta de ştiri rele 
dăunează sănătăţii mai grav decât orice 
exces de zahăr, sare sau grăsimi. N-aţi 
băgat de seamă cum, contaminată 
pandemic de stresul indus mediatic, lumea 
este mai nefericită, mai pesimistă, chiar 
mai rea? Şi atunci, ce-ar fi de făcut? Să 
scriem mai des despre îndrăzneli şi glorie 
oricât de scurtă, despre tot ce poate aduce 
zâmbet şi stare de bine, despre ceea ce este 
cu adevărat senzaţional: izbânda! Nu în 
lupta cu viaţa, ci asupra micilor noastre 
neputinţe care nu ne lasă să ne-o facem 
prietenă. Aşadar, lăsaţi ştirile bune să vină 
la voi, iar eu promit să vi le furnizez în 
fiecare săptămână! 

Adieu “Mademoiselle”!

Jos de pe tocuri!Jos de pe tocuri!

P.s. Puteţi să credeţi sau nu în rezultatele 
studiului meţionat la început, dar să nu plecaţi 
cu niciun chip urechea la părerea celor care 
susţin că mersul pe tocuri întăreşte musculatura 
pelviană şi creşte apetitul sexual. Basme. 
Discretele exerciţiile kegel, care pot fi făcute 
oriunde şi oricând, sunt cele mai bune după 
contracţiile orgasmice.

www.catchy.ro

Carolus-Duran 
equestrian. 

Portrait of 
Mademoiselle 

Croizette
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berbec
(21martie - 20 aprilie)

Iei decizii radicale, prin care pui punct unei situaţii, 
fără nicio şansă de revenire asupra subiectului. 
Eşti mai ferm în alegerile tale, nu faci niciun fel 
de compromis, pentru că ai ajuns la o concluzie 
finală. Analizează la rece situaţia şi nu da verdicte 
la primul impuls, ca să nu regreţi mai târziu că te-ai 
pripit.

taur
(21martie - 20 aprilie)

Eşti cam indiferent la acele lucruri care altădată îţi 
făceau inima să bată repede. partenerul de viaţă 
ar putea crede că nu îl mai iubeşti, pentru că eşti 
cu gândul în altă parte, fără să te mai preocupe 
problemele comune. Fii atent căci ai putea pierde 
momente superbe alături de cel drag. 

gemeni
(21martie - 20 aprilie)

o perioadă excelentă, în care te simţi liber să 
faci ce vrei. primăvara te-a cucerit total şi te simţi 
excelent în pielea ta. socializezi uşor, îţi faci 
prieteni fără niciun efort şi singurele tale plăceri 
sunt discuţiile, plimbarea, călătoriile. cucereşti pe 
oricine dintr-o privire şi faci lumea să zâmbească.

rac
(21martie - 20 aprilie)

Viaţa de cuplu capătă consistenţă, eşti mult mai 
sigur pe omul de lângă tine şi pui preţ pe fidelitate 
şi securitate. Te simţi bine lângă jumătatea ta, care 
ştie să îţi câştige încrederea. Dragostea trebuie 
demonstrată prin fapte, acum, vorbele frumoase 
fiind deja depăşite. Arată-i concret ce simţi! 

Leu
(21martie - 20 aprilie)

Nu te grăbi să schimbi direcţia, dacă ţi se oferă 
ocazia, ci gândeşte de o mie de ori înainte de a lua 
o decizie menită să te trimită spre ceva nou. Dacă 
te vei pripi în alegerea ta, vei regreta graba de 
acum şi nu vei putea relua nimic de la capăt. Nu ai 
toate informaţiile ca să faci alegerea optimă. 

fecioară
(21martie - 20 aprilie)

Nu poţi înţelege foarte clar ce se întâmplă cu tine: 
ceva îţi dă ghes să te avânţi spre o directie nouă, 
incitantă, în timp ce altceva te trage de mânecă şi 
îţi spune să te calmezi. să te agiţi sau să stai pe loc? 
Greu de ales, pentru că ai şi îndoieli, dar şi o anume 
atracţie spre planul care ţi se oferă acum.

baLanță
(21martie - 20 aprilie)

se anunţă veşti bune cu privire la viitor şi te 
cuprinde nerăbdarea. parcă nu mai poţi aştepta 
până când cele tocmai aflate se vor împlini şi cauţi 
să grăbeşti cumva lucrurile ca să ajungi mai repede 
la ţintă. o călătorie, o mutare în casă nouă sau un 
plan nou, totul merge strună înainte.  

scorpion
(21martie - 20 aprilie)

Viaţa socială este o reală bucurie şi nimic nu te 
satisface mai mult ca vizitele, ieşirile în oraş cu 
prietenii, evenimentele de familie care te apropie 
de cei dragi. copiii sunt în centrul atenţiei şi cauţi 
să le oferi toată atenţia, dar vei descoperi că şi tu 
simţi nevoia de ocrotire şi grijă de la cei care ţin la 
tine. 

săgetător
(21martie - 20 aprilie))

Fii atent la situaţiile care conţin un cât de mic 
factor de risc, pentru că poti ieşi cu bine dintr-o 
situaţie neplăcută doar datorită prudenţei. Nu 
încerca marea cu degetul, dacă ştii că ascunde un 
pericol şi nici nu-ţi testa norocul! Îl ai de partea ta, 
ce-i drept, dar nu întotdeauna stă cu ochii pe tine. 

capricorn
(21martie - 20 aprilie)

Iubire, inimioare roz, îngeraşi şi porumbei, e tot 
ce vezi în faţa ochilor. Ai pe cineva alături care îţi 
face inima să cânte şi ai cele mai frumoase motive 
să spui că eşti fericit. Te-ai îndrăgostit, recunoaşte, 
şi nu poţi fi decât încântat să observi că şi celălalt 
nutreşte aceleaşi sentimente pentru tine. 

vărsător
(21martie - 20 aprilie)

Atâtea lupte care se încing în jurul tău nu pot 
avea un efect negativ asupra psihicului tău, deci 
e firesc, la un moment dat, să răbufneşti şi tu. cât 
poţi suporta tensiunea? Ai limitele tale, iar când 
va deveni insuportabil iei taurul de coarne, ceri 
socoteală şi îi pui la punct pe cei recalcitranţi. 

pești
(21martie - 20 aprilie)

Ai un prieten de nădejde alături, a cărui intervenţie 
în treburile tale se va dovedi a fi salvatoare. Ai 
multe de învăţat de la el, are mai multă experienţă 
de viaţă, dar şi o personalitate mai puternică, ce 
se face remarcată oriunde. Ascultă-l şi fă ca el, dar 
păstrează-ţi stilul personal!

sfatul doctorului

Duhul suflă  
şi peste intelectuali
Dan ciacHir 
 

A apărut anul trecut, pe la mijlocul lui 
noiembrie, la Humanitas, cartea lui 
Dan c. Mihăilescu oare chiar m-am 
întors de la Athos? Mi-a plăcut nespus 
acest volum necorpolent – mă refer 
la numărul de pagini – şi plin de 
substanţă, mai ales în partea-i mediană. 
Acolo se găseşte un mănunchi de file 
în care autorul redă senzaţiile şi stările 
sufleteşti trăite în timpul unui pelerinaj 
de câteva zile la sfântul Munte, unde 
a ajuns toamna trecută, împreună 
cu ginerele său şi cu câţiva prieteni, 
între care unii cu bogată orientare 
duhovnicească, precum costion 
Niculescu. 
În prima parte a volumului, Dan c. 
Mihăilescu mărturiseşte că nu este 
ceea ce se cheamă un om îmbisericit 
sau bun bisericaş, deşi a fost botezat 

iar ulterior cununat după rânduiala 
pravoslavnică; la rându-i a fost de 
mai multe ori naş. respectul său faţă 
de Biserică – comunitate de iubire şi 
credinţă – este curent însă în scrisul 
său. La antipodul habotniciei, Dan c. 
Mihăilescu pretinde să i se respecte 
libertatea şi din nesocotirile acesteia 
decurg la Athos şi câteva admirabile 
scene comice.
cu o sinceritate dezarmantă, scriitorul 
mărturiseşte că a plecat spre Athos 

cu strângeri de inimă, între care – şi îl 
înţeleg întrutotul – perspectiva de a 
dormi câteva nopţi în şir cu mai multe 
persoane în aceeaşi încăpere. Dan 
c. Mihăilescu a dat prin volumul său 
una dintre cele mai frumoase mărturii 
despre sfântul Munte – pentru că nu 
e una documentară, ci existenţială. 
Desigur, cum îi stă bine unui om de 
carte, autorul s-a documentat înaintea 
plecării, a citit lucrări istoriografice 
despre Athos, însă la el prevalează 
trăirea, asumarea unei experienţe care 
l-a împrospătat şi îmbogăţit.
Toamna trecută, după ce-a apărut oare 
chiar m-am întors de la Athos?, am citit 
o suită de cronici şi articole entuziaste 
despre această carte. Am sorbit-o şi 
eu cu plăcerea amintită la începutul 
acestui articol. Şi am avut – şi atunci şi 
la recitire – un sentiment pe care ţin 
să-l dezvălui: acela că Duhul a suflat 
peste Dan c. Mihăilescu. 

căutăm tot felul de căi de vindecare şi 
vindecători atunci când sănătatea ne 
este afectată, sperând întru totul ca 
reechilibrarea fiinţei noastre să vină de 
undeva din afară şi poate niciodată nu 
ne întrebăm dacă noi înşine am făcut 
vreodată cu adevărat ceva important 
pentru a ne salva din boală, din 
singurătate, din nefericire.
cine poate să ne cunoască mai bine 

pe noi dacă nu chiar noi înşine…cei 
ce trăim cu noi întreaga viaţă, clipă de 
clipă? Şi atunci, nu ne apare ca absurdă 
speranţa unei vindecări venită prin 
contribuţia exclusivă a unei alte fiinţe, 
unde noi să nu ne fi implicat deloc, sau 
prea puţin, în doar momentele în care, 
sârguincioşi, ne luăm medicamentul 
la oră fixă….? să ne readucem aminte 
învăţăturile vechilor iniţiaţi prin care 

ne îndemnau să ne cunoaştem pe noi 
înşine învăţând astfel despre fiecare 
latură a fiinţei noastre-spirit, suflet, 
minte, trup-de unde vine, care îi este 
rostul şi cum o putem păstra în stare de 
armonie, sănătate, oferindu-i adevărata 
viaţă printr-o hrană şi o vieţuire 
conforme esenţelor lor…

ingrid baciu

Dacii îi înving 
pe italieni în 
Piaţa Romană!
Dupa cum anticipasem, resta-
urantul Cavalli Alati s-a închis 
definitiv chiar la sfârşitul anului 
2011, iar patronii au deschis un 
nou restaurant, Hanu’ Dacilor. 

pe cartea de vizită scrie “Bistro 
Hanu’ Dacilor (sic!). Aceasta e mai 
degrabă o schimbare de concept, 
făcută cam în fugă şi pe genunchi. 
Amenajarea şi decorurile par să 
fi rămas aceleaşi de la vechiul 
restaurant, însă au adus un chef 
nou, care a conceput un meniu 
românesc (“daco-roman”, cum 
incearcă să se prezinte). preţurile 
de la Hanu’ Dacilor sunt destul 
de mici faţă de ce te-ai aştepta 
când intri într-o astfel de casă 
impunătoare, însă mâncarea e 
destul de comună, aşa că mâncatul 
acolo nu e neaparat “o afacere”. 
Aşadar, Hanu’ Dacilor într-o astfel 
de clădire şi cu o astfel de formulă 
pare o afacere riscantă, dacă 
nu chiar una fără cap, făcută pe 
repezeală, cu un concept “scos din 
pălărie” peste noapte, fără mare 
legătură cu contextul. probabil că 
nici acest Han al Dacilor nu va avea 
o viaţă lungă…

rest    grafest    grafest    graf

săptămâna 29 martie - 4 aprilie

vindecă-te singur prin asumarea 
virtuţilor Luminii, ale iubirii…
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Ion Petrescu 
ion.petrescu@ziuaveche.ro

Într-una dintre dimineţile 
trăite în Beijing, am privit, 
de la fereastra hotelului, 
o ceremonie pe care nu 

am uitat-o până azi. Tunşi 
scurt, echipaţi cu sacouri albe 
şi pantaloni negri, tinerii din 
personalul hotelier erau aliniaţi...
ca la armată, pentru verificarea 
ţinutei - obligatoriu impecabilă. 

Atunci mi-am lăsat legitimaţia 
de jurnalist pe noptieră, ca din 
întâmplare, sub o coală de hârtie. 
Imaculată. La întoarcere, după ore 
bune petrecute în capitala chine-
ză, am găsit legitimaţia la vedere 
şi un bileţel scris în limba engleză. 

Am citit doar primele cuvinte: 
“Dear person/Dragă persoană” şi 
m-am pomenit cu bătăi puternice 
la uşă. Dincolo de aceasta se afla 
unul dintre tinerii inspectaţi di-
mineaţa. El mi-a explicat că îmi 
poate îndeplini orice dorinţă lega-
tă de confortul în hotel şi chiar su-
gestii pentru locuri interesante, de 
vizitat, în Beijing. Am surâs. Ser-

viciul secret chinez era la datorie... 
Mi-am amintit clipele trăite 

atunci, în metropola ce are acum 
un număr de locuitori cât popu-
laţia...României, când am dat cu 
ochii de dosarul electronic - schi-
ţat de surse oficiale complementa-
re, din instituţii titulare de infor-
maţii militare, de peste Ocean -, 
dedicat avionului F-35. 

Prima supoziţie interesantă fi-
ind a Pentagonului, care face o le-
gătură între întârzierea producţiei 
de avioane F-35 şi o operaţiune ci-
bernetică a spionajului chinez! 

Iată ce susţine intelligence-ul 
militar american:”se pare că spi-
onii chinezi au penetrat sistemul 
de securitate al teleconferinţelor şi 
astfel au putut să asculte discuţiile 
purtate la brainstorming-urile vi-
zând tehnologii secrete, ce urmau 
a fi instalate la bordul avionului 
F-35.”

Şi cum chinezii sunt meticuloşi, 
tăcuţi şi eficienţi, spionii lor au re-
uşit să fure datele necesare repro-
ducerii sistemelor de comunicaţii, 
antenelor şi altor componente de-
loc publice ale aeronavei militare 
menţionate. 

Dar nu au fost furate doar 
informaţii despre F-35!

Astfel, hackerii angajaţi de sta-
tul chinez au pătruns în bazele de 
date ale contractorilor ce lucrau 
pentru Departamentul Apărării al 
Statelor Unite. Ei au sustras tot ce 
viza noile tehnologii de luptă, care 
au facilitat, ulterior, realizarea avi-
onului invizibil, de luptă, chinez 
Chengdu J-20!

James Clapper, directorul struc-
turii naţionale de intelligence a de-
clarat că dezvoltarea tehnologiei 
specifice Internetului a condus la 
reuşita unor furturi extraordinare 
de capital intelectual. 

În acest context, documentaţia 
specifică pentru avionul de luptă 
F-35 a fost în mod clar o ţintă. Iar 
contra unor asemenea atacuri, ge-
nerate de persoane fizice sau agen-
ţii de spionaj trebuie luate măsuri 
adecvate. 

Furtul – pe cale electronică – a 
datelor despre F-35 a fost confir-
mat şi de David Shedd, directorul 
adjunct al D.I.A./Agenţia de In-
formaţii a Apărării. El a recunos-
cut că asemenea nedorite scurgeri 

de informaţii – abil provocate de 
hackerii chinezi -  au constituit 
o lovitură serioasă pentru efor-
turile de menţinere, în secret, a 
principalelor caracteristici tehnice 
ale avionului de luptă, oferind în 
schimb Beijingului şansa de a le 
folosi la producerea unei aeronave 
similare. Dar şi avantajul cunoaş-
terii preocupărilor pentru moder-
nizarea dotării tehnice a Forţelor 
Aeriene Americane. 

David Shedd l-a informat şi 
pe secretarul apărării, Leon  Ed-
ward Panetta, că ori de câte ori se 
constată scurgeri de informaţii, 
din zona cercetărilor vizând dez-
voltarea tehnologiei militare, sunt 
afectate deciziile de prevenire a ac-
ţiunilor unor potenţiali adversari, 
asemenea practici fiind etichetate 
ca extrem de dăunătoare - pentru 
comunitatea americană de infor-
maţii.  

După ce furtul de date a fost 
descoperit, programul secret pen-
tru producerea F-35 a fost oprit, 
până la punerea în funcţiune a 
unui sistem cibernetic de securita-
te. Nou. Costisitor. Dar, după cum 
se vede, extrem de necesar. 

Spionaj cibernetic:

F-35 furat cu totul, prin 
Internet, de chinezi!

Un proverb chinez susţine că:„
ai casă, nu te teme de 
frig, vânt şi ploaie; ai 
copii, nu te teme de 
sărăcie şi necazuri la 
bătrâneţe

Carevasăzică, dacă mai ai 
şi avioane construite după 
planurile furate de la americani, 
nu te teme că SUA rămâne 
superputerea lumii…
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Ioan Groşan

Oricât ar părea de ciudat 
pentru cei care contestă 
regimul Băsescu, „Mişcarea 
populară”, acest iepuroi poli-
tic scos din jobenul PDL, s-ar 
putea înmulţi surprinzător, 
asemenea iepurilor aduşi din 
Anglia pe teritoriul virgin şi 
lipsit de duşmani naturali al 
Australiei. Explicaţia acestui 
posibil fenomen – cât de 
plauzibilă, rămâne să judece 
măritul nostru cititor – mi-a 
dat-o un unchi de-al meu din 
Maramureş, analist politic 

amator, nu cu mult mai 
prejos în opinii pertinente 
decât analiştii politici pro-
fesionişti pe care îi vedem 
seară de seară la televizor. 
Ce zice, în esenţă, el? Că pe 
lângă susţinătorii căruţei 
PDL şi-ai teleguţei UNPR, 
există, la ţară, mai ales, un 
număr important de cetăţeni 
nehotărâţi electoral, care, în 
ciuda tuturor nemulţumirilor 
lor, nu s-ar înhăma la oiştea 
USL, fiindcă, în mod obiectiv, 
doctrinar adică, unii ar trage 
hăis, iar alţii cea. Ba încă, 
zice unchiul, lelea Mărie şi 
badea Gheorghe din satul X 
gândesc aşa: de bine, de rău, 
cei care sunt acum la putere 
şi-au pus sacii în căruţă, şi-au 
făcut plinul şi n-o să mai 
fure chiar în halul în care-au 
făcut-o până acum; pe când 
ăştilalţi, social democraţii 
şi liberalii, de-atâta stat 
pe tuşă, sunt stătuţi, sunt 
flămânzi, vai de-amarul lor, 
şi-abia aşteaptă s-ajungă în 
fruntea bucatelor, să prindă 
osânză: şi-atunci de ce să-i 

votăm, ca s-o luăm din nou 
de la început?
     Să se observe şi faptul că 
de sus, de la centru, pede-
liştilor li s-a dat frâu liber 
în teritoriu să facă orice fel 
de alianţe electorale. Or, 
teritoriu nu înseamnă atât 
Bucureştiul şi Timişoara, să 
zicem, ci mai ales acele sate 
şi comune unde, inevitabil, 
primarul pedelist X e văr cu 
cumnatul social-democrat Y, 
cu cuscrul liberal Z, bea un 
vin de buturugă cu moşul 
ţărănist Ţ, iar noaptea mai 
trece întru consolare şi pe la 
casa tinerei văduve XXL. În 
asemenea condiţii, circuitul 
în natură al găleţilor porto-
calii de plastic, al pungilor 
de făină şi zahăr, al sticlelor 
de ulei etc. poate duce la 
rezultate imprevizibile.
    Deocamdată Mişcarea po-
pulară e mai degrabă semnul 
unei disperări browniene; 
dar dacă ea se va cristaliza 
cât de cât, USL-ul, în ador-
mirea lui, va avea surprize 
neplăcute.

Mișcarea populară 
Browniană

OrIzOntal
1. Vizitele credincioşilor 2. 
Rău de gură 3. Frumoasa din 
port-Cap lipsit de cap!-Ungher 
4. Un vechi comentariu 5. În 
cont!-Cronici acide 6. Animaţi-
Deosebit de bun 7. Fiinţă din 
Roma!-Unul prost crescut 8. 
Parcat-Sacrificat de Paşti 9. 
Enervaţi-Nota doi la muzică 10. 
Răsăritean-Măsoară lemnul

La Fix  de Criv

ananie GaGnIUC 

Cum bine se ştie, pe întinsa 
noastră glie (dulce Româ-
nie!), cel mai la îndemâ-
nă mijloc de apropiere între 
oameni este mijlocul de 
transport în comun. Avanta-
jele lui sunt, uneori, nebănui-
te. Alteori, dau de bănuit.
Ieri am luat autobu-
zul spre serviciu. În staţie, un 
coleg mi-a propus să mer-
gem pe jos, că ajungem mai 
repede. L-am refuzat, spu-
nându-i că nu mă grăbesc. 
Mai ales că, la firma unde 
lucrez, între 8 şi 10 femeile 
freacă ness-ul şi menta, şefii 
pe subalterni, iar bărbaţii…
treaba lor!
Am urcat, parţial, în autobuz. 
Până la prima staţie m-am 

ţinut de umbrela unui călător 
care stătea, la fel de prost, pe 
scară. Că aşa e în viaţă: unii 
au maşină la scară, alţii 
beneficiază doar de scară la 
maşină…
Am tot avansat formula 
arhicunoscută „Avansaţi!”, 
mai ales că simţeam curent 
la spate. Un mucalit îmi zice: 
„Nu pot avansa, că nu mă 
lasă şeful!” Un bătrânel, mai 
şugubăţ, comentează: „Eu 
am fost general în armată. 
Nu mai am cum avansa!”
Până la a treia staţie am 
reuşit să pun şi celălalt picior 
pe scară. O groapă, cam de 
înălţimea lui Boc, ne-a aşezat 
pe toţi mult mai comod, ca 
sardelele în conserve sau 
sarmalele în oală…A urmat 
un ambuteiaj pe stradă, dar 
n-a durat mai mult de jumă-
tate de oră şi-am şi pornit, 
din nou, la drum. În maşi-
nă, miros de terebentină, 
transpiraţia îţi tăia respiraţia, 
comentarii picante şi amu-
zante, gen: „Care nu ţi-ai 
spălat, anul ăsta, ciorapii?”; 
„Tinere, nu mai sta cu mâinile 
în buzunare, că nu sunt ale 
tale!”; „Săriţi, mi-au tăiat 
poşeta!”
Câţiva au sărit, într-adevăr, 
dar cu gura, spunând, ba 

că trebuia să ţină poşeta la 
piept, ba că nu a fost atentă 
etc. Doi chiar au sărit…din 
maşină. Probabil, hoţii.
La penultima staţie s-au 
urcat, la uşi diferite, două 
ţigănci care, cu sonorul dat 
la maxim, de parcă ar fi fost 
singure şi la un kilometru 
una de alta, au început: „Fă, 
hă lă bâr, pălea!!”, „Sictir 
baştan, halea, hă lă!!”, „Bafta 
delo, ma!”
Până la serviciu am mai 
schimbat două maşini, aşa 
încât, când am ajuns, se 
schimbase până şi directorul. 
Când să semnez în tabelul 
cu prezenţa, secretara mi-a 
spus, conform unei poante 
vechi şi proaste: „Nu, că tu 
pe alt tabel…eşti!” Eram pe 
tabelul cu disponibilizaţi! 
Acum, unde şi cum să mai 
avansez?
Aşadar, la autobuze nu se-
nchid uşile, iar la serviciu, 
mi-au închis uşa-n nas! M-am 
întors acasă pe jos. Cum 
altfel? Pe sus nu puteam, 
încă n-a fost inaugurată 
autostrada suspendată…Pe 
dedesubt? Da, de-acum, o să 
umblu cu dedesubturi. Am 
un prieten de lux, care merge 
cu metroul. Acolo, atenţie!, 
se-nchid uşile!

BanCUl săptămânII

O tânără explică instanței cum s-au petrecut lucrurile:
- Domnule judecător, să vedeți, m-a legat la ochi, pe urmă  
mi-a legat mâinile. Eu atunci imediat am desfăcut picioarele  
ca să nu mi le lege și pe alea…

Fantezii

lUmEa lUI GaGU

pastIla lUI GrOșan

VErtICal
1. Ştiinţa personalităţii 2. Fără sfâr-
şit-Mers forţat 3. În bloc!-Vechiul 
obicei 4. Eliberaţi de complexe 
5. Luări de ostatici-Loveşte la 
masa verde 6. Subit!-Dimpotrivă 
7. Element de compunere pentru 
noţiuni negative-Expediat 8. Puşi 
la rând 9. La picioare-Purtătoare 
de haine 10. Sunt la fel-Un sobor 
de preoţi
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Nu mai suport acest 
transport!

Motto: „De câte ori mă las transportat de 
gânduri, mă trezesc peste graniţă!” Cristian pleşoianu

autor: Cristi Vecerdea




