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Întâlnirile ziuaveche.ro
Cu Cristian Sima

Fondatorul primei societăţii de brokeraj din România (WBS) se arată
sceptic privitor la viitorul nostru pe termen scurt: Guvernanţii ar trebui
selecţionați măcar după criteriul de cunoaştere a limbii române şi, după
ce o să facem asta, poate o să ieşim din criză. Greu de crezut !
8 Cel mai afectat de inflaţie va fi sectorul agricol. Acolo e de investit!
8 Despre Fondurile de Investiţii spune că au imaginea şi credibilitatea
compromise după Caritas, Safi şi FNI
8 “Investiţia imobiliară bună sau rea e acolo, ea există. Pui mâna pe ea.
Fondurile… Gândiţi-vă la FNI: azi ai ceva, o hârtie şi un număr pe un
calculator şi mâine poţi să n-ai nimic”, avertizează Cristian Sima		
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Anul I Numărul 32
săptămânal independent
apare în fiecare vineri

Spionii lui Dumnezeu

geopolitică
Curtoazia şi
prudenţa aliaţilor

Cum se poate scrie astăzi despre cea mai puternică
organizaţie politico-militară din istoria omenirii? Fie
denigrând-o – spre satisfacţia puterii de la răsărit -,
fie tratând cu eleganţă disensiunile dintre unii membri
ai acesteia – cum se obişnuieşte la Bruxelles-,
fie focalizând atenţia contribuabililor, la bugetele
naţionale, pe mutaţiile care nu slăbesc, ci fortifică
Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic. O comunitate
care are Cartierul General în capitala belgiană, dar
back-up-ul/sprijinul decisiv la Washington D.C.
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Cine au fost primii spioni? Care este
cel mai vechi serviciu de spionaj din
lume? Dar primele operaţiuni specifice
spionajului? Răspunsurile la aceste
întrebări se regăsesc în articolul
“Izvoarele biblice ale inteligenceului”
publicat de lectorul Boris Nicolof în
ultimul număr al revistei Intelligence,
publicaţie editată de Serviciul Român
de Informaţii.
Primele referiri la activităţi de spionaj
realizate în mod organizat se regăsesc în
Biblie, mai precis în Vechiul Testament.
Capitolul 13 din „Numerii” reprezintă
o prezentare detaliată a primul serviciu
de informaţii organizat de către Moise.
Confruntat cu o iminentă revoltă a israeliţilor, care doreau să se întoarcă în Egipt,
nemulţumiţi de lipsurile cu care se confruntau şi sfătuit de Dumnezeu.
Iosua, succesorul lui Moise, a ocupat Canaanul utilizând din plin meto-

de şi operaţiuni specifice intelligenceului modern.
Astfel, cucerirea Ierihonului, unul
din oraşele cetăţi-cheie ale Canaanului,
a fost precedată de o operaţiune de spionaj clasică. Regele Ierihonului află de
cele două iscoade şi dă ordin de prindere a lor. Astfel, este consemnată prima
operaţiune de contraspionaj. Mai departe, pe parcursul tuturor versetelor cap. 2
din Cartea lui Isua Navi este relatat cum
cei doi spioni găsesc sprijin în casa „desfrânatei” Rahab, care îi adăposteşte în
secret şi ajută la evadarea acestora din
oraşul-cetate.
Înainte de a-i conduce afară din oraş
pe cei doi spioni, Rahav cere garanţii de
protecţie. Cei doi spioni acceptă şi îi lasă
o funie roşie care să fie pusă în fereastra
casei sale pentru a fi recunoscută şi ocolită la asediul Ierihonului. Acest principiu al protecţiei surselor şi recompensării lor este valabil şi în prezent. Ca să nu

mai vorbim despre respectiva funie roşie, care reprezintă primul semafor de
comunicare.
Celor fascinaţi de povestea lui Mata
Hari, celebra presupusă spioană din perioada Primului Război Mondial, trebuie să ştie că Biblia ne oferă relatări despre predecesoare ale sale, femei israelite
care şi-au folosit farmecele pentru derularea unor operaţiuni specifice.
Cartea Iuditei prezintă modul în care
evreii i-au cucerit pe asirieni, popor puternic şi greu de învins pe vremea aceea.
Căpetenia oştilor lui Nabucodonosor era
generalul Olofern, personaj important
pentru moralul asirienilor. Văduva Iudita s-a insinuat în tabăra acestuia, simulând trădarea neamului pentru a-şi salva viaţa, după care l-a sedus. Peste noapte, aceasta i-a tăiat capul şi, după ce a reuşit să fugă, l-a atârnat la poarta cetăţii
Betulia, fapt care a dărâmat moralul soldaţilor. Astfel, prima operaţiune de infil-

trare este finalizată cu o acţiune executivă specifică serviciilor israeliene. O altă
evreică ce a reuşit să se infiltreze în tabăra duşmanilor a fost Iaela, care, la rândul
ei, s-a infiltrat şi l-a cucerit pe generalul
canaanit Sisera, pe care l-a executat cu
acelaşi sânge rece ca predecesoara Iudita, bătându-i un ţăruş în cap.
Evreii au picat şi ei, la rândul lor, în
capcana frumuseţii spioanelor. Celebră
este povestea conducătorului Samson şi
a Dalilei, frumoasa filistenă care l-a ademenit şi l-a convins să-i spună secretul
puterii sale. Bineînţeles, puterea din părul lui Samson este o figură de stil, iar
răzbunarea acestuia după revenirea puterii odată cu creşterea părului arată cât
de vechi este principiul „ochi pentru
ochi”, valabil şi astăzi în serviciile secrete israeliene.

>Articolul complet poate fi

citit pe www.ziuaveche.ro

editorial

Măcar ţineţi-vă proştii acasă!

E

Roland Cătălin Pena

catalin.pena@ziuaveche.ro

ste unu’, Alin Popoviciu de
la PDL, care stă toată ziua,
bună ziua ori la Realitatea,
ori la Antena 3. Bineînţeles
că nu e acolo de capul lui, e
trimis de partid, pentru că mai marii
lui îl socotesc meşter- comunicator.
El ar trebui să spună pe sticlă poezia
care i se dă în scris. Aşa e la toate
partidele. Cei care se ocupă de strategia
de comunicare realizează zilnic un
Punctaj, cu punctele de vedere oficiale
ale formaţiunii respective la chestiunile
care, cred ei, că ar face agenda publică
în data respectivă. Comunicatorii, gen
Popoviciu, au sarcina de a le învăţa

pe de rost şi a le recita frumos în faţa
ziariştilor şi a opiniei publice. Deunăzi
a fost un episod, tot cu un specialist
din ăsta, culmea tot de la PDL. Călin
Murg, viceprimar al Capitalei, că despre
el este vorba, turuia de zor şi doct în
studioul Antenei 3. Măi, că deştept mai
e tipul şi plin de soluţii!, ar fi zis orice
telespectator de bună-credinţă, care nu
era la curent cu treaba cu Punctajul.
umai că şmecherii
din slujba mogulului
Voiculescu s-au prins
că omul se uită cam des
pe telefonul mobil, pus
frumos în dreapta lui pe pupitrul la
care sta. Şi dă-i şi filmează-i displayul. Murg al nostru ce făcea? Păi citea
de pe telefon, unde primea mesaje cu

N

răspunsurile la chestiunile care se
ridicau în emisiune. Probabil că nu
avusese timp să-şi facă temele sau, pur
şi simplu, uitase lecţia. Aşa că un prieten
de la partid îi şoptea de zor, în scris. Dar
să revenim la Popoviciu.
unăoară, marţi seară
era la Realitatea, unde
combătea de mama focului!
Numai că, la un moment
dat, a apărut o temă în
afara Punctajului. Un student din Cluj
povestea cum a încercat să trăiască cu
salariul minim pe economie, circa şapte
lei pe zi, după ce-şi achită întreţinerea
şi celelalte daravere obligatorii. “Am
renunţat la maşina personală. Nu-mi
ajung banii de motorină. Nu-mi ajung
banii nici măcar de transport în comun.

B

Circul pe jos sau cu bicicleta indiferent
cât de frig e afară. Mănânc mult mai
puţin ca înainte”, a concluzionat
studentul. La care, trimisul Partidului pe
pământ şi la televizor n-a găsit altceva
de comentat decât cele ce urmează: “Vă
explic eu un lucru: cei care în momentul
de faţă au, cum spuneţi dumneavoastră,
471 sau 500 de lei, care oricum e foarte
puţin. Vreau să vă spun un lucru: li
s-a tăiat 25% din salariu. Credeţi că acel
25% în plus acei oameni au trăit cu mult
mai bine?”. De-aia revin şi zic: Dacă tot
trăim prost, măcar făceţi-ne hatârul şi
ţineţi-vă proştii acasă!

Lancer Sportback, un japonez pursânge la 11.500 de euro >p. 06

reportaj
Costeşti, satul osândit
la sete

Tanti Roza iese cu vaca din curte trăgând-o de funie
până la fântâna din marginea drumului. O adapă aici,
pentru a nu consuma din rezerva de apă din bazin. Nea
Victor crede că la Costeşti nu se va băga apă nici într-o
sută de ani. “Toată lumea promite, dar nimeni nu se
ţine de cuvânt! După ce se văd pe scaun, te lasă să mori
de sete!” Satul este aşezat pe o pantă fără sfârşit, astfel
încât, după ce urcăm o perioadă, începem să credem că
drumul se termină undeva în cer, ca şi cum numai acolo
se găseşte apă. >pagina 07
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Trupele speciale ale Armatei de peste Prut

Armata Naţională,
sprijintă şi logistic 		
de cea a SUA
>Potrivit locotenent colonelului Vlad Ababii,

şeful Direcţiei Politică de Apărare şi Planificare
a Apărării, odată cu stabilirea mecanismului de
gestionare a programelor de asistenţă din partea
Guvernului SUA pentru Ministerul Apărării din
R. Moldova, programul „Articole de Apărare de
Exces (EDA)” reprezintă un interes sporit pentru
asigurarea logistică a Armatei Naţionale. Cadrul
legal existent permite desfăşurarea colaborării
moldo-americane în domeniul apărării prin
intermediul mai multor programe de asistenţă.
Oficialul militar menţionează că granturile
acordate de către SUA pentru perioada anilor
2000-2009, în cadrul programului EDA, au
fost cu succes valorificate, Armata Naţională
primind loturi de tehnică militară şi echipament
individual. Totodată, în octombrie 2009, în baza
cererii Ministerului Apărării din R. Moldova,
finanţarea a fost reluată, semnându-se un
nou contract în baza căruia este livrat primul
lot de echipament individual. Lotul primit se
află la Depozitul Central al Armatei Naţionale,
fiind verificat şi înregistrat de către Comisia
permanentă de stabilire a priorităţilor de
achiziţionare a resurselor tehnico-materiale prin
intermediul programelor de asistenţă tehnică
din ţările donatoare. Merită menţionat şi faptul
că următorul lot va fi recepţionat în curând de
către Armata Naţională, el fiind deja transportat
maritim, cu destinaţia portului Odessa.

FULGER
loveşte din senin
Marius Bâtcă

marius.batca@ziuaveche.ro

Faceţi cunoştinţă cu forţele speciale ale
Armatei din stânga Prutului: Batalionul
cu Destinaţie Specială FULGER. Ar
trebui precizat încă de la început că nu
este vorba despre Brigada de Poliţie
cu Destinaţie Specială cu acelaşi nume.
Confuzie mai mult decât des întâlnită
în presa din ambele state româneşti.
Mai ales ca “Fulgerul” de la Interne
a fost implicat “la greu”, în 2008,
în reprimarea manifestanţilor care
protestau faţă de fraudarea alegerilor
de către comunişti.

18 ani şi misiuni
internaţionale
În primul rând, poate ar trebui menţionat faptul că, în prezent, BDS FULGER
este alcătuit numai din militari care au
studii (sau studiază) în străinătate, în
special la vest de Prut, mergând până
peste Atlantic, în SUA. Iar profesionalismul lor a putut fi demonstrat nu numai în
cadrul unor exerciţii de specialitate multinaţionale, dar şi în misiuni în zone de
conflict, cum ar fi Irak, Liberia, Sudan şi
Coasta de Fildeş.
La începutul săptămânii, Batalionul
cu Destinaţie Specială FULGER a ajuns
la “vârsta majoratului”, prilej cu care au
fost organizate mai multe activităţi demonstrative. Potrivit informaţiilor furnizate ziuaveche.ro de către oficialii Armatei Naţionale, BDS FULGER a fost fondat la 1 noiembrie 1992, prin decret prezidenţial. La 7 ianuarie 1993, militarii din
această unitate depuneau primul jurământ militar.
Având drept deviză „Forţă şi onoare
în aer şi pe pământ”, BDS FULGER este
destinat desantării în spatele liniilor inamice şi îndeplinirii misiunilor cu caracter special.
Primele salturi cu paraşuta au avut
loc la 25 mai 1993, fiind efectuate din
elicopterul MI-8. Semnificative rămân a
fi şi primele trageri de luptă care datează cu ziua de 27 mai 1993. În aceeaşi zi, a
avut loc şi prima conducere a maşinii de
luptă MLD-1. Pe parcursul anilor, militarii din cadrul Batalionul cu Destinaţie
Specială FULGER au participat la o serie
de aplicaţii multinaţionale precum: COOPERATIVE OSPREY-96, COOPERATIVE NIGGET-97, COOPERATIVE KEY-98,
2003, 2005, Cooperative Lancer Longbow 2006, Sea Breeze 2010.
Totodată, este de menţionat şi participarea cu succes a militarilor batalionului la acţiunile post-conflict din Irak şi în
calitate de observatori militari în misiunile de menţinere a păcii sub egida ONU
din Liberia, Sudan şi Coasta de Fildeş.
Potrivit oficialilor Ministerului Apărării din Republica Moldova, “prestaţia
militarilor din unitate a fost întotdeauna apreciată la orice fel de activităţi, mi-

litarii fiind decoraţi cu distincţii de stat
şi militare: Medalia «Meritul Militar»,
«Pentru vitejie», «În Slujba Patriei»”.

trenează pe exemplul personal al ofiţerilor, aceasta este cheia succesului nostru. Fiind o unitate de elită, demonstrăm
pregătirea noastră - suntem o forţă şi ne
executăm misiunile profesionist. Toţi
militarii noştri au studii peste hotare şi
menţinem o colaborare sănătoasă cu diferite departamente şi structuri de forţă
din Republica Moldova. La aniversarea a
18-a, colectivul unităţii este hotărât să
demonstreze încă o dată că reprezintă
elita Armatei Naţionale”.

Unitate de elită
La începutul lunii septembrie, cu ocazia împlinirii a 19 ani de la crearea Armatei Naţionale, ministrul moldovean al
apărării, Vitalie Marinuţa, afirma cu tărie că, în următorii 10 ani, Armata din Basarabia va face parte din familia armatelor occidentale. „Avem specialişti de calificare înaltă care ştiu cum să aducă Armata în familia europeană. Nu ne rămâne decât să avem stabilitatea economică
astfel încât să ne permitem să facem investiţiile necesare în dezvoltarea sectorului de apărare”, declara ministrul.
Şi, în consecinţă, cert este că din anul
2010, în cadrul procesului de reformă militară, a început profesionalizarea Batalionul cu Destinaţie Specială FULGER.
Toţi candidaţii care aspiră să fie angajaţi
în BDS trebuie să îndeplinească anumite criterii.
Astfel, cei care aplică pentru o funcţie în această unitate de elită trebuie să
fie cetăţeni ai R. Moldova, apţi medical,
pregătiţi fizic, fără antecedente penale şi
cu vârsta până la 30 de ani. În afară de
aceste criterii, sunt angajate numai persoanele care au absolvit cel puţin o instituţie de învăţământ mediu de cultură generală (colegiu) şi nu fac parte din
partide, organizaţii sau formaţiuni politice. Este de menţionat că persoanele
care vor fi angajate în BDS vor semna un
contract pe un termen de trei sau cinci
ani, cu posibilitatea de reînnoire. Aceştia vor beneficia de studii în instituţiile
de învăţământ superior militar şi civil,
studierea gratuită a limbilor străine (engleza, germana, franceza), asistenţă medicală şi tratament gratuit inclusiv pentru membrii familiei, asigurare gratuită
cu echipament, salariu lunar începând
cu 2.300 de lei (aproximativ 630 de lei),
“pensie garantată la 20 de ani de vechime în serviciu şi reciclarea gratuită la diferite specialităţi civile precum şi asistenţă post-carieră.

Ca din senin
De ziua Batalionului cu Destinaţie
Specială FULGER, pe 8 noiembrie, militarii au efectuat salturi cu paraşuta de la
înălţimea de 1.500 de metri, exerciţii demonstrative cu arma şi procedee de luptă corp la corp, elemente din tactica specială, exerciţii de alpinism, tehnici avansate de trageri şi alte activităţi specifice.
Iar pentru desantarea efectivului de la
înălţime s-au folosit sistemele de paraşutare MC-5. Cu această ocazie, generalul de brigadă Iurie Dominic, şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale şi comandantul Armatei Naţionale, a înmânat distincţii militare celor mai buni ofi-

FULGER şi ALFA-SIS,
împotriva terorismului

ţeri şi subofiţeri ai Batalionului. Decorarea militarilor a avut loc în cadrul ceremoniei dedicate celei de-a 18-a aniversării a formării Batalionului „Fulger”. “În
semn de înaltă apreciere şi deplină recunoaştere a rolului şi performanţelor obţinute pe parcursul acestui an, o parte dintre militarii din această unitate s-au învrednicit de medalia «În slujba Patriei»,
«Pentru merite deosebite în serviciul militar», „Pentru serviciul impecabil»”, se
precizează într-un comunicat primit la
redacţie.
La manifestaţii au participat invitaţi
de onoare, ataşaţi militari, elevi şi studenţi din municipiul Chişinău, dar şi
părinţii ostaşilor care îndeplinesc serviciul militar în termen. Publicul prezent la eveniment s-a familiarizat cu infrastructura, baza materială de instrucţie, tehnica militară, armamentul şi patrimoniul din dotarea unităţii, mai spune comunicatul.

Exemplu pentru
subordonaţi
Comandantul Batalionului cu Destinaţie Specială FULGER, maiorul Radu
Burduja, ne-a menţionat: „Toţi se an-

istoria se cheamĂ ceea ce s-a întâmplat, nu ceea ce vrem să se fi întâmplat	>N. iorga

În perioada 25-26 octombrie, Batalionul cu Destinaţie Specială FULGER şi Detaşamentul cu Destinaţie Specială ALFA
(Serviciul de Informaţii şi Securitate SIS) au organizat, în poligonul de instruire a trupelor speciale, un exerciţiul tactic
antiterorist „Forţele Speciale-2010”. Sub
genericul „Acţiunile Forţelor Speciale în
neutralizarea grupelor teroriste şi eliberarea ostaticilor în condiţii diverse de teren”, acţiunea s-a încadrat în planul 2010
de colaborare, instruire şi schimb de experienţă dintre Detaşamentul cu Destinaţie Specială ALFA al SIS şi Batalionul
cu Destinaţie Specială FULGER.
Potrivit informaţiilor furnizate Ziuaveche.ro de către oficiali de la Chişinău,
scopul exerciţiului a fost “ridicarea nivelului pregătirii profesionale şi perfecţionarea mecanismelor de interacţiune a subunităţilor cu destinaţie specială privind combaterea terorismului”,
cu precizarea că este vorba despre “primul exerciţiu antiterorist al subunităţilor cu destinaţie specială din cadrul SIS
şi al Ministerului Apărării privind testarea gradului de interoperabilitate în cazul apariţiei situaţiilor excepţionale”.
Exerciţiul antiterorist „Forţele Speciale-2010” se înscrie în Planul Individual de Acţiuni Republica Moldova – NATO
(IPAP), la capitolul reformarea sectorului militar de securitate şi modernizarea
mecanismului de cooperare între instituţiile de forţă, ca parte componentă a
realizării politicii de integrare europeană.
În cadrul exerciţiului au fost modelate diferite situaţii tactice care au permis
executarea misiunii cu eficienţă maximă. Reieşind din situaţia operativă creată, de către ofiţerii ALFA şi FULGER au
fost efectuate măsuri de urmărire, blocare şi neutralizare a teroriştilor. Astfel, după localizarea bazei de staţionare
a grupelor teroriste, statul major a operat o serie de schimbări, dislocând subunităţile cu destinaţie specială ale SIS şi
ale Ministerului Apărării într-o zonă cu
acces dificil. În urma acţiunilor prompte, grupurile operative de luptă au efectuat asaltul ascunzişului teroriştilor, eliberînd cu succes ostaticii şi neutralizând
infractorii.
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Summitul NATO din Portugalia

Curtoazia şi prudenţa aliaţilor
Ion Petrescu

ion.petrescu@ziuaveche.ro

Cum se poate scrie astăzi despre cea mai
puternică organizaţie politico-militară
din istoria omenirii? Fie denigrând-o –
spre satisfacţia puterii de la răsărit -,
fie tratând cu eleganţă disensiunile
dintre unii membri ai acesteia – cum se
obişnuieşte la Bruxelles -, fie focalizând
atenţia contribuabililor, la bugetele
naţionale, pe mutaţiile care nu slăbesc,
ci fortifică Organizaţia Tratatului
Nord-Atlantic. O comunitate care are
Cartierul General în capitala belgiană,
dar, back-up-ul/sprijinul decisiv la
Washington D.C.

De la 11 la 7
comandamente

MILITARI AFGANI ALăTURI DE ALIAțI

UN OFIțER AMERICAN, UN AFGAN SIMPUL
șI UN MILITAR AFGAN

Şefii delegaţiilor celor 28 de state reprezentate la Summitul Alianţei de la Lisabona, preşedinţi şi premieri şi-au propus ca pe 19 noiembrie a.c., în cadrul reuniunii de lucru să ajungă la un consens
privind noul concept strategic al NATO şi
reforma structurală a organizaţiei.
Şi ce ar fi de interes public, din hăţişul
teoretic şi tehnic al discuţiilor pe această
temă? Mutaţiile vizate la nivelul structurii comandamentelor aliate şi la palierul
agenţiilor Alianţei.
Conform datelor furnizate de publi
caţia „Europe Diplomacy&Defence”,
din 16 noiembrie a.c., din anul 1951,
până anul trecut, au fost create tot felul
de agenţii, la iniţiativa unor state aliate.
Drept urmare şi astăzi unele dintre agenţii continuă să fie utile numai unui număr limitat de ţări. Acum funcţionează
14 astfel de agenţii, în şapte ţări aliate,
cu nu mai puţin de 6.000 de funcţionari
angajaţi. Prin urmare, reforma vizează
diminuarea acestor structuri atât pentru a micşora cheltuielile, cât şi pentru a

elimina organismele paralele. Vor avea
de câştigat, prin redistribuiri bugetare:
1.achiziţiile publice; 2. sprijinul logistic
- inclusiv întreţinerea anumitor echipamente din NATO, cum ar fi AWACS; 3. comunicaţiile şi informaţiile.
Şi structurile de comandă vor fi reduse la nivelul de 9.000 de oameni, faţă de
13.500 în 2010 şi 27.000 în 1995.
Numărul comandamentelor aliate,
care erau 26 în 1995 şi acum sunt 11, va
fi redus la 7. Vor rămâne funcţionale comandamentele supreme - SHAPE din
Mons şi ACT în Norfolk -, două comandamente operaţionale dislocabile, comandamentele specifice pentru forţele
aeriene şi navale, şi o organizaţie pentru
instruirea personalului plasată sub autoritatea ACT.
Acordul prefigurat între aliaţi are la
bază o listă cu zece obiective majore de
dezvoltare, precum transportul aerian
cu elicopterul, cel aerian strategic, acela pentru sprijin medical şi măsurile de
combatere a dispozitivelor explozive improvizate – artizanale.

Un termen mai realist?
Promovarea noului concept strategic
al NATO şi diminuarea structurilor aliate, ca urmare a strădaniei secretarului
general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, de a consulta anterior, în dialoguri
bilaterale, pe liderii statelor membre,
sunt ca şi perfectate.
Viitorul Forţei de Asistenţă Internaţională pentru Securitate/ISAF a fost rezervat discuţiei cu invitaţi precum secretarul general al ONU, Ban Ki-moon,
preşedintele afgan Hamid Karzai, şi reprezentanţi ai Uniunii Europene şi Japoniei.
Ambiţia aliaţiilor? Lansarea oficială
a perioadei de tranziţie şi fixarea anului 2014 ca punct final al transferului de

responsabilitate, pentru securitatea internă, de la ISAF la armata naţională afgană. Liderii NATO au avut în vedere şi
un parteneriat de lungă durată cu autorităţile afgane, care defineşte rolul militarilor aliaţi ce vor staţiona în bazele fixate în locuri strategice din Afganistan
– după modelul utilizat acum în Irak -,
când trupele combatante se vor retrage
din acest stat.
Dezvoltarea capacităţilor proprii ale
armatei afgane, formarea profesioniştilor necesari acesteia şi susţinerea dialogului politic sunt principalele elemente
ale sprijinului aliaţilor pentru autorităţile afgane.

Atenţia acordată Rusiei
Cel mai aşteptat moment al reuniunii
aliaţilor din capitala portugheză? Consiliul NATO-Rusia, care nu este nici o concesie făcută Moscovei, nici un compromis cu unii lideri mai precauţi din Occident, ci o dovadă de inteligenţă geopolitică. Un consiliu „îngheţat”, o vreme, numai datorită agresiunii ilegitime a trupelor Federaţiei Ruse în Georgia.
Oficial, pe agenda acestui organism
au fost trecute, spre aprobare, acordul
bilateral privind transportul livrărilor de materiale necesare ISAF, cel privind condiţiile de utilizare a elicopterelor ruseşti de transport şi acela care reglementează cooperarea pentru combaterea drogurilor.
Rămâne un semn de întrebare dezirabila revizuire în comun a provocărilor de
securitate, pentru a defini baza cooperării între Alianţă şi Rusia.
Una care nu are cum evita problema
Transnistriei, după ce secretarul general al NATO a primit scrisoarea adresată lui de preşedintele actual al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu. Iar Dmitri
Medvedev are ca interlocutori, în Consi-

liul NATO-Rusia, doar lideri politici care
nu îşi vor refuza deliciul unui surâs ironic
pentru declaraţia infantilă a unui oficial de la Moscova, conform căruia trupele
ruse nu au cui să predea paza depozitelor
de armament din Transnistria...

Gentlemen’s agreement
Cu toată diplomaţia preşedintelui
rus, NATO nu este şi nu va fi o fătucă trimisă de Kremlin pe centura Oceanului
Pacific.
Chiar dacă presa de la Moscova jubilează că: 15 state membre ale NATO au
anunţat reduceri semnificative ale bugetelor naţionale pentru apărare; numai
6 din 28 de ţări aliate – respectiv Statele Unite, Franţa, Marea Britanie, Turcia,
Grecia şi Albania – alocă 2% din Produsul
Intern Brut pentru apărare, în conformitate cu obligaţiile asumate în cadrul Alianţei; bugetul NATO va avea un deficit, în
anul 2010, de 500.000.000 de euro.
Colaborarea preconizată de aliaţi, cu
Rusia, în problema apărării antirachetă
era o nebuloasă pentru Serghei Lavrov,
ministrul rus de externe, care afirma:
”Dacă vom continua pe baza unei cooperări egale, începând cu o analiză comună
a riscurilor, care există în domeniul proliferării rachetelor, atunci, o astfel de cooperare este complet posibilă.”
Pentru aliaţi, lucrurile sunt limpezi.
Ideea includerii puternicelor radare ruseşti în baza furnizorilor de date curente şi în situaţii de urgenţă constituie un gentlemen’s agreement. Nimic mai
mult.
Invitarea Rusiei la defensiva comună
împotriva unor rachete venite, evident,
din Orientul Mijlociu, nu înseamnă, deloc, renunţarea la apărarea colectivă
împotriva agresiunii declanşate asupra
unui stat membru al NATO. Chiar dacă
ofensiva ar porni de la răsărit.

Linia de miră

Decredibilizarea ministerelor de forţă
Ion Petrescu

ion.petrescu@ziuaveche.ro

Prima regulă. Instruit în condiţii speciale, echipat ca în structurile similare
din democraţiile consolidate, dotat cu
tot ceea ce îi poate asigura succesul profesional, asigurat pe viaţă pentru situaţiile în care poate, pe timpul executării misiunilor, să treacă Styxul, într-o clipă tragică. Şi plătit conform riscurilor asumate. A doua regulă. Subordonarea acestui
profesionist în uniformă, numai acelora
care au avut, înaintea sa, un parcurs de
carieră care justifică poziţionarea lor pe
trepte ierarhice superioare. Regula nu-

mărul trei. Absenţa comenzii politice. Şi
ultima regulă. Călcată în picioare, ca şi
primele trei, în România de azi. Un ministru vine şi pleacă împreună cu echipa
sa. Toate aceste enunţuri sunt ridicole în
ţara cinismului, condusă cu sarcasm, de
pe malurile Dâmboviţei. Se condamnă
public conduite deviante, reale, ale unor
profesionişti din structurile militarizate
ale statului, dar nu se doreşte a se analiza cauza pentru care s-a ajuns la o asemenea situaţie. E frumos să faci pe lupul
moralist, pe micul ecran, în faţa naţiunii, condamnând atitudini neconforme
cu condiţia de cetăţean supus jurământului militar. Dar se uită voit realitatea că

Ursul nu joacă de bunăvoie >PROVERB ROMÂNESC

partidele care s-au perindat la guvernare, fără nici o excepţie, au folosit organigramele ministerului forţelor armate şi
a celui de interne, ca pretext legal, pentru a încadra oameni incompetenţi, pe
importante funcţii decizionale. Care nu
au plecat cu ministrul ce i-a blagoslovit
cu posturi total nemeritate, pentru care
nu aveau nici studiile, nici experienţa,
nici calităţile profesionale necesare. Nimeni nu a solicitat celor două ministere o statistică privind numărul exact de
persoane încadrate din ordinul unui ministru sau altul, câte au părăsit instituţia la plecarea acestuia, câte au rămas şi
ce promovări, aparent meritate, au avut

loc în timp. Toate aceste evoluţii determinând o parazitare socială tolerată de
toţi şefii de stat şi premierii ţării, după
1989. Grav nu este că un poliţist – care
ar fi trebuit să beneficieze de prezumţia
de nevinovăţie – şi-a permis să îşi apere singur cauza la o televiziune sau alta.
Intolerabil, pentru unii guguştiuci, care
mor dacă nu se văd o seară, într-un studiou tv, este faptul că nu a tăcut. El ar fi
fost aplaudat, dat chiar exemplu întregii naţiuni, dacă făcea dezvăluiri care să
decredibilizeze pe un decident sau altul.
Am ajuns o societate în care trăim ca pe
vremea romanilor. Cu firimituri de pâine şi circ de doi bani...

online

www.ziuaveche.ro

dacă vrei să ai puterea informaţiei

04 DialogurileIolandei
Vineri 19 noiembrie 2010

Vremea criticii de întâmpinare apune încet

Publicul n-ar trebui să se
încreadă în criticul literar
• I.M. Naivităţi ale pieţei libere…

Bogdan-Alexandru Stănescu (n. 1979),
critic şi eseist literar, este în prezent director editorial Polirom, şi totodată primul
editor român acceptat să participe la Fellowshipul de la Ierusalim, cel mai important program de pregătire profesională
dedicat editorilor şi agenţilor literari din
întreaga lume. Pe durata a şapte zile de
stagiu (18-25 februarie 2011), va participa la seminarii şi la întâlniri pofesionale cu autori prestigioşi şi profesionişti de
la cele mai importante edituri din Statele
Unite, Marea Britanie, Germania şi Franţa. A mai participat până acum la stagii
de pregătire în Germania, Olanda, Mexic,
Italia, Spania sau Londra.
Din 2005 coordonează Departamentul
de traduceri din literatura universală de la
Polirom (colecţiile „Biblioteca Polirom”,
„Thriller”, „Chic”). Dintre autorii importanţi publicaţi în cei cinci ani de activitate se numără: Ernest Hemingway, Doris Lessing, Paul Aster, Orhan Pamuk sau
Henry Miller. Este doctorand în literatura română contemporană, cu o teză despre Emil Botta. Absolvent al Facultăţii de
Litere din cadrul Universităţii Bucureşti.
Master în literatură comparată şi în Istoria Artelor. A colaborat cu majoritatea revistelor de cultură româneşti. În 2007, a
câştigat faza naţională a Concursului Young Publisher of The Year, apoi a participat, la Londra, la faza internaţională,
unde a câştigat secţiunea de „book-pitch”. Din 2008, este preşedintele Festivalului Internaţional de Literatură de la Bucureşti.
Este primul editor român acceptat ca
participant la Fellowshipul de la Ierusalim, cel mai important program de pregătire profesională dedicat editorilor şi
agenţilor literari din întreaga lume. Pe
durata celor şapte zile de stagiu (18-25
februarie 2011), coordonatorul colecţiei
„Biblioteca Polirom” va participa la seminarii şi întâlniri pofesionale cu autori
prestigioşi şi profesionişti de la cele mai
importante edituri din Statele Unite, Marea Britanie, Germania şi Franţa.

B.A.S. O editură, mai ales una mare,
oferă distribuţie, o promovare de multe
ori judicios împărţită între toate titlurile şi nişte lansări. Dacă autorul nu se implică decisiv în eforturile de promovare,
soarta cărţii e pecetluită. Aud scriitori
români care şi-ar dori ca o instituţie a
statului să le ofere salariu pentru a scrie.
Îmi pare rău pentru cei care gândesc aşa:
orice mare scriitor străin munceşte, are
diverse joburi până cunoaşte succesul.
Să nu uităm că Rushdie a lucrat într-o
firmă de publicitate londoneză.

• I.M. La noi, ideea de scriitor

profesionist, asta înseamnă. Şi totuşi,
mai trebuie să creadă cititorul în
opiniile critice?
B.A.S. Parţial, am răspuns la întrebarea aceasta puţin mai sus. Sincer, nu
cred că publicul ar mai trebui să se încreadă în criticul literar. Sunt prea multe sfori trase aici, prea multe jocuri de
putere. Poate acolo unde există o unanimitate (impusă şi de un bun-simţ pe cale
de dispariţie) cititorul ar trebui să încerce. Eu, care am fost şi în tabăra cealaltă, ştiu că nu pot avea încredere în foştii mei confraţi.

• I.M. Aserţiunea ta mă face ceva mai

atentă. De ce se face ,,vinovată“ critica
literară?
B.A.S. Nu ştiu să răspund, dar hai
să luăm un exemplu prea puţin teoretic: se dă un roman, se iau doi critici din
aceeaşi generaţie, amândoi respectaţi,
unul dintre ei “rade” romanul, celălalt
spune că e cartea secolului. Eu, cititorul, ce să mai cred? Dar eu, scriitorul?

• I.M. ,,Eu, scriitorul”, fiinţă alcătuită

din infinite egolatrii, voi fi de acord
numai cu laudele. Nu-i firesc? De
cititor, cui îi mai pasă? Despre ce autori
ai scrie astăzi, cu plăcere?

• Iolanda Malamen: Bogdan-

Alexandru Stănescu, “Ceea ce ne
desparte. Epistolarul de la Hanul lui
Manuc“, cartea ta şi a lui Vasile Ernu,
apărută de curând la Editura “Polirom”
şi prefaţată de Radu Cosaşu, este un
schimb de scrisori, publicate şi în presa
literară, care au ca pretext o dispută
literară asupra “celui mai mare scriitor al
tuturor timpurilor...
Bogdan Alexandru Stănescu: Cartea
scrisă cu Vasile Ernu e, cred, ultima jucărie pe care mi-o permit în viaţă. A pornit ca o joacă, a continuat tot aşa, însă finalul are o doză de dramatism care ne-a
dus spre un final “natural” al dialogului.
De fapt, o carte despre cărţi fie nu se termină niciodată, fie nu începe niciodată.
Aşa că, după cum îmi place să spun, a ieşit
o carte “de plajă”, dar de Vama Veche spre
sfârşitul lui septembrie, în timpul săptămânii. ,,Cearta“ noastră despre “cel mai
mare scriitor al tuturor timpurilor” n-a
fost altceva decât un pretext pentru a citi
şi a reciti, timp de patru ani.

• I.M. Ce îl poate hotărî pe un tânăr

şi foarte bun critic literar să accepte
funcţia de editor de carte străină, la o
editură, fie ea şi importantă?
B.A.S. Probabil că o doză enormă de
inconştienţă. Probabil o saturaţie cauzată de prea mult timp petrecut într-un mediu acid, cum este televiziunea. Poate dorinţa de a avea cărţi. Posibil iluzia unui
job „unde stai şi citeşti”. Admiraţia faţă
de o colecţie care continua linia Editurii
Univers, linie devorată în liceu şi în facultate. Dar, în principiu, dacă încerc să mă

B.A.S. Aş scrie un “studiu” dedicat
prozatorului Radu Aldulescu. Aş scrie
un ”studiu” despre opera lui Ioan Lăcustă. Aş scrie despre poetul Petre Stoica.

• I.M. Îţi e dor de poezie?
B.A.S. Da, îmi este dor de poezie!
gândesc la ce m-a hotărât pe mine, la 26
de ani neîmpliniţi, să aleg drumul acesta,
îmi vine în minte doar o toamnă friguroasă, un foarte bun prieten care urma să plece din ţară, definitiv, şi dorinţa mea de a
schimba ceva. În mine.

• I.M. Nu te-a îndepărtat asta într-un fel
de la acel frison al comentariului critic?

B.A.S. Nu, nu foarte mult. Citesc în
continuare cam tot ce se publică, iar munca la Polirom te ţine conectat la literatura română.

• I.M. Ce tehnici de supravieţuire are o
asemenea editură, pentru a putea ocoli
urmările crizei?

B.A.S. În primul rând, trebuie foarte
mult calcul la rece. Cât mai puţine gesturi
gratuite. Da, putem spune o doză foarte
mare de cinism. Dar, ca în orice afacere,
trebuie să ai în gând faptul că de succesul
ei depind foarte mulţi angajaţi şi, prin extensie, familiile lor.

• I.M. Ai participat, cum e firesc în

ultimii ani, la multe târguri internaţionale
de carte. Ne situăm onorabil măcar în
Europa?

B.A.S. Cred că stăm foarte bine. Mai
ales într-un context European restrâns,
cel al Europei Centrale şi de Sud-Est. Nu
cred că ar trebui să avem vreun complex.
De fapt, ultimii ani au constituit un început pentru mult discutatul destin al
traducerilor în limbi străine. Avem autori traduşi la edituri europene importante, iar asta nu înseamnă altceva decât că vor veni după ei şi alţii.

• I.M. Ce spui despre critica de

întâmpinare, în momentul ăsta?
Poţi s-o defineşti?
B.A.S. Nu, nu mai pot face aşa ceva.
Dacă m-am îndepărtat de ceva, aceasta
a fost critica, mai ales aceea de întâmpinare. M-am îndepărtat şi sufleteşte, şi
practic. De multe ori nu-i mai văd sensul. Şi sunt foarte convins că vremea criticii de întâmpinare, pe print, apune încet, încet. Paşii naturali pe care îi face
triada Autor-Operă-Receptor este aceea de a da din ce mai multă importanţă celui din urmă. Blogul de carte, forumul de discuţie sunt formatori de opinie cu greutate mai mare decât cea pe
care o are criticul de carte din paginile… de fapt, care pagini? În afară de revistele de cultură, cu tiraje infime, ce co-

tidian mai investeşte într-o pagină specială de carte?

• I.M. Să te mai întreb oare şi despre

• I.M. Da, raportul apariţii editoriale

B.A.S. Ţin din ce în ce mai puţin de
contemporaneitate. Mă întorc la Joyce, recitesc Stendhal, am recitit de curând Dostoievski, Tolstoi. Citesc Nabokov, citesc o dată pe an „Darul lui Humboldt“.

versus semnalările lor pe print este
disproporţionat…

B.A.S. Multe cotidiene au transformat pagina de cultură într-una de “timp
liber”. Cartea e din ce în ce mai înghesuită între ultimul film, horoscop şi un
concert Metallica.

• I.M. Multe nesincerităţi, confuzii,
ezitări, şi entuziasme contrafăcute
(de dinainte de 1990), au fost cumva
uitate?

B.A.S. Acele confuzii, cum le numeşti, au devenit un balast prea greu,
cred, pentru scriitorul român matur.
Dacă generaţia tânără ştie cum să abordeze un târg internaţional de carte, ştie
să vorbească în public şi să participe activ la soarta propriei cărţi (da, într-adevăr, evit termenul marketing, deşi n-ar
trebui), văd scriitori valoroşi, trecuţi de
50 de ani, care aşteaptă. Aşteaptă să se
întâmple ceva. Aşteaptă ca publicul să
aibă revelaţia că trebuie să citească o
carte pe care autorul o aruncă pe piaţă.

Multe cotidiene au transformat pagina de cultură într-una de “timp liber” >B.A.Stănescu

preferinţele literare de ultim moment?

• I.M. Bogdan Alexandru Stănescu,

te rog să-mi spui în încheiere cum
sunt vremurile pentru literatură, şi
dacă listele tale valorice (secrete sau
exprimate făţiş), coincid cu ceea ce este
deja validat.
B.A.S. Nu, nu sunt vremuri prea vegetariene. Din fericire, ceea ce numim
industrii culturale au căpătat un contur
mai mult sau mai puţin clar şi la noi. Adică maşinăria s-a pornit şi nu cred c-o mai
opreşte cineva. Cât despre listele mele
valorice, de multe ori văd topuri de vânzare care mă îngrozesc, de multe ori citesc cronici care mă scot din sărite, dar,
câteodată, mă pliez şi pe gustul general.
În ultima vreme, romanul lui Nimigean
a reuşit să mă mai scoată din amorţeală.
E o carte superbă, devastatoare. S-ar putea să nu aibă succes la public…
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CU cRISTIAN SIMA

Cel mai afectat de inflaţie va fi
sectorul agricol. Acolo e de investit!
Cine este Cristian
Sima

Mihaela Popescu Taulet,       
Roland Cătălin Pena
Fondatorul primei societăţii de brokeraj din
România (WBS) se arată sceptic privitor la
viitorul nostru pe termen scurt: Guvernanţii
ar trebui selecţionați măcar după criteriul de
cunoaştere al limbii române şi, după ce o să
facem asta, poate o să ieşim din criză. Greu
de crezut!
8

Despre Fondurile de Investiţii spune
că au imaginea şi credibilitatea
compromisă după Caritas, Safi şi FNI

8

“Investiţia imobiliară bună sau rea
e acolo, ea există. Pui mâna pe ea.
Fondurile… Gândiţi-vă la FNI: azi
ai ceva, o hârtie şi un număr pe un
calculator şi mâine poţi să n-ai nimic”,
avertizează Cristian Sima.

• Ziuaveche.ro: Domnule Cristian Sima,

vă rugăm să ne faceţi o scurtă caracterizare
a pieţei fondurilor de investiţii în România,
trecând în revistă evoluţia fondurilor
româneşti, ritmul pieţei şi tendinţele
actuale.
Cristian Sima: Fondurile de investiţii
care există la ora actuală sunt de dimensiuni foarte mici, sunt gestionate de obicei de
către bănci sau de câteva case de brokeraj,
dar şi acelea au o bancă în spate. De obicei,
sunt bazate pe achiziţionarea de acţiuni româneşti în cea mai mare parte sau de cupoane la Fondul Proprietatea, că asta e moda cea
mare acum. Există un fond care a cumpărat peste 50% din active numai cupoane la
Fondul Proprietatea, fond particular, gestionat de Intercapital. Problema e că, normal,
un fond mutual sau un hedge funds n-ar trebui să deţină mai mult de 10% dintr-un activ
suport. În occident e greu să pui banii la un
fond într-un procent mai mare de 10%. Un
fond al lui Societe Generale, de exemplu, nu
poate să cumpere nici Microsoft, nici Apple,
oricât de bune ar fi ele, într-un procent mai
mare de 10%. Şi există o logică: logica e, ca,
dacă acţiunea respectivă se prăbuşeşte puternic, să nu fie deţinătorii de unităţi de fond
afectaţi într-o proporţie foarte mare. Pentru
că în momentul în care ai 50% din fond şi o
singură acţiune, iar fondul respectiv scade
10%, acţiunea scade şi ea cu 10% şi atunci
unitatea de fond scade şi ea cu 5%. Au mai
apărut acum fonduri care te îmbie să cumperi acţiuni legate de societăţi care exploatează aur, o face tot Intercapital, şi deşi în
România pe piaţa bursieră de la Sibiu poţi
să cumperi aur direct la termen cu doar 4%
marjă, deci cu 4% poţi să cumperi o uncie de
aur, adică cu patruzeci şi ceva de dolari poţi
să achiziţionezi o uncie de aur. Aurul la Sibiu
e cotat în lei, accesibil oricărui cetăţean, fondurile astea legate de aur nu cumpără aur direct de la Sibiu, sau de la Chicago, ori din altă
parte sau lingouri cu delivery, ele cumpără
acţiuni la societăţi care exploatează aur. Dar
nu cumpără la marile societăţi din Africa de
Sud, care merg foarte bine, cumpără la Roşia Montană.

Nimeni nu anunţă
investitorii în ce şi-au băgat
banii
• Z.V. De ce ?

C.S. Întrebaţi-i pe ei ! Sunaţi-l pe Răzvan
Paşol şi întrebaţi-l de ce nu cumpără aur direct dacă tot are un i-fond gold pe care l-a
lansat acum şi vrea bani de la oameni. Oricum toate fondurile de investiţii au imaginea şi credibilitatea compromisă după Caritas, Safi şi FNI. Nici unul nu a înţeles că singurul lucru cu care poate să-şi perie credibilitatea compromisă, nu de ei, ci de cei de dinainte, de predecesori, e sa fie transparenţi. Deci
nimeni nu vrea să anunţe investitorii în ce şiau băgat banii exact, la ce preţuri au cumpărat aceştia şi aşa mai departe. Iar CNVM-ul e
destul de tolerant la capitolul asta.

Nici străinii nu sunt mai
cinstiţi decât ai noştri
• Z.V. Cine mai bagă astăzi bani în România

în fonduri de investiţii?
C.S. Păi bagă destui de mulţi. Există un
fond de investiţii destul de mare a lui Erste
Bank, fosta BCR, aşa ca să vedeţi că nici străinii nu sunt mai cinstiţi decât ai noştri şi după
ce ce au cumpărat aproape 6% din acţiunile
BVB, acţiunile au crescut aşa peste noapte de
la 25 lei la 42 lei, acolo la 42 fondurile de investiţii a lui Erste au cumpărat bine-mersi acţiunile şi acuma acţiunile BVB cad. Stilul clasic.
Suveică, vântu-i trebuie şi…merge! Fondurile la noi sunt foarte mici. Nici măcar nu există vreun fond care să sară de 100 milioane, de
50 milioane. Mai există şi fondurile de pensii. Fondurile de pensii, nu mă întrebaţi cum
sunt gestionate, pentru că n-am văzut nici un
raport, nu ştiu unde se duc banii ăia şi ce se întâmplă cu ei. Trebuie să vorbiţi cu unii de la o
societate de asigurări care au un fond de pensii
şi să-i intrebaţi ce fac cu banii ăia. Unde ii plasează. Numai în România? Gândiţi-vă: e foarte
greu să-i plasezi în România. Un fond din ăsta
care a plasat banii în România, ţinând cont ca
piaţa acţiunilor spot pe care ei le-au cumpărat
are un volum între 2 şi 3 milioane de euro pe
zi, hai 6 milioane de euro în zilele mai bune.
Dacă un fond sau două au de lichidat zece milioane, prăbuşesc acţiunea sau bursa. Pentru
ca bursa este foarte mică, foarte slabă la noi.
Încă o problemă care ar trebui scoasă de mult,
ar fi aceea că tot ce s-a întâmplat cu SAFI, dar
şi FNI, s-a întâmplat pentru că li s‑a permis să
cumpere acţiuni necotate. Lucru care nu există în Europa. Deci asta e problema fondurilor.
E foarte bine fondurilor astea să le dai libertatea ca să cumpere şi să vândă tot ce vrei, dar
problema e cine le supraveghează?! Şi cine îi
supraveghează, nu prin reguli dure supraveghează, pentru că a omorât piaţa fondurilor;
după afacerea FNI, au pus atâtea restricţii că
nimeni n-a mai creat nici un fond! Deci ei trec
de la o extremă la alta!

Aveai de luat,
dar nu mai era!
Când era Vîntu (FNI) se făcea orice, cu
banii făceai ce voiai, cumpărai şi castraveţi;
când era Danielescu, de la Cataramă (SAFI),
ăla avea altă tehnică: împrumuta bani la firmă, ca şi cum fondul ar fi fost bancă, dobânzile
alea imense le punea deja în bilanţ şi ziceai «eu
am de luat nu ştiu cât...», aveai de luat, dar nu
mai era! N-avea provizioane pe el, n-avea nimic; lucra ca o bancă fără reguli. Ei şi am trecut de la chestia asta fără reguli, la ceva îngrădit numai de reguli, astfel încât e foarte greu
să mai faci ceva în România.

Inflaţia va fi galopantă
• Z.V. Ce recomandaţi cetăţenilor care

dispun de cash? Ce să facă ei cu banii? Unde
să-i investească?
C.S. Eu sunt de părere că în viitorii cinci ani
inflaţia va fi galopantă. Cine ţine cash în bancă la dobânzile astea foarte mici, nu va avea

decât de pierdut. Şi atunci îi dau sfatul să ţină
cât mai puţin cash şi să investească. Cel mai
bine ar fi să investească într-o afacere proprie
din care să câştige şi el şi familia, nu să se îmbogăţească, dar să-şi asigure un trai. Ăsta ar
fi cel mai bun lucru. Dacă deja are afacerea şi
ăştia sunt bani economisiţi, atunci să-i investească în ceea ce crede el că va fi cel mai afectat de inflaţie. După părerea mea, cel mai afectat de inflaţie va fi sectorul agricol, pământurile agricole, recoltele, cerealele, cafeaua, zahărul, tot ce vreţi dvs…

• Z.V. În momentul actual, investiţia
într‑un fond e mai sănătoasă decât investiţia
imobiliară?
C.S. Nu. Investiţia imobiliară bună sau rea
e acolo, ea există. Pui mâna pe ea. Fondurile…Gândiţi-vă la FNI: azi ai ceva, o hârtie şi
un număr pe un calculator, şi mâine poţi să
n-ai nimic! Deci fondul de investiţii poate să
dea faliment să ajungă zero, în schimb clădirea, oricât de proastă ar fi ea, poate să-i scadă
preţul cu jumătate, cu 60%, dar e acolo, există, pui mâna pe ea. Şi clădirea, şi pământul.
Nu ţi le fură nimeni.
• Z .V. Legislaţia actuală care reglementează

activitatea fondurilor e completă? Dacă nu,
ce măsuri s-ar impune de urgenţă?
C.S. Ca CNVM-ul să se ducă la AFS, adică la
CNVM-ul britanic, pe pagina de fonduri, unde
sunt regulile şi să dea COPY/PASTE şi să traducă în limba română şi să nu schimbe nici o virgulă, nici un cuvânt, să nu inventeze nimic şi
să-l pună pe ăla şi ar fi cel mai bine. Altfel facem democraţia originală suedeză a lui Iliescu. Şi uite unde am ajuns!

Bancherii noştri nu
au fost obişnuiţi să piardă

de investiţii pe termen foarte lung. Şi atunci
ei ajung să îşi taie această pierdere numai forţaţi. Forţaţi de insolvenţe, forţaţi de diverse
circumstanţe. Greşeala mare că nu s-a întâmplat şi la noi ca la ei, este pentru că nu a existat
nici un fel de selecţie naturală. În timp ce în
SUA am avut o superbancă ce a dat faliment,
plus 1.800 de falimente de bănci mai mici şi
care băncile alea mai mici erau de dimensiunea lui Transilvania sau Carpatica de aici,
în România nu am avut în ultimii doi ani nici
un faliment de bancă. Cât nu va exista selecţia naturală, vom avea tot gunoiul băgat sub
preş şi prin gunoiul ăla mai există şi o verighetă. Nu ştim care e verigheta, că e amestecată cu gunoiul.

Mulţi ar fi interesaţi
de active toxice
• Z.V. Dar un astfel de fond ar fi atractiv şi

interesant în vederea curăţării “gunoiului”?
C.S. Da. Mulţi ar fi interesaţi de active toxice. În America a cumpărat statul în primul
rând. Cel care a cumpărat cel mai mare volum de active toxice e statul. Dar problema e
că nu ştiu dacă e bună soluţia. Părerea mea e
că nu‑i bine nici ce fac ei acolo. Şi anume tipăresc bani, şi cu bani tipăriţi cumpără active toxice. Pentru a injecta direct. Nici asta nui o selecţie naturală.

Ne trebuie o guvernare
cu mână forte, luminată,
cu profesionişti şi mulţi
intelectuali
• Z.V. Cum vedeţi anul care vine?

• Z.V. Ar fi interesant un fond de investiţii

care să intermedieze şi să recupereze din
pachetul băncilor nişte credite imobiliare,
care ar diminua şi ar face mai volubilă
lichiditatea bancară?
C.S. Da. Dar pentru asta băncile ar trebui
să accepte să-şi vândă creditele neperformante. Păi hai să vedem: o unitate bancară care
are un credit imobiliar la un dezvoltator de 41
milioane. Dacă e băgat în insolvenţă, a doua
zi trebuie să facă provizioane de 18 milioane.
Şi dacă vine un client şi-i cumpără creditul cu
20, e fericit pentru că recuperează atât ăia 18
blocaţi, cât şi 20 cash. Şi e perfect fericit. De
ce băncile nu o fac şi nu încearcă să le vândă direct? O dată din cauza imaginii, şi o dată
pentru că bancherii noştri nu au fost obişnuiţi să piardă. Ei nu taie pierderea de la rădăcină. Adică un bun jucător la bursă, sau un bancher occidental cum au fost Merill Lynch sau
Goldman Sachs, în momentul când au intrat
în criză, au zis «trebuie să scap» şi au scăpat de
anumite active toxice, vânzându-le şi cu cinci
cenţi la dolar, cu zece, cu douăzeci, a luat cât
a putut, dar le-au vândut. N-au aşteptat să se
facă un cent sau zero. Cei care le-au cumpărat,
unii au câştigat, unii au pierdut şi aşa mai departe. Asta se numeşte să accepţi să îţi iei pierderea acasă în orice fel de strategie investitorială. Nu poţi să ai toate speculaţiile câştigătoare. Soros spunea: «Orice speculaţie necâştigătoare, devine investiţie pe termen lung».
La ora actuală, băncile româneşti sunt pline

- Preşedinte WBS Holding Ltd.
- Membru în Consiliul de Administraţie
SIBEX
- Acţionar HotNews.ro
- Membru în Consiliul de Administraţie
Casa Română de Compensaţie
- A creat o companie financiară proprie,
BBB, înregistrată în Montpellier, Franţa
- A dezvoltat şi a aplicat formula Cross
-Ross-Rubinstein pentru calculul
garanţiilor
poziţiilor short
- A elaborat strategii de mărire de
capital pentru FIAT,

C.S. Anul care vine, economia mondială va
avea de suferit. În unele ţări va exista acel „U“,
adică am căzut, stăm la nivelul ăsta şi creştem
mai târziu, în nici un caz nu va fi o revenire în
„V“, să nu vă aşteptaţi ca anul viitor PIB-urile să crească, ba dimpotrivă să scadă şi nu numai la noi, ci în toată Europa şi în toată lumea
şi pericolul va fi inflaţia. Cine va reuşi să lupte bine cu inflaţia, va ieşi primul din criză. Noi
vom importa inflaţia asta. N-am creat-o noi,
nu încercăm să o creăm, nu încercăm să devalorizăm moneda. Dacă vrei neapărat să lupţi,
poţi să lupţi, dar nu cred că avem mari şanse.
Şi asta independent de cine va fi la guvernare.
Ceea ce ne trebuie este o guvernare cu mână
forte, luminată, cu profesionişti şi mulţi intelectuali. Guvernanţii ar trebui selecţionati
măcar după criteriul de cunoaştere al limbii
române şi, după ce o să facem asta, poate o să
ieşim din criză. Greu de crezut! Greu de crezut
pentru că la ora actuală şomajul e foarte mic în
România. Deci România până nu ajunge la un
15-20% şomaj nu înţelege că e în criză.

Abandonul este momentul
cel mai dur
• Z.V. Care a fost cel mai minunat moment

din viaţa dvs. şi care a fost cel mai dur?
C.S. Cel mai plăcut moment din viaţa mea
a fost când s-a născut fi-mea. Cel mai dur?! Au
fost foarte multe! Pe alea mi le aduc aminte cel

Anul care vine, economia mondială va avea de suferit >Cristian Sima

Montedison şi Ferfin în
cooperare cu CRF și BMI
- A creat Industrial Basket-ul italian A şi
B (SBC Warburg)
- A creat warrant-ul Super Mario - Super
Sima, cotat la Bursa din Londra
-Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Bancare Siena, Italia
- Licenţiat în Matematică
- Master în Matematică
- Doctorat în Matematică
Lucrări şi publicaţii:
- On a Possible Converse of the Lagrange
Theorem in R**n-1982, Revue Roumaine
de Mathematiques Pures et Appliquees
- AF Algebra and Their Bratelli Diagrams1986, American Mathematical Monthly
- K-Theory for Connes Representative
Groups-1992, Annuario di Scuola
Normale di Pisa
mai bine şi e greu să fac o selecţie. Mi-e foarte, foarte greu să fac o selecţie, dar, oricum şi
asta e sigur, cel mai dur moment va fi cel în
care mă voi blaza. Pesemne mă voi blaza până
la sfârşitul vieţii pentru că există o curbă aşa
descendentă a vârstei şi la un moment dat o
să fiu blazat. Şi ăla o să fie momentul cel mai
dur. Am încercat să nu fiu blazat niciodată, să
am întotdeauna speranţe, idei şi să le pun în
practică. Uneori am reuşit, alteori nu am reuşit, dar entuziasmul mi-a rămas. Dar la un moment dat mă voi blaza, e uman să se întâmple
aşa. Eu sper să fie după 80 de ani şi atunci pesemne va fi momentul cel mai dur pentru că
aşa este abandonul. Abandonul este momentul cel mai dur. Când abandonezi să lupţi pentru orice, ăla e momentul cel mai dur. Şi în căsnicie, momentul în care abandonezi şi te duci
la avocat să ceri divorţul ăla e momentul cel
mai dur. Până atunci, mai ai o speranţă!
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it şi auto: două industrii gigant

Lancer Sportback,
Renaul Fluence,
maşina anului 2011 în
România

un japonez pursânge
la 11.500 de euro

Renault Fluence a fost desemnat, de către Uniunea
Ziariştilor şi Editorilor Auto, maşina anului 2011 în
România. Fluence a adunat 147 de puncte devansând
cu 37 de puncte următorul clasat Opel Meriva, care a
câştigat recent trofeul Volanul de aur. Pe locul trei s-a
situat Dacia Duster, premiantul de la clasa SUV-ul anului,
cu 99 de puncte. UZEAR a mai desemnat câştigătoarele
la alte două categorii: City-car-ul şi Designul anului
2011. City caru-ul anului 2011 a fost ales Suzuki Swift, cu
220 de puncte, pe locul secund situându-se, cu doar 11
puncte în devans, Chevrolet Spark. Designul anului a fost
atribuit modelului Opel Meriva, urmat de hibrida Honda
CR-Z şi Suzuki Kizashi. >C.F.V.

O nouă compactă
de la Canon
Dan Şerbănescu

www.Playtech.ro

Cea mai nouă compactă lansată de Canon, PowerShot S95, se adresează în special acelor entuziaşti ce doresc să poată realiza fotografii în condiţii de iluminare scăzută.
PowerShot S95 include sistemul Canon HS, o
combinaţie între un senzor CCD de înaltă sensibilitate, 10 megapixeli şi puternicul procesor de
prelucrare a imaginii DIGIC 4. Controlul manual al setărilor ISO şi controlul balansului de alb
în modul Low Light oferă un control eficient asupra fotografiilor efectuate în medii întunecate.
O lentilă Canon f/2.0 completează sistemul HS, permiţând intrarea unei cantităţi mai mari de lumină
şi folosirea unui timp de expunere redus pentru a
surprinde cu fidelitate subiecţii aflaţi în mişcare.
Sistemul de lentile wide-angle de 28 mm asigură un zoom optic de 3,8x, iar Canon Image Stabilizer (IS) contracarează tremurul camerei. De asemenea, Hybrid IS previne apariţia efectului de blur în cazul fotografiilor executate de aproape, atenuând tremurul imaginii indus de cameră în cazul fotografiilor macro.
PowerShot S95 înregistrează filme HD 720p la 24
fps cu sunet stereo. Includerea efectului Miniature în filme adaugă, de asemenea, o nouă dimensiune experienţei video a utilizatorului, permiţând
filmarea la o viteză redusă pentru efecte dramatice şi captivante.

Cătălin F. VĂRZARU
catalin.varzaru@yahoo.com

Lancer a fost primul model din noul
concept definit de Mitsubishi care a
lansat celebrul bot de avion. Forma
agresivă și amprenta tip Mitsubishi pe
care o lasă mașina au aprins pasiunile
unor șoferi din România. Lancer a ajuns
să fie cumpărat nu numai pentru că e
un japonez pursânge, ci pentru că arată
într-un anume fel. Prima oară a apărut
în varianta clasică, sedan. Pe acest șasiu
a fost conceput temutul Evo, un etalon
în lumea sportului cu motor, o piatră
greu de răsturnat de oricare mașină de
fițe care are sub capotă o herghelie de
armăsari. Succesul modelului Lencer a
împins Mitsubishi să scoată și varianta
hatchback, denumită sportback. O
opțiune pentru pasionații modelelor
în cinci uși, aparent mai scurte, dar mai
sportive.
Trebuie să spun încă din start că am
avut ocazia să testez toate versiunile de
Lancer disponibile pe piața românească.
Și dacă, de obicei, importatorul dă la test
modele echipate full-option, de această

dată am ales o variantă de bază care are
un preț de 11.511 de euro cu TVA, dacă luăm
în calcul și trei tichete Rabla. N-aș vrea să
vorbesc prea mult despre designul unui
Lancer, pentru că modelul are deja câțiva
ani pe piață și este cunoscut. Aș dori să
trec în revistă câteva din funcțiile care se
găsesc pe varianta de bază a unui Lancer.
Și mă refer la sistemele ABS (sistemul de
antiblocare a roților la frânare), EBD (sistemul de distribuire a forței de frânare) și
BA (asistarea la frânare de urgență) care
vin în pachetul standard minimal. Totodată, există și un sistem de control al
tracțiunii și stabilității M-ASTC, patentat
de Mitsubishi, care are rolul de a păstra
mașina pe direcție în cazul unei supravirări sau a pierderii aderenței la una dintre roțile motoare. Pe lângă aceste sisteme, există airbaguri pentru șofer și pasa-

geri, atât frontale, laterale, cât și cortina.
Șoferul are un airbag pentru genunchi.
Un plus pentru sistemul de sunet.

Nu-l subestima
pe 1,6 MIVEC
Marea surpriză a fost motorul. Un
1,6 litri MIVEC, propulsor pe benzină
de 117 cai putere și 154 Nm. Cifre modeste dacă ținem cont că un Lancer Sportback are 4,57 metri și peste 1.300 de kg.
Și totuși, cu excepția faptului că n‑are
un demaraj care să-l facă eligibil la o
liniuță (competiție lăsată pe seama fratelui Evo), Lancer Sportback cu cel mai
mic motor a dovedit că este capabil să te
poarte la drum lung cu un consum de in-

vidiat. Și pentru că cifrele fac mai mult
decât o sută de vorbe, n-aș arăta decât
că mașina a fost capabilă să scoată 4,9 litri/100 de km la o medie de 89 de km/h, în
regim extraurban, și 5,7 litri la 56 de km/
h în regim mixt. Și dacă e să analizăm o
oră prin traficul din București într-o zi de
coșmar, computerul de bord a indicat un
consum de 11,5 litri/100 de km la o medie de viteză de 12 km/h, adică mai repede aș fi ajuns alergând. Și chiar dacă e un
Sportback, amatorii de mașini cu portbagaj mare nu au de ce să se sperie, mașina
are aceeași dimensiune cu un Sedan, în
plus permite o încărcare mai ușoară și
vine echipat și cu un covor-cuvă de cauciuc care înlătură teama că s-ar răsturna
borcanul cu murături în portbagaj și nu
mai scapi de miros.

HTC Desire HD:

Voiaj inaugural pe nava-amiral
Dan Şerbănescu

www.Playtech.ro

Primul element care îl face pe Desire
HD mare, la propriu, este designul. Este
cel mai mare smartphone pe care l-am
văzut vreodată, dacă nu cumva este cel
mai mic computer pe care îl ştiu. Ecranul
de 4,3 inci este principalul responsabil
pentru aceste dimensiuni şi pur şi
simplu sare în ochi.
În afară de butonul pentru volum şi
de cel pentru blocarea/deblocarea ecranului, nu vei găsi alte butoane fizice. De
asemenea, pentru a umbla la cardul SIM,
cardul de memorie sau baterie, nu va tre-

bui să scoţi marele capac din spate, întrucât avem de a face cu locaşuri diferite
pentru baterie şi carduri. Cu puţină atenţie poţi avea oricând acces la cardul de
memorie de 8GB din dotarea aparatului
fără a fi nevoit să scoţi bateria, ceea ce
nu e rău, dar trebuie să-ţi aminteşti să
demontezi în prealabil cardul de memorie din setări, pentru a nu te trezi cu date
corupte. Mai ciudat stă treaba cu bateria,
care este prinsă pe poziţie doar cu ajutorul unui capac, iar odată scos, bateria va
aluneca imediat afară, aşa că trebuie să
fii atent, pentru că nu exista nici un mecanism de blocare a acesteia.
Elementul central al designului lui

HTC Desire HD rămâne impresionantul ecran de 4,3 inci, sensibil la atingere. Practic, vei face totul din acest ecran,
care include şi patru senzori de control în
partea de jos, corespunzători butoanelor
Home, Menu, Back şi Search.
Pe lângă noutăţile în materie de interfaţă aduse de Android 2.2, HTC a implementat în Desire HD şi cea mai recentă versiune a interfeţei sale proprietare,
Sense. HTC Sense este, practic, un fel de
skin care lucrează în paralel cu elementele de interfaţă ale Androidului, adăugând
funcţionalităţi noi sub forma de widgeturi, layout-uri ale diverselor ecrane şi
un număr sporit al acestora. Multe din-

DacĂ nu susții o opinie, susții contrariul ei >Cervantes

tre widget-urile clasice ale Androidului
sunt dublate de widget-urile HTC Sense,
care de regulă aduc şi un spor de funcţionalitate sau propun o altă abordare.
Mai este şi modul în care Desire HD
ştie să se sincronizeze cu Twitter, Facebook, Exchange, Google şi alte servicii
de genul acesta, absolut superb. La pornirea iniţială a telefonului, îl poţi sincroniza cu toate conturile tale de pe reţelele
sociale şi vei obţine o lungă listă de contacte, cu multiple intrări pentru o aceeaşi persoană. Nu trebuie să faci asta manual, telefonul îţi va propune o listă de
contacte unificate, pe care o poţi accepta, şi va continua să facă asta ori de câte
ori sincronizezi un nou cont.
La multimedia, primul lucru pe care
simt nevoia să-l menţionez se referă la
performanţele audio ale lui Desire HD,
cu posibilitatea personalizării sunetu-

lui prin Dolby Mobile. Însă pe partea video va trebui rezolvată absenţa, pentru
moment cel puţin, a suportului pentru
DivX. Un alt element central al capabilităţilor multimedia de care este capabil
acest telefon este camera de 8 MP, cu Autofocus şi flash dual LED.
Preţul mediu al acestui smartphone oscilează undeva în zona
2.500‑2.600 lei.
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Reportaj

Apa e pe bani

Costeşti,
satul osândit la sete
Teodor Şeran

teodor.seran@ziuaveche.ro

Tanti Roza iese cu vaca din curte
trăgând-o de funie până la fântâna din
marginea drumului. O adapă aici, pentru
a nu consuma din rezerva de apă din
bazin. Nea Victor crede că la Costeşti nu
se va băga apă nici într-o sută de ani.
“Toată lumea promite, dar nimeni nu
se ţine de cuvânt! După ce se văd pe scaun, te lasă să mori de sete!” Satul este aşezat pe o pantă fără sfârşit, astfel încât,
după ce urcăm o perioadă, începem să
credem că drumul se termină undeva în
cer, ca şi cum numai acolo se găseşte apă.
Oamenii trăiesc cu setea în gât de sute
de ani. Timpurile moderne le-au adus şi
primele promisiuni privind introducerea apei potabile curente. “Minunea” nu
s-a întâmplat şi oamenii nu mai speră că
vor scăpa de corvoada de a căra butoaiele cu apă, care le înmoaie zilnic oasele şi
le micşorează dorinţa de viaţă. Pe panta
betonată care coboară până la podul de
peste Ialomicioara, un bărbat şi o femeie se străduiesc să “strunească” un cărucior încărcat cu butoaie pline cu apă.
Vara îl mai pot opri, dar iarna, când este
alunecuş, căruciorul îi trage la vale spre
apa râului, ca şi cum apa din butoi ar tânji după libertatea apei din râu. Alexandru şi Nicoleta Marcu par a fi nişte Sisifi
rurali, care îndeplinesc zilnic corvoada
transportului apei pentru băut, mâncare şi spălat. Vaca nu este băgată “la porţie”. Cu ea se merge la gârlă, unde apa
nu costă bani şi nu este niciodată adusă
cu butoiul.

Dorită,
o eternă povară
Aşezat în zonă deluroasă, lângă munţii Leaotei, satul Costeşti beneficiază de
o natură mirifică şi păstrează încă specificul românesc, care te determină să
simţi că eşti român. Deşi zona şi oamenii
sunt lăsaţi de Dumnezeu după sufletul
românesc, nu ai posibilitatea de a te bucura de frumuseţi, pentru că nu ai unde
să rămâi peste noapte. Nu există în sat
decât o singură pensiune turistică, prea
puţin pentru a crea un flux de vizitatori
permanenţi sau pentru a duce renumele
zonei departe, în marile oraşe. Imaginea
rurală a României din perioada interbelică era idilică, cu care cu boi şi căpiţe de
fân, cu bătrâne îmbrăcate în ii înflorate,
care ieşeau în faţa călătorilor cu carafe de
lut pline cu apă proaspătă. Imaginea ruralului în 2010 nu mai este idilică, ci doar
tragică. Bătrânele nu mai poartă ii înflorate şi ies la poartă doar cu găleţi goale în
mâini, apucând pe drumul istovitor către fântâni, de unde se întorc cu apa de
băut. Căratul zilnic în mâini a apei este
încărcat de dramatism, uşor estompat de
faptul că vizitatorii satului nu văd decât
o dată sau de două ori acest chin, repetat
zilnic. Unii spun că în satul întins pe şapte kilometri lungime, care are vreo mie
de case, se află doar o sută de fântâni. Bătrânii satului spun însă că locuitorii dispun de numai 30 de fântâni, din care bea
apă tot satul. Deşi fântânile cu apă potabilă sunt personajele principale din viaţa
oamenilor, nimeni nu a stat vreodată să
le numere. Ele au doar un nume legat de
loc şi atât: fântâna din coasta popii, fântâna de la răscruce, fântâna de la moară, fântâna de la Prepeleac. Viaţa locuitorilor se desfăşoară sub imperiul unei
sarcini istovitoare: căratul zilnic, de mai
multe ori, al apei necesare în gospodărie.
Restul activităţilor, planurilor şi speranţelor încep abia după ce preţiosul lichid
este adus în case.

Sete cu apă la butonieră

Familia Marcu transportă cu căruciorul

În oraşul Fieni şi în comunele din jur,
setea este omniprezentă, deşi zona este
îmbrăţişată de două râuri surori: Ialomiţa
şi Ialomicioara. La numai 50 de kilometri,
în Munţii Bucegi, se află cea mai bogată
sursă de apă din România: cele şapte izvoare de la Scropoasa. Dacă ar seca toate
apele din România, cele şapte izvoare ar
putea să asigure câte doi litri de apă potabilă pe zi pentru toţi locuitorii ţării, pentru că aceste izvoare nu seacă niciodată
datorită unui magnetism natural unic al
Munţilor Bucegi. Mai jos de Scropoasa se
află peştera Rătei, prin care curge la suprafaţă un generos izvor de apă limpede.
Pe drumul spre Lespezi, pe malul stâng
al Ialomiţei, se află izvoarele de la Gâlma, captate din adâncurile nevăzute ale
muntelui. Munţii sunt generoşi în ceea ce
priveşte existenţa izvoarelor de apă potabilă. Povestea apei este lungă şi merită
o abordare separată, pentru a identifica
principalele cauze care au dus la existenţa
cronică a setei pentru locuitorii riverani

de pe malurile Ialomiţei şi Ialomicioarei.
Sursele de apă din Munţii Bucegi ar putea
să alimenteze chiar şi Capitala la un preţ
al apei scăzut, deoarece aceasta ar curge
gravitaţional până la robinetele locuitorilor. Deşi Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi alte organisme umanitare internaţionale au semnalat faptul că omenirea
trebuie să se aştepte la inevitabile crize
de apă potabilă, se pare că în România nu
avem parte de o strategie în gândire care
să constituie un răspuns în cazul unor
astfel de crize globale. Încă nu se acordă
o atenţie deosebită asigurării apei potabile, menţinându-se o mentalitate arhaică,
generând astfel credinţa păguboasă conform căreia “apa este de la Dumnezeu şi
nu se va epuiza niciodată!”. Pe alte meridiane ale lumii, unii cred că apa ar putea să dispară într-un viitor apropiat şi că
ar putea să se declanşeze chiar şi războaie pentru apă. În comunele submontane
încă se mai suferă de sete, pentru că nu
ştim sau nu vrem să aducem în casele locuitorilor generoasele izvoare din creierul munţilor. Care curg degeaba la vale pe
apa sâmbetei.

Din puţ nu are gust
de politică
Stan Dârvaru scoate găleata cu apă din
puţul propriu, aflat lângă poarta casei. “O
trag de la şase metri şi e curată şi bună! Am
curăţat de curând puţul!”. A lucrat la Fabrica de Azbociment din Fieni, unde s-a
îmbolnăvit de azbestoză. Are o pensie de
900 de lei, prea puţin pentru câte fibre de
azbest i s-au aşezat în plămâni. “Deocamdată, mulţumesc lui Dumnezeu, mai sunt
în putere!” E bine că s-a desfiinţat fabrica, pentru că era un pericol pentru sănătatea angajaţilor. Pe de altă parte, acum,
locuitorii din zonă nu mai au unde să lucreze. Când era elev la profesională, Stan
Dârvaru a fost la Valea Călugărească, la
cules de struguri. I-a spus un localnic că
s-a desfiinţat Combinatul Chimic deoarece periclita sănătatea oamenilor. Pe localnic îl chema Agaton şi din cauza zgomotului din combinat rămăsese cu un tic supărător pentru cei din jur. Clătina capul
din dreapta în stânga după fiecare propoziţie, dând impresia că odată cu mutarea
spre dreapta sau spre stânga îşi schimbă şi
opinia. “Oamenii din Valea Călugărească
sunt nemulţumiţi – i-a spus Agaton, cu capul înclinat spre stânga – pentru că au scă-

nea Victor îşi aminteşte de lucrarea inginerească
pat de dracu`, dar au dat de tac-so`! Cu alte
cuvinte – a completat Agaton, mutând capul în dreapta –, acum nu mai avem poluare, dar murim de foame!” Stan Dârvaru a fost pe rând macaragiu, lăcătuş şi zugrav, fiind solicitat pentru mai toate muncile din secţie.
„Nea Stănică în jos, nea Stănică în sus,
dar la pensie nu şi-a mai amintit nimeni
cât de mult am alergat!” De hămăleală nu
a scăpat nici la pensie. Ziua cară apă la animale şi când oboseşte se mai odihneşte pe
banca de la poartă, privindu-i pe oamenii
care merg la vale, spre pod. Când nu exista pod la Costeşti, se zvonea că tot satul
va fi mutat la blocuri în Fieni. A dat Dumnezeu de au rămas la casele lor în mijlocul naturii, să mai crească un animal şi să
respire aer curat. Cei din comuna învecinată, de la Runcu, nu au dat apă şi pentru Costeşti.
„Apa e pe bani şi cei din Runcu nu au
vrut să rămână fără debit!”, crede nea Stănică. Deşi a lucrat într-un mediu canceros şi toxic, crede că va trăi să îşi vadă nepoatele mari. Cu timpul, când vor mai
creşte, le va învăţa şi pe ele cum să scoată apă din fântână şi să ducă găleţile pline până în fundul grădinii, la grajdul cu
animale. Chiar dacă primăria nu va băga
apă în sat, e sigur că apa din puţ nu o va
lua nimeni.

„Domnu` inginer
de la ape rurale!”
În mijlocul satului se află singurul loc
unde nu există criză de apă. În urmă cu

Nea Stănică duce apa la animale

Înainte te obligau să vii la serviciu şi omul câştiga. Mult, puţin – lua! > Victor

30 de ani, Victor Sora a visat într-o noapte de vară că peste caldarâmul din curte se revărsau şuvoaie mari şi proaspete de apă rece. De atunci, a început să
se gândească cum să aducă apa în gospodăria sa. Într-o zi a mers cu vaca la
livadă, aflată la 300 de metri distanţă.
A descoperit că apa din izvoarele aflate pe deal este suficientă pentru a ajunge şi la el în curte. A dus 30 de miei la
achiziţii şi a cumpărat 300 de metri liniari de ţeavă galvanizată. A tocmit lucrători şi într-o săptămână a adus apa
din vârful dealului până în curtea sa.
Acum are două bazine mereu pline cu
apă. A făcut două pentru că iarna mai
îngheaţă conducta şi un bazin îl ţine de
rezervă. Nu crede că se va băga vreodată apă în sat pentru că „nu interesează
pe nimeni de viaţa amărâţilor! Înainte te duceai la sindicat sau la un secretar de partid şi te mai asculta. Acum nu
se mai uită nimeni la tine!”. Are 66 de
ani şi, ca mai toţi pensionarii, ziua mai
iese la poartă şi vorbeşte cu lumea despre necazuri.
„Înainte te obligau să vii la serviciu
şi omul câştiga. Mult, puţin – lua!”, filozofează nea Victor. O vecină iese din
curte cu două găleţi goale şi pleacă la
vale, către un puţ cu apă. Roza, nevasta lui nea Victor, iese cu vaca din curte
şi urcă spre fântâna de la drum. O adapă din fântână pentru că apa din bazine este preţioasă şi păstrată pentru nevoile gospodăreşti. Vecina se întoarce
spre casă cu găleţile pline, urcând agale panta. Victor Sora clatină cu tristeţe din cap.
„Seara mai stau la poartă! Mai vorbesc cu un bătrân sau cu câte un călător
care trece despre viaţa asta grea! Mă uit
cât de mult trudesc vecinii să care apă!
Le dau voie să mai ia şi de la mine din
bazine, dar ce te faci cu cei care stau departe? Că tot o cară şi tot chinul ăla e!”
Din casele construite pe drumul în pantă se văd ieşind în răstimpuri oameni
cu găleţi goale care merg după apă.
La Costeşti, viaţa pare a semăna cu
un pendul ruginit care nu încetează să
măsoare timpul. Pendulează implacabil între momentul în care găleţile pline cu apă sunt aduse în case şi momentul când găleţile goale sunt luate sub
braţ, pentru drumul silnic şi nemilos
al procurării apei.
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Bunul-simţ
ca excepţie

Ioan Groşan

Prin anii ’70, cel supranumit “ultimul
boier”, Alexandru Paleologu, publica o
carte cu un titlu incitant: “Bunul-simţ ca
paradox”, o strălucită demonstraţie a virtuţilor eseistice ale autorului. Mi-a venit
în minte acest titlu în vremea din urmă
când, în lumea politicii noastre, de orice
avem parte, numai de bun-simţ nu. Şi de-o
parte, şi de alta a tabloului (era să zic “tabloidului”) politic. Bunul-simţ a devenit o
excepţie şi a fost înlocuit de o gălăgie tip
vuvuzelă a înfruntării dintre două echipe
de zgomote ce se perindă zi şi noapte pe
la majoritatea posturilor de televiziune: o

Sexy-politicienele
noastre
Mihaela Cârlan

mihaela.carlan@ziuaveche.ro

Te umflă pe loc râsu’-plânsu’ când
vezi până unde merge nerozia sondajelor de opinie pornite de publicaţii în căutare de audienţă şi pomenire publică.
Că pe unii atât îi duce capul, ar fi de înţeles, dar nu şi de scuzat, atunci când ei lucrează în mass-media. Divertismentul
capătă, datorită lor, valenţe halucinante şi asta este... trist. Unii întreabă prostii, alţii răspund, îmi place totuşi să cred
că în băşcălie - că doar aşa s-ar mai salva ceva din onoarea de miştocar a unui
popor cu puţine alte calităţi recunoscute unanim aşa cum este umorul şi s-ar
explica rezultatele, pe care alţii le ridică,
în direct, la rang de breaking news. Şi pe
marginea cărora mai încing şi comentarii penibile. Criză guvernamentală,
FMI? Nooo, FEMEI, pur şi simplu!
Nici de glumă nu e bun un chestionar despre cele mai sexy politiciene,
care conţine în poziţii fruntaşe, adică
în top 12-13, femei despre al căror sex
ar fi fost mai potrivită interogarea. Nu
comentez locurile şi nici nu mă preocupă disconfortul provocat ocupantelor lor de rezultatul acestui sondaj, la
care au răspuns... doar femei. Mă gândesc fulgurant doar la zâzania stârnită între ele şi mă amuz. Dar numai pu-

Sar ah Pali

n

ţin, pentru că mai mult mă îngrijorează minutele bune din timpul românilor care se vor fi dus pe apa sâmbetei,
fie prin irosirea lor în faţa televizorului, fie prin discuţiile de după citirea ştirii de senzaţie preluată de toată presa.
Deci, noi facem un top al celor mai
sexy şi nu al celor mai competente.
Dăm mesajul, a câta oară?, că ultimele sunt neimportante şi neinteresante. Ori că nu-s de găsit, în subtilitatea
lor, ori că nu-s nici măcar de căutat, în
nebănuita lor existenţă. Revistele serioase din alte ţări n-au făcut topul celor mai sexy femei din politică, ci al ce-

lor mai puternice femei
din lume. Puternice,
nu prin nuri, nici măcar prin frumuseţe, ci
prin ceea ce au reuşit să
schimbe, uneori la nivel
planetar, prin excelenţa
într-un domeniu, oricât
de uşurel ar părea acesta
de pe margine. Dar nici
aici n-am descoperit noi
apa caldă. Există şi astfel de topuri, făcute însă
de site-uri independente,
for fun. În ele apar, unele chiar cu poze deocheate din tinereţi zburdalnice, femei mai
mult sau mai puţin celebre: Yulia Volodymyrivna Tymoshenko (Ucraina),
Michela Vittoria-Brambillam (Italia),
Sarah Palin (SUA), Julia Bonk, Sabine
Uitslag (Olanda), Christa Markwalder
(Elveţia), Anna Maria Galojan (Estonia) sau Orly Levy (Israel). La noi, nici
măcar atât.
Simona Senzual poate sta liniştită. Rămâne deţinătoare şi purtătoarea
exclusivă a însuşirii devenită nume
de scenă. Care nu-i mai “scumpă” decât cea politică, de unde lipseau, iată,
sexy-politicienele. Până mai ieri.
Acum avem. Să ne trăiască!

Patru motive să eviţi un bărbat
pe care scrie “necaz”
1. Te întâlneşti cu un tip a cărui reputaţie scandaloasă l-a precedat, dar
tu, vitează, nu te-ai speriat când a început să-ţi povestească despre trecutul lui aventuros. Ba chiar ţi s-a părut... interesant. A avut de-a face cu
mai multe decât ţi-ai fi imaginat vreodată, de la femei până la buclucuri
cu legea, dar, minune, jură că de ceva
vreme nu mai practică nici un “sport”
periculos. Pare a fi pe calea cea bună şi
dreaptă, din care - vai, ce capcană frumoasă! - faci şi tu parte. Zău, că ar trebui să devii circumspectă la astfel de
declaraţii. Ce te poate face să crezi că
de data asta va fi altfel ori că schimbarea lui, de dragul şi cu ajutorul căreia te iluzionezi că se va întâmpla, va
fi şi de durată?
2. Dacă un bărbat te “complimentează” cam aşa: “iubito, eşti în top...
10% din toate femeile cu care m-am
culcat”, singurul gest raţional este
să fugi cât mai repede şi să rămâi cât
mai departe de el. Aşa cum ai învăţat
să nu mănânci alimente sau să foloseşti cosmetice ce conţin în compoziţie mai mult de trei substanţe ce îţi
sunt complet străine, de ce n-ai aplica
aceeaşi regulă şi la bărbaţi? Indiferent

cât este acel 10% - 3 sau 30 de femei,
cum ar putea fi vreodată fidel un astfel
de bărbat, ca să nu mai vorbim de narcisismul care îi iese prin pori? Trezirea, doamnă! Şi, din nou, de ce să crezi
că tocmai tu l-ai putea schimba?
3. Ai dat peste genul care te lasă să
înţelegi constant că, în pat, niciodată, nimic nu e de-ajuns pentru el, cel
care iubeşte diversitatea. Visul lui, e
limpede, nu e tocmai monogamia. Şi
atunci, iarăşi, enunţă un motiv pentru care crezi că poţi ţine doar lângă şi
pentru tine un astfel de bărbat măcar
câţiva ani, nu toată viaţa? Lui îi plac
femeile. Punct. Şi dacă ceva e sigur, e
că această slăbiciune nu se va schimba
niciodată. Un bărbat ori se naşte monogam, ori nu. Poate că îşi doreşte şi
cel din urmă să se dedice unei singure
femei, nu zic nu, şi chiar cred că poate
face asta, dar numai până la prima tentaţie, când tot vânătorul devine mai
puternic. Bărbaţii care au înşelat în relaţiile trecute, vor înşela şi în relaţia
curentă, şi în cele care vor urma. Simplu. De ce să faci şi tu parte din lungul
lui şir de ex? Aşa că, scoate-ţi din cap
că va fi altfel cu tine!
4. Iată şi tipul care declară că îşi
doreşte o familie, dar nu stă mai deloc
pe-acasă. Ţi-a făcut capul mare cu poveştile despre cămin, copii, câini, vacanţe, dar nu-şi găseşte timp nici pentru a schimba un bec şi e mereu ocupat

cu câte alt(cine)va. Nu e cazul să forţezi lucrurile doar cu imaginaţia proprie, pentru că un astfel de bărbat nu
va fi nici soţ responsabil şi nici tată devotat. Dacă totuşi alegi să ignori semnele, fii pregătită şi pentru singurătatea în doi. Dar merită?
Acum, dacă tot ignori semnele enumerate, poate că e cazul să te
gândeşti şi la ce gen de femeie eşti
tu. Şi dacă, uitându-te în urmă, observi că exact genul acesta de bărbat
(mai mult sau mai puţin defect, the
bad guy) te atrage şi ajungi constant
în preajma lor, mai corect spus, îi tot
laşi să intre în viaţa ta, atunci e cazul
să te întrebi foarte serios ce vrei, de
fapt? Ai nevoie de provocare perpetuă, de griji nesfârşite legate de unde
e, cu cine e şi ce face? Ai nevoie de
dramă în care să joci rolul gardianului
într-o relaţie atât de dinamică încât
să nu ştii cum stai de la o zi la alta? Ai
poate o slăbiciune pentru cauze pierdute? Poate de suferinţă autoprovocată? Oricare ar fi explicaţia, dacă numai într-o relaţie furtunoasă simţi că
trăieşti, atunci asta e! Dar nu te aştepta la altceva. Fiindcă, deşi crezi
că nu este ceea ce ţi-ai dorit, vei avea
de fapt ceea ce ţi-ai dorit. Şi apoi, ce
s-ar face aceşti bad boys fără femei ca
tine, nu? >www.catchy.ro - un

pic mai bine pentru toată lumea

cu bun-simţ, de ce şi cum şi până când. În
loc de asta, măsurile sunt anunţate peste
noapte, se contrazic reciproc şi au efectul
unor lovituri de măciucă în moalele capului, precum în bancul ardelenesc cu cei doi
buni prieteni, Ion şi Gheorghe, care merg
noaptea printr-o pădure; şi brusc, fără nici
o explicaţie, Ion pune mâna pe un lemn şil trăzneşte pe Gheorghe în cap. Spre dimineaţă, după ce-au ajuns unde aveau treabă, Gheorghe, pipăindu-şi ameţit ţeasta, îl
întreabă pe Ion dacă în acea noapte l-a lovit în glumă sau în serios. “În serios!”, răspunde Ion. “Foarte bine, zice Gheorghe,
că mie glume de astea nu-mi plac!”
Pe zi ce trece, gluma cu Guvernul Boc
se-ngroaşă.

Mici eroisme de femei
Gabriela Creţu
Realitatea arată altfel dincolo
de ecranul computerului; este
plină de mizerie morală, de
bogăţie inutilă şi sărăcie fără
ieşire; încrederea în semen şi
în instituţii este ca şi absentă;
valorile sunt răsturnate;
mai rău, oamenii care se mai
raportează la valori sunt rari,
singuri, inadaptaţi; cei care se
raportează la alte valori decât
banul, vreau să zic.
Persoane care ar trebui puse
la zid – al infamiei, nu al execuţiei – ocupă studiourile de televiziune şi ni se prezintă drept
modele. Din ce în ce mai mult,
nu mai comunicăm – doar ne
războim sau ne ignorăm. Cei
mai norocoşi se distrează; inclusiv pe seama altora.
Aud rumoarea. Înţeleg protestul. Accept! Aşa este lumea
de când este – amestec de frumos şi urât, de bine şi rău, de
minciună şi sinceritate; viaţa
merită, totuşi, trăită. Cu o precizare – ceea ce trăim să merite a fi numită viaţă! Pentru mulţi, a devenit doar o luptă pentru
supravieţuire lipsită demnitate
şi de speranţă. Nimeni nu ştie
care-i perspectiva zilei de mâine. Societatea, legăturile dintre oameni, se destramă. Lumea noastră a luat-o razna; majoritatea a rămas de căruţă, dar
aproape nimeni nu-şi dă seama
să strige Stop!

Cei care încearcă să oprească
rostogolirea sunt puţini, lipsiţi
de suport şi, nu rareori, lipsiţi
de credinţă; au ordin de la vreo
împărăţie să ţină loc de ceea ce
lipseşte în România – autentica societate civilă, cea care ţipă
pentru că o doare, cea care protestează pentru că îi pasă, cea
care nu pleacă spinarea pentru
că demnitatea e o valoare care
merită orice sacrificiu…
Cei care au în fişa postului
să construiască viitorul, construiesc bordeluri şi au grijă
să fie pline; la propriu; bărba-

Fără sens
1

Există câteva semne clare că nu ai dat
peste bărbatul vieţii tale şi oricât de
nevăzătoare ar fi dragostea, acestea
ar trebui să-ţi “scoată ochii”.

echipă anti-PDL (adică anti-băsesciană) şi
una pro. Între ele - poporul, divizat şi el în
două: o parte apatică, având drept moto
mioritic “Ce-o da Dumnezeu”, alta înarmată cu ouă, roşii şi “caşchete”, asaltând
locaţiile pedeliste. (În această paranteză
fie spus, în curând, cu măsurile astea de
austeritate, s-ar putea ca partea războinică să fie complet lipsită de muniţie…)
Însă în ambele tabere beligerante lipsesc dreapta măsură, bunul-simţ, exact
când ar fi mai multă nevoie de ele. Românii, aşa buni, blânzi şi răbdători cum
îi ştim (evident, cu excepţia “Ştirilor de
la ora 17” de la PRO TV, la care nu e bine
să te uiţi) ar înţelege orice sacrificu care
li se cere, cu condiţia să li se explice clar,

ioan.grosan@ziuaveche.ro
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ţii se bucură; nici măcar ideea
c-ar putea să dea faţă-n faţă cu
propria lor fiică nu-i atinge; traficate sau prostituate sunt mereu fiicele altora; pentru plăcerea lor. Femeile tac. Mie îmi vine
să urlu!
Această tăcere a femeilor trebuie spartă. Oriunde în lume se
petrec astăzi schimbări adevărate, cu sens şi ele sunt determinate de femei sau majoritar de
femei; ele propun şi fac altfel
de politică, altfel de administraţie, întreţin altfel de relaţii
sociale, reumanizează societatea dezumanizată. Atunci când
îndrăznesc să fie ele însele, nu
umbre ale celor care le „promovează”…
Avem nevoie de aceste mici
eroisme, eroisme de femei. Ele
ne schimbă, pas cu pas, viaţa,
nu doar look-ul cu care defilăm
pe scena în care contăm doar
dacă suntem masculinizate, depersonalizate sau mute.
Putem începe aici (www.catchy.ro); putem denunţa realităţile dure cu care femeile se confruntă, vorbim despre realităţile tăcute, descoperi gunoiul ascuns sub preş. Femeile independente, inteligente, talentate – „femeile catchy” – nu au nimic de pierdut. Totul e de câştigat; lumea diferită, cea pe care
ne-o dorim, începe cu eliminarea urâtului, cu o curăţenie generală. Altfel, în curând, nici loc
de visat nu ne mai rămâne. Îndrăznim!?
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