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„A fi contestat
înseamn@ a fi 
constatat”

Victor Hugo
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Pentru to]i cei care ana-
lizeaz@ utilizarea fon-
durilor europene, cazul
portughez este extrem
de interesant. Utilitatea
lor e una indiscutabil@.
Dup@ 20 de ani, ]ara e
de nerecunoscut. Dintr-
o comunitate uitat@ }i
obosit@ de o prea lung@
dictatur@, s-a schimbat

într-o na]iune care încearc@ s@ în]eleag@ mo-
dernitatea. Pentru cineva care vine din Ro-
mânia, o alt@ ]ar@ periferic@ blocat@ de lipsa
infrastructurii, atât de evidente de la so}ele,
autostr@zi, drumuri pân@ la c@i ferate canali-
z@ri }i re]ele, afirma]ia din titlu poate fi pri-
vit@ cu suspiciune. Ce înseamn@ prea mult
atunci când se pleac@ de la aproape zero
(11 km de autostrad@ de exemplu în cazul
portughez) sau ceva mai mult în cel româ-
nesc, de la lipsa de canalizare a localit@]ilor
aflate la nici 30 de km de Lisabona acum
dou@zeci de ani, sau lipsa canaliz@rii locali-
t@]ilor aflate imediat lâng@ Bucure}ti, de acum.
Cum poate fi evaluat@ aceast@ experien]@
care a dus la 1600 de km de autostrad@
portughez@ }i la r@spândirea complet@ a
canaliz@rii ca s@ ne limit@m la aceste dou@
exemple, drept excesiv@?
{i totu}i, chiar }i evaluarea Comisiei de
Coordonare a dezvolt@ri regionale Lisabona
}i Valea Tejo, care gestioneaz@ fondurile euro-
pene, face proiectele }i se ocup@ de imple-
mentarea lor regional@ - un fel de Agen]ie
de Dezvoltare Regional@ de la noi - are, în
evaluarea oficial@, aceea}i concluzie dup@
20 de ani de la integrarea în UE }i milioane
de fonduri structurale cheltuite: „investi]ii
excesive în infrastructur@ }i proiecte de
dezvoltare urban@”, puncteaz@ scurt evalua-
rea agen]iei atunci când caut@ sl@biciunile le-
gate de cheltuirea fondurilor. }i mai adaug@:
o insuficient@ sprijinire a activit@]ilor inova-
toare }i cu valoare ad@ugat@ crescut@ }i o
aten]ie insuficient@ acordat@ educa]iei, for-
m@rii profesionale aplicate. Parc@ am auzit
deja de toate aceste lucruri într-un fel sau
altul }i atunci când e vorba de România. Cu
toate acestea, e atât de greu de acceptat
prima concluzie: prea mult@ infrastructur@?

La sud de Lisabona, unul din noile
proiecte finan]ate prin fonduri europene
prinde contur conform planului. 
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Biserica Kaiser-ului Wilhelm-Gedachtniskirche din Berlin
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Anul 1 al ader@rii: 
promisiuni }i neputin]e

Imaginea s@pt@m$nii

Camille Desmoulins: vinovat sau martir?

Un articol din enciclopedie relev@: „Des-
moulins Camille (1760-1794), avocat,
ziarist }i om politic francez. Unul din-
tre liderii montagnarzilor în timpul Revo-
lu]iei burgheze din Fran]a. A editat zia-
rele «Revolu]iile din Fran]a }i Brabant»
}i «Vechiul Cordelier». Adept al lui
Danton, a fost ghilotinat împreun@ cu
acesta”. (Mic dic]ionar enciclopedic, Edi-
tura Enciclopedic@ Român@, Bucure}ti,
1972). A}adar, destin dramatic în cu-
vinte lapidare. Un destin excep]ional

prin faptele unui om, fapte ale c@ror
culori }i nuan]e au fost uneori a}e-
zate în rând cu vremea acestuia sau
înaintea ei, iar alteori în spatele ei…
Camille Desmoulins, revolu]ionarul avân-
tat }i neînduplecat }i Camille Desmoulins,
eroul triumf@tor al maselor. Camille Des-
moulins cu capul pe lama ghilotinei, tri-
mis acolo tot de mase. O via]@ activ@
de doar cinsprezece ani care l-a urcat
pe acest om pe tronul de lumini al
gloriei, azvârlindu-l apoi în mla}tina
de întuneric }i f@r@ fund a mor]ii. 
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Dan POPESCU

Primul an de apartenen]@ la UE27, chiar dac@ nu s-a încheiat
calendaristic, ne ofer@ totu}i la acest moment prilejul unui bilan]
par]ial suficient de edificator pentru modul în care România î}i
valorific@ }ansele integr@rii îdeplinind cu mai mult sau mai pu]in
succes criteriile de convergen]@ real@ la spa]iul european. Ce
semnale ne transmite starea de s@n@tate a economiei române}ti?
În ce m@sur@ rezultatele corespund a}tept@rilor noastre }i ale par-
tenerilor no}tri? Se poate vorbi de o strategie a dezvolt@rii post-
aderare cu succes garantat, sau mai curând de taton@ri într-un
perimetru plin de necunoscute }i incertitudini?
Vom încerca s@ deslu}im posibile r@spunsuri din noianul de date
publicate de Institutul Na]ional de Statistic@, precizând c@ aces-
tea se refer@ la prima jum@tate de an 2007.
O prim@ constatare: cre}terea economiei a continuat într-un ritm
sus]inut, fapt ce ne plaseaz@ printre cele mai dinamice ]@ri din
Uniunea European@. Produsul intern brut a sporit cu 5,6 la sut@,
în pofida dificult@]ilor majore din acest an, provocate în special
de seceta care a afectat peste 4 milioane de hectare în agricul-
tur@, diminuând aportul acesteia la valoarea ad@ugat@. Concret,
ponderea sectorului agricol în produsul intern brut s-a înjum@t@]it
în acest an nefavorabil, ajungând la 3,4 la sut@. Calculele econo-
mi}tilor spun c@, dac@ ar fi eliminate influen]ele agriculturii, atun-
ci produsul intern brut ar fi înregistrat un ritm de cre}tere de
circa 8 la sut@, ceea ce ne-ar fi situat în vârful topului euro-
pean. Par]ial, salvarea a venit de la sectorul construc]iilor, care
s-a transformat într-o adev@rat@ „locomotiv@” a economiei
na]ionale, promi]ând s@ sus]in@ procesul de convergen]@
real@ a României }i în anii urm@tori. 
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%N ATEN[IA ABSOLVEN[ILOR 
DE FACULT~[I CARE DORESC 

S~ SE ÎNSCRIE LA 
MASTERAT INTERNA[IONAL

ÎN {TIIN[E ECONOMICE
ASE Bucure}ti împreun@ cu Ministerul Educa]iei }i Cercet@rii din
Fran]a, CNAM-Paris, Institutul Na]ional de Dezvoltare Econo-
mic@ }i Facultatea de {tiin]e Economice din cadrul Universit@]ii
„Lucian Blaga” din Sibiu organizeaz@ studii de Masterat tip MBA,
pe o perioad@ de 2 ani, cursurile desf@}urându-se în Sibiu, la Fa-
cultatea de {tiin]e Economice a ULBS.
Absolven]ii în MASTERAT INTERNA[IONAL ÎN {TIIN[E ECO-
NOMICE vor primi 2 diplome, una din partea Statului Francez, Mi-
nisterul Educa]iei, }i una de la ASE Bucure}ti – Facultatea de {tiin]e
Economice a ULB Sibiu, diplome recunoscute în UE }i nu nu-
mai, absolven]ii având posibilitatea s@ profeseze oriunde în lume.
Costul acestor cursuri este de 2200 euro/an, sum@ care se poate
achita în mai multe rate.
Înscrierile se pot face zilnic la Decanatul Facult@]ii de {tiin]e
Economice între orele 8-16.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de pe Internet la www.inde.ro
sau la Secretariatul Facult@]ii de {tiin]e Economice Sibiu 

(Sibiu, Calea Dumbr@vii, nr.17). 

- revolu]ia care-}i devoreaz@ copii -
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Un studiu de caz
portughez.

- coresponde]@ din Lisabona -



Num@rul din ce în ce mai mare al pro-
ceselor din instan]e este semnificativ
pentru lipsa de dorin]@ a justi]iabililor
de a folosi cu eficien]@ dialogul petru
rezolvarea disputelor lor.
Pentru c@ mediul juridic actual descu-
rajeaz@ solu]ionarea rapid@ a disputelor,
pentru unele conflicte, societatea are
nevoie de o modalitate mai eficient@ de
rezolvare a acestora. Aceast@ modalitate
este medierea.
“Litigiul  tradi]ional poate fi o gre}eal@
care trebuie corectat@... . Pentru unele
dispute, procesul va fi singura moda-
litate dar pentru altele nu ... Sistemul
clasic de justi]ie este prea costisitor,
prea dureros, prea destructiv, prea inefi-
cient pentru oameni cu adev@rat civiliza]i“.
Chief Justice Warren E. Burger, (Ret)
U. S. Supreme Court – Washington DC
Suntem în mijlocul unei crize a siste-
mului. Costurile }i întârzierile foarte mari
din procese fac deseori din aceasta o me-
tod@ impracticabil@ de rezolvare a dis-
putelor. Justi]iabilii au de pl@tit multe taxe
(de timbru, exper]i etc). Din ce în ce mai
mul]i realizeaz@ c@ de fapt cheltuiesc
mai mult în instan]@ decât i-ar costa s@
ajung@ la o în]elegere cu cealalt@ parte.
O sesiune de mediere implic@ una sau
mai multe discu]ii între p@r]i, avoca]ii
acestora }i mediator.
Procedura de mediere nu este obliga-
torie. Mediatorul nu are nici o putere

s@ impun@ vreo decizie sau s@ for]eze
p@r]ile s@ accepte o în]elegere. Rolul
mediatorului este s@ asiste p@r]ile la
discu]iile lor, s@ identifice obstacolele la
în]elegere }i s@ dezvolte strategii pentru
dep@}irea lor. 
Medierea este privat@ }i confiden]ial@.
Este ]inut@ în mod normal într-un birou
privat sau într-o sal@ de sedin]e privat@.
Medierea poate s@ conduc@ spre în]ele-
gere chiar }i dac@ toate încerc@rile pre-
merg@toare au e}uat, acolo unde p@r]ile
sunt pesimiste cu privire la perspectiva
unei în]elegeri }i unde s-a cheltuit un vo-
lum foarte mare de timp }i bani pentru pre-
g@tirea unui proces. Fa]@ de ce func]io-
neaz@ medierea acolo unde p@r]ile nu
au fost capabile s@ ajung@ singure la o
în]elegere. Sunt multe motive.
În primul rând, discu]iile dintre p@r]i }i
avoca]ii lor nu au loc în prezen]a vreu-
nei persoane neutre – mediatorul. P@r]ile
se tem deseori c@ dac@ vor face chiar o
concesie “rezonabil@” aceasta va fi luat@
de cealalt@ parte ca }i un semn de sl@-
biciune. Medierea asigur@ un mediu pro-
pice discu]iilor astfel încât p@r]ile vor în-
]elege c@ direc]ia spre care este orientat@
comunicarea dintre ele este de fapt în
interesul tuturor }i c@ orice concesie
mutual@ f@cut@ nu este un semn de
sl@biciune ci un semn de apropiere
c@tre o în]elegere corect@.
În al doilea rând, în acele cazuri în care

au avut loc discu]ii înainte de mediere,
acestea au fost deseori f@r@ succes da-
torit@ lipsei de calit@]i de negociere ale
p@r]ilor. Ca rezultat, se angajeaz@ dese-
ori în certuri care m@resc distan]a din-
tre pozi]iile lor în loc s@ caute un in-
teres comun pentru ajunge la în]ele-
gere. Cum rolul mediatorului este s@
p@streze p@r]ile concentrate pe explorarea
de c@i noi spre în]elegere, inconvenien-
]ele prezentate mai sus sunt deseori
reduse sau eliminate.
În al treilea rând, medierea ofer@ opor-
tunitatea tuturor p@r]ilor implicate de a
se a}eza la aceea}i mas@ pentru scopul
expres de a discuta dspre în]elegere.
To]i cei care pot lua decizii sunt în mod
normal prezen]i. Ace}tia, care altfel ar
fi indisponibili sau distra}i de alte
probleme sunt prezen]i cu întreaga lor
aten]ie pentru a g@si o solu]ie.
În al patrulea rând, fiec@rei p@r]i i se
d@ oportunitatea de a se adresa direct
oponen]ilor în prezentarea de deschidere.
Chestiuni importante pot fi accentuate
}i evenimentele pot fi prezentate foarte
detaliat. De asemenea, intensitatea sen-
timentelor p@r]ilor poate fi transmis@
într-un cadru propice. Ca rezultat, me-
dierea furnizeaz@ fiec@rei p@r]i din con-
flict o vedere mult mai realist@ a pozi-
]iei oponen]ilor, vedere ce deseori deter-
min@ p@r]ile s@ î}i clarifice obiectivele
reale }i s@ ia în considera]ie }i alte
alternative.
Medierea, ca metod@ de rezolvare alter-
nativ@ a conflictelor contituie una dintre
temele importante ale strategiei de re-
form@ în justi]ie, constituind o prioritate
în cadrul Planului de ac]iune pentru
implementarea Strategiei de reform@ a
sistemului judiciar 2005 – 2007.
În acest context, adoptarea Legii nr.
192/2006 privind medierea }i organi-
zarea profesiei de mediator constituie
una dintre etapele procesului de re-
ducere a volumului de acvtivitate a in-
stan]elor, a organelor de urm@rire pe-
nal@ etc, de degrevare a acestora de
numeroase cauze, urm@rind s@ asigure,
de pe o parte }i rezolvarea satisf@c@-
toare a intereselor p@r]ilor implicate în
conflict, iar pe de alt@ parte s@ contri-
buie la cre}terea calit@]ii actului de justi]ie.
Rezolvarea clasic@ a conflictului, prin
aducerea litigiului în fa]a instan]ei  de
judecat@ }i promovarea conceptului ce
pierdere – câ}tig sau de învins – învin-
g@tor nu constituie întotdeauna cel mai
adecvat r@spuns, de natur@ s@ s@ ofere
un remediu pentru dificult@]ile p@r]ilor.
De aceea medierea pune accent pe inte-
resele p@r]ilor }i nu pe aspectele juri-
dice ale conflictului. 
În reglementarea actual@ a Legii nr.
192/2006 privind medierea }i organi-
zarea profesiei de mediator, medierea
este definit@ ca fiind :
“O modalitate facultativ@ de solu]ionare

a conflictelor pe cale amiabil@, cu aju-
torul unei ter]e persoane specializate în
calitate de mediator, în condi]ii de neu-
tralitate, impar]ialitate, confiden]ialitate.”
(art. 1 din Lege)
Procesul de mediere se bazeaz@ pe
încrederea pe care p@r]ile o acord@ me-
diatorului, ca o persoan@ apt@ s@ faci-
liteze negocierile dintre ele }i s@ le spri-
jine pentru solu]ionarea conflictului, prin
ob]inerea unei solu]ii reciproc convena-
bile, eficiente }i durabile.
Legea medierii este aplicabil@ în mai multe
domenii, respectiv în materie civil@, pe-
nal@, comercial@, probleme de familie,
protec]ia consumatorului când se in-
voc@ înc@lcarea unor clauze contractuale
ori a garan]iilor  acordate, ori a existen-
]ei unor clauze abuzive în conven]ii, în
situa]ia înc@lc@rii unor drepturi prev@zute
de legisla]ia na]ional@ sau a Uniunii Euro-
pene în domeniul protec]iei consumatorlului.

Când nu se aplic@ medierea?
Medierea nu se aplic@ în conflictele în care:
a) p@r]ile î}i disput@ drepturi personale,
cum sunt cele privitoare la statutul persoanei;
b) p@r]ile nu pot dispune în condi]iile
legii de anumite drepturi personale, pa-
trimoniale, nonpersonale.

În ce const@ procesul de mediere:
1. folose}te tehnici variate pentru a a
interac]iona cu p@r]ile }i le ajut@ pe
acestea s@ ajung@ la o în]elegere;
2. ajut@ p@r]ile s@-}i controleze senti-
mentele }i emo]iile astfel încât s@ poat@
face un compromis;
3. ajut@ p@r]ile s@ în]eleag@, s@ simplifice
neîn]elegerile dintre ele;
4. ajut@ p@r]ile s@ vad@ aspectele ne-
pl@cute în cazul unei neîn]elegeri :

l riscul de a pierde;
l riscul de a nu câ}tiga suficient;
l costurile procesului;
l întârzierea rezolv@rii conflictului;

l stres emo]ional.
5. ajut@ p@r]ile s@ negocieze pentru re-
zolvarea conflictului;
6. ajut@ p@r]ile s@ p@streze rezultatul la
care s-a ajuns.
Alegerea mediatorului:
Oricare dintre p@r]ile interesate de solu-
]ionarea conflictului pe cale amiabil@ utili-
zând procedura medierii, din proprie ini-
]iativ@ sau la recomandarea instan]ei de
judecat@, a organului de cercetare pe-
nal@, a poli]istului de Mediere Sibiu,
care vor fi ^nscri}i într-un Tablou Teri-
torial al mediatorilor. 
În jude]ul Sibiu exist@ specializa]i 10 me-
diatori, to]i avoca]i, membri activi ai Ba-
roului Sibiu, care au urmat la Centrul
Pilot de Mediere Craiova o preg@tire pro-
fesional@ specializat@ în cadrul progra-
mului de asisten]@ oferit de c@tre Amba-
sada SUA în cursul anului 2005.
Cei 10 mediatori sunt membri fondatori
ai asocia]iei non guvernamentale }i non
profit “Centrul de Mediere Sibiu”, cu se-
diul la Sibiu, str. Banatului, nr. 9, sc.
A, ap. 9, jude]ul Sibiu, persoan@
juridic@ înfiin]at@ prin încheerea civil@
4337/31 mai 2005, dat@ la Dosar nr.
4951/2005, cu Avizul nr. 259/27,05,2005
al Ministerului Justi]iei, Direc]ia pentru
rela]ii cu publicul }i eviden]a ONG.
Scopul Asocoa]iei Centrul de Mediere Sibiu
îl constituie:
l promovarea, sprijinirea, studiul }i prac-
tica medierii;
l popularizarea medierii în România;
l în]elegerea }i aprofundarea procedurii
de mediere;
l asigurarea resurselor materiale }i fi-
nanciare necesare activit@]ii de mediere;
l stailirea unor strategii }i metode de
implementare a medierii în România, pre-
cum }i aplicarea acestora;
l colabor@ri }i asocieri cu alte asocia]ii
cu scop similar din ]ar@ }i str@in@tate.

(va urma)
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Warren E. Burger

MEDIEREA – metoda alternativ@ de rezolvare a conflictelor
Activitatea de mediere, o metod@ alternativ@ de rezolvare a conflictelor, reprezint@, teoretic, o prioritate ^n cadrului Pla-
nului Na]ional pentru Implementarea Strategiei de Reform@ a sistemului judiciar rom$nesc. Cu toate acestea a fost nevoie
de mai bine de un an de la adoptarea cadrului legal, Legea 192/2006, pentru ca mediatorii s@ devin@ o parte activ@ a
acestui sistem. Dar, de la sfir}itul lunii octombrie, dup@ autorizarea mediatorilor de c@tre Consiliul Na]ional, p@r]ile aflate
^n conflict vor putea apela }i la aceast@ solu]ie. Mai mult, instan]ele de judecat@ au chiar obliga]ia legal@ s@ propun@
solu]ionarea pe baza medierii, dar acest lucru se poate ^nt$mpl@ numai cu acordul celor afla]i ^n conflict. Posibilitatea
evit@rii proceselor ^n cazul anumitor conflicte ar putea avea ca efect descongestionarea instan]elor de judecat@, ^n condi]iile
^n care num@rul mare al dosarelor aflate pe rol reprezint@ una dintre cele mai mari probleme ale justi]iei din Rom$nia.
Pe de alt@ parte, medierea nu presupune excluderea sau diminuarea rolului pe care avoca]ii p@r]ilor ^l au ^n rezolvarea
unor conflicte, deoarece ace}tia pot fi prezen]i, al@turi clien]ii lor, la toate etapele procesului.
La Sibiu, zece avoca]i mediatori s-au reunit ^n cadrul Asocia]iei Centrul de Mediere, organiza]ie care are ca scop
rezolvarea pe cale amiabil@ a conflictelor ^n diverse domenii ale  Dreptului: penal, civil }i comercial, al familiei sau al
muncii. Mediatorii sibieni, preg@ti]i ^n cadrul unor cursuri speciale la centrul pilot de la Craiova, care s-au desf@}urat ^n
2005, sunt afilia]i la Uniunea Na]ional@ din Rom$nia.

Medierea – metod@ alternativ@ 
de rezolvare a conflictelor (I)

Radu SCUTEA
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urmare din pagina 1
Produc]ia din acest sector a b@tut toate
recordurile fiind cu 32,2 la sut@ mai
mare fa]@ de perioada similar@ a anu-
lui trecut }i ridicând ponderea inves-
ti]iilor la 6,7 la sut@ în structura pro-
dusului intern brut. Poten]ialul cres-
când din construc]ii, asociat unui an
mai bun în agricultur@, ar putea sus-
]ine în 2008 un dinamism economic
care ar putea face din România o
veritabil@ revela]ie.
Pân@ atunci, s@ consemn@m un punct
slab pe direc]ia dezvolt@rii intensive a
economiei noastre. Acelea}i date sta-
tistice eviden]iaz@ un decalaj îngri-
jor@tor între productivitate }i cre}te-
rea salariilor. La jum@tatea acestui an
productivitatea muncii a crescut cu
11 la sut@ fa]@ de intervalul similar
din 2006, în vreme ce salariile au
sporit în medie cu 23,5 la sut@.
Avem de-a face cu un derapaj care
a f@cut valuri pân@ }i în rândul ex-
per]ilor FMI, binecunoscu]i cerberi ai
teoriei despre corela]ia dintre produc-
tivitatea muncii }i salarii. Aici îns@
dezbaterea se cere a fi nuan]at@ }i,
în orice caz, scuturat@ de radicalis-
mul de care mult prea des se face
vinovat Fondul. E adev@rat c@ o cre}-
tere de tip populist, necontrolat@, a
salariilor, }i îndeosebi a salariilor din
sectorul de stat poate, dincolo de o
anumit@ limit@, distorsiona pia]a }i
mediul privat pân@ la a ajunge un
factor destabilizator în economie. Dar,
pe de alt@ parte, nici alternativa pau-
periz@rii pe termen lung a popula]iei
prin blocarea cre}terii salariilor, a}a

cum propun exper]ii FMI, nu repre-
zint@ o solu]ie, decât dac@ ace}tia }i-
au propus s@ testeze aici, în Româ-
nia, suportabilitatea social@ a unor for-
me de capitalism s@lbatic. Pentru c@,
orice s-ar spune, salaria]ii din Româ-
nia nu se scald@ în bani (cu excep-
]iile de rigoare, fire}te, }i ne gândim
aici la unele categorii de salaria]i din
administra]ia public@). Altfel, statisti-
cile dovedesc c@, în condi]iile în care
acum înregistr@m un salariu mediu
net de 400 USD, st@m mai bine doar
decât China (cu 230 USD), dar de-
parte de Ungaria (882 USD), Polonia
(875 USD) }i chiar Rusia (544 USD).
Pe de alt@ parte, cei ce judec@ rapor-
tul productivitate-salarii în „stil FMI”
se fac c@ uit@ de minimul de echi-
tate social@ pe care îl etaleaz@ capi-
talismul matur. Pentru c@ România
îmbog@]i]ilor peste noapte }i a mili-
ardarilor de carton este de fapt ]ara
discrepan]elor enorme }i nedrepte în
împ@r]irea PIB între munc@ }i capital
– muncii revenindu-i prea pu]in }i ca-
pitalului prea mult în raport cu situa-
]ia din ]@rile capitalismului dezvoltat.
}i atunci dac@ tot ne propunem s@ co-
rel@m, pe balan]e de farmacie, cre}-
terile salariale cu eficien]a muncii, de
ce n-am urm@ri }i ca profiturile pa-
tronilor s@ nu creasc@ excesiv de mult
prin compara]ie cu cre}terea produc-
tivit@]ii? Pentru c@, în aceea}i m@sur@
în care salariile mari pot distorsiona
pia]a, profiturile uria}e }i nemeritate
distorsioneaz@ via]a! }i ajungem ast-
fel într-o alt@ zon@ nevralgic@ a Româ-
niei post-aderare: cre}terea excesiv@ a
consumului popula]iei. Institutul Na]ional
de Statistic@ ne anun]@ c@ ritmul anual
în care spore}te cererea de consum

a popula]iei tinde s@ ating@ 11-12
procente, iar în structura cheltuielilor
totale ale gospod@riilor popula]iei pon-
derea consumului este de aproape
75 la sut@. Cu alte cuvinte, trei sfer-
turi din veniturile românilor se duc
pe mâncare, b@utur@, tutun, îmbr@-
c@minte, facturi la ap@, gaze, curent,
taxe, impozite }i cotiza]ii. Pân@ la un
punct, frenezia consumatorist@ are o
logic@: câ}tigi mult – consumi mult!
Dar când analizezi structura cheltu-
ielilor lunare ale românilor, începi s@-
]i pui întreb@ri. Cum e posibil ca
românii s@ cheltuiasc@ de }apte ori
mai mult pentru viciile lor (b@uturi
alcoolice }i tutun) decât pentru edu-
ca]ie? Ce se poate spune despre o
familie (medie!) de români care, po-
trivit statisticilor oficiale, aloc@ din ve-
niturile lunare doar un procent pen-
tru investi]ii diverse, mai pu]in de un
procent pentru cultur@ }i educa]ie,
dar, pe de alt@ parte, d@ aproape 50
la sut@ din banii câ}tiga]i pe mân-
care, b@utur@ }i ]ig@ri? Cu o a}a
structur@ a cheltuielilor familiale }i cu
asemenea tendin]e nefire}ti suntem
departe de un nivel de civiliza]ie ac-
ceptabil }i, oricum, în sens invers
standardelor vest-europene.
Ce altceva îi mai îngrijoreaz@ pe ob-
servatorii vie]ii noastre economice?
Evident, problema deficitelor comer-
ciale cronice. La 65 la sut@ a ajuns
deficitul României, soldul negativ fiind
în prezent de aproape 12 miliarde euro,
în condi]iile în care tendin]a r@mâne
accentuat negativ@, importurile cres-
când vertiginos – de dou@ ori mai
rapid decât exporturile. Raportându-
ne la aceea}i perioad@ a anului tre-
cut, exporturile române}ti au sporit

cu 12,4 la sut@, iar importurile au
urcat cu 28,6 la sut@. Este evident c@
nu putem face fa]@ cererii de con-
sum cu oferta intern@ de produse, iar
la export am pierdut pie]e }i partide
atât în domeniul produselor petro-
liere, cât }i în cel al lohnului din sec-
torul textil. Dar }i mai semnificativ
este faptul c@ mai mult de 70 la sut@
din soldul negativ al balan]ei comer-
ciale a României (8,14 miliarde euro)

provine din comer]ul cu statele UE!
Asta ne face s@ scotocim prin teza-
urul în]elepciunii române}ti (nu }tim
cât ne-a mai r@mas }i din acesta!)
dup@ proverbe de genul „Frate, frate,
dar brânza e pe bani” sau „Dumne-
zeu te ajut@, dar nu-]i bag@ }i în
traist@”…
Chiar a}a: la ce ne-ar mai folosi azi in-
fla]ia de în]elepciune, când n-am avut-o
atunci când era mai mare nevoie?

Emil DAVID

Drumurile }i leg@turile proaste, iat@
un prim motiv s@ nu mergi la mare.
Dup@ ce achi]i totu}i cu inima strân-
s@ aproape 200 de lei doar pentru
c@l@toria dus- întors cu trenul, cu o
halt@ de dou@ ore chinuitoare în Bu-
cure}ti, iat@-te la vreo 15 ore de la

plecarea din capitala cultural@, la mare.
De fapt, în gar@. Dac@ a]i avut o ale-
gere inspirat@, ca de exemplu, Eforie
Nord, nu mai trece]i prin calvarul
microbuzelor }i al bagajelor înghe-
suite sub scaune. Eu am ales 2 Mai,
iar de la Mangalia pân@ la destina]ia
final@ am mai plusat dou@ ore }i trei mi-
crobuze schimbate Dar ce conteaz@,
marea e albastr@, iar la litoral se

arat@ un concediu pres@rat cu valuri
}i ulei de plaj@. Asta dac@ nu plou@.
Primul serviciu, primul pre], primele
nepl@ceri. A alege un microbuz nu e
o chestiune atât de simpl@. Trebuie
s@ }tii unde s@ stai }i cu ce ma}ini
s@ mergi. Microbuzele acoperite cu
reclam@ au aer condi]ionat, iar auto-
carele, de}i par mai confortabile,
devin ultraaglomerate dup@ a doua
sta]ie. Tariful bileteleor e unic, dar
serviciile de transport diferite.  
Ajuns@ în 2 Mai, însetat@ }i înfo-
metat@ poposesc la primul restaurant.
Mese }i scaune de plastic într-o curte
nu foarte primitoare, dar fe]ele de mas@
erau curate, semn bun. Mâncarea ex-
celent@, iar pre]urile studen]e}ti. La
doi pa}i, o teras@ cu scaune de lemn,
acoperit@ }i cu o fântân@ artezian@ în
centru. 30 de minute a}teptat dup@
meniu, alte 20 de minute s-au scurs
pân@ ce au sosit tacâmurile, iar la o
or@ b@tut@ în cuie a venit }i coman-
da. Nu era exact ce comandasem,
dar în fine. Iar cirea}a o factur@ ro-

tund@, cât pentru dou@ zile la resta-
urantul cu scaune de plastic. 
M@car e marea }i nisipul moale, spui
oftând, în timp ce te îndrep]i ca o
pat@ alb@ spre plaj@. Sub un indica-
tor turistic imens „2 Mai, rezerva]ie
marin@” gunoaiele se întind în voie.
{i înghi]i în amar. 
La polul opus, plaja fin@ de la
Mamaia este printre pu]inele motive
s@ revii, în cel pu]in a}a zisa, cochet@
sta]iune. La un hotel de patru stele,
cota]ia “este umflat@ cu piscina”,
dup@ cum recunosc cu glas sc@zut

femeile de serviciu, în timp ce veri-
fic@ minibarul. Nu mare mi-a fost
supriza când am coborât în restau-
rant iar chelneri]a care ne-a observat
dup@ o or@ }i ne-a spus c@ se
serve}te doar dup@ ora 18,00. Dar,
doamna grizonat@ a venit prompt cu
nota care începea cu ap@ mineral@,
0,5litri, 6 lei. 
Iar acestea au fost doar câteva
p@]anii }i experien]e economice care
ar fi trebuit s@ m@ hot@reasc@ ca la
anul s@ merg la bulgari, la servicii
All-Inclusive. {i totu}i, marea...

Contradic]iile litoralul rContradic]iile litoralul românesc omânesc 

Servicii proaste, pre]uri mari
E tradi]ie. An de an, îndur un drum de aproape dou@ zile
dus }i întors pentru aerul s@rat al M@rii Negre. {i în
fiecare an îmi promit c@ vara urm@toare m@ duc la bul-
gari sau la greci, fie }i la turci sau chiar în Egipt. Sunt
probabil nostalgic@ în revenirea mea anual@ pe litoralul
românesc, mioritic în felul lui, c@ci, pragmatic analiza
bugetului dup@ fiecare vacan]@ sun@ cam a}a: “Cu banii
ace}tia mergeam în Bulgaria”.

Anul 1 al ader@rii: promisiuni }i neputin]e

Iulia NAGY



urmare din pagina 1
Cum? De ce? lat@ întreb@ri la care - folo-
sind câteva remarcabile studii istorice
(printre care excelentul «Le procès de Ca-
mille Desmoulins» de H.Robert de la Aca-
demia francez@) am c@utat s@ r@spundem.
H. Robert scrie: „printre toate figurile mar-
cante ale oamenilor Revolu]iei, aceea a
lui Camille Desmoulins se deta}eaz@ lu-
minoas@ pe primul plan }i p@streaz@ pri-
vilegiul, aproape unic, de a atrage sim-
patia general@. Îndr@gostit de un ideal,
hr@nit cu himere, dac@ el a fost primul
apostol al libert@]ii, a trebuit s@ fie, de
asemenea, primul care a provocat exce-
sele sângeroase ale Revolu]iei. Cel pu]in,
}i asta îl onoreaz@, a }tiut s@ se deta-
}eze la timp de ele. El va p@stra meritul
de a fi denun]at înc@ primul aceste ex-
cese, cu aceea}i curajoas@ elocven]@ de
care s-a servit pentru a le asigura na}-
terea… EI va avea }i un alt merit, acela
de a fi pl@tit cu via]a un asemenea
strig@t de mil@, fiind deja prea târziu
pentru a-l face auzit }i în]eles. Lucille
Desmoulins, încânt@toarea sa so]ie, fi-
del@ memoriei sale pân@ la eroism, I-a
urmat, câteva zile mai târziu, în mor-
mânt. }i, f@r@ îndoial@, c@ acestui roman
de dragoste }i moarte, acestei elocin]e,
iluziilor }i sincerit@]ii sale generoase da-
toreaz@ Desmoulins, într-o mare parte,
constanta sa popularitate”. Cu totul alt-
ceva, deci, decât enun]ul cu siguran]@
prea sec }i oricum relativ inabil din
enciclopedie. Deja se relev@ clar primele
linii importante ale unui portret cu foarte
multe detalii }i care trebuie privit din
diverse unghiuri. Dar cine a fost }i ce
a f@cut, de fapt, Camille Desmoulins?

1. S-a n@scut la Guise, în martie 1 760,
fiul cel mai mare al lui Nicolas Des-
moulins, locotenent general pentru par-
tea civit@ }i criminal@ la administra]ia
din Guise, omul ce îndeplinea cu onoare
}i con}tiin]@, bucurându-se de considera]ia
concet@]enilor s@i, asemenea func]iuni ju-
diciare importante. Au fost cu totul }apte
copii iar p@rin]ii s@i nu erau boga]i.
Totu}i a primit o temeinic@ instruire, f@-
cându-}i studiile primare într-o pensiune
local@ ]inut@ de biseric@ }i primind apoi

o burs@ pentru liceul Ludovic cel Mare,
unde va deveni condiscipolul tân@rului
Maximilien Robespierre. A fost un elev
str@lucit - o relev@ situa]ia lui }colar@ }i
o afirm@ dasc@lii s@i -, dorea s@ devin@
avocat la Parlament iar entuziasmul s@u
s-a exaltat devreme Ia lectura lui Demo-
stene }i a lui Cicero, autori din care }tia
pe dinafar@, uluitor, un num@r nesfâr}it de
pagini. Era pasionat de studiul moravu-
rilor politice - pu]in teatrale - ale republi-
cilor antice }i se sim]ea atras - cu
invincibile for]e - de mirajul libert@]ii.
„Tocmai pe aceast@ baz@ de studiu }i
reflec]ie, - va spune el mai târziu -, în-
cepând din 1788 puteam fi privit ca
unul din republicanii convin}i pe care
cu greu îi puteai g@si atunci la Paris”.
Totu}i, de}i nu erau mul]i cei care se
gândeau în acea vreme la Republic@,
aproape toat@ lumea resim]ea, ca o
stare interioar@ nu prea bine definit@, o
acut@ nevoie de reforme în guvernare.
Impozitele erau grele iar mizeria era mare.
Spiritul de independen]@ }i emancipare
al marilor filozofi din secolul al XVIII-
lea p@trundea, pu]in câte pu]in, chiar }i
în straturile cele mai profunde ale so-
ciet@]ii. O criz@ de autoritate se f@cea
sim]it@ în popor în momentul când auto-
ritatea regelui a p@rut mai pu]in sigur@
de ea îns@}i. Trebuie spus }i c@ abu-
zurile puterii nu-}i produceau în mod
imediat efectele. Adesea era succesorul
vinovatului cel care recolta «frumoasa»
recolt@. La fel ca ecoul care nu retri-
metea sunetul care l-a generat decât
dup@ mai multe momente, nenorocosul
rege Ludovic al XVI-lea a primit }o-
curile gre}elilor }i scandalurilor domniei
lui Ludovic al XV-lea. La care se ad@u-
gau, desigur, efectele propriilor erori de
a fi atât de departe de în]elegerea unui
timp care, obiectiv vorbind, dac@ putea
fi privit ca fiind al lui ca simplu om }i
cet@]ean, nu mai era deloc al lui ca
rege, cu sceptru }i putere în postura
clasic@ a sintagmei.
„Plin de bun@voin]@ pentru binele public,
afirm@ un distins cercet@tor, Ludovic al
XVI-lea era nehot@rât în ce prive}te
m@surile de luat }i mijloacele de ales
pentru a remedia r@ul”. A decis astfel
c@ este necesar s@ fie reunite Statele
Generale, pentru o consultare general@.

Decizia suveran@ a fost primit@ în ]ar@
cu mari emo]ii si bucurii, mai ales c@
adunarea Statelor Generale nu mai fu-
sese convocat@ de prin 1614. Un num@r
de 1274 deputa]i trebuiau trimi}i la Ver-
sailles - 308 reprezentând clerul, 285
nobilimea }i 681 Starea a Treia - pentru
a discuta cu regele asupra intereselor
na]iunii }i modific@rile ce trebuie aduse
regimului politic în func]iune. Cei din
Guise s-au gândit s@ desemneze ca
deputat pe tat@l lui Camille, dar, spre
regretul lor }i al fiului s@u, magistratul
Desmoulins, mai pu]in atras de via]a
public@, le-a declinat oferta. În aceast@
vreme, la Paris, Camille se agita din
plin. A asistat exaltat la sosirea depu-
ta]ilor. Era un spectacol care l-a entu-
ziasmat: „A fost ieri una dintre cele mai
frumoase zile ale vie]ii mele - scrie el
tat@lui s@u, la 5 mai 1789. Dac@ nu a}
fi venit din Guise la Paris decât pentru a
vedea acest impun@tor pelerinaj politic,
}i tot nu a} fi regretat. Nu am avut
decât o singur@ gean@ de umbr@: aceea
de a nu v@ vedea printre deputa]i. Unul
din colegii mei a fost mult mai fericit
ca mine: este vorba de Robespierre,
deputat de Arras!”
Dar, la 22 }i 23 iunie 1789, deputa]ii
Statelor Generale }i-au v@zut interzis@,
de o sup@rat@ întoarcere a capului de
c@tre rege, intrarea în sala de }edin]e.
Camille împ@rt@}e}te emo]ia general@.
„Întregul Paris este sub presiune - scria
el. Palatul regal este plin ca un bou
gras. Este aplaudat ducele d’Orléans.
Trece regele: nimeni nu spune nimic.
Domnul Bailly, pre}edintele Statelor Ge-
nerale, apare; toat@ lumea bate din palme; se
strig@: Tr@iasc@ Na]iunea!…”. “Incendiul
se amplific@, va scrie pu]in timp apoi
tân@rul Desmoulins. G@rzile franceze au
fraternizat cu poporul… Câteva zile în
urm@, în Palatul regal, o contes@ a fost
b@tut@ atunci când a f@cut propuneri
împotriva domnului Necker…”, ministru
în acea vreme }i favoritul na]iunii.
O alt@ epistol@ a lui Camille Desmoulins
ofer@ am@nunte asupra pedepsei pe care
mul]imea i-a administrat-o unui spion
demascat al poli]iei: „l-au dezbr@cat }i
l-au aruncat în bazin. Dup@ aceea, l-au
scos, l-au împins }i l-au tras ca pe un
cerb. L-au lovit, au dat în el cu pietre,
l-au b@tut cu bastonul, aproape c@ i-au
scos un ochi din orbit@. În sfâr}it, în
ciuda rug@min]ilor de îng@duin]@, l-au
aruncat pentru a doua oar@ în bazin.

Supliciul s@u a durat de la amiaz@ pân@
la ceasurile cinci }i jum@tate spre sear@
}i s-au perindat mai bine de zece mii
de c@l@i. La ce grade de la}itate }i cru-
zime poate ajunge în unele momente
mul]imea dezl@n]uit@…”.
Din aceste scrisori ale viitorului mare
revolu]ionar se simte câte ceva din febra
care f@cea s@ bat@ mai tare }i mai re-
pede inima Parisului în ajunul unor
evenimente ale istoriei universale care
vor deveni, din perspectiva timpului,
excep]ionale. Fran]a, Parisul se aflau în
pragul izbucnirii unei Revolu]ii cu cauze
adânci în structurile economice }i so-
ciale ale Fran]ei. O Revolu]ie mocnind
de mult@ vreme }i ale c@rei motiva]ii
irigau intens idealurile luptei sociale nu
numai în Fran]a ci pe un întins perimetru
european }i chiar mondial, perimetru do-
minat de situa]i fierbin]i asem@n@toare.
Pentru Camille Desmoulins, gongul b@tea
deja a treia oar@. Se ridic@ cortina }i
începe o pies@ care îi va aduce mai întâi
paradisul satisfac]iilor }i pe urm@, din
p@cate, iadul r@zbun@rilor.
În via]a politic@ francez@ se spunea, de
c@tre mul]i, c@ ministrul Necker lua întot-
deauna partea poporului }i împingea pe
rege la reforme binef@c@toare }i nece-
sare. Influen]a sa era îns@ comb@tut@ la
curte de c@tre partizanii absolutismului.
Ludovic al XVI-lea, nehot@rât }i oscilant,
nu se situa de nici o parte, amplificând
nemul]umirile în fiecare din cele dou@
tabere. l s-a p@rut c@ acceptarea con-
voc@rii Statelor Generale reprezint@ o
concesie f@cut@ „progresi}tilor”, care
finalmente îi putea d@una lui însu}i,
astfel c@ în contrapartid@, printr-o reac]ie
neîndemânatic@ }i de efemer@ energie,
îl revoc@ pe Necker. Cine afirm@ c@
oamenii nu-}i construiesc destinul lor
cu propria mân@, gre}e}te. Prin acest
act Ludovic al XVI-lea a f@cut un pas
mare spre ghilotin@. ]inând seama îns@
de gândirea sa labil@, poate de institu]ia
al c@rei simbol sacru era, putea oare s@
nu-l fac@? Probabil c@ nu. Cert este c@
duminic@, 12 iulie, indignarea a izbucnit,
pe scar@ larg@, în Paris. Mul]imea se
afla deja în stare critic@…
…Nervoas@, vibrant@, trepidant@, prelua
fiecare }oc }i îl multiplica la infinit. Ori,
licen]ierea de c@tre rege a ”omului ei”
i-a rupt toate z@gazurile r@bd@rii, }uvoiul
nemul]umirilor acumulate de secole, apele
furtunoase ale pasiunilor ce cereau dac@
nu r@zbunare, oricum dreptate, rev@rsân-

du-se acum în torent. În ziua fatidic@
amintit@, în Palatul regal apare, pentru
istorie, Camille Desmoulins. Acest tân@r
ardent, cutremurat de indignare, un ade-
v@rat simbol al mâniei na]iunii, dega-
jând o emo]ie contagioas@, se urc@ pe
o mas@. Într-o clip@ 6000 de oameni
sunt în jurul s@u. Cu gesturi teatrale
lanseaz@ cuvinte înfl@c@rate: „Cet@]eni!
Vin de la Versailles! Necker a fost re-
vocat! Aceast@ îndep@rtare reprezint@ clo-
potul unui sfânt Bartolomeu al patrio-
]ilor. În aceast@ sear@, toate batalioa-
nele elve]iene }i germane vor veni de
pe Câmpul lui Marte pentru a v@ gâtui.
Nu este nici un moment de pierdut: la
arme }i s@ ne lu@m cocarde pentru a
ne recunoa}te între noi. La arme, cet@-
]eni! La arme! S@ avem cu to]i cocarde
verzi, culoarea speran]ei! Da, sunt eu cel
care v@ chem, fra]ii mei, spre libertate!”
Ridicând un pistol }i ar@tându-l mul-
]imii, Camille a mai spus: „Ei nu m@
vor avea viu! Voi }tii s@ mor glorios!”
Oamenii îl înghesuie, îl îmbr@]i}eaz@, îl
poart@ în triumf, îi fac o gard@ de
onoare - scrie, Henry Robert în studiul
s@u. Din castanii palatului sunt rupte
frunze, care devin cocarde. Acestea,
amintind totu}i de culorile contelui
d’Artois, vor fi apoi repede înlocuite cu
cocarde bleu }i ro}ii, reprezentând cu-
lorile ora}ului (când lor li s-a ad@ugat
albul, a fost creat drapelul na]ional
francez tricolor). Printre oameni circul@
liste }i cet@]enii se înscriu ca ”solda]i
ai patriei”. Se face, practic, o mobilizare
spontan@. Drapelele erau desf@}urate,
b@teau clopotele, se stricau pavaje, se
ridicau baricade, Parisul era în tumult.
La 14 iulie, Bastilia a fost asaltat@ }i
luat@ de revolu]ionari. Focurile de mus-
chet@ ale câtorva elve]ieni }i invalizi care
formau garda închisorii au generat pier-
deri în rândurile asediatorilor. Dar Bastilia
cucerit@, r@zbunarea a fost teribil@.
Domnul de Launay, guvernatorul închi-
sorii, a fost luat de mul]ime, masacrat
}i decapitat. Domnul de Losme a fost
}i el decapitat iar capul s@u purtat pe
str@zi; domnul de Meray a fost sugru-
mat; al]ii îns@, printre care un b@trân
invalid cu p@rul alb, din gard@, au fost
spânzura]i în Pia]a Grevei. „Bastilia este
luat@” – anun]a triumf@tor comunicatul
lui Desmoulins.

2. Câteva s@pt@mâni mai târziu, Des-
moulins, deja celebru, tip@rea o bro}ur@
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Camille Desmoulins

Imagine simbol a Revolu]iei Franceze de la 1789

Camille Desmoulins: vinovat sau martir?

Dan POPESCU
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intitulat@ „La France Libre”, pamflet
satiric }i atac violent împotriva nobilimii
}i regalit@]ii, scris@ într-un stil uimitor
de alert, plin@ de spirit, de verv@ }i de
ironie }i care a avut un enorm succes.
Pu]in timp apoi, Desmoulins lanseaz@ o
publica]ie intitulat@ „Discours de la Lan-
terne”, veritabil@ provocare la insurec]ie
de ast@ dat@, prin care chema mul]imea
s@ devin@ justi]iar }i cerea popula]iei
luarea unor m@suri de rigoare. Camille
revendic@ pentru el însu}i titlul de „Pro-
cureur général de la Lanterne”, pân@ la
edificarea, pe care o vedea apropiat@, a
unei „République fraternelle”, de satis-
fac]ii }i dragoste («de plaisir et d’amour»
- scrie Henri Robert), o republic@ care
s@ nu cunoasc@ decât unirea, concordia
}i pacea, care va oferi fericirea tuturor
oamenilor, egali }i liberi, o Republic@
pe care „tout le monde aimerait” -
toat@ lumea o va iubi…
Cu siguran]@, Desmoulins era sincer.
Totu}i, el însu}i va sim]i în curând c@
a for]at nota }i c@ a f@cut un lucru r@u
insuflând oamenilor o ur@ violent@ }i
leg@nându-i în speran]a în}el@toare a
himerelor sale periculoase. A devenit
îns@ repede prizonierul propriei lui re-
puta]ii }i al gloriei dobândite, neîn]e-
legând deloc, de exemplu, acea munc@
util@, dar destul de obscur@, a tat@lui
s@u magistratul. „Sta]i în cabinetul
vostru – îi scria b@trânului Desmoulins.
Dar într-o democra]ie trebuie s@ te
ar@]i”. El însu}i, de altfel, nu scap@ nici
un prilej de a se ar@ta…
Este invitat la cin@ de Mirabeau, mar-
chiz aristocrat cu stare }i personaj ilus-
tru al epocii, }i Camille, a c@rui exis-
ten]@ desf@}urat@ în condi]ii materiale
mediocre }i chiar în s@r@cie genera o
bun@ parte din radicalismul }i violen]a
convingerilor sale, este parc@ tentat s@
se lase sedus de un lux plin de rafi-
nament }i delicate]e. „Simt c@ masa sa
foarte înc@rcat@ }i foarte delicat@ m@
corupe }i îmi vine destul de greu s@-
mi reiau austeritatea republican@ }i s@
detest aristocra]ii a c@ror crim@ consta,
în fond, de a ]ine la aceste excelente
dineuri!” Trece îns@ peste astfel de mo-
mente }i în noiembrie 1789 fondeaz@
un „Joumal hebdomadaire”, „Révolution
de France et de Brabant”. „Acest jurnal
- ne-o spune chiar Desmoulins - este
o ramur@ a unui comer] necunoscut
pân@ în zilele noastre, este o manufac-
tur@ de revolu]ie!”. Succesul publica]iei a
fost rapid }i considerabil. Pe cât era de
str@lucitor, pe atât stilul jurnalului era
de incisiv }i chiar de crud iar tonul lui

se v@dea a fi cel al unei arz@toare eloc-
ven]e. Ziarul reprezenta, în fapt, o satir@
p@trunz@toare asupra abuzurilor vechiului
regim }i un atac împotriva oamenilor în
func]ii. El oferea, totodat@, un tablou viu al
progreselor Eevolu]iei, o trecere în revist@,
în fiecare zi a oamenilor }i faptelor ei.
În num@rul 34, bun@oar@, se redau pre-
parativele „S@rb@torii Federa]iei”, eveniment
care trebuia s@ aib@ loc la 14 iulie 1790
pentru a aniversa un an de la „C@derea
Bastiliei”. „Este prima Zi a Anului, prima
zi a libert@]ii! – scria cu entuziasm
Desmoulins; este ziua prezis@ de pro-
fetul Eze}iel, este ziua celor mai mari
destine…” S@rb@toarea trebuia s@ se de-
ruleze pe Câmpul lui Marte. Se ridicau
tribunele. Dar lucr@rile erau întârziate.
Atunci întregul Paris, întreaga Fran]@ s-au
oferit ca voluntari. Aproape imediat Câm-
pul lui Marte a devenit un furnicar de
o sut@ cincizeci de mii de muncitori.
S@rb@toarea a avut loc. Se cânta „ça
ira!”. A fost un entuziasm indescriptibil, o
fraternitate universal@, o egalitate izvo-
rât@ din voin]e. Erau aici ]@rani veni]i
de peste tot, cu primari }i muzic@ în
frunte, invalizi, g@rzi na]ionale, tinere
fete, preo]i, solda]i }i ofi]eri din g@rzi,
mari seniori, doamne din Hale }i chiar
de la Curte. Au fost baluri, s-a dansat.
O marchiz@ }i-a scos m@nu}a spre a da
mâna unui c@rbunar. Corpora]iile me}te}u-
g@re}ti aveau inscrip]ii pe care se putea
citi „Les mortels sont égaux, ce n’est
pas la naissance/ Cest la seule vertu
qui fait la différence”. Toat@ lumea de-
pune jur@mântul civic: „Fran]a este li-
ber@, noi o jur@m!” Ce visuri frumoase
prindeau via]@, ce entuziasm universal.
Nu lipsea chiar un proiect al unei Ligi
a P@cii, format@ împreun@ cu Anglia,
pentru a asigura libertatea lumii…

3. …Dup@ ani de suspine, curte asidu@
}i fidelitate f@r@ nici o fisur@, Camille
Desmoulins ob]ine, în sfâr}it, mâna gra-
]ioasei }i relativ înst@ritei domni}oare Lu-
cille Duplessis, voin]a tat@lui ei încli-
nându-se definitiv în fa]a st@ruin]elor lui
Camille. Tân@rul Desmoulins îi scrie atât
de frumos mamei sale c@ este acceptat:
„Pe aceast@ fermec@toare Lucille, de care
v-am vorbit atât de mult, }i pe care o
iubesc de 8 ani, p@rin]ii ei mi-o dau iar
ea nu m@ refuz@. O ve]i cunoa}te prin
aceast@ singur@ tr@s@tur@: când mama ei
mi-a comunicat acceptul, m-a condus în
camera viitoarei mirese. M-am aruncat
la picioarele ei. Am fost surprins s-o
aud râzând. Mi-am ridicat ochii }i am
v@zut c@ nici ai ei nu erau într-o stare

mai bun@ ca ai mei, erau plin de
lacrimi care îi }iroiau }uvoaie pe fa]@.
}i totu}i, în acela}i timp, râdea înc@.
Niciodat@ nu am v@zut un spectacol
atât de fermec@tor”.
Se c@s@toresc în 29 decembrie 1790.
Ceremonia a fost oficiat@ la Saint Sulpice
de abatele Berardier, cel care a fost la
liceul Ludovic cel Mare unul dintre cei
mai iubi]i mae}tri ai lui Camille. În mi}-
c@toarea sa alocu]iune, prelatul i-a su-
gerat lui Camille ca, pentru viitor, s@ res-
pecte mai mult religia în scrierile sale.
„Patriotismul vostru - i-a spus el - nu va
fi mai pu]in activ. Nu va fi decât mai
curat, mai ferm }i mai adev@rat, c@ci
legea poate doar for]a pe cineva s@ fie
cet@]ean în vreme ce religia îl oblig@ s@
fie”. Erau cuvinte de o mare profun-
zime pe care, în euforia momentului, ni-
meni nu poate }ti dac@ Camille le-a
receptat sau nu. Mai mult de 60 de
revolu]ionari, amici ai lui Desmoulins -
printre care Danton, Robespierre, Petion
de Brissot - au semnat, împreun@ cu
mirele, actul de c@s@torie. Patru ani mai
târziu, din ace}ti 60 de lupt@tori nu va
mai r@mâne nici unul; cei mai mul]i vor
fi ghilotina]i iar al]ii vor emigra… Dar
s@ nu anticip@m faptele.
Camille }i Lucille înotau în plin@ fericire:
ei nu vedeau lumea exterioar@ decât prin
prisma fericirii lor. În zorii splendizi ai
libert@]ii, propov@duit@ de Revolu]ie, ti-
nerei perechi i se deschidea un viitor
magnific. El era celebru la 30 de ani.
Ea avea bog@]ia }i frumuse]ea. Via]a le era
luminat@ de idealurile care înseninau
cele mai multe frun]i în acea Fran]@ de la
sfâr}itul lui 1790 }i începutul lui 1791.
Se mut@ într-o cas@ comod@ pe care
doamna Duplessis le-o pune la dispozi]ie.
Locuin]a era situat@ în „Bourg-la-Reine”.
Tinerii reboteaz@ locul: „Bourg-Égalité”.
Camille nu abdic@ cu nimic de la ideile
sale revolu]ionare, nici chiar de la cul-
tul violen]ei. So]ia sa, împ@rt@}indu-i con-
vingerile, departe de a-l re]ine, îl îm-
pinge mereu înainte…
Face parte din „Club des Cordeliers”, o
adunare popular@ revolu]ionar@ sau -
cum se arat@ în presa timpului – „o ma-
nufactur@ de revolu]ie prin cuvânt”. Ora-
torii î}i pun boneta ro}ie înainte de a
urca la tribun@. Deviza „Liberté, Egalité,
Fratemité” o avem de Ia Clubul Cor-
delierilor }i dateaz@ din iunie 1791. Revo-
lu]ia din strad@ se reînc@lzea }i ampli-
fica ^n acest club. Cei care vorbeau se
numeau Marat, prietenul poporului; Danton,
marele tribun; Chaumette, care va deveni
procuror general; Desmoulins; Anacharsis

Clootz, baronul prusian milionar, care se
intitula cet@]ean al lumii }i pe care
Robespierre îl va „executa” ceva mai
târziu de la tribuna iacobinilor, înainte de
a-l trimite la ghilotin@. Pe scurt, scrie
tot Henri Robert, aici se afla un bizar
ansamblu de „sans culottes”, veni]i din
toate mediile }i care aveau comun,
printre altele, violen]a convingerilor lor
revolu]ionare. „Mi se vorbe}te de suc-
cesele tale - îi scria tat@l lui Camille fiu-
lui s@u -, eu nu sunt insensibil. Dar pe-
ricolele pe care le-ar putea aduce m@ afec-
teaz@ }i mai mult”. Camille îi r@spunde
sigur de el: „V-a]i tr@it via]a luptând împo-
triva opresiunilor subalterne. A]i atacat cren-
gile, gra]ie cerului noi am t@iat copacul.
Nu v@ teme]i, tat@, s@ fi]i dumneavoastr@
în}iv@ zdrobi]i sub pr@bu}ire. Acest ar-
bore nu poate c@dea decât asupra lene-
}ilor }i nu asupra acelora care au bine-
meritat de la patrie”. Camille continua
cu ardoare lupta, de la tribun@ (unde,
respectând adev@rul, o oarecare ezitare
a rostirii cuvintelor nu-l l@sa s@ str@lu-
ceasc@) }i mai ales în ziarul s@u, care
ap@rea mereu cu acela}i succes }i unde
îi ataca violent pe La Fayette }i Bailly,
nu demult înc@ prosl@vi]i iar acum fiind
cerut@ arestarea lor…

4. În iulie 1792, Lucille Desmoulins îi d@-
ruie}te lui Camille un fiu. Dar gândurile
}i faptele tân@rului tat@ erau departe de
universul familiei. Câteva zile înainte,
Ludovic al XVI-lea concediase trei mi-
ni}tri girondini tratându-i ca r@zvr@titori
}i insolen]i. R@bdarea mea a ajuns la
cap@t, ar fi spus regele lui Dumuriez.
Îns@ }i domnia sa regal@ se apropia de
sfâr}it. M@sura considerat@ atât de neîn-
demânatic@ a produs acela}i efect ca trei
ani mai înainte dizgra]ia ministrului Necker.
De aceast@ dat@ îns@ nu Bastilia a fost
asaltat@, ci Tuilleries. Mai mult de dou@-
zeci de mii de oameni, strigând }i ame-
nin]ând, femeile nefiind deloc cele mai
calme, au invadat palatul, pân@ în apar-
tamentele regale, cerându-i regelui „revo-
carea revoc@rii” celor trei mini}tri. Palid@
}i impasibil@, dispre]uitoarea Marie-Antoinette
s-a v@zut înconjurat@, insultat@, maltra-
tat@ de c@tre femei din popor ce vedeau
în aceast@ “regin@ de carnaval” cauza mi-
zeriei reale în care ele tr@iau. l-au pus
cu for]a boneta ro}ie; Ia fel }i mo}teni-
torului de tron, c@ruia i-a ajuns pân@ la
nas, }i la fel }i regelui, flegmatic }i to-
tu}i resemnat. Apoi a început devas-
tarea apartamentelor regale - devastare

fireasc@, de altfel, în acele momente -,
care s-a prelungit pân@ spre ceasurile
opt din sear@. Pétion, primarul Parisului
}i girondinii lsnard }i Vergniaud au fost
cei care au decis manifestan]ii s@ se
retrag@, dar numai dup@ ce ace}tia au
umblat peste tot.
În ziua urm@toare, Ludovic al XVI-lea
care avea, ziceau mul]i, caracter dar nu
avea deloc nici sim] }i nici orientare po-
litic@, a dat o proclama]ie: „Regele nu
a opus amenin]@rilor }i insultelor r@zvr@-
ti]ilor decât con}tiin]a }i dragostea sa fa]@
de binele public. Regele ignor@ care va
fi termenul la care ei vor dori s@ se
opreasc@; dar are nevoie s@ comunice
na]iunii franceze c@ violen]a, indiferent de
nivelul exceselor la care se va ajunge,
nu-i va smulge niciodat@ vreun consim-
]@mânt fa]@ de tot ceea ce el crede
contrar interesului public. Î}i expune
f@r@ regrete lini}tea si siguran]a sa; sa-
crific@ chiar, f@r@ rezerve, drepturi care
apar]in tuturor oamenilor }i pe care
legea trebuie s@ i le asigure regelui ca
oric@rui cet@]ean. Dar, ca reprezentant
ereditar al na]iunii franceze, are în-
datoriri severe de îndeplinit, si dac@-}i
poate sacrifica odihna, nu î}i poate sa-
crifica misiunile oficiale pe care le are.
„Erau vorbe }i iar vorbe, eviden]iind pa-
sivitatea unei regalit@]i care pe m@sur@
ce era dezavuat@ de popor, devenea cu
atât mai insuportabil@, orele ei fiind
evident num@rate…
La 14 iulie 1792, la S@rb@toarea Fede-
ra]iei, poporul a dorit ca Ludovic al XVI-
lea s@ dea foc „arborelui feudalit@]ii”. Mi-
siune de care regele s-a derobat sus-
]inând c@ nu mai exist@ feudalitate de
mult@ vreme, simbolul a pierit, el nu
are deci, pentru ce s@ dea foc. „A fost
o atitudine mai mult curajoas@ decât
abil@”, scriu cercet@torii, care a f@cut s@
se aud@ deja tunetele marii furtuni care
se apropia. Mai departe, refuzând s@
semneze decretul de acuzare a lui Lafa-
yette - un detaliu mai pu]in semnifi-
cativ, poate, al unor cauze cu mult mai
profunde - regele a declan}at uraganul.
În noaptea de 9 spre 10 august în-
tregul Paris a fost „la arme” si a ie}it în
strad@. Tuilleries a fost luat iar Revo-
lu]ia a triumfat. Desmoulins împreun@
cu Danton au fost în primele rânduri
ale celor ce au antrenat mul]imile. În
ziua urm@toare Danton a fost ministru
iar Camille secretar general la Minis-
terul Justi]iei - “prin gra]ia tunurilor”,
spunea el. (va urma)Palatul Tuilleries

Regele Ludovic al XVI-lea
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În perioada 4-6 septembrie a avut loc Con-
ferin]a European@ pentru Managementul
Durabil al Apei, care s-a desf@}urat la
Vilnius, prin intermediul programului
Leonardo da Vinci. Aceast@ reuniune a
fost organizat@ în cadrul proiectului
KNOWLEDGE BRIDGE, un proiect ino-
vativ de preg@tire profesional@ online,
finan]at de Comisia European@ pentru a
sus]ine implementarea managementului
durabil al apei }i a Directivei Cadru
Ap@ (Water Framework Directive) }i
prin dezvoltarea unei cooper@ri la nivel
european intitulata “Water-Online-Net-
work”. Organizatorii acestei reuniuni din
capitala Lituaniei au fost Universitatea
Tehnic@ din Kauno, AHT Group AG }i
PRO Management GmbH, o parte dintre
cei 12 parteneri din 6 ]@ri europene (Ger-
mania, Ungaria, Lituania, Olanda, România
– Centrul Regional de Formare Continu@
pentru Administra]ia Public@ Local@ ‘’Ni-
colaus Olahus’’ Sibiu, Apele Române,
Universitatea Tehnic@ Bucure}ti - }i Tur-
cia). Consor]iul selec]ionat cuprinde toat@
experien]a profesional@ necesar@ pentru
diferite domenii de afaceri. Exper]i în ma-
nagementul apei, precum }i în preg@tirea
profesional@ }i înv@]area prin sisteme
informatizate coopereaz@ pentru dezvoltarea
solu]iilor de preg@tire inovativ@ online.  
La deschiderea conferin]ei au luat cu-
vântul domnul Aleksandras Spruogis,
subsecretar de stat din cadrul Minis-
terului Mediului din Lituania, Excelen]a
sa, domnul Dirk Roland Haupt, Amba-
sadorul Republicii Federale Germania în
Lituania, precum }i al]i oficiali locali. În
acela}i cadru a fost prezentat@ o ver-
siune demonstrativ@ a cursurilor online
}i a avut loc lansarea oficial@ a re]elei
transna]ionale Water-Online-Network.
Ca parteneriat Public-Privat KNOWLEDGE
BRIDGE furnizeaz@ preg@tire online pentru
adoptarea }i implementarea Directivei
Cadru Ap@. În acest sens, “continua cre}-
tere a importan]ei managementului durabil
al apei, la nivel european, sus]inut@ de
preg@tirea profesional@, va conduce la o
mai bun@ calitate a vie]ii pentru toate re-
giunile }i societ@]ile din Europa", ar@ta
Susanne Kollmeier, managerul de proiect.
Totodat@ se urm@re}te realizarea unei re-
]ele transna]ionale, intitulat@ "Water-On-
line-Network" pentru schimbul de cuno}-
tinte }i experien]@. "Aceast@ excep]ional@
re]ea de exper]i ai apei va ajuta la im-
plementarea Directivei Cadru Ap@ în toat@
Europa }i la asigurarea unui management
durabil al apei", a explicat Christian
Stracke, de la universitatea din Duis-
burg-Essen, responsabil cu re]eaua WON.
Proiectul KNOWLEDGE BRIDGE }i-a pro-
pus s@ ofere solu]ii pentru preg@tirea
profesional@ }i pentru cooperare în re-
]eaua WON tuturor participan]ilor din
sectorul apei, respectiv administra]ii pu-
blice, întreprinderi, autorit@]i care r@s-
pund de mediul înconjur@tor, asocia]ii
de profil. În plus, furnizorii de preg@tire
în sectorul ap@, inclusiv universit@]i,
academii }i institute î}i pot îmbog@]i
programele }i cursurile lor de preg@tire
profesional@. 
Directiva Cadru Ap@ reprezint@, în fapt, o
sintez@ a demersurilor anterioare în ceea
ce prive}te îmbun@t@]irea calit@]ii apei,
la nivel comunitar, dintre care amintim:

Directiva privind Apele de suprafa]@
(1975), Directiva privind Apa Potabil@
(1980), Directiva privind Substan]ele
periculoase (1976), Directiva privind
Nitra]ii (1991).
Elaborarea acestei directive apare în urma
Tratatului de la Amsterdam, intrat în vi-
goare în anul 1999, }i care prevede in-
tegrarea aspectelor ce ]in de protec]ia me-
diului în toate politicile comunitare. Di-
rectiva instituie cadrul prin care fiecare
stat membru se oblig@ s@ asigure pro-
tec]ia apelor de suprafa]@, tranzitare,
costiere }i subterane, astfel încât, pân@
în anul 2015 s@ se asigure:
l Prevenirea }i reducerea polu@rii
l Promovarea utiliz@rii sustenabile a apei
l Protejarea mediului acvatic
l Îmbun@t@]irea st@rii ecosistemelor acvatice
l Reducerea efectelor inunda]iilor }i secetelor
Directiva Cadru Ap@ se aplic@ în vede-
rea atingerii unor obiective de mediu,
bazinelor hidrografice, ariilor protejate,
apei potabile, calit@]ii apei, dar face re-
ferire }i la modul de stabilire a pre]ului
apei. Atingerea principalelor obiective de
mediu oblig@ statele membre s@ ini]ieze
m@surile necesare pentru prevenirea dete-
rior@rii, protej@rii }i îmbun@t@]irii ecosis-
temelor, precum }i pentru asigurarea
nevoilor de ap@, prin prevenire devers@rii
de substan]e periculoase }i promovarea
utiliz@rii apei într-un mod durabil, ba-
zat@ pe protec]ia pe termen lung a re-
surselor de ap@. Se impune protejarea
apelor teritoriale }i marine }i îndeplinirea
obliga]iilor asumate prin semnarea unor
tratate interna]ionale, inclusiv a celor ce pri-
vesc eliminarea polu@rii mediului marin.
În ceea ce prive}te modul de stabilire a
pre]ului apei, directiva prevede ca statele
membre s@ asigure recuperarea integral@
a costurilor serviciilor de ap@, inclusiv a
costurilor de mediu }i s@ aplice prin-
cipiul “poluatorul pl@te}te”.
În vederea atingerii obiectivului general
prev@zut de Directiva Cadru Ap@, cre}terea
calit@]ii apei, la nivel comunitar, a fost ela-

borat un calendar, care prevede termene
limit@ pentru m@surile ce se impun. 
Instrumentul de implementare al Direc-
tivei Cadru, reglementat prin Articolul
13 }i Anexa VII, este reprezentat de Pla-
nul de Management al Bazinului / Distric-
tului Hidrografic care, pe baza cunoa}-
terii st@rii corpurilor de apa, stabile}te
obiectivele ]int@ pe o perioad@ de 6 ani
}i propune m@suri pentru atingerea „st@-
rii bune” a apelor. În conformitate cu
prevederile Directivei Cadru 2000/60/EC,
statele dun@rene, trebuie s@ elaboreze
Planul de Management al Districtului
Hidrografic al Dun@rii. În acest scop,
statele semnatare ale Conven]iei privind
Cooperarea pentru Protec]ia }i Utilizarea
Durabil@ a Fluviului Dun@rea au stabilit
ca Planul de Management al Districtului
Hidrografic al Dun@rii s@ fie format din
dou@ p@r]i :
Partea A: Planul general ce cuprinde

problemele de importan]@ bazinal@ cu
efecte transfrontaliere 
Partea B: Planurile na]ionale de mana-
gement ale ]@rilor dun@rene.
În conformitate cu prevederile Legii Apelor
310/2004, pentru ]ara noastr@, Planul
Na]ional de Management al Apelor din
România este format din 11 Planuri de
Management Bazinale. Autorit@]ile com-
petente pentru elaborarea Planurilor de Ma-
nagement, conform Legii Apelor 310/2004,
sunt Ministerul Mediului }i Gospod@ririi
Apelor }i Administra]ia Na]ional@ “Apele
Române”. Administra]ia Na]ional@ Apele
Române - aplic@ strategia }i politica na]io-
nal@ domeniul gospod@ririi cantitative }i
calitative a resurselor de ap@, scop în
care ac]ioneaz@ pentru cunoa}terea re-
surselor de ap@, conservarea, folosirea
ra]ional@ }i protec]ia resurselor de ap@
împotriva epuiz@rii }i degrad@rii, în ve-
derea asigur@rii unei dezvolt@ri durabile,
prevenirea efectelor distructive ale ape-
lor, reconstruc]ia ecologic@ a cursurilor
de ap@, asigurarea supravegherii hidro-
logice }i hidrogeologice, implementarea
prevederilor legisla]iei armonizat@ cu Di-
rectivele Uniunii Europene în domeniul
gospod@ririi durabile a resurselor de
ap@ }i conservarea ecosistemelor acva-
tice }i a zonelor umede. 
Raportul Na]ional 2004 al Planului Na-
]ional de Management al Apelor r@spunde
obliga]iilor de raportare la Comisia Euro-
pean@ în conformitate cu prevederile
Directivei Cadru 2000/60. De asemenea,
se furnizeaz@ informa]ii despre progresele
înregistrate pentru implementarea Arti-
colului 6 }i Anexei IV privind inventarul
zonelor protejate, precum }i progresele pri-
vind informarea si consultarea publicului.
În conformitate cu Articolul 8 (1) al Di-
rectivei Cadru din domeniul apelor, sta-
tele membre ale Uniunii Europene tre-
buie s@ stabileasc@ programele de moni-
torizare pentru apele de suprafa]@ }i
apele subterane în scopul cunoa}terii }i
clasific@rii “st@rii“ acestora, în cadrul fie-
c@rui district hidrografic. Raportul privind
Sistemul Na]ional de Monitorizare al ape-
lor din România reprezint@ o sintez@ a
programelor de monitorizare pentru cele
11 bazine hidrografice pe baza c@rora
se elaboreaz@ Planurile de Management
în România }i a fost transmis Comisiei
Europene în acest an. 
Participarea la aceast@ conferin]@ referi-
toare la managementul durabil al apei
ne-a oferit posibilitatea s@ vizit@m ora}ul
Vilnius, capitala Lituaniei, un ora} medie-
val cuprins în patrimoniul cultural UNESCO.
De}i  ste cel mai pu]in vizitat din capi-
talele baltice (Vilnius, Riga }i Talin), Vil-

nius r@mâne o experien]@ unic@. Cele
câteva zile petrecute aici, ne-au permis
s@ descoperim un ora} modern, dar care
p@streaz@ înc@ viu trecutul, istoria sa.
Ora}ul este situat în sud-estul Lituaniei,
la confluen]a râurilor Vilnia }i Neris. Aceast@
loca]ie necentral@ poate fi atribuit@ fap-
tului c@ grani]ele Lituaniei s-au schimbat
semnificativ în decursul istoriei: ora}ul
era în ultimele secole nu doar centrul cul-
tural al ]@rii, dar }i cel geografic. Supra-
fa]a municipiului Vilnius este de 402
km². 20,2& din aceast@ suprafa]@ este
ocupat@ de blocuri }i alte construc]ii,
43,9& este zon@ verde }i 2,1& este
ap@. Conform statisticilor din 2002,
Vilnius are o popula]ie de 542.287 de
locuitori. Dintre ace}tia, 57,8& sunt
etnici lituanieni, 18,7& polonezi, 13,9&
ru}i }i 4,0& belaru}i.
Prima atestare a ora}ului dateaz@ din
1128. Vilnius a fost fondat în timpul
domniei lui Gediminas, principe din
1316, cu ajutorul coloni}tilor germani,
}i este, din 1323, capitala Lituaniei. În
timpul uniunii polonezo-lituaniene (1385
- 1569), Vilnius a cunoscut o influen]@
polonez@. În acela}i timp, acesta era cel
mai important centru al culturii iudaice
din Europa de Nord. La fel ca }i în alte
ora}e europene, me}te}ugarii erau orga-
niza]i în ghilde. Comer]ul }i me}te}ugu-
rile se dezvolt@ mai ales în secolul al
XVI-lea. În aceast@ perioad@ au fost
construite numeroase biserici }i mân@s-
tiri catolice. Cl@diri din piatr@ sunt con-
struite în interiorul „Castelului de Jos”,
printre care }i frumoasa catedral@ a
ora}ului. Cea mai important@ realizare a
secolului al XVI-lea a fost înfiin]area
Academiei din Vilnius, în 1579, care be-
neficia de drepturile }i privilegiile unei
universit@]i. În 1759 ora}ul devine cen-
trul administrativ al unei noi gubernii,
anexat@ Imperiului Rusesc. Prima linie
de cale ferat@ este dat@ în folosin]@ în
1860, care conecta Var}ovia cu St. Peters-
burg, prin Vilnius. În 1920, ora}ul a fost
anexat de Polonia, dar lituanienii înc@
priveau ora}ul ca o capital@ a lor. În sep-
tembrie 1939 a fost ocupat de trupele
sovietice. Între 1940 }i 1990 a fost ca-
pital@ a Republicii Sovietice Lituane, iar
din 1990 a Republicii Lituania. 
Membr@ a Uniunii Europene de la 1 mai
2004, Lituania a început s@ se desprind@
de leg@tura „special@” cu Rusia. De}i mul]i
lituanieni vorbesc limba rus@, ca sin-
gur@ limb@ str@in@, tinerii înva]@ }i alte
limbi str@ine. Ora}ul Vilnius surprinde
prin amestecul de stiluri arhitecturale, prin
numeroasele parcuri }i printr-o popu-
la]ie multi-etnic@ „unite în diversitate.”

Apa – o preocupare 
important@ în cadrul Uniunii Europene

drd. Lia - Alexandra BALTADOR

1
– termenul se refer@ la obliga]ia de implementare/realizare a ac]iunilor în confor-

mitate cu prevederile Directivei Cadru 2000/60/EEC. În unele cazuri se pot stabili
termene mult mai str$nse pentru finalizarea planurilor la nivelul sub-bazinelor.
Termenele de raportare c@tre Comisia European@ sunt decalate cu trei luni dup@
termenele de implementare. (sursa: www.rowater.ro)
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urmare din pagina 1
Este vorba de o linie de metro de su-
prafa]@, pân@ în 20 de km, }i cu o
finan]are de 325 de milioane de euro
prin care se încearc@ stimularea zonei
din sudul capitalei portugheze. Deo-
camdat@ doar o re]ea este terminat@,
dar pe acest traseu de }ase kilometri }i
cinci sta]ii am v@zut în metro doar doi
c@l@tori }i patru controlori de bilete!
Sigur, eficien]a proiectului se va sim]i
abia când întreaga linie va fi gata, }i
mai mult, peste 20 de ani când zona
se va dezvolta, dar toate aceste repli-
ci legate de investi]iile prea multe în
infrastructur@ te pun pe gânduri când
vezi utilizarea actual@ a liniei.
Sigur c@ România e prea departe de
asemenea griji }i ar fi ridicol s@ le }i
aib@ când întreaga ]ar@ sufer@ prin
toate drumurile mari }i mici de aces-
te probleme. O privire în perspectiv@
ar fi util@. Cele dou@ linii de dezvol-

tare ignorate de portughezi ar trebui
s@ fie privite mai cu aten]ie }i de ro-
mâni. Deocamdat@ atât educa]ia cât
}i sprijinirea avantajelor competi]ionale
}i a inova]iei apar ca ni}te mofturi
când infrastructura lipse}te. Dar dac@
pentru acest ultim caz proiectele par
a putea prinde contur, experien]a
exist@ cât de cât iar presiunea pub-
lic@ va face ca mult a}teptata con-
struc]ie a autostr@zilor s@ înceap@ pân@
la urm@, pentru primele dou@ nu se
poate vorbi de programe clar contu-
rate. Vor veni fonduri susbstan]iale
pentru componenta de resurse umane,
de exemplu, dar eficien]a cheltuirii lor
e înc@ greu de testat. Prin natura lor,
conving mai greu decât prezen]a unei
autostr@zi sau a unei linii de metro
fie ea nu prea utilizat@. Cu atât mai
mult cu cât, în acest caz, m@car cei
care au beneficiat de fonduri au de-
venit companii importante în Portu-
galia. Companiile de construc]ii por-
tugheze au crescut mult cu aceste
fonduri }i dac@ se poate vorbi de com-

peten]@ atunci indirect aceast@ com-
peten]@ a ajuns }i la aceste firme pe
bani europeni. Companiile locale câ}tig@
proiectele de anvergur@. Dar merit@
pornit un asemenea proiect a c@rui uti-
litate public@ nu e dovedit@, pentru a
sprijini utilitatea privat@, pentru a spri-
jini implicit o companie local@ de con-
struc]ii civile care apoi s@ câ}tige li-
cita]ii pentru alte autostr@zi în str@i-
n@tate? F@r@ alte firme celebre, por-
tughezii se laud@ acum cu firmele de
construc]ii care câ}tig@ licita]ii pentru
construc]ia de autostr@zi în Irlanda, o
]ar@ cu care îns@ nu îndr@znesc s@
se compare atunci când e vorba de
dezvoltare }i utilizare eficient@ de
fonduri europene. O tara care a in-
vestit în educa]ie }i abia acum în in-
frastructur@. {i chiar dac@ autostr@zile
ei sunt construite de firme portu-
gheze, Irlanda r@mâne marele model
pozitiv pentru fondurile europene cu
care portughezii nici nu îndr@znesc
s@ se compare.

Lisabona  septembrie 2007

La sfâr}itul s@pt@mânii trecute domnule
Cosmin Gu}@ i-a acuzat pe Ministrul
Justi]iei }i pe Primul Ministru al Ro-
mâniei c@ au girat o asociere a Com-
paniei Na]ionale Po}ta Român@ cu
dou@ companii pe ac]iuni, asociere
definit@ ca fiind ilegal@ }i p@guboas@
}i suspectat@ a fi produs o pagub@
de aproximativ 100 de milioane de
Euro. În cadrul asocierii, Compania
Na]ional@ Po}ta Român@ participa la
capitalul unei societ@]i comerciale pe
ac]iuni cu un imobil din centrul ca-
pitalei, compus din teren }i cl@dire,
iar ceilal]i ac]ionari participau cu su-
me considerabile de bani, pentru a
dezvolta un proiect imobiliar de mare
anvergur@.
Numirea celor 2 oficiali de rang înalt
ai Statului Român, cât }i paguba
consistent@ de 100 de milioane de
Euro au atras ca un magnet mass-
media din România, }i discu]iile scri-
se sau vorbite pe aceast@ tem@ au
fost în topul audien]ei s@pt@mânii.
Din punctul meu de vedere, aceast@
„bomb@ mediatic@” este demn@ de o
analiz@ atent@ pentru c@:
1. Exemplific@ excelent apetitul de scan-
dal al majorit@]ii oamenilor politici, dar
}i cuno}tin]ele lor limitate sau chiar…
inexistente în domeniul economiei, ca-
pitalismului }i legisla]iei economice;
2. Arat@ a mia oar@ lipsa major@ de com-
peten]@ a cel pu]in unei bune p@r]i
din Aparatul de Stat la nivel înalt;
3. Probeaz@ cele mai rele temeri în ceea
ce prive}te modul în care func]io-
neaz@ Legea în România.

I. Despre apetitul de scandal al politi-
cienilor e suficient s@ spunem c@, la

câteva zile de la lansarea „bombei”,
fiind în direct la Na}ul împreun@ cu
directorul Po}tei, domnul Gu}@ - un co-
municator excelent }i un tân@r poli-
tician foarte de}tept, de altfel - a tre-
buit s@ recunoasc@ c@ o mare parte din
cele spuse nu sunt chiar a}a, respectiv:
l Cele 20.000 mp de teren în Centrul
Bucure}tilor erau vreo 8.000 mp;
l Cl@direa de pe acest teren, pus@ la so-
coteal@ ca valorând câteva zeci bune de
milioane de Euro este un imobil în stare
de paragin@, care trebuie demolat, adic@
în loc s@ valoreze ceva, va costa ceva
ca s@ fie eliberat terenul;
l În consecin]@, suta de milioane pagub@
s-a redus din greu… disp@rând cel pu]in
un zero. Adic@, chiar acceptând ra]iona-
mentul care a stat la baza socotelilor
anun]ate public de domnia sa (de neac-
ceptat, de altfel!), 100 de milioane
de Euro pagub@ … devin 7 sau 9 sau
10 milioane („dar e tot pagub@, nu?”
argumenta domnia sa la televizor mar]i
înspre noaptea târziu).
l Leg@tura cu mini}trii }i primul Ministru
a r@mas… în negur@, implicarea }i „câ}-
tigul” lor nefiind prea bine elucidate.

Lipsa de cuno}tin]e de baz@ despre
economie devine clar@ când analiz@m
ra]ionamentul dup@ care au fost „cal-
culate” pierderile Statului, }i anume:
l Valoarea particip@rii în natur@ a
Po}tei Române a fost evaluat@ astfel:
- „am întrebat la o agen]ie imobiliar@
}i mi-a spus c@ în zona aceea un
metru p@trat de teren e 3.500 Euro”
(zice dl Gu}@). Deci, 3.500 € x
20.000 mp (cât credea dl Gu}@ c@ e
terenul) = 70 milioane €
- nr. metri p@tra]i a cl@dirii x pre]/mp
din auzite = 30 milioane €.
l Pierderea a fost estimat@ sc@zând
din aceast@ valoare valoarea ac]iunilor
ce au revenit Companiei Na]ionale
Po}ta Român@ prin subscrierea în na-
tur@ a terenului.
Confundarea „aportului la capitalul so-
cial” pentru un SA sau SRL cu vân-
zarea e o eroare frecvent@ în Româ-
nia, unde cu cât cineva se pricepe
mai pu]in la economie, cu atât tinde
s@ cread@ c@ }tie mai multe }i de]ine

adev@rul absolut.
Astfel, aportul la capitalul social arat@
contribu]ia fiec@rei p@r]i la viitoarea
afacere, drepturile de vot }i drepturile
de participare la profit sau pierdere.
Când avem de-a face cu aport în
natur@, acesta se evalueaz@ de un
evaluator acreditat, dup@ un set de
reguli prestabilite, prin cel pu]in dou@
metode. Evaluarea are în vedere „va-
loarea la momentul evalu@rii”, pentru
„destina]ia }i utilizarea” la acel mo-
ment. Astfel, o cl@dire care st@ s@
cad@, chiar dac@ e bine pozi]ionat@,
va avea valoare derizorie sau NEGA-
TIV~, în func]ie de metoda de eva-
luare folosit@. Dac@, de exemplu vor-
bim de echivalentul chiriilor ce ar
putea fi încasate, valoarea va fi nega-
tiv@, la fel dac@ vorbim de costurile
de men]inere, valorile de impozitare
sau  costurile de demolare/renovare
dup@ caz. Un teren, ocupat în pro-
por]ie de 70 – 80% de o cl@dire în
paragin@, va avea o valoare de eva-
luare semnificativ mai mic@ decât
terenul f@r@ construc]ii }i f@r@ destina-
]ia impus@ pentru ce va fi construit.
Un exemplu edificator în Sibiu îl con-
stituie „urma}ele” fostelor mari între-
prinderi socialiste, care dac@ demo-
leaz@ halele }i ob]in teren de con-
struc]ii liber, ob]in pe el de pân@ la
de 10 ori pre]ul ce poate fi ob]inut în
starea actual@. Sau fosta Manutan]@
din spatele Pie]ei Teatrului, al c@rei
teren a avut o cre}tere exploziv@ de
pre] dup@ demolarea construc]iilor
vechi (opera]iune care a presus un
„r@zboi” birocratic de lung@ durat@ }i
costuri nu tocmai mici)… Altfel spus,
la evaluare NU se ob]in valori poten-
]iale, de viitor, ci valorile de tip
ACUM, AICI, A{A.
Dac@ aportul în natur@ al Po}tei
Române a fost corect evaluat sau nu,
nu vor }tii decât cei ce verific@
rapoartele de evaluare! Îns@ s@ com-
pari valoarea unei astfel de raport@ri
din 2005, în starea în care se afla
atunci cl@direa }i terenul, cu valoarea
de vânzare a unui teren liber, f@r@
sarcini }i obliga]ii, pe Calea Victoriei,
e o eroare de abordare fundamental@.

Mai mult, s@ crezi c@ într-o asociere
de acest tip PARTICIPAREA ÎN NA-
TURA TREBUIE SA ADUCA ECHIVA-
LENTUL PRE[ULUI  DE VÂNZARE A
BUNULUI e o alt@ eroare important@!
Ce interes ar avea investitorul CU
CAPACITATE DE FINAN[ARE (faptul
c@ are aceast@ capacitate o indic@ sub-
scrierea ÎN BANI a unei sume impor-
tante, care va finan]a planul de afa-
ceri!) s@ „cumpere” participarea în
natur@, dând PE VECIE aportorului drep-
turi de vot }i de dividend în conse-
cin]@, raportate la o valoare viitoare
maximal@ (la care bunul adus aport
în natur@ NU poate ajunge f@r@ banii
de finan]are)? Mult mai simpl@ e
cump@rarea bunului, ceea ce ar „scuti”
pierderi de drept de vot }i de dividend.
Cum se verific@ de fapt, de c@tre un
proprietar al unui astfel de teren (sau
orice alt bun adus în natur@ în ca-
pitalul social al unei societ@]i comer-
ciale), dac@ vânzarea sau asocierea
sunt mai profitabile? Simplu : se cal-
culeaz@ profitul ce poate fi ob]inut în
cel mai favorabil scenariu de vânzare
a bunului, cu profitul ce va fi ob]inut
pe scenariul cel mai pesimist al pla-
nului de afaceri al asocierii (consolidat
cu garan]iile maxim posibile) într-o
perioad@ de timp prestabilit@. În exem-
plul cu Po}ta, dac@ terenul s-ar vinde
cu 4.000 € x 8.000 mp =
32.000.000 € (scenariu exagerat de
optimist!), atunci orice asociere care
aduce în scenariul pesimist un pro-
fit brut mai mare decât (32.000.000
+ dobânda medie pe an x nr. de ani
lua]i în calcul) este o asociere pro-
fitabil@. Dac@ termenul de calcul este,
de exemplu, 10 ani (un termen nere-
zonabil de scurt pentru investi]iile
imobiliare), atunci dac@ asocierea
Po}tei Române prin participarea în
natur@, aduce un profit anual mai mare
de 32.000.000/10 = 3.200.000 € +
dobânda anual@ la aceast@ sum@,
atunci ASOCIEREA E PROFITABILA }i
Statul înregistreaz@ UN SUPRAPROFIT
DE OPORTUNITATE }i nu o pierdere.
Ori, directorul Po}tei Române a
declarat public c@ profitul anual ga-
rantat nu va sc@dea sub 8.000.000 €

pe an, ceea ce – dac@ se va realiza
– indic@ un plasament excelent.
Exista o solu]ie mai bun@ pe datele
de mai sus? Desigur, una singur@ :
proprietarul bunului adus în asociere,
SA INVESTEASCA SINGUR, asumân-
du-}i toate cheltuielile, toate riscurile
}i tot eventualul profit/ sau pierdere!
O astfel de solu]ie nu e chiar u}or
accesibil@, NU NUMAI DIN LIPSA DE
CAPITAL, CI MAI ALES, DIN LIPSA
DE KNOW-HOW, PORTOFOLIU DE
CLIEN[I, PIA[A  ACCESIBIL~, CAPA-
CITATE DE MANAGEMENT etc. (dup@
cum se vede, exceptând poate banii,
toate celelalte Statul Român NU le
are, cum nu le au nici State mult mai
serios dezvoltate, c@ de aceea econo-
mia performant@ e privat@!).
Poate c@ despre calculele de mai sus mai
e de spus doar un lucru: cum s@ faci esti-
m@ri precum cea de mai sus în unele
State din Europa, se înva]@ la liceu!

II. Referitor la lipsa de competen]@ la
nivel înalt, e pu]in de spus: pentru cazul
de mai sus Guvernul emite ordonan]e
peste ordonan]e, u}or contradictorii
sau f@r@ obiect, ca în multe alte
cazuri, ca s@ reglementeze bunurile sale,
pentru care o societate comercial@
(Compania Po}ta Român@) are ACTE
DE PROPRIETATE! Termeni precum
administrare, proprietate, bun „public”,
etc. se încâlcesc de-a lungul anilor în
acte pe care personal cred c@ nimeni
nu le mai poate descâlci. Nu mi-e
clar care e vina Ministrului Justi]iei
sau Primului Ministru în „asocierea
ilegal@”, dar în emiterea de acte hao-
tice, incomplete, aiuritoare, contradic-
torii, Guvernele din România au
excelat }i exceleaz@!

III. Iar despre Lege? : într-un comu-
nicat de pres@, DNA afirm@ c@ exist@
de un an un dosar pe tema asta,
pornit (autosesizare) de la o emisi-
une TV! Mai mir@ atunci c@ dl
Cosmin Gu}@ a prezentat „judecata }i
sentin]a” în conferin]e de pres@ +
emisiuni TV?

„Economia” din scandalul Compania Na]ionala Po}ta Româna

Dan SUCIU

Eugen IORD~NESCU

Prea mult@ infrastrPrea mult@ infrastructur@uctur@

Un studiu de caz portughez
- coresponden]@ din Lisabona -

Cendtul istoric din Lisabona, Portugalia
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O frumoas@ imagine de toamn@

La finalul s@pt@mânii trecute (}edin]a de
vineri 7 septembrie) pe bursa sibian@
s-a consemnat tranzac]ionarea în pre-
mier@ a derivatelor pe aur. Investito-
rii au evaluat valoarea unei uncii de aur
pentru scaden]a septembrie a la 690
de dolari. Derivatele având ca activ su-
port raportul aur/dolar au fost lansate
la tranzac]ionare în data de 2 iulie 2007,
încheierea primului contract survenind
dup@ mai bine de dou@ luni. Anali}tii si-
bieni consider@ aceast@ „întârziere” ca
fiind justificat@ „prin prisma nout@]ii
acestor produse }i gradului lor mai mare
de sofisticare”. Totodat@ speciali}tii bur-
sei consider@ c@ „pia]a de capital autoh-
ton@ este în plin proces de maturi-
zare, iar primele tranzac]ii pe aur do-
vedesc c@, pe zi ce trece, investitorii
români sunt din ce în ce mai preo-
cupa]i pentru l@rgirea ariei de ac]iune
}i identificarea de noi oportunit@]i”.
Conform lui Ioan Aleman, reprezentan-
tul departamentului de dezvoltare de noi
produse din cadrul BMFMS, “chiar
dac@ o astfel de pia]@  este foarte di-
ficil de lansat, semnalele pozitive din
ultimele }edin]e ne îndrept@]esc s@ cre-
dem în poten]ialul lor }i în faptul c@
ele se pot dovedi utile  speculatorilor
care vor încerca s@ intuiasc@ trendul

pre]ului unciei în func]ie de mi}c@rile
interna]ionale dar }i firmelor autorizate
pe metale pre]ioase care pot realiza
diverse opera]iuni de protec]ie”. Tot-
odat@, Aleman a ad@ugat c@ “investi-
torii români pot face arbitraje între pia]a
autohton@ }i bursele interna]ionale”. 
Odat@ ce a fost pus@ în mi}care “ro-
ti]a” tranzac]ion@rii contractelor SIB-
GOLD a continuat }i în s@pt@mâna în
curs, în fiecare sesiune aceste con-
tracte fiind transferate. Luni investi-
torii au luat în vizor scaden]a apropia-
t@ pentru care o uncie de aur a fost
cotat@ de 700 de dolari, în cre}tere cu
10 USD fa]@ de valoarea anterioar@.
Sesiunea de mar]i a consfin]it conti-
nuitatea în tranzac]ionarea derivatelor
pe aur, activitatea din aceast@ pia]@ sol-
dându-se cu încheierea a 11 contracte
pe scaden]a septembrie }i cu  deschi-
deri de noi pozi]ii pe acest termen. Pre-
]ul unciei de aur a evoluat între un mi-
nim de 695 }i un maxim de 703 do-
lari pentru o uncie iar valoarea de la
închidere a fost de 703 dolari/uncie,
în cre}tere cu 3 USD fa]@ de cota]ia
de luni. Miercuri, o uncie de aur a fost
evaluat@ pentru finalul lunii în curs la
715 dolari, în urcare cu 12 dolari fa]@
de cota]ia precedent@. iar joi, pân@ la
ora 12,30 se consemna o sc@dere de
15 USD pentru un contract futures
pe aur care valora 700 USD. 
M@rimea contractului futures SIBGOLD
este de o uncie (31,10 grame), iar pa-
sul de tranzac]ionare de 0,10 dolari.
Spre deosebire de volumul unui con-
tract de pe pie]ele externe care se ri-
dic@ la 100 de uncii, volumul SIBGOLD
este mai mic, pentru ca investitorii s@
nu blocheze o sum@ foarte mare. Pentru
a tranzac]iona un contract, marja mi-
nim@ de care un investitor are nevoie

este de 200 de lei iar limita maxim@
de oscila]ie zilnic@ a pre]ului este de
+/-150 de lei. 

Pruden]@ în pia]@ 

În ceea ce prive}te evolu]ia de ansam-
blu a pie]ei, s@pt@mâna curent@ s-a ca-
racterizat în principal printr-o atitu-
dine prudent@ a investitorilor care a influ-
en]at decisiv lichiditatea. La debutul
s@pt@mânii direc]ia preponderent@ de
evolu]ie a cota]iilor a fost una descen-
dent@, pu]ine fiind derivatele care au
închis cre}tere. În acest context au
fost încheiate 1165 tranzac]ii totali-
zând 5740 contracte futures }i options
iar valoarea rulajului s-a ridicat la peste
21,5 milioane de lei. Pe segmentul
derivatelor ce au ca active suport ac-
]iunile DESIF 2 s-au impus ca nivel
de lichiditate prin aproape 3100 con-
tracte. Cu 2149 contracte DESIF 5 au
revendicat locul secund în topul zilei de
10.09. Cu circa 200 contracte, DEBRK
au închis podiumul. 
Cea de-a doua sesiune a s@pt@mânii
s-a încheiat cu un volum de transfer
de 5262 contracte încheiate din 1066
tranzac]ii, valoarea rulajului fiind de
peste 20 milioane de lei iar lichidita-
tea men]inându-se modest@. Despre
aceast@ situa]ie Mirabela Coss, bro-
ker la SSIF Broker Cluj a declarat c@
„pia]a derivatelor, la fel ca }i cea la ve-
dere, se afl@ momentan într-o zon@
"plan@" lipsita de evenimente impor-
tante” }i c@ „ziua de mar]i s-a înscris
în tipicul lunii curente”. Prin urmare,
conform sursei citate „lichiditatea des-
tul de redus@ }i lipsa volatilit@]ii a men-
]inut speculatorii de pe pia]a sibian@
pe pozi]ii de a}teptare”. Totu}i, num@-
rul pozi]iilor futures a crescut din nou

ajungând la 68.562. Coos a mai pre-
cizat mar]i c@ „men]inerea interesului
pentru tranzac]iile pe derivatele cu activ
suport în aur s-a dovedit  unul din ele-
mentele pozitive ale }edin]ei, al@turi
de num@rul destul de ridicat de pozi-
]ii deschise pe titlurile financiare”.
Acestea au dominat, ca de obicei to-
pul de lichiditate. La vârf, diferen]a
dintre lider }i locul secund a fost de
doar de dou@ contracte, consemnate
în favoarea DESIF 2 care au atins un vo-
lum de 2400 contracte. Din cele 2398
contracte DESIF 5, cea mai mare
parte a revenit scaden]ei în derulare.
Cu 182 contracte, DEBRK au ocupat
locul trei în top. 
Nici miercuri coordonatele de evolu]ie
ale pie]ei la termen nu s-au modifi-
cat radical, investitorii fiind în conti-
nuare pruden]i. Au fost încheiate 5071
contracte futures }i options din 1089
tranzac]ii, rulajul men]inându-se în me-
dia acestei luni. Ca valoare, suma echi-
valent@ transferurilor s-a ridicat la 19,7

milioane de lei. La capitolul elemen-
telor pozitive se remarc@ deschiderile
de noi pozi]ii futures, totalul general
ajungând la 69.336. Tranzac]iile cu
derivate pe ac]iuni au fost încheiate
pe fondul sc@derilor de pre]. Din nou
produsele financiare au monopolizat
aten]ia investitorilor. Este vorba în pri-
mul rând despre DESIF 2 }i DESIF 5,
nelipsite în acest an din topul de li-
chiditate. Ca }i mar]i, diferen]a dintre
volumele celor dou@ a fost infim@, re-
zumându-se la doar 6 contracte în fa-
voarea DESIF 5 care au beneficiat ast-
fel de statutul de lider al zilei. Pentru
toate cele patru scaden]e disponibile,
DESIF 5 au cumulat 2307 contracte,
cea mai mare parte dintre ele fiind în-
cheiate pe scaden]ele din acest an. Cele
2301 contracte DESIF 2 s-au îndrep-
tat, la fel ca }i în cazul DESIF 5 c@tre
toate scaden]ele existente, cu un plus
evident pentru ultimele dou@ din 2007.
Cu 261 contracte, DEBRK au ocupat
locul trei.

La bursa din Sibiu,

Bursa din Sibiu pune pre] pe aur

Mi}c@ri în pia]a derivatelor pe aur

Decebal N. Tod@ri]@
- purt@tor de cuvânt al BMFMS 


