
Parlamentul Eu-
ropean a dat în 2007
o dispoziție pentru
recunoașterea oficială
a obezității drept boală
cronică pentru a împiedica discriminarea per-
soanelor obeze.

Epidemia obezităţii costă economia, la nivel
mondial, aproximativ 2000 de miliarde de dolari,
anual. Cheltuielile medicale în ceea ce priveşte
obezitatea au explodat şi în SUA, afectând con-
sumul general.

Costurile la nivel global în ceea ce priveşte
obezitatea se ridică la circa 2000 de miliarde de
dolari pe an. Această sumă reprezintă 2,8 % din
Produsul Intern Brut şi devansează consumul de
droguri, alcoolismul şi accidentele rutiere, după
cum a demonstrat un studiu realizat la finele anu-
lui trecut şi publicat de McKinsey Global Institute.
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“Dacă veți crea, veți fi.

Dacă nu veți crea, nu

veți fi.“

octav onicescu
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Cotrocenii au făcut şi fac
renume Bucureştiului.
Cazul invers, însă, nu
prea este valabil. Dar ce
a fost, ce este cu acest
faimos cartier al Capi-
talei? Câteva secvenţe
din istoria sa recentă, din
prezentul său, poate din
viitorul său, ne-ar putea
orienta astfel. Oricum,
orice cartier a trăit,
trăieşte prin oamenii săi,
prin oamenii care au fost
şi sunt acolo. Cum s-au
petrecut, cum s-au învol-
burat, cum s-au de-
cantat, cât s-au
decantat, lucrurile pentru
Cotroceni?

Dan popescu

cotrocenii…
- file din istoria
recentă a unui
faimos cartier -

1. Aspecte generale 
Firmele și persoanele fizice
plătitoare de TVA care
prestează servicii sau
livrează bunuri taxabile, în
România, începând cu
2018, în mod obligatoriu,
vor aplica un sistem de
plată defalcată a TVA, care
presupune deschiderea
unui cont separat, dedicat
exclusiv sumelor aferente
circulației TVA.
Ordonanța split TVA și-a
încheiat la timp traseul leg-
islativ astfel încât să poate fi
aplicată de la 1 ianuarie
2018. S-a publicat în Moni-
torul Oficial, forma finală a
documentului care

stabilește că mecanismul
plății defalcate a TVA este
obligatoriu doar pentru
firmele în insolvență și cele
care înregistrează datorii la
plata TVA, peste un anumit
plafon (la finele anului 2017
și apoi începând din ian-
uarie 2018). Totodată, plata
TVA într-un alt cont decât
cel special va putea fi
corectată într-un termen de
30 de zile de la data plății
eronate, în loc de 7 zile, în
timp ce executarea silită a
contului dedicat TVA se va
putea face doar pentru plata
TVA datorată bugetului de
stat.

- continuare in pag. 5 și 8-

A 21-a Conferinţă ONU
asupra climatului,
desfăsurată la Paris

(30 noiembrie – 11 decembrie 2015) a avut drept
scop să prezinte două semnificaţii. In prima
semnificaţie s-a incercat obţinerea unui acord uni-
versal care să reducă emisile totale de gaz cu efect
de seră. A doua releva dificultatea interventiei uman-
iste, intr-un proces in care profitul pe termen scurt si
viziunea ingustă asupra dezvoltării au incă un rol
mare. 
Bunele intenţii ale oamenilor pentru a ajuta mediul
au fost adesea deteriorate de actiunile unor state, și
nu doar, „dictate” adeseori de „capitaliști
internaționaliști” dornici să-și conserve o serie de
avantaje substanțiale deja dobândite.
Omul a influenţat climatul in decursul timpului printr-
o serie de decizii gresite cum ar fi amplificarea
deşertificării in Sahara pentru a avea lemn pentru
construcţia de vase , a Imperiului Roman.
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A 21-a Confrință ONU asupra
climatului, desfășurată la Paris
(30 noiembrie – 11 decembrie
2015), a prezentat cel puțin
două semnificații. Prima, s-a
încercat – cu succes relativ –
obținera unui acord general,
universal, care să reducă
emisiunile totale de gaz cu
efect de seră. A doua: numărul mare de Conferințe ONU
asupra climatului relevă cel puțin dificultatea intervenției
umane, umaniste chiar, într-un proces în care profitul pe
termen scurt și viziunea îngustă asupra dezvoltării au
încă un rol esențial.

- continuare in pag. 7 -
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Centenarul „Marelui
Război”, aşa cum este
numit îndeobşte Primul Război Mondial,
a prilejuit noi apariţii editoriale sau
reeditări ale unor lucrări ţinând de diverse
genuri literare, monografii,
memorialistică, romane, ale unor autori
autohtoni sau străini.
În treacăt amintim câteva : „Jurnalul de
război” al Reginei Maria, „Capitala sub
ocupaţia duşmanului” (Constantin
Bacalbaşa), „Jurnal din vremea
ocupaţiei” (Vasile Cancicov), „Memorii de
război” (George Topârceanu),
„Însemnările unui diplomat de altădată ”
(Contele de Saint-Aulaire, fost ministru

plenipotenţiar
al Franţei în România în perioada 1916-
1920), „Memorii şi corespondenţă”( Gen-
eral  Henri Berthelot, şeful Misiunii
Militare Franceze în România), „Jurnal
de Război – Misiune în România” (Mar-
cel Fontaine) şi încă multe altele.
O scurtă paranteză despre ultimul autor
menţionat, Marcel Fontaine ! Profesor la
o şcoală de institutori din Foix (Pirinei)
este mobilizat, fiind locotenent în rezervă,
la vârsta de 25 de ani în 1914, şi luptă pe
Marna şi la Verdun. 

de Constantin butiuc

Despre luptătorii uitaţi
ai româniei mari

- continuare în pag. 4 -
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În SUA, mai mult de o
treime din populaţie este
obeză, altă treime fiind
clasificată ca fiind
supraponderală. Bloomberg
descrie felul în care cheltu-
ielile medicale legate de
obezitate au explodat, de-a
dreptul, în SUA, iar consumul
general a fost, astfel, afectat.
Pagubele produse asupra
economiei sunt amplificate de
factori precum o productivitate
redusă, creşterea inegalităţii
dintre sexe, costurile crescute
în ceea ce priveşte transportul
şi distribuirea veniturilor.

Deşi cel mai mare impact
al obezităţii şi al
supraponderabilităţii este sit-
uat la nivelul individului şi a
bunăstării personale a aces-
tuia, Ross Hammond, un ex-
pert în studii economice la
Brookings Institution din
Washington, explică faptul că
există o serie de costuri eco-
nomice semnificative care
sunt asociate cu obezitatea.

În perioada 2009-2012,
circa 35,7% dintre americanii
cu vârste cuprinse între 20 şi
74 de ani sufereau de obezi-
tate. În urma cu zece ani,
ponderea era de 31,1%, iar în
perioada 1960-1962 aceasta
era de numai 13,3%.

Ca răspuns la această
creştere îngrijorătoare,
experţii şi specialiştii
nutriţionişti au recomandat ca
băuturile şi mâncărurile dulci
să fie scumpite, în vederea re-
ducerii consumului acestora,
fiind necesară promovarea
unui stil de viaţă sănătos şi,
eventual, o ieftinire a fructelor
şi a legumelor.

Din cauza epidemiei de
obezitate, cheltuielile legate
de îngrijirile medicale au cres-
cut în anul 2010 cu aproxima-
tiv 315,8 miliarde de dolari,
fiind necesară o sumă de

circa 3.508 dolari care să fie
alocată fiecărei persoane care
suferă de obezitate. Aceste
cheltuieli au crescut cu 48%
faţă de anul 2005 şi includ
consultaţii medicale,
spitalizări, medicamente şi
tratamente la domiciliu.

Conform Dr. Marius Fodor,
expert în chirurgie generală-
vasculară, toate afecţiunile
legate de epidemia obezităţii,
precum diabetul, cancerul sau
bolile de inimă implică, de
asemenea, nişte tratamente
extrem de costisitoare care
vor fi achitate de către firme
private de asigurare şi de
către stat. Impactul obezităţii
asupra sistemelor de sănătate
este cuprins între 2 şi 7% din
totalul cheltuielilor cu
sănătatea în ţările dezvoltate.
La nivel global, costurile
privind tratamentul afecţiunilor
asociate cu obezitatea
majorează notele de plată la
20% din totalul cheltuielilor
pentru sănătate.

Mai mult, dovezile
cercetărilor au demonstrat
faptul că obezitatea afectează
şi productivitatea angajaţilor,
fapt care va avea drept efect
o subminare a competitivităţii
companiilor. La nivel individ-
ual, obezitatea poate cauza o
limitare a câştigurilor forţelor
de muncă şi a ocupaţiilor pe
care acestea le pot avea. De
pildă, femeile care suferă de
obezitate morbidă şi au locuri
de muncă ce implică un con-
tact cu publicul câştigă cu 5%
mai puţin decât colegele lor
de muncă fără astfel de prob-
leme de sănătate, potrivit unui
studiu efectuat de Jeniffer
Shinall, profesor-asistent la
Universitatea de Drept Van-
derbilt din Nashville, Ten-
nessee.

Din păcate, majoritatea
persoanelor afectate de obez-
itate fac parte din nişte cate-
gorii sociale care nu îşi pot
permite tratamentele scumpe
pe care le implică această

problemă de sănătate şi pe
acelea asociate ei.

Mergând şi mai departe,
studiile au demonstrat faptul
că aceste costuri legate de
obezitate se manifestă şi în
moduri neaşteptate, cum ar fi
consumul de combustibil,
având în vedere faptul că per-
soanele obeze sau suprapon-
derale necesită mai mult
combustibil pentru a se de-
plasa dintr-un loc în altul,
evitând mersul pe jos.

Toate aceste probleme cu
costurile legate de obezitate
ar putea fi diminuate în urma
promovării şi adoptării unui
stil de viaţă sănătos care
implică exerciţii fizice şi facili-
tatea accesului la alimente
sănătoase şi de bună calitate.
În cazul în care această
problemă nu se va estompa,
generaţiile viitoare sunt cele
care vor avea de suferit,
vieţile acestora fiind mult
scurtate, la fel şi calitatea lor.

Virusul Ebola a fost iden-
tificat pentru prima dată în
1976, în două focare simul-
tane: în Nzara (Sudan) și
Yambuku (Republica
Democrată Congo). În epi-
demia de febră hemoragică
Ebola din Africa din 2014,
până la data de 1 februarie
2015 s-au înregistrat 22.495
cazuri de îmbolnăviri, din care
8.981 au fost decese.

Subiectul Ebola a fost în
centrul atenţiei la reuniunea
Fondului Monetar
Internaţional şi a Băncii Mon-
diale care a avut loc la
jumătatea lunii octombrie
2014 la Washington, liderii
mondiali, reprezentanţi ai
băncilor centrale şi ai unor
companii de pe Wall Street
având mai multe întâlniri şi
dineuri pe această temă.

Christine Lagarde, direc-
torul general al FMI, a purtat
o insignă inscripţionată cu
”Izolaţi Ebola, nu ţările„ şi a
implorat audienţa: ”Trebuie să
avem grijă să nu îngrozim

planeta, din respect pentru în-
treaga Africă„.

”Consecinţele economice
rezultă atunci când teama şi
îngrijorarea schimbă compor-
tamentul„, a explicat David R.
Kotok, preşedinte şi director
de investiţii la  Cumberland
Advisors, într-un raport
privind posibilele scăderi eco-
nomice provocate de epi-
demie.

În cazul în care consuma-
torii şi oamenii de afaceri îşi
restrâng călătoriile cu avionul,
îşi schimbă planurile de
vacanţă sau legăturile de
afaceri în această lume
globalizată, atunci ratele de
creştere economică vor
scădea şi nu se ştie în ce
măsură sau pentru cât timp, a
avertizat Kotok.

Aceste temeri şi incertitu-
dini au provocat declinul
cotaţiilor acţiunilor unor com-
panii aeriene precum United
Continental Holdings şi Amer-
ican Airways, iar unii investi-
tori au fost îngrijoraţi în
privinţa posibilităţii interzicerii
călătoriilor aeriene dinspre
Africa de Vest către Europa şi
Statele Unite.

Andrew Zarnett, analist la
Deutsche Bank, a scris un ra-
port care analizează posi-
bilele efecte ale Ebola, în
comparaţie cu impactul eco-
nomic al epidemiei SARS
(Sindromul respirator sever
acut) care a provocat com-
paniilor aeriene asiatice cos-
turi de circa 6 miliarde de
dolari, în 2003.

”Istoria ne-a arătat că dacă
Ebola se va răspândi, va avea
un impact semnificativ asupra
sectorului aerian şi a indus-
triei ospitalităţii„, a scris anal-
istul.
SARS a infectat 8.098 de oa-
meni, a ucis 774 dintre
aceştia şi s-a răspândit în 29
de ţări, cele mai afectate fiind
China, Hong Kong, Taiwan,
Singapore şi oraşul Toronto.
Potrivit Organizaţiei Mondiale

a Sănătăţii, SARS a costat
ţările din estul Asiei circa 20
de miliarde de dolari, iar
Statele Unite au suportat la
rândul lor costuri de 7 miliarde
de dolari, deşi nu s-au înreg-
istrat decese pe teritoriul lor.
Majoritatea costurilor con-
semnate de SUA au fost
provocate de impactul asupra
industriei călătoriilor, în spe-
cial cel suportat de trans-
portatorii aerieni şi hoteluri.

Autorităţile din SUA şi
Marea Britanie au luat măsuri
pentru identificarea virusului
în rândul călătorilor, iar
Asociaţia Internaţională a
Transporturilor Aeriene
susţine că riscul transmiterii
Ebola la bordul avioanelor
este foarte scăzut.
”Sigur, cel mai mare pericol
economic este izolarea ţărilor,
care poate fi, intenţionat sau
nu, un embargou economic
real„, a spus Kaifala Marah,
ministru de finanţe al Sierrei
Leone.
Estimările legate de costul
economic al Ebola realizate
de analiştii Băncii Mondiale
John Panzer şi Francisco Fer-
reira ar putea fi cea mai
profundă analiză de acest tip
efectuată până acum. Rapor-
tul notează că, pe termen
foarte scurt, dacă epidemia va
fi ţinută sub control, costul va
fi mic, de circa 359 de mil-
ioane de dolari.

Viața după Ebola este o
problemă complexă, cu multi-
ple faţete. Dincolo de
suferinţa fiecărui
supravieţuitor în parte, se
profilează şi aspecte
îngrijorătoare legate de
sănătatea publică, de relaţiile
sociale şi de economie, de
vreme ce multe dintre prob-
lemele medicale post-Ebola
afectează capacitatea oame-
nilor de a munci – scăzând
astfel productivitatea – şi
îngreunează povara costurilor
suportate de sistemul sanitar.

studentă Nelica bogdan
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Așadar, vorbim despre restrân-
gerea semnificativă a aplicării
sistemului, în condițiile în care
legea de aprobare a Ordonanței
split TVA stabilește că obligația
utilizării mecanismului revine
firmelor care:
• la finele anului 2017 aveau
datorii la plata TVA mai mari de
15.000 de lei (firme mari),
10.000 de lei (firme medii),
5.000 de lei (firme mici și per-
soane fizice), dacă acestea nu
sunt achitate în ianuarie 2018;
• începând de la 1 ianuarie
2018 au datorii la plata TVA mai
vechi de 60 de zile de la
scadență mai mari de 15.000,
10.000, respectiv 5.000 de lei;
• se află sub incidența
legislației insolvenței.
Astfel, operatorii economici ce
au înregistrat datorii mai mari
decât plafoanele amintite la 31
decembrie 2017 și nu vor achita
TVA scadentă până la 31 ian-
uarie 2018 vor aplica sistemul
split TVA începând cu 1 martie
2018.
2. aplicabilitatea split tVa-
ului în contextul firmelor
Potrivit Legii nr. 275/2017,
firmele neînregistrate în scopuri
de TVA nu vor aplica sistemul
plății defalcate a TVA, nici măcar
atunci când achiziționează
bunuri și servicii de la persoane
ce aplică mecanismul.
Astfel, societățile neplătitoare de
TVA și persoanele ce
desfășoară activități indepen-
dente, cazul persoanelor fizice
autorizate, nu vor fi nevoite să
facă două plăți atunci când vor
efectua achiziții de la societăți ce
aplică sistemul splitării de TVA.
Prin urmare, obligația de a plăti
contravaloarea TVA aferentă
achizițiilor de bunuri și servicii
într-un cont special de TVA al
furnizorului sau prestatorului
care aplică mecanismul plății de-
falcate a TVA va reveni numai
companiilor înregistrate în scop-

uri de TVA.
Esti firma platitoare de TVA si
NU aplici SPLIT TVA ? Ce ai de
facut , incepand  cu data de 1
ianuarie 2018?
Iata o schema de lucru pentru

situatia in care platesti cu ordin
de  plata (virament bancar ).

legendă:
1- verific Registrul persoanelor
care aplica SPLIT TVA  link:
h t tps : / /www.anaf . ro /Reg-
PlataDefalcataTVA/
2- Cum se calculează baza și
TVA daca am valoarea totală a
facturii
Pentru determinarea TVA care
se plăteşte în contul de TVA al
furnizorului/prestatorului, în
cazul plăţii parţiale a contraval-
orii livrării de bunuri ori a prestării
de servicii, precum şi în cazul
plăţii unui avans, fiecare plată se
consideră că include şi TVA

aferentă care se determină prin
aplicarea procedeului sutei
mărite, respectiv 19 x 100/119,
în cazul cotei standard, şi 9 x
100/109 sau 5 x 100/105, în
cazul cotelor reduse. Beneficiarii
care plătesc parţial o factură în
care sunt înscrise operaţiuni su-
puse mai multor cote de TVA
şi/sau mai multor regimuri de im-
pozitare sunt obligaţi să aloce
sumele plătite cu prioritate pen-
tru operaţiunile supuse regimu-
lui normal de taxare, în ordinea
descrescătoare a cotelor.
În contextul implementării sis-
temului split TVA, care pre-
supune deschiderea și utilizarea
a cel puţin un cont de TVA pen-
tru încasarea şi plata TVA, în
Monitorul Oficial, Partea I, nr.
873 din 7 noiembrie 2017 a
apărut Ordinul Ministerului
Finanțelor Publice (MFP) nr.
2.827/2017 privind completarea
unor reglementări contabile,
document care prevede intro-
ducerea în planul de conturi
cuprins în reglementările con-
tabile aplicabile firmelor, respec-
tiv persoanelor juridice fără scop
patrimonial (asociații, fundații
etc), a două noi conturi prin care
să se evidenţieze strict
operaţiunile privind încasarea şi
plata TVA în lei şi în valută.
Astfel, atât în cazul operatorilor
economici obligați să aplice
reglementările contabile privind
situațiile financiare anuale indi-
viduale și situațiile financiare an-
uale consolidate, cât și în cazul
celor care aplică reglementările
contabile conform standardelor
internaţionale de raportare, au

fost introduse conturile 5126
„Conturi la bănci în lei - TVA de-
falcat” şi 5127 „Conturi la bănci
în valută - TVA defalcat".
Totodată, cele două noi conturi,
folosite pentru înregistrarea
operațiunilor prevăzute de
Ordonanța Split TVA, sunt vala-
bile și pentru entitățile fără scop
patrimonial, așa cum sunt
organizațiile neguvernamentale.
Mai exact, prin intermediul aces-
tor noi conturi se ţine de-acum
evidenţa disponibilităţilor în lei şi
în valută aflate în conturi la bănci
reprezentând TVA încasată de

la clienţi, respectiv TVA achitată
către furnizori şi bugetul de stat,
acestea permiţând dezvoltarea
de analitice, corespunzător
instituţiilor de credit şi unităţilor
Trezoreriei Statului unde se află
deschise conturile respective.
Implementarea sistemului split
TVA va conduce, în mod au-
tomat, la o pierdere
semnificativă de lichiditate în
cazul companiilor care
prestează servicii, însă nici în
cazul firmelor din alte ramuri
economice sistemul nu este cu
mult mai blând. Prin urmare,
tranziția la prevederile sistemu-
lui de split TVA va însemna o
pierdere de lichiditate de până la
19% din cifra de afaceri.
Posibile efecte asupra compani-
ilor:
Analizând cumulat efectele celor
două măsuri ce vor intra în
vigoare peste mai puțin de două
săptămâni,  putem trage
următoarele concluzii:
• firmele vor fi mult mai disci-
plinate cu plata contribuțiilor so-
ciale către bugetul de stat, cea
ce este, fără îndoială, un lucru
bun. Totuși, dacă firma nu va
avea resursele financiare nece-
sare, va lua decizia de  a amâna
plata facturilor fiscale scadente
emise de furnizori, transferând,
în acest fel, problema de lichidi-
tate mai departe în lanțul eco-
nomic;
• banii încasați în contul de
TVA nu vor putea fi utilizați decât
pentru plata TVA-ului aferent
facturilor emise de furnizori sau
pentru plata către buget a aces-
tei taxe. Prin urmare, societatea

nu se va mai
putea folosi de
acești bani
pentru a-și
acoperi, pentru
perioade scurte
de timp, nevoia
de lichiditate.
Acest fapt va
duce, de
asemenea, la
a m â n a r e a
plăților către
furnizori, trans-
ferând prob-
lema de
l i c h i d i t a t e
partenerilor de
afaceri.
Corelate, cele
două măsuri
economice ce
se vor aplica de
la 1 ianuarie au
un impact
major asupra
firmelor mici și
mijlocii. Dacă
aplicarea sis-
temului de split
TVA aduce o
pierdere de
lichiditate de
până la 19%,
reincriminarea
ca faptă de
e v a z i u n e

fiscală a neplății la termen a
contribuțiilor sociale reținute la
sursă poate reprezenta până la
64% din valoarea salariiilor nete.
3. funcționarea noului
mecanism de tVa
Fiecare persoană juridică ori
persoană fizică care este
înregistrată în scopuri de TVA în
România va avea obligatoriu un
cont separat de TVA, diferit de
contul curent, prin acest cont ur-
mând să fie încasat TVA de la
clienți și plătit TVA către furnizori
ori către bugetul de stat. Prin ur-
mare, factura emisă de un

plătitor de TVA va trebui achitată
prin două plăți:
- una în contul curent, reprezen-
tând valoarea produselor/ ser-
viciilor;
- una în contul de TVA,
reprezentând valoarea TVA
pentru produsele/ serviciile re-
spective.
Atenție!!! Sunt obligate să achite
TVA-ul furnizorului în contul său
de TVA toate persoanele impoz-
abile și instituțiilor publice, in-
diferent dacă sunt sau nu
înregistrate în scopuri de TVA.
Excepție vor face doar per-
soanele fizice impozabile care
nu sunt înregistrate în scopuri de
TVA și nici nu au obligația să fie
înregistrate.
De asemenea, vor fi exceptate
de la plata defalcată doar plățile
efectuate în numerar și cele
efectuate cu cardul sau substi-
tute de numerar, indiferent de
statutul persoanei care face
plata. Pentru aceste tranzacții,
entitățile care vor încasa banii
vor avea la dispoziție 7 zile
lucrătoare pentru a depune TVA
aferentă în propriul cont de TVA.
Sumele acumulate în contul de
TVA vor putea fi utilizate doar
pentru un număr limitat de
situații, precum efectuarea de
plăți către bugetul de stat, efec-
tuarea plătii TVA în contul de
TVA al furnizorilor/ prestatorilor
pentru anumite tipuri de achiziții
și în alte cazuri specifice. În ceea
ce privește transferul din contul
de TVA într-un cont de altă
natură, al titularului sau al altei
persoane, acesta se va face
numai cu aprobarea prealabilă a
ANAF, aprobare care, conform
Ordonanței, ar trebui să fie
făcută în termen de 3 zile
lucrătoare de la data depunerii
cererii.
4. deschiderea contului de
tVa
potrivit prevederilor din o.g.
nr. 23/2017, conturile de tVa
vor fi deschise la trezoreria
statului și/ sau bănci.
Astfel, Trezoreria va deschide
gratuit și automat câte un cont
de TVA pentru toți operatorii
economici cu cod de TVA, fără
să fie nevoie de vreo solicitare
din partea acestora din urmă.
Pentru operațiunile în conturile
de TVA deschise de Trezorerie
nu vor fi percepute comisioane,
însă este important de știut că
aceste conturi vor putea fi uti-
lizate doar pentru plățile în lei.
Deși aceste conturi nu vor avea
comisioane, este de menționat
că ele încă nu permit efectuarea
tranzacțiilor prin internet bank-
ing, ci doar prin depunerea de
OP-uri pe suport de hârtie, la
ghișeul trezoreriei. Sistemul de
internet banking se estimează
că va fi implementat abia în a
doua jumătate a anului 2018.
Pe site-ul ANAF va fi publicată
lista cu conturile de TVA din tre-
zorerie, deschise pe numele tu-
turor entităților înregistrate în
scopuri de TVA. 
În cazul în care firmele nu se vor
pregăti din timp pentru a face
față acestor schimbări, aplicarea
simultană a celor două măsuri
poate însemna intrarea în inca-
pacitate de plată și falimentul a
numeroase afaceri mici și mi-
jlocii.
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În luna noiembrie 1916 este de-
semnat să facă parte din Misi-
unea Militară Franceză şi
pleacă în România, unde se
distinge, fiind avansat căpitan şi
decorat de Republica Franceză
cu „Legiunea de Onoare” şi de
Regele Ferdinand cu „Steaua
României”. După război alege
să rămână în România unde îşi
întemeiază o familie şi este
profesor de limbă franceză la
Turnu Severin, Craiova şi
Bucureşti, aici fiind pe rând di-
rector de studii la Liceul
Francez şi director al cursurilor
publice ale Institutului Francez.
Paranteza, pe care am voit-o
scurtă, are o conotaţie
sentimentală pentru că tatăl
meu i-a fost elev meritoriu la
Liceul „Traian” din Turnu Sev-
erin  în anii 30 ai secolului tre-
cut. S-a întâlnit cu profesorul şi
după plecarea acestuia din oraş
şi au ţinut legătura până după
război,  când Marcel Fontaine a
fost nevoit să plece din Româ-
nia în anul 1948. 
Dar să revin! 
Dintre reeditări reţin atenţia
două romane ale scriitorului Ion
Aramă, „Trecătoarea de fier” şi
„Câmpia de foc”, publicate iniţial
la Editura Militară în anii 1977-
1978. În primul se regăseşte
perioada cuprinsă între intrarea
în război a României în august
1916 şi luptele eroice de la
Oituz din vara anului 1917, iar
cel de-al doilea ilustrează în
bună parte epopeea de la
Mărăşeşti. 
Sunt frumos scrise, cu suflet, cu
pasiune şi mai ales cu re-
spectarea adevărului istoric,
ceea ce face ca partea de
ficţiune să fie mult mai atractivă. 
Rămânând la reflectarea unor
fapte şi persoane reale,
„Câmpia de foc” redă aspecte
ce ar trebui mult mai bine
cunoscute de generaţia tânără,
lipsită şi de ce nu păgubită, de
educaţie patriotică şi ceea ce
este îngrijorător, nu din vina ei.
Mă mărginesc la două exemple.
În primul îl am în vedere pe
sublocotenentul Victor Popescu
din Regimentul 18 infanterie
„Gorj”, care pentru a nu fi luat
prizonier de nemţi în toamna
anului 1916 s-a refugiat în
pădurile Olteniei, unde a consti-
tuit şi condus o mişcare de par-
tizani timp de aproape 2 ani,
până când a reuşit să ajungă la
camarazii lui aflaţi pe frontul de
la Mărăşeşti. Faptele pentru
care ocupanţii l-au urmărit fără
succes ( pentru capturarea lui
promiţându-se o recompensă
de 30.000 lei) sunt exact redate
de Ion Aramă, naraţiunea
pornind de la documentele tim-
pului, care sunt prezentate aşa
cum au fost, sub formă de ştiri
de presă, comunicate oficiale
sau înştiinţări ale populaţiei.
Reuşita descriere livrescă se
împleteşte de altfel armonios cu
filmul „Bătălia din umbră” (real-
izat în anul 1986, alb-negru, de
regizorul Andrei Blaier) în care
„haiducul” cum a fost numit ad-
mirativ de contemporani, este
eroul principal în interpretarea
actorului Dan Condurache. 
Al doilea îl vizează  pe maiorul
Constantin Malamuceanu, ulte-
rior colonel şi al cărui nume,
sunt absolut convins că este
necunoscut majorităţii contem-

poranilor noştii.  Din păcate,
pentru că inevitabil se leagă de
epopeea legendară a Regimen-
tului 32 „Mircea” din vara anului
1917. A fost comandantul
Batalionului 1 din Regimentul 7
infanterie „Prahova” din zona
Mărăşeştilor , iar la 25 iulie
1917 în urma morţii comandan-
tului Regimentului 32 „Mircea” a
luat comanda acestuia con-
ducând iureşul soldaţilor
îmbrăcaţi doar în cămăşi albe,
băgând groaza în inamicul su-
perior  numeric şi tehnic. A
căzut prizonier la 2 august
1917, fiind ţinut într-un regim
extrem de sever într-o în-
chisoare din Germania , se pare
ca urmare a intervenţiei  locote-
nent-colonelului trădător
Sturza, pentru că refuza cu
obstinaţie să pactizeze cu in-
amicul. A fost salvat de la o
moarte aproape sigură doar ca
urmare a terminării războiului.
Drama maiorului Malamuceanu
a continuat, pentru că a fost în-
vinuit de o serie de fapte care
ulterior s-au dovedit a fi fost
false, din răutatea şi invidia
unor „camarazi”. Dar adevărul
a ieşit la iveală, aspect surprins
magistral de romancier, cu
consecinţa decorării cu cea mai
înaltă decoraţie militară de
război, Ordinul „Mihai Viteazul”
clasa a III-a, în anul 1920. În
carte este redat Decretul
nr.3812 din 17 septembrie 1920
în care Suveranul
consemnează concret faptele
de arme din perioada 25 iulie –
2 august 1917 al căror  protag-
onist a fost ofiţerul.
Probabil că unii au să se întrebe
de ce m-am oprit asupra celor
doi ofiţeri, pentru că romanul
are ca personaje personalităţi
militare de mare calibru ca gen-
eralii Alexandru Averescu şi
Eremia Grigorescu sau figuri
bine întipărite în conştiinţa
colectivă ca cea a sublocote-
nentului Ecaterina Teodoroiu,
„eroina de la Jiu” căzută eroic în
fruntea plutonului pe care îl co-
manda în sângeroasa şi glo-
rioasa bătălie de la Mărăşeşti.
Am făcut-o deliberat deoarece
pentru onorarea acestora şi a
altora ca ei  s-au spus şi s-au
scris multe şi este foarte bine că
s-a procedat aşa, dar am făcut-
o şi cu gândul că sunt încă
mulţi, foarte mulţi, rămaşi
aproape anonimi şi despre care
avem datoria să-i aducem în
atenţia românilor.
Să-i aducem în atenţia
românilor! Da, pentru că în
atenţia altora, spre cinstea lor,
au fost deja cu mai mult timp în
urmă. 
O să mă explic. În „Câmpia de
foc” regretatul Ion Aramă  redă
la un moment dat (p.56) un
fragment din declaraţia Mariei
Drag Beşliu din comuna
Lopătari, judeţul Buzău. În cu-
vinte simple ea spune că „ … în
primăvara anului 1917, după
ocupaţia germanilor a ţării
noastre ne-am pomenit că vin
ofiţeri români, ce au fost pri-
zonieri la inamic, care scăpau
din lagărele de la Slatina sau
din alte localităţi şi veneau să
treacă în Moldova la armatele
noastre … Ne-am pus în servi-
ciul acestor fii ai Patriei şi i-am
ajutat aşa cum am putut în
acele timpuri, redându-i pe
mulţi armatei pentru apărarea şi
înălţarea ţării. Pe la mine au tre-
cut următorii : sublocotenent
Moloiu Nicolae” … (urmează

încă şapte nume de ofiţeri şi
subofiţeri). 
La citirea acestui nume am
tresărit pentru că nu îmi era
deloc străin, „de vină” fiind pa-
siunea de colecţionar al unor lu-
cruri mai puţin obişnuite.

O pură întâmplare a
făcut, aşa cum li se arată de
obicei   celor care caută ceva
dar găsesc altceva, să intru în
posesia a două brevete care at-
estau decorarea unui ofiţer
român de către două ţări străine
după terminarea primului război

mondial. Şi nu era vorba de
decoraţii oarecare. 
Ofiţerul în cauză nu era
altcineva decât fostul sublo-
cotenent Moloiu Nicolae care,
ajuns acum căpitan era decorat
de Preşedintele  Poloniei cu Or-
dinul „Polonia Restituta” în grad
de cavaler (fiind vorba de a
doua decoraţie ca importanţă a
statului polonez) prin Decretul
din 6 aprilie 1929.

Doi ani mai târziu, Preşedintele
Franţei îl decorează la data de
1 august 1931, pe de acum
maiorul Moloiu Nicolae cu
„Legiunea de Onoare” în grad
de cavaler, cel mai înalt  Ordin
Naţional al Franţei. Interesantă
menţiunea din actul de deco-
rare care atestă că la acea dată
ofiţerul deţinea funcţia de şef al
Secţiei de curieri din cadrul
Biroului de Informaţii al Marelui
Stat Major Român. De ce mă
opresc asupra acestei menţiuni
! Personal nu cred că

apartenenţa la o structură
militară sau alta, fiind chiar una
de elită cum este cea de
informaţii – contrainformaţii, nu
poate constitui în sine un motiv
pentru decorarea cu asemenea
înalte distincţii. Cred că
explicaţia este alta, şi anume,
că este vorba de recunoaşterea
cel puţina  unui comportament
meritoriu, dacă nu chiar a unor
fapte de arme din războiul de

reîntregire. Brevetele ca atare
nu menţionează nimic în acest
sens, dar în actele de decorare
în baza cărora au fost emise
brevetele este obligatoriu să ex-
iste motivaţia. Ar fi interesant de
cercetat acest aspect pentru că
puţini ofiţeri români combatanţi
cu grade mai mici au fost
onoraţi în acest fel, onorată fiind
totodată şi ţara noastră.
Din păcate o serie de „autori”
sunt preocupaţi mai mult să ne
rescrie istoria de o manieră
convenabilă altora, chipurile

demitizând-o, decât să se
aplece cu respect şi interes pa-
triotic asupra unor asemenea
oameni şi fapte.
Din păcate! Oricum ele nu dis-
par şi chiar înghesuite la o mar-
gine oarecare a istoriei nu pot fi
şterse, iar cei care le-au
înfăptuit rămân pilde aşa cum o
dovedeşte cu prisosinţă şi scri-
itorul Ion Aramă.

Constantin butiuc
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… S-ar putea spune aşa:
„cartierul rămâne, locuitorii săi
se schimbă”. Sunt modificări,
mutaţii care arată câte ceva din
sensul timpurilor pe care le-am
trăit, pe care le trăim. Intrând di-
rect în subiect, pot să spun că
eu aproape m-am născut în
cartierul Cotroceni din
Bucureşti, pe o stradă aflată
între Facultatea de Medicină şi
Palat, Palatul Cotroceni. 
Un unchi al mamei mele, soţul
uneia dintre surorile bunicii din-
spre mamă, este cel care a
proiectat şi a „adus”, alături de
alţii, prin anii 1920, tramvaiul
electric în Cotroceni (tramvaiul
nr.14), pe străzile, atunci încă
binişor neîmplinite, ale cartieru-
lui. Venea tramvaiul pe Carol
Davilla şi „urca” până pe strada
dr. Lister, mergând apoi spre
„centru”…

Unchiul meu de bunici
era, pe atunci, Director General
Adjunct al Căilor Ferate
Române, un excelent inginer
constructor, mai ales de „Poduri
şi Şosele”, specialistul care şi-a
pus semnătura pe câteva zeci
de poduri şi viaducte importante
de cale ferată din România. Iu-
bind Cotrocenii, şi-a construit
aici o frumoasă şi trainică vilă.
Prea mare, totuşi, pentru dân-
sul şi mătuşa mea (nu au avut
copii), şi-au rezervat doar
parterul, invitând apoi pe părinţii
mei, să „coboare” de pe Ştirbei-
Vodă, vizavi de Statul major,
unde tata avea un frumos
apartament, şi să locuiască la
etaj, mai multe camere, 3
terase, tot confortul. Implicit,
deci, m-au invitat şi pe mine,
aveam câteva luni, era în 1942,
când ne-am mutat de pe
Ştirbei-Vodă în Cotroceni.
Copilăria, adolescenţa,
tinereţea mea sunt esenţial
legate de cartier. Acesta de-
venise, deja, prin „statura”
vilelor, a caselor sale, prin sis-
tematizarea sa riguroasă,
faimos şi, ca atare, foarte
căutat.

Ce arhitectură
originală, ce pomi deosebiţi
(castani, plopi, tei, stejari), ce
bulevarde larg respirative, ce
verdeaţă, ce aer. Cotrocenii
erau delimitaţi de Grădina
Botanică şi Palatul din deal, de
podul de la Sfântul Elefterie, de
peste Dâmboviţa, iar, „în sus”,
de „Şcoala de Război”,
devenită ulterior Academia
Militară, şi de Stadionul ANEF,
devenit, apoi, stadionul Repub-
licii. Peste tot, în bună parte,
străzi ce purtau nume mari în
devenirea, ca atare, a
României: Ana Davilla, Dr.
Carol Davilla, Dr. Lister, Dr.
Herescu, Dr. Severeanu, Dr.
Ghiulamila, Dr. Turnescu, Dr.
Leonte, G-ral dr. Demostene,
B-dul Dr. Marinescu, Dr. Boic-
escu, B-dul Eroilor Sanitari, B-
dul Eroilor, Felicia Racoviţă, Dr.
Obedenaru, Dr. Staicovici, Dr.
Ciru Iliescu etc.

… Din fericire, războiul
nu a produs prea multe şi mari
pagube pe aici. Rămăsese o
lume relativ aparte... Celebrele
noastre „de-a v-aţi ascunselea”,
„ţările”, faimosul „lapte gros”,
fotbalul cu nasturi sub ochiul
vigilent al lui „Lake Sport”, nea
Lake fiind patronul, până prin
1948, al magazinului cu acelaşi

nume de sub „Cercul Militar”,
partidele de fotbal pe stradă şi
pe terenul din spatele Medicinei
– practic, campionate interstrăzi
(„la 3 cornere, careu”) primele
acorduri de chitară pe scările de
la intrarea în casa Penescu,
„Dox”-uri, „Submarinul” şi
„Echipajul”, „Bil–Gazon”-uri,
„Cei trei cercetaşi”, Karl May –
cărţile aflate prin podurile, bib-
liotecile caselor noastre
ş.a.”Expediţiile”, aici, ale cele-
brelor „găşti” din „Ferentari” şi
„13 Spetembrie”, Marchidan şi
Cămăruţă, Titi Mafoame şi „Cap
de fier”, cu care, după ciocniri
destul de serioase, devenisem,
într-un fel, amici. „Ocupaţi”
până peste cap, Pe urmă,
sportul. De pe la 7 – 8  ani, tenis
cu „nea” Ilie Ivan, fostul cam-
pion profesionist al României, la
„Ştiinţa”, în spatele Operei dar
şi la Doherty, alături, meciuri
„grele” în celebrele „Piramide”
ale lui „Nea Fănică”. Jucam şi la
„Locomotiva”, în spatele Operei
Române, unde sunt acum
căminele studenţeşti ale
Universităţii, antrenor era „nea
Pepi Ursan”. Am jucat acolo
zeci şi zeci de meciuri cu pri-
etenul meu din copilărie, Dinu
Schileru (tatălui lui Dinu îi
spuneam „tata Dili”, famiile
noastre erau foarte apropiate),
victoriile ni le împărţeam. Copil
fiind, am văzut jucând pe Do-
herty, oficial, pe rafinatul tenis-
man maghiar Asboth (juca, cu o
eleganţă incredibilă, cu pan-
taloni albi, lungi), pe subtilul
polonez Jaworski, pe austriacul
Huber, pe fraţii Gogu şi Marin
Viziru (luptători deosebiţi, tehni-
cieni de marcă, suflete fantas-
tice în nişte corpuri deloc
teribile), pe Take Caralulis şi Ar-
nuff Smidt, pe medicul Cornel
Zacopceanu, pe Rakoşi (venit
ulterior în Sibiu), pe elegantul
Ştefănel Angelescu, pe
„tăcănistul” atât de eficient Ghe-
orghe Cobzuc, începuse binişor
Ilie Năstase, jucam şi eu, ami-
cal, cu Ştefan Georgescu, fos-
tul căpitan al echipei de Cupă
Davis, jucam oficial cu Basarab,
jucau Puiu Cruceanu şi dr. Mita
etc. Ce lume… Volei la „Pro-
gresul” – juniori, cu mult regre-
tatul avocat – antrenor nea Jack
Dumitrescu. 
Rugbi tot la „Progresul”, la ju-
niori şi pe urmă promovat la
echipa I-a, în divizia A, antrenor
„nea” Sică Vardela, o vreme şi
antrenorul lotului naţional, dar şi
celebrul „nenea Fănică Bâr-
san”, casierul central al Băncii
Naţionale şi văr bun cu celebrul
profesor medic chirurg Burghe-
lea. „Nenea” Fănică, pe care îl
respectam şi iubeam ca nimeni
altul, fost „mare” prilier al
naţionalei, cât de frig era nu
purta niciodată panlton, iarna.
La „Progresul”, la rugbi, am fost
(o onoare pentru mine), co-
echipier şi, uneori, adversar cu
nume mari în rugbi, precum
bunul Tase Marinache, Sandu
Paloşanu, Alexandru Penciu
(Alexandru cel Mare), „jupânul”
Emil Dumitrescu, celebrul René
Chiriac (îi ziceam „Gorki”,
deoarece, cu mama
franţuzoaică, putuse termina
doar „Maxim Gorki”), simpaticul
Sandu Labo, marele Viorel
Moraru, excepţionalul Costel
Stănescu, „nea” Florin Vicol (la
un meci, avea fracturată clavic-
ula, dar continua să joace şi
spunea că are „mici furnicături”
la gât), minunatul Mitică Ghi-
uzelea  („nea” Mitică), Ion

Dobre, „snobul” Marius
Blăgescu, Climovski, Nagel,
Roibu, Celea, Mielu
Manolache, vecinul şi colegul
meu de şcoală primară Nobi
Copelman ş.a. Am jucat şi cu
echipe  străine, din Polonia,
franceze etc. Voi reveni.
... La „Progresul” aveam bazinul
şi sauna după antrenament, în
comun cu fotbaliştii marii echipe
„Progresului FB”. Îi ştiam bine
pe Tete Mândru, maestrul Titus
Ozon, inteligentul Viorel
Mateianu, buldozerul Oaidă,
Blujdea, fraţii Smărăndescu,
Ştirbei, renumitul Soare, Voinea
– „cărămidă”, cu care glumeam
şi ne hârjoneam în apă. Toţi
aceştia ţineau şi ei, într-un fel
sau altul, de Cotroceni... Nu
prea luam în seamă nenorocir-
ile părinţilor, „hărţuiţi” mereu de
noul sistem. De altfel, nici ei nu
o doreau…

…Până spre 1960,
copiii „fostei protipendade” erau
admişi greu, foarte greu, în
licee, în facultăţi. Ei trebuiau „să
dea” mereu tot felul de autobi-
ografii şi de „completări” la au-
tobiografii. Nu puţini,
descurajaţi, scârbiţi chiar, au
renunţat la învăţătură, devenind
ucenici, strungari, frezori,
fireşte, deloc ruşinos, dar toc-
mai asta urmărea puterea de
atunci: „bararea” burghezilor şi
„primenirea intelectualităţii”. Ul-
terior, lucrurile au început, uşor
– uşor, să se mai îndrepte…

… Cam după 1950,
legea de naţionalizare a caselor
foştilor „exploatatori” – lege
utilizată aiurea în numeroase
situaţii, de exemplu, nenea
Petrică, aşa îi spuneam eu
unchiului, fiind toată viaţa sa un
funcţionar, este drept, superior,
al statului, şi lucrând chiar şi
după 1945 – 1946 în funcţii
tehnice de execuţie, la Calea
Ferată, pensionarea sa venind
târziu, pe la 71 de ani, neavând,
deci, în proprietate nici fabrică,
nici moşii, deşi era nepotul
primului contraamiral al flotei
române. Totuşi, majoritatea
caselor din Cotroceni au fost,
să zic aşa, „naţionalizate”. Pro-
prietarii lor, dacă nu au fost
evacuaţi, au fost obligaţi să se
restrângă, după caz, la 1 – 2

camere, de multe ori mansarde,
subsoluri. Mulţi dintre ei erau
deja sau au fost apoi arestaţi,
condamnaţi, era „burghezo –
moşierimea” care – chiar
constituţional – trebuia
exterminată. Aşa se clama ofi-
cial: „distrugerea fostelor clase
exploatatoare”. La ordin sovietic
şi cu „mână românească”, chiar
dacă, mai ales, alogenă din per-
spectiva naţionalităţii…

În locurile „lăsate
libere” au venit, în Cotroceni, „o
primă tranşă” de noi locuitori.
Cei mai mulţi nu cred că erau
deloc oameni răi. Unii au
cumpărat apartamente, alţii
erau sprijiniţi de stat, în
căutarea unei soluţii mai bune
pentru viaţa lor. Fuseseră
repartizaţi aici. Desigur, nu prin
efortul public, ci în detrimentul
drepturilor, până atunci, ale
unor oameni care nu aveau altă
vină decât că fuseseră
merituoşi, cu multă ştiinţă de
carte, conduseseră, practic,
România mai multe decenii…

Unii „scădeau”, alţii
proliferau. Vizavi de noi, în casa
colonelului Romică Penescu,
grav rănit şi proaspăt decorat în
război, mare moşier de Argeş şi
fratele mai mic al ministrului de
Interne din guvernul Rădescu,
au sosit noi locatari, printre
care, la un moment dat, familia
Celea, oropsită, însă, şi ea. Aici
s-a ivit pe lume cel care va de-
veni actorul Şerban Celea,
Şerbănică.
La noi în casă, faimosul „Oficiu
de Închiriere”, ne-a „băgat” 2
familii la parter, şi o familie la
etajul locuit de părinţii mei şi de
mine. Subsolul vilei a fost inte-
gral ocupat de o familie din
Moldova, angajată toată la
APACA (Fabrica de Confecţii
„Gh.Gheorghiu – Dej”), o mamă
mai în vârstă, cu vreo 6 fete,
una dintre acestea, drăguţă şi
inteligentă, devenind, ulterior,
soţia celebrului medic Leon-
topol, stins mult prea de tim-
puriu din viaţă. Casa Gerota, tot
vizavi de noi, naţionalizată, de
asemenea, a dobândit şi ea noi
locatari „de primă generaţie”
între care mai mulţi meseriaşi
dar şi familia celui ce va deveni
unul dintre cei mai distinşi pro-

fesori ai Facultăţii (Universităţii)
de Medicină din Bucureşti. Tot
vizavi de noi a sosit familia unei,
apoi, eminente traducătoare din
engleză, din păcate stinsă nu
foarte de mult din viaţă...…
Cum spuneam, prin firescul dar
şi nefirescul vieţii, vechile familii
din Cotroceni diminuau şi „se
stingeau”, lumea nouă venită
revendicându-şi, normal,
apartenenţa la „cartier”. Cei
care se stingeau? Mă gândesc
la casele generalului Iorgulescu
şi colonelului Paşa, la familiile
Penescu (am amintit câte
ceva), dar şi Bumbulici, Bucşan
şi Palade, la casele Chica,
Bârcă, pe urmă Oscar Han
Mavrocordat, la casa generalu-
lui Orăşanu, la cea a colonelului
Stoenescu, „dispărut” într-o
noapte de nu a mai ştiut nimeni
de el... În Cotroceni au locuit,
până la moarte, poetul Ion Min-
ulescu, matematicianul poet
Dan Barbilian, delicatul Vasile
Voiculescu, marii actori Ion
Finteşteanu şi Grigore Vasiliu
Birlic, pictorii scenografi Oni şi
Pia Oroveanu (când francezul
Claude Rich „a făcut” furori în
„Steaua fără nume” a lui Mihail
Sebastian, a plecat la Paris cu
Pia cu tot, lăsându-l pe Oni cu
„buza umflată”), marele bariton
Nicolae Herlea, campionul
olimpic de la Roma Puiu
Pârvulescu, baschetbalistul
„artist” Nelu Călugăreanu. Aici
au stat diplomatul Veroiu,
unchiul regizorului Mircea
Veroiu, cu care am copilărit,
academicianul Vasile Netea, cu
Gelu, băiatul lui, am fost bun
prieten, fostul preşedinte al
Academiei Române Ion
Simionescu, cu nepotul său
fiind coleg de liceu etc. Mă mai
gândesc la casa profesorului
Costea, la casa bunicului meu
general Dumitru (Mitiţă)
Vrăjitoru, unde au locuit mai
mulţi ani, în calitate de chiriaşi,
familia Popescu, a actriţei Rod-
ica Popescu căsătorită
Bitănescu, dar şi, o bună
perioadă, marea balerină Irinel
Liciu, împreună cu cel care îi va
deveni, ulterior, soţ, minunatul
mare scriitor şi cărturar Ştefan
Augustin Doinaş.

cotrocEni

Dan popescu

cotroceni: grădina botanică
- continuare în pagina 8 -
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Atmosfera, clima, oceanele,
ecosistemele s-au schimbat
substanțial într-o perioadă rela-
tiv scurtă de timp. Nu sunt puțini
oamenii de știință care susțin că
am intrat într-o nouă perioadă
geologică, antropocenul, în
care evoluția planetei este
dictată de activitatea umană.
Actualmente, creșterea
populației umane putem spune
că se vădește un pericol pentru
mediu. Activitatile omului deter-
minand poluarea, activităţi care
ajung să schimbe clima plan-
etei.
Perioada de încălzire care a în-
ceput acum circa 2000 de ani,
după o eră glaciară, a fost
denumită, de oamenii de știință,
Holocen (total nou). Caracteris-
ticile acestei perioade,  nu mai
sunt întâlnite în ziua de azi,
motiv pentru care, începând cu
anii ‘60, cercetătorii au început
să se întrebe dacă nu cumva
am intrat într-o nouă perioadă
geologică. Termenul de
„Antropocen” –  schimbările ob-
servate țin de activitatea umană
– a fost propus de cercetătorul
Paul Crutzen, chimist laureat al
Premiului Nobel. În prezent,
există o mobilizare masivă a
cercetătorilor pentru ca
antropocenul să fie acceptat ofi-
cial ca denumire pentru pe-
rioada pe care o traversăm. În
acest cadru, „Antropocenia”, ar
reprezenta disciplina ce se
ocupă astfel.
Un grup de 28 de specialişti in
probleme de mediu și științe ale
pământului, condus de

suedezul Johan Rockström, a
identificat „ noua sisteme de
susţinere a vietii” pe pamant,
astfel dacă sunt depăşite anu-
mite limite, specia umană este
pusă in pericol. Pentru trei astfel
de sisteme, limitele au fost deja
depășite. Aceste sisteme sunt:
incălzirea climei, creşterea
nivelului de CO2 la 387 ppm la
un milion, dispariţia specilor
care de la o rată nominală de
dispariţie de 10 la un milion pe
an, a ajuns la 100 la un milion
pe an, fixarea azotului care tot
mai mult determină crearea
unui sol acid si la infiltrarea azo-
tului in ape.
Alte pericole pot aparea în
creșterea nivelului de acid în
oceane, din cauza emisiilor de
CO2 . În subțierea, atât de
dramatică, a stratului de ozon
din cauza poluării. În deturn-
area râurilor, potrivit unor
necesități ale activității umane.
În defrișarea pădurilor pentru
extinderea pășunilor și a
terenului arabil. În emiterea de
aerosoli în atmosferă prin polu-
area chimică, etc. Se așteaptă
ca, nu în foarte mult timp lim-
itele de siguranță să fie între-
cute și în aceste cazuri, cam
până la jumătaea acestui secol.
Activităţi daunătoare ale omului
asupra mediului inconjurător:
• Deteriararea ecosistemelor (
păduri, păsuni, râuri) au fost
transformate in baraje, canale,
zone de locuit;
• Supraexploatarea resurselor
biologice ( suprapăsunatul, vâ-
natul peste măsură);
• Impactul asupra mediului al
urbanizării si industrializării,
cresterea cantităţii deseurilor si
a gazelor reziduale emise care

poluează apele.
Factorii nocivi care provoacă
cele mai mari pagube asupra
pământului sunt dioxidul de sulf
(SO2), oxidul de carbon (CO),
dioxidul de carbon (CO2), biox-
idul de azot (NO2), ozonul (O3),
smogul. Ne gândim, astfel la
efectul de seră, la găurile din
stratul de ozon, la ploile acide,
la topirea ghețarilor care va
duce la o creștere a nivelurilor
mărilor, la furtuni tot mai devas-
tatoare, la secete și multe al-
tele. Când se evaluează aceste
efecte se realizează că viitorul
este incert și ne așteptăm la
ceea ce este mai rău pentru
Pământ.
Una dintre cele mai grave
amenințări în procesul
dezvoltării este lipsa tot mai
mare a resurselor naturale. Iar
cei mai mari consumatori sunt
state precum Statele Unite,
China, India, unde cerințele
cresc pe zi ce trece. Aceste ţări
fiind nevoite să se transforme
din exportatori, în importatori de
resurse naturale și alte materii
prime. Ne putem aștepta la o
epuizare a unor resurse natu-
rale esențiale, iar aceasta până
în prima jumătate a secolului al
XXI-lea.
Încălzirea globală va avea
efecte mai ales în zonele ur-
bane foarte aglomerate, se va
simţi o lipsă a resurselor natu-
rale, o scădere a resurselor de
apă, a hranei, vor aparea nu-
meroase boli respiratorii, alergii,
boli cardiovasculare si gastroin-
testinale. Pentru a împiedica
aceste procese, au luat naștere
ample cercetări, dar și instituții
negurvernamentale pentru
protecția mediului, cum ar fi

Antropocenul și Antropocenia.
Jean-Baptiste Fressos prin
obiectul său de studiu
„Antropocenia” deteriorează un
mit: cel după care avem de-a-
face cu ascensiunea
amenințătoare a CO2 în
atmosferă doar după, debutul
revoluțiilor industriale în Anglia,
Franța, Germania, Statele
Unite, Rusia, etc.
Consecințele cele mai grave ale
acțiunilor omului pe Planetă se
reflectă tot asupra speciei
umane afectând-o din mai
multe puncte de vedere. În
primul rând al sănătății (bolile
sunt tot mai dese, cu trata-
mente tot mai costisitoare și
mai greu sau imposibil de
tratat), fenomene meteorolog-
ice extreme (furtuni, tornade,
uragane, fenomene noi),
folosirea energiei nucleare (și
imposibilitatea, încă, de a trata
și neutraliza deșeurile nu-
cleare), prin dezastrele nu-
cleare care le-au produs sau le
pot produce. La toate acestea
se adaugă costurile foarte mari
pe care le implică schimbările
climaterice. Un raport ONU
estimează că adaptarea la
schimbările climatice ar putea
costa omenirea, în perioada
2025 – 2030, aproximativ 150
miliarde de dolari pe an. Iar, în
2050, suma ar putea ajunge la
500 de miliarde de dolari.
Ţările dezvoltate, cum ar fi
Statele Unite și Regatul Unit,
prin tipul lor de dezvoltare o
bună perioadă de timp, au gen-
erat ponderi substanțiale din
emisiunile cumulate de CO2 . În
1950, 65% din emisiunile cu-
mulate de CO2 proveneau din
Regatul Unit și Statele Unite.

Cărbunele s-a impus drept
sursă de energie principală în
prima era industrială, energia
hidraulică fiind cotată mai ieftin.
Istoricul economist suedez An-
dreas Malm subliniază că pen-
tru a dezvolta energia apelor,
industriile engleze, în speță pa-
tronii, trebuiau să investească
în comun, să construiască ast-
fel baraje, ceea ce ar fi însem-
nat, practic, o gestiune colectivă
a resursei energetice.
Când s-ar fi deschis o vană tre-
buia să existe siguranța că
uzina din amonte ar fi lăsat
suficientă energie uzinei din
aval. Nu teribil de atrăgător
pentru întreprinzători individuali
care cam fugeau – și fug și
astăzi, uneori incorect, de cu-
vântul „colectiv” și ce reprezintă
el. Aceasta este, de altfel, prob-
lema clasică cu care au fost
confruntați întreprinzătorii de pe
toate râurile încă din perioada
Evului Mediu.
Resursele de cărbune erau și
sunt imense, anvizajându-se
pentru mulți ani pe termen
foarte lung, pe baza acestei
resurse, o creștere sigură și
ieftină a economiei.  Ieftină
având, desigur, în vedere și
salariile de mizerie cu care erau
plătiți minerii și auxiliarii lor –
copii de la 6-7 ani în sus și nu-
meroase femei, chiar gravide în
termen avansat.
Văzând toate aceste dezastre
asupra planetei provocate de
catre om putem spune că
”Antropocenia” este doar la în-
ceputurile ei ca disciplină cu
obiect de studiu și metodă de
cercetare proprii, având nevoie
să fie studiată mult mai in
amănunt.
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Bunele intenții, însă, au fost
adesea deteriorate de acțiunile
unor state, și nu doar, „dictate”
adeseori de „capitaliști
internaționaliști” dornici să-și
conserve o serie de avantaje
substanțiale deja dobândite.
Cum a influențat omul climatul
în decursul timpului? De exem-
plu, afectarea mediului, în speță
amplificarea desertificării în Sa-
hara generată de dorința de a
avea lemn pentru construcția
de vase, a Imperiului Roman.
Nu doar „în ultimul timp” s-a dis-
cutat despre problemele ample
ale afectării mediului. În pofida,
chiar, a conului de umbră
deasă, de întuneric adeseori,
total nemeritat, în care s-au
aflat și se află – la noi, dar nu și
în Europa, la marile universități
europene – disciplinele, atât de
însemnate, de istorie
economică, preocupări privind
afectarea mediului în evoluție
au existat.

O viziune „tânără”: atmosfera,
clima, oceanele, ecosistemele
s-au schimbat substanțial într-o
perioadă relativ scurtă de timp.
Nu sunt puțini oamenii de știință
care susțin că am intrat într-o
nouă perioadă geologică,
antropocenul, în care evoluția
planetei este dictată de activi-
tatea umană. Actualmente,
creșterea populației umane

putem spune că se vădește un
pericol pentru mediu. Omul se
aprovizionează cu toate
resursele de care are nevoie,
din mediu. Prin activitățile sale,
multe finalizate în poluare, a
ajuns să schimbe clima plan-
etei.

Perioada de încălzire care a
început acum circa 2000 de ani,
după o eră glaciară, a fost
denumită, de oamenii de știință,
Holocen (total nou). Caracteris-
ticile acestei perioade, însă, nu
mai sunt întâlnite în ziua de azi,
motiv pentru care, începând cu
anii ‘60, cercetătorii au început
să se întrebe dacă nu cumva
am intrat într-o nouă perioadă
geologică. Termenul de
„Antropocen” – dat fiind că
schimbările observate țin de ac-
tivitatea umană – a fost propus
de cercetătorul Paul Crutzen,
chimist laureat al Premiului
Nobel. În prezent, există o mo-
bilizare masivă a cercetătorilor
pentru ca antropocenul să fie
acceptat oficial ca denumire
pentru perioada pe care o
traversăm. 

Nivelul CO2 din atmosferă a
crescut de la 280 de părți la un
milion (ppm), în perioada
preindustrială, la 387 ppm la un
milion, în ziua de azi. Limita
maximă, de 350 ppm a fost
depășită acum circa 25 de ani.
De atunci și până acum, ca și în
viitor, „păstrând” un astfel de
ritm, efectele constând în

încălzirea climei se resimt și se
vor resimți, se vor amplifica. O a
doua chestiune: dispariția
speciilor. O rată normală de
dispariție a speciilor este de 10
la un milion pe an. Potrivit unor
calcule, în prezent, rata de
dispariție a speciilor este de
100 la un milion pe an, fapt pus
pe seama poluării și distrugerii
habitatelor, printre altele, dar și
a unor vânători – chiar dacă in-
terzise legal –, necruțătoare
față de animale, ucise pentru
bani multi.
Azotul fixat în sol prin procese
naturale ajunge, anual, la 35 de
milioane. Îngrășămintele pe
bază de azot, folosite în
agricultură, fac, însă, ca 121
milioane tone de azot să fie fix-
ate anual. Faptul duce la
crearea unui sol acid și la infil-
trarea azotului în ape, cu grave
efecte nocive asupra vieții. Alte
pericole se vădesc în creșterea
nivelului de acid în oceane, din
cauza emisiilor de CO2 . În
subțierea, atât de dramatică, a
stratului de ozon din cauza
poluării. În deturnarea râurilor,
potrivit unor necesități ale
activității umane. În defrișarea
pădurilor pentru extinderea
pășunilor și a terenului arabil. În
emiterea de aerosoli în
atmosferă prin poluarea
chimică, etc.

Pentru a trăi mai bine, oa-
menii au creat așezări, au culti-
vat terenuri, au construit

drumuri și uzine, adică au trans-
format treptat mediul natural. În
mare, activitățile dăunătoare ale
omului asupra mediului
înconjurător sunt: a) deterio-
rarea ecosistemelor – păduri,
pășuni, lacuri, râuri etc., au fost
ocupate de om și transformate
după propriile nevoi (au fost
construite baraje, canale, zone
de locuit). Defrișarea pădurilor
tropicale a dus la dispariția a
jumătate din populațiile de aici;
b) supraexploatarea resurselor
biologice – suprapășunatul, vâ-
natul peste măsură, defrișarea
pădurilor reduc diversitatea
speciilor; c) impactul asupra
mediului al urbanizării și
industrializării, fără măsuri com-
pensatorii, este nefavorabil:
crește cantitatea deșeurilor și a
gazelor reziduale emise, se
poluează apa etc.

Toți acești factori prezintă
efecte devastatoare pentru
glob. Ne gândim, astfel la efec-
tul de seră, la găurile din stratul
de ozon, la ploile acide, la top-
irea ghețarilor care va duce la o
creștere a nivelurilor mărilor, la
furtuni tot mai devastatoare, la
secete și multe altele. Când se
evaluează aceste efecte se
realizează că viitorul este incert
și ne așteptăm la ceea ce este
mai rău pentru Pământ.
Pământul se încălzește din ce
în ce mai mult, clima a devenit
tot mai „indisciplinată”, cu
efecte dramatice asupra vieții.

Una dintre cele mai grave
amenințări în procesul
dezvoltării este lipsa tot mai
mare a resurselor naturale. Iar
cei mai mari consumatori sunt
state precum Statele Unite,
China, India, unde cerințele
cresc pe zi ce trece.   Se
încearcă în prezent să se re-
zolve această problemă prin
crearea unor combustibili eco-
logici, surse naturale alternative
de energie, precum cea solară
și eoliană, care vor salva Plan-
eta, atât de încălzirea globală,
cât și de lipsa tot mai
accentuată a unor surse vitale.

Specialiștii încălzirii globale au
configurat deja modificările prin
care va trece planeta în
următoarea sută de ani. Aceste
modificări vor fi simțite cel mai
mult în zonele urbane foarte
aglomerate. Se va simți o lipsă
a resurselor naturale, o scădere
a resurselor de apă, a hranei,
sănătatea va fi pusă la grele
încercări, vor apărea foarte nu-
meroase cazuri de boli respira-
torii, alergii, boli cardiovasculare
și gastrointestinale. Pentru a
împiedica aceste procese, au
luat naștere ample cercetări,
dar și instituții negurvernamen-
tale pentru protecția mediului.
Și iată, acum, Antropocenul și
Antropocenia.                 
sursa: Dan Popescu,
“Antropocenul și Antropocenia
– câteva detalii dintr-o lume în
schimbare “
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Mă gândesc la casa generalului
Făgărăşanu, al cărui fiu, pri-
etenul Romel, mai mare mult,
dar, totuşi adversar de rugbi cu
mine, informatician de talent şi
excelent bridgist, era bănuit, se
spune, de a fi fost copilul natu-
ral al regelui Carol al II-lea.
Poveşti, nostimade... Mă gân-
desc la casa generalului Lo-
custeanu, la casa celebrului
profesor de la Drept,
„constituţionalul” Constant
Georgescu, bun prieten cu tata,
la casa scriitorului poporanist
Alexandru Lascarov
Moldovanu, la casa Spineanu
(cu Ulm şi Creanga mergeam la
„ceaiuri”), la casa Navarra, la
casa avocatului Popescu, tatăl
regretatului Laurenţiu Mircea
Popescu, fost rector al
Universităţii de Medicină din
Bucureşti şi D.H.C. al
Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu, fotbalist în copilărie, „bec”
încercat... ş.a. 

În bună măsură, cei
„vechi” erau oameni care au
„însemnat”, prin faptele şi
munca lor, istoria României.
Dar vremurile erau ale unei alte
istorii, care timp de mulţi ani
(mai ales până spre 1962-
1963), nu a mai recunoscut
nimic din ceea ce fusese
înainte, chiar a blamat din greu
trecutul, considerat, în bună
parte, „criminal”. Aş putea con-
tinua cu numeroase exemple.
Iată, sora mamei mele,
căsătorită Costescu, cu o
splendidă vilă de 2 etaje pe
strada Felicia Racoviţă,
naţionalizată şi, pe deasupra,
mătuşi–mea alegându-se şi cu
3 ani de Jilava. Securitatea lui
Gheorghiu–Dej şi Drăghici
avea, pe aici, serios de lucru.
Bunicul, care a murit după o
suită de „percheziţii dure” ce
căutau invariabilele arme şi cu
securitatea la poartă, aşteptând
să-l aresteze. Familia Ohanez-
ian, de pe strada  Dr.Ştefan
Capşa, arestată şi chinuită în
interogatorii după ce domnului
Ohanezian i s-au găsit mai mulţi
„cocoşei” îngropaţi în curte.

Colonelul Puiu Penescu, fratele
lui Romică şi tatăl lui Vladi Pe-
nescu. Casa colonelului
Bosoancă, vizavi de castelul
prinţului Nicolae, aproape de
capătul B-dului Ardealului
(Eroilor Sanitari). Colonelul
avea şi o splendidă vilă la
Sinaia, pe Furnica. A fost are-
stat, condamnat la moarte şi ex-
ecutat pentru un pretins spionaj
în favoarea SUA. Aiureli. Dar ce
destin! Am rămas prieten cu
băiatul său, Fane Bosoancă,
reuşind cu greu să devină asis-
tent sanitar pe Salvare. Sora lui,
„exagerat” de frumoasă, cu
primul ei soţ, ofiţer român, con-
damnat alături de dl. Bosoancă
la 25 de ani de temniţă grea
(cred că s-a şi prăpădit „acolo”),
s-a recăsătorit cu un diplomat
american şi a plecat în Statele
Unite. Casa mătuşii mele, de pe
Dr. Boicescu, cu trei copii, un
trai foarte greu, unchiul meu,
fost inginer la Banca Naţională
şi mare moşier, de multe ori nu
avea servici. De aici „a ieşit”
vărul meu, medic cu totul re-
marcabil, după ce „a plecat” din
ţară director şi patron de spital
cu mari performanţe, unul din
marii medici din zona New-
York-ului... Şi, desigur, alţii,
mulţi alţii. Am mai amintit ast-
fel...

… O lume, în bună
parte, se pierdea, o alta se ivea.
Coabitarea, privită ca fatalitate,
era totuşi realizată. Duşmăniile,
poate, uneori fireşti, se estom-
pau. Treptat, desigur. Casele
erau cât de cât îngrijite, dar, uti-
lizate la maximum de capaci-
tate locativă, mai „plezneau” pe
ici pe acolo. Timpul îşi punea şi
el, pe ele, amprenta infailibilă.

…A venit Revoluţia din
decembrie 1989. După multe
dificultăţi şi după numeroase
retractări, neavenite, fireşte, cu
foarte încetul casele din
Cotroceni au început să revină
vechilor proprietari sau, după
caz, moştenitorilor lor. Ani de-a
rândul, acum, ele nu au mai
beneficiat de nici o
îmbunătăţire. Statul, normal, nu
mai făcea nimic. Vechii propri-
etari nu câştigaseră, încă,
hotărârile definitive respective,
iar chiriaşii nu aveau nici o

siguranţă că „vor rămâne”. Ast-
fel că starea caselor s-a degra-
dat şi mai mult. Ziduri coşcovite,
holuri murdare, camere cu con-
dens, balcoane aproape să
cadă, igrasii vizibile, curţi într-o
veritabilă paragină, garduri, fru-
moase odată, pe cale de a se
prăbuşi…

… De unde, dară,
splendoarea actualelor vile din
Cotroceni? În mare, lucrurile au
stat cam aşa. Foştii proprietari,
redeveniţi stăpânii locuinţelor
lor, locuinţe aflate, însă, cele
mai multe, într-o evidentă stare
de degradare, iar ei neavând
banii necesari spre a remedia
situaţia, le-au vândut, celor cu
bani, de după decembrie '89.
Noii proprietari le-au pus la
punct aproape impecabil. Pe de
altă parte, când casele nu au
mai putut fi redobândite de foştii
proprietari, până prin 1997 –
1998, dar şi apoi (puterea,
justiţia, cei interesaţi făcând
„jocurile bine cunoscute”), s-au
ivit ei, cetăţenii „descurcăreţi”,
cu relaţii. Au cumpărat „posibilul
drept” asupra caselor respec-
tive şi, cum–necum, fiind „oa-
menii zilei” sau beneficiind de

sprijinul acestora, casele au in-
trat în proprietatea lor.
Amenajări, deci, modernizări
veritabile, vile cu adevărat fru-
moase. Puţine construcţii noi.
Iată, dar, splendorile actuale ale
Cotrocenilor, amplificând sensi-
bil valoarea locului, care de-
curgea şi decurge, implicit şi
printre altele, şi din poziţionarea
renumitului cartier în structura
Capitalei. Toţi aceşti locatari au
fost şi sunt şi ei noi. Din vechile
familii de elită, din vechile familii
ale Cotrocenilor au rămas doar
câteva pe care le poţi număra
pe degete. Extrapolând şi dez-
voltând situaţia, avem oare de-
a face cu un „al doilea deces”,
mai puţin brutal, mult mai sub-
til, al burgheziei româneşti veri-
tabile din interbelic? Cu
excepţiile de rigoare, posibil. Nu
a fost deloc „uşă de biserică”,
dar, în general, la şmecherii şi
mârlănii, ea le-a opus bunul
simţ. La mitocănii, buna
creştere. La solidarităţi concu-
piscente, timidităţi şi vagi
opoziţii. Iar forţei banului,
dobândit cum se ştie, i-a opus
nostalgii, romantisme, argu-
mente morale. Foarte greu ar fi

putut câștiga...
…Nimic nou sub soare.

Nu este, nu a fost prima dată
astfel. Viaţa a mers şi merge
înainte, iar societatea, cum–
necum, cu dificultăţi, cu în-
toarceri, cu poticneli, cu „tuse”
şi „expectoraţii” a progresat şi
progresează. De multe ori, viz-
ibil. Rememorând aceste
câteva file din istoria recentă a
Cotrocenilor, îmi aduc aminte
de marea carte „Ghepardul” a
italianului Giuseppe Tomasi de
Lampedusa. Volumul după care
Luchino Visconti a făcut faimo-
sul film cu acelaşi titlu, în
strălucita interpretare a lui Burt
Lancaster, Alain Delon, Claudia
Cardinale, Serge Regiani, etc.
Pe „clasicele amplasamente”,
lumi apun, lumi răsar…

Ce vor face
Bucureştiul, Cotrocenii? Am „re-
marcat” o intervenţie „Apa
Nova” unde zile întregi, unul
lucra şi nouă priveau cu …
admiraţie. Iar ca detaliu am re-
marcat şi circul bordurilor de
tipul ce-i lipseşte chelului „tichia
de mărgăritar”. Nu cred, însă,
că perspectivele nu sunt bune.
Dimpotrivă. Deasemenea este
mult tineret şi asta contează.
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