
  
 
 

    

 

                    
                                                                                                                                                             

                                             
                                                                                

 

                                                                        
 
 

                                  
 

 

                                                 
 
                                                                                           
      
                                                                                     
                                                                                            
 
         
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anul 5, Nr.6, iunie  2009  ♦  Serie nouă ♦ Apare  în  fiecare  ultimă  Joi  a  lunii 

Foaie de suflet lunară a AsociaŃiei „PromoŃia ’61 MECANICĂ” 

O nouă şi 
continuă 

PROVOCARE! 
 

Editorial 
POVEłELE LUI ANEKH-SESIONCHY CĂTRE FIUL 

SĂU1, 
scrise pe cioburile de lut ale urcioarelor in care i se aducea vin amestecat 
cu apă pe când era întemniŃat în închisoarea din Naempanehes.Fragment2: 

Năpăstuit şi împilat sunt, o, marele meu rege, Ra3! 
Am parte de robie şi închisoare, 
Cu toate că eu n-am ucis pe nimeni. 
E ceea ce urăşti nespus, o marele meu rege, Ra ! 
În felu-acesta Ra vădeşte ca este mâniat pe-o Ńară . 
Voi ce găsiŃi aceste cioburi, aflaŃi cum zeul Ra îşi descarcă 
mânia asupra unei Ńări ! 
Când Ra se mânie pe-o tară, încalcă legile-al ei rege; 
Când Ra se mânie pe-o Ńară, acolo încetează legea; 
Când Ra se mânie pe-o Ńară, acolo încetează cinstea; 
Când Ra se mânie pe-o Ńară, ea nu mai ştie ce-i dreptatea; 
Când Ra se mânie pe-o Ńară, acolo vitejia scade; 
Cand Ra se mânie pe-o Ńară, din ea încrederea-i golită; 
Când Ra se mânie pe-o Ńară, fruntaşi ajung doar cei 
nevrednici şi mici, ce devin toŃi oameni puternici ! 
Când Ra se mânie pe-o Ńară, cei înŃelepŃi ajung sub proşti; 
Când Ra se mânie pe-o Ńară, atunci dă regelui poruncă să 
asuprească întreg poporul său ! 
Când Ra se mânie pe-o Ńară, îl face jude pe-al său scrib ! 
 
1 Faraonul Kheops si vrăjitorii – povestirile Egiptului antic.  
  Biblioteca pentru toŃi. 
  1977. Editura Minerva, Bucureşti. pag. 231. 
2 Redactarea originară este atribuită secolelor al V – IV î.e.n. 
  pe vremea când Herodot a vizitat Egiptul. 
3 Ra, zeu solar adorat in Heliopolis şi asimilat (în oraşul 
   protagonistului povestirii) lui Atum şi lui Horus,spre a fi Ra- 
  Atum si Ra-Hor-akhti. Astfel el a devenit zeul principal, 
  părintele ordinei lumeşti şi tată al zeiŃei adevărului şi al 
  dreptăŃii, Maat. (ConsideraŃii, la pag 16) 
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Întâlniri colegiale 
ÎNTÂLNIREA DIN 28 MAI 2009 

Mirel Vanca 
O întâlnire fără nimic neobişnuit , fără nimic spectaculos, dar totuşi plăcută. 

Toate întâlnirile noastre sunt plăcute, dacă nu pentru toŃi colegii, cel puŃin pentru o 
parte din ei. Pentru mine, întâlnirea a fost plăcută din mai multe motive. Să le 
recapitulez, în ordine cronologică. 

1. Pe drum, am ajuns-o din urmă pe Corina. Cu ea şi cu Simona,  am realizat 
ultimele numere ale revistei. Eu am colectat articolele, le-am selectat, le-am 
corectat, atât cât m-am priceput, le-am repartizat pe rubrici, mi-am scris 
propriile articole, după care le-am trimis fetelor. Corina a citit şi ea 
articolele, a mai adăugat sau eliminat câte ceva, pe ici pe acolo, după care 
le-a dat Simonei, care le-a pus în pagină aşa cum le-aŃi văzut. Să nu credeŃi 
că tot acest proces se derulează într-o armonie deplină, fără nervi, 
ghinioane, întârzieri, greşeli, etc. Aşa s-a întâmplat şi la numărul trecut, 
ceea ce ne-a dat prilejul, mie şi Corinei, la un duel epistolar, cu accente 
dure.. Curios! Când am întâlnit-o pe Corina, i-am pupat mâna, i-am 
zâmbit, mi-a zâmbit şi ne-am comportat, în modul cel mai natural posibil, 
ca şi cum, de când lumea, între noi doi, n-a existat motive de ceartă. Nu-i 
aşa că-i plăcut să poŃi şterge cu buretele, din amintirea ta, momentele 
neplăcute? Eu am încercat acest sentiment. 

2. Întâlnirea a avut loc pe una din terasele restaurantului „Select . A fost o 
plăcere să te adăposteşti de căldura de afară la umbra unei terase! 

3. Stănel şi Adelina Bone, au adus cu ei, ca de fiecare dată, pelinul, care a 
devenit inseparabil în mintea şi imaginaŃia noastră, a mea în special, de 
imaginea familiei Bone. Stănel a venit cu o butelie la masa la care eram şi 
eu şi mi-am început petrecerea degustând această licoare amăruie, care a 
început să placă şi doamnelor. Imediat  Stănel a luat cuvântul şi nu l-a mai 
putut opri nimeni, ceea ce m-a determinat să mă mut la masa vecină unde 
tocmai se aşezase, stigheră, familia Gheorghe.. 

4. Familia Gheorghe tocmai se întorsese dintr-o excursie în Italia, unde au 
fost împreună cu copiii lor, cu ginerele şi nora lor şi cu unii din cuscri. În 
total opt persoane. A fost, bineînŃeles, frumos şi interesant. Un singur lucru 
i-a deranjat: grija prea mare pe care le-au purtat-o, fără întrerupere, copiii 
şi tendinŃa acestora de-ai îndopa cu toate bunătăŃile ieşite în cale. Cum să 
nu te bucuri, de ceea ce i-a deranjat pe ei? Cum să nu te bucuri când afli 
că există şi asemenea copii? 

5. Cu câteva zile înaintea întâlnirii noastre, Radu Mihalcea mi-a trimis un 
mesaj prin internet, prin care mă anunŃa că vine în Ńară şi că ar dori să se 
întâlnească cu toŃi cei cu care a avut, în ultima perioadă, controverse. 
Printre ei mă număram şi eu. I-am comunicat asta lui Calipso, care a venit 
imediat cu ideea , să devansăm întâlnirea noastră din iunie şi s-o 
organizăm în perioada când va fi şi Radu în Ńară şi, chiar să organizăm o 
excursie cu acest prilej. Cum să nu-Ńi facă plăcere o astfel de propunere? 
Radu, căruia i-am comunicat în aceiaşi seară cele hotărâte de noi, a 
exclamat: Este grozav! Mă uimiŃi! 

6. Bucuria cea mai mare mi-a procurat-o vestea că Nae Enescu şi Mihaela 
Tihan, s-au cununat . Să le dorim CASĂ DE PIATRĂ! 

7. În sfârşit, mi-a plăcut şi şalăul cu cartofi „natur”, servit la comandă. 
În concluzie: fericirea este formată din bucurii multe, mai mici sau mai mari, aşa 

cum am încercat să vă conving în cronica mea teatrală din numărul trecut al revistei. 
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SĂ FIłI FERICIłI! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

                               Mihaela                                 Nae...care face poze !                      
                                                   ( dar le Ńine pentru el !) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          Ăştia am fost, plus  Nae , Emil Dumitrescu şi....eu ! 
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Inginerie 
EXAMENE LA POLITEHNICĂ IN AL 48 – LEA AN DE LA ABSOLVIREA 

NOASTRĂ 
NAE ENESCU 

  Tot ca pe vremea noastră luna iunie este destinată examenelor şi tot 4 
săptămâni sunt alocate desfăşurării lor. S-a încercat reducerea sesiunii la 3 
săptămâni, dar n-a mers...S-au opus toate organizaŃiile studenŃeşti. Deci, tot în 
sesiune se învaŃă... 
 Examenele au început sâmbătă 6 iunie, dar cu o săptămână înainte se simŃea 
apropierea lor; toate punctele de copiere din Poly aveau lungi cozi lungi, deci, la fel ca 
pe vremuri, studenŃii nu aveau notiŃe de la cursuri. Pe vremea noastră nu prea existau 
cărŃi, iar cele traduse din limba lui Lenin şi Stalin erau puŃine la număr. Acum 
librăriile din Poly sunt pline de cărŃi, dar nu se vând. Nu poŃi avea bani şi pentru cărŃi, 
când abia îŃi ajung pentru Ńigări, băutură şi.... 
 Apropo, librăreasa din Polizu mă tot caută la telefon să popularizez culegerea de 
probleme de Mecanică, pentru că n-are cumpărători. Deci, scrierea, tipărirea şi 
vinderea unor cărŃi universitare este o afacere falimentară. Greşesc totuşi puŃin: este 
falimentară pentru cei ce doresc să devină profesori sau conferenŃiari şi care sunt 
obligaŃi să aibă cursul tipărit. In aceste condiŃii trebuie să scoată nişte bani din pungă 
şi să editeze cărŃile la nişte edituri de apartament de lângă Poly, pentru că altfel nu 
merge. Dacă poŃi vinde cărŃile studenŃilor tăi, e bine, dacă nu, rămâi cu oarece pagubă 
în finanŃele proprii... 
 Cred ca v-am mai scris despre posibilitatea de a trece dintr-un an în următorul 
cu 4 „boabe” restanŃă. Numai că ele trenează până în ultimul an, aşa că roadele 
acestei înaintări în tromba se văd la finiş. De exemplu, la facultatea de care depinde 
catedra noastră şi care se numeşte Ingineria Sistemelor Biotehnice (fosta Mecanică 
Agricolă), sunt două secŃii, dintre care la una, cea de Inginerie Mecanică, anul acesta 
nu se va prezenta nimeni la examenul de diplomă. Actualii studenŃi din anul V au 
suficiente restanŃe din trecut, încât nu pot accede la examenul prin care ar deveni 
ingineri diplomaŃi. Pentru că am folosit termenul de mai înainte, trebuie să atrag 
atenŃia că anul acesta vor absolvi şi inginerii cu 4 ani, pentru care este de trecut 
examenul de licenŃă. La această nouă formă de învăŃământ se va prezenta un proiect 
de mai mică anvergură, la care se vor testa şi cunoştinŃele teoretice. Aceşti absolvenŃi 
cu 4 ani vor primi titlul de inginer, fără alt adaus. Dacă vor continua studiile de 
master, care durează 1,5 sau 2 ani, de la caz la caz, vor putea primi titlul de inginer 
master. 
 In legătură cu imposibilitatea unora de a susŃine examenele de diplomă sau de 
licenŃă, trebuie date ceva lămuriri. Senatul Politehnicii a hotărât, cam cu 5-6 ani în 
urma, să fixeze o limită  (finalul anului III) pâna la care studenŃii cu restanŃe trebuie 
să lichideze „stocul” acumulat, aşa încât spre finalul studiilor să fie curaŃi. BineînŃeles 
că nu s-a respectat această cerinŃă, la insistenŃa studenŃilor, dar şi a facultăŃilor. Asta 
pentru că ar fi trebuit ca studenŃii care nu şi-au lichidat restanŃele să rămână 
repetenŃi, ceea ce ar fi atras – tot conform legii – continuarea studiilor cu obligaŃia de 
plată a şcolarizării pentru anii următori, inclusiv anul de repetenŃie. Ori suma care  
trebuie plătită pentru un an de repetenŃie este echivalentă cu 8 salarii minime pe 
economie (4000 roni). In aceste condiŃii facultăŃile ar fi pierdut mulŃi studenŃi, care n-
ar mai fi continuat studiile. 
 Colac peste pupăză, s-a renunŃat şi la acea cifră fatidică de 4 examene restante 
la depăşirea anului, printr-o menevră menită „să nu rămânem fără studenŃi” în anii 
mari. Iată cum: fiecare disciplină are alocate un număr de „puncte credit”, în funcŃie 
de importanŃă şi de numărul de ore alocate. In total, pentru un an întreg sunt stabilite 
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60 puncte credit, iar pentru promovare sunt necesare 40. Vă daŃi sema că în cele 20 
puncte lipsă se înghesuie ceva mai multe materii decât 4! Unde mai pui că în anumite 
cazuri „speciale” îndrumătorul de an poate gira cu mai puŃin de 40 puncte acumulate 
pe anumiŃi studenŃi cu „probleme bine întemeiate”. Iată un exemplu în acest sens: un 
student, care intra in toamnă în anul V (nu spun numele), avea 12 restanŃe. Pentru el 
minunea s-a produs: în acest moment este gata cu proiectul de diplomă, având toate 
examenele promovate. Adevărul în acest caz este că băiatul este capabil, dar a cam 
lălăit-o cu învătătura. Când i-a ajuns cuŃitul la os, s-a pus pe treabă şi rezultatele s-
au văzut. 
 De fapt cam aşa stau lucrurile: studenŃii nu sunt nici mai proşti, nici mai 
deştepŃi decât eram noi cu ani în urmă, dar sunt indolenŃi şi deloc motivaŃi pentru a 
învăŃa la Politehnică, în condiŃiile în care industria noastră este „pe butuci”. 
 Ar trebui să completez că ei au avantajul că profesorii nu mai sunt exigenŃi ca 
altădată, aşa zisa ştachetă a pretenŃiilor fiind destul de coborâtă... 
 Sper să ataşez şi o poză dintr-o sală de examen, dacă mâine, luni, voi găsi un 
coleg de catedră cu examen programat. Altfel nu poŃi intra în sala de examen, decât 
dacă ai „Ńidulă” de la rectorat că eşti în control. De obicei mai apar şi alte manevre: îmi 
spunea un coleg că sala de examen era plină de studenŃi la intrarea sa, dar au rămas 
foarte puŃini după ce s-au scris pe tablă subiectele, respectiv problemele si teoria. Cei 
care au plecat au dat foaia doar cu „subsemnatul”, dar fără continuare...De aceea, cei 
care merg în control este bine să vină la prima oră, altfel s-ar putea să găsească sala 
goală! 
 De regulă situaŃiile cu notele din vară sunt de-a dreptul ilare: doar câŃiva 
studenŃi primesc note de trecere şi în multe situaŃii sunt 1-2 promovaŃi sau chiar 
niciunul! Asta se cam întâmplă la catedra noastră, unde avem pe unii tineri bătăioşi 
care nu Ńin seama de situaŃia actuală a şcolii şi vin cu subiecte cam grele pentru 
„vremurile” actuale.O particularitate a examenelor de acum, la materiile la care se dau 

probleme la lucrarea scrisă, 
este faptul ca nu se mai 
susŃine examen oral. Tin 
minte că la domnul profesor 
Buzdugan am dat lucrarea 
scrisă începând cu ora 7:30 
dimineaŃa şi am intrat la 
examenul oral la ora 11 
seara (sau noaptea!). Acum 
studenŃii primesc subiectele 
teoretice şi problemele, iar 
rezultatele se dau după 
corectarea lucrărilor.Pentru 
că este luni şi m-am întors 
de la şcoală cu imaginile pe 
care speram să le surprind, 
vă prezint un amfiteatru plin 
cu studenŃi de anul I la 

început de examen. N-am avut răbdare să aştept să văd câŃi vor rămâne până la 
predarea lucrărilor. 
          In holul mare al amfiteatrelor din corpul AN am surprins imagini ale studenŃilor 
care aşteptau rezultatele. De obicei stau până la auzirea notelor, chiar dacă ştiu că n-
au făcut nimic. După asta începe tocmeala sau solicitarea de a mai veni cu altă grupă 
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la examen, rugându-l pe profesor să nu treacă nota în catalog. FacultăŃile agrează 
această variantă din teama de a nu rămâne fără studenŃi.  
 O situaŃie ciudată a apărut în ultimul timp la materiile de specialitate din anii 
mari. Din cauza repetenŃiilor frecvente în anul I şi a abandonului unor studenŃi din 
anii I şi II, numărul de grupe din anii mari se reduce, deci profesorii respectivi nu au 
suficiente ore să-şi acopere normele. Care este găselniŃa catedrelor de specialitate? Să 
se introducă în anii I şi II materii de specialitate care nu necesită cunoştinŃe de 
matematică, fizică etc. Campioana acestei scamatorii este Facultatea IMST (fosta 
TCM), care poate realiza acest obiectiv fără prea mare tevatură. O vor urma şi alte 
facultăŃi, sunt sigur. Vom trăi şi vom vedea! Chiar dacă nu mai suntem de foarte mult 
timp studenŃi şi chiar copiii noştri au terminat de mult timp facultatea, cred că ne 
pasă şi nouă ce se va alege de şcoala noastră, care cândva era aşa de bună! 
 La mulŃi ani Institutul Politehnic Bucureşti, chiar dacă Ńi-ai schimbat numele în 
„universitate”.  
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Opinii 
BRIEFING.... 

RADU GRUIA 
 
         Briefing ? Mă rog, de ce nu....dar ce-o fi asta? Semantic nu-i nici-o scofală : un 
termen introdus de gazetăria de limbă engleză cu semnificaŃia de a face un rezumat, a 
sumariza, a da un raport. Sau, în limba română, instructaj (tactic), scurtă şedinŃă de 
informare, etc. Dar nu datorită semanticii m-am hotărât eu să-l folosesc, ci din cu 
totul altfel de motive ! Din cauză că mi s-a părut foarte versatil pentru scopul pe care 
mi l-am propus după ce am renunŃat la editarea  „de unul singur” a revistei : să 
continui să scriu câte un material pentru fiecare apariŃie. Este adevărat că treaba asta 
am făcut-o la cererea lui Mirel Vanca, pe care am considerat-o pe de o parte îndrituită, 
iar pe de alta un gest de solidaritate cu omul aflat la necaz. Ştiam eu bine ce 
înseamnă să treacă 10 -15 ale lunii şi să ai de scos în  10 zile o apariŃie de 30 - 40 de 
pagini ! Care să-Ńi placă, din respect pentru cititori, intâi Ńie şi apoi Dumnealor ! De 
altfel n-a trecut prea mult timp (vreo 3 – 4 numere) şi Mirel a reacŃionat primul vizavi 
de  reacŃia  celor pentru care se străduie ! ( vezi nr. 5/2009). 
După aceleaşi 3 – 4 apariŃii, mi-am găsit şi eu beleaua : am scris despre una, despre 
alta, cu mai mult sau mai puŃină inspiraŃie sau şansă. Până când acum, ghinion, nu 
mi-a mai picat nimic în plasa specială pe care o Ńin la îndemână! Care plasă ? Păi 
aceea pentru „subiecte”, numai bune de  înhăŃat, jumulit  şi pregătit pentru 
„recipientul” editorial al lui Mirel! De fapt, nu-i nimic nou în asta ! Cei care trăiesc din 
scris (vai de cozonacul lor) o ştiu al dracului de bine ! Şi atunci ce mi-am zis ? Trebuie 
să născocesc ceva care  să mă depaneze cum ar fi o sursă generoasă de evenimente 
sau informaŃii pe care să le pot transforma în povestioare, relatări sau numai câteva 
rânduri dedicate ! Apoi, cu ajutorul „ingredientelor” proprii, să le asamblez sub forma 
materialelor de care am nevoie. După niscai strădanii şi un picuŃ de timp, s-a 
prezentat ceace căutam, sub forma titlului prezentului : îmi legitimează convenŃia cu 
cititorul : eu scriu despre ceva , iar Dânsul ştie – din start – că vor fi mai multe 
subiecte, eterogene, prezentate pe scurt..... adică „ un Briefing !” Evrika !  Deocamdată  
totul pare în ordine. Dar va fi  cu adevărat numai dacă voi reuşi să realizez lecturi 
apetisante şi nu banalităŃi sau platitudini. Oricum, merită să’ncerc. So..let’s go! 
 
Michael PORTER 
 
         Cine este Michael PORTER ?  
Michael Porter, autoritate mondială în domeniul strategiei de business, a consiliat pe 
probleme de strategie guverne de Ńară şi manageri de top din firme ca Procter & 
Gamble, Caterpillar sau Shell. Este unul dintre cei 15 profesori plini de la Harvard, 
titlul de "University professor" fiind cea mai înaltă recunoaştere profesională care 
poate fi acordată la Harvard. Este unul dintre dintre cei mai titraŃi strategi de 
business şi printre cei mai căutaŃi vorbitori din lume. Ştie să-şi construiască discursul 
pe bază de informaŃii solide şi studii de Ńară bine documentate şi adaptate realităŃii 
respective.  
          În noiembrie 2007, la Palatul Parlamentului, în faŃa a 400 de manageri de top ai 
firmelor româneşti veniŃi să-l asculte, a spus : 
 
„ După orice perioadă de creştere, urmează declinul. Iar boom-ul economic pe care îl 
traversează economia românească nu mai poate fi susŃinut multă vreme. Din păcate, 
toată lumea este ocupată şi încântată de prezent şi nimeni nu vorbeşte despre ce se va 
întâmpla în viitor” 
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          La momentul respectiv, oamenii nu păreau să acorde atenŃia meritată unei 
astfel de declaraŃii : Porter părea să facă o trimitere la un viitor mai îndepărtat. PIB-ul 
României a continuat să crească în următoarele trei trimestre, iar afacerile din mediul 
privat să-şi păstreze trendul ascendent exprimat prin două cifre. Primele semne ale 
declinului au apărut la sfârşitul anului 2008, când PIB – ul a scăzut pentru prima 
dată în ultimii 10 ani. 
          Din datele Institutului NaŃional de Statistică rezultă că vizita lui Porter s-a 
suprapus peste una dintre cele favorabile perioade ale economiei româneşti : 2007 – 
creştere de 5,8%, urmat de un 2008 şi mai bun – 7,1%, cu un trimestru trei cu o cifră 
record de 9,1% ! Scăderea , anunŃată de Porter, a venit 1 an şi jumătate mai târziu, în 
T1 al acestui an, când s-a înregistrat  ─ 6,4%, după 10 ani de creştere susŃinută şi 
neîntreruptă !  
Asta a fost. Fără să fiu iniŃiat în domeniu, exclusiv din interes pentru realităŃile  care 
îmi determină existenŃa, mi-am pus întrebarea – firească , după părerea mea – cum a 
reuşit profesorul de la Harvard să surprindă cu atâta precizie şi fineŃe problemele 
macro - economice ale unei Ńări, pe care nu o cunoaşte de fapt decât în foarte mică 
măsură ?  Ei bine, răspunsul este simplu : afirmaŃiile au la baza rezultatele 
investigaŃiei structurale  , urmate de formularea şi punerea în evidenŃă a diagnozei 
simptomelor specifice. Să vedem care sunt : 
         
         „ Există un bubble pe consum” 
 
"Există un bubble (creştere nesustenabilă) pe consum. Acest lucru creează 
vulnerabilităŃi. Salariile cresc de trei-patru ori mai repede decât productivitatea, preŃurile 
au explodat în imobiliare, gradul de îndatorare este mare, nu există un plan pentru 
dezvoltarea infrastructurii. Cresc dezechilibrele economice, iar Guvernul nu pare să ia 
suficiente măsuri. Aş fi surprins dacă în 3-4 ani nu vom asista la o încetinire a ritmului 
de creştere", a spus profesorul de la Harvard. 
         „EfervescenŃa” creşterii consumului s-a datorat unor fenomene distincte,  care s-
au manifestat concomitent cu creşterea economică, dar fără legături directe cu 
aceasta : creşterea creditului acordat populaŃiei, creşterile importante ale salariului 
mediu net, care în 2008 a ajuns la 350 euro, în creştere cu aproape 70% faŃă cu 2005, 
creşterea cu preponderenŃă a salariilor bugetarilor care au ajuns să câştige cu + 70% 
peste salariul mediu pe economie. În acelaş timp , productivitatea a înregistrat rate de 
creştere de 3-4 ori mai reduse, generând dezechilibrele economice la care s-a referit 
profesorul. 
Sau, cu alte cuvinte, creşterea semnificativă a veniturilor populaŃiei nu s-a reflectat 
corespunzător în creşterea economiei.  
 
        „Ce-a fost mai uşor s-a încheiat” 
 
"Nu trebuie sa fii un manager de succes pentru a face afaceri profitabile într-un moment 
de creştere economică  puternică. Daca totul creşte în jurul tău, nu ai nevoie de un 
avantaj competititv. Ce-a fost uşor s-a încheiat. Pentru a supravieŃui în piaŃă, managerii 
trebuie să răspundă la întrebarea: 'Cum pot să aduc ceva nou clieŃtilor mei şi cum voi 
face acest lucru?'". 
         Sau altfel spus, evoluŃia pozitivă şi calitatea managementului sunt puse cu 
adevărat în valoare în timpul perioadelor mai puŃin favorabile din piaŃă. 
 
         „ łara asta are nevoie cu disperare de o strategie” 
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Referindu-se la imaginea de Ńară , Porter a afirmat că aceasta ar trebui să contribuie 
la convingerea investitorilor că România nu este numai o locaŃie mai ieftină, ci şi una 
care  oferă stabilitate pe termene avantajoase scopurilor lor. Afirmând că, potrivit 
opiniei sale, boom-ul economic din ultimii 6-7 ani, se datorează în bună măsură 
pregătirilor pentru intrarea în Uniunea Europeană, profesorul a spus în continuare : 
 
"A venit vremea ca România să demonstreze pe cont propriu care este imaginea cu care 
vrea sa apară în lume. Dacă mă intrebaŃi care este strategia de Ńară a Irlandei, a 
Australiei sau a SUA, vă pot spune, dar dacă mă întrebaŃi ce strategie naŃională are 
România, răspunsul meu este: 'Nu ştiu!'. łara aceasta are nevoie cu disperare de o 
strategie şi nimeni nu pare să se gândească la acest lucru" 
 
Şi în continuare: 
 
"Oamenii încă mai cred că Guvernul este agentul schimbării. A venit însa timpul ca 
sectorul privat să conducă România spre schimbare, iar ceea ce lipseşte este o strategie 
comună şi un consens în această privinŃă". 
(În România, sectorul privat are o contribuŃie de peste 70% in PIB, cu 3,7 mil. 
angajaŃi, spre comparaŃie cu 1,3 mil.  cati lucrează la stat.) 
 
         Cele de mai sus au apărut, desigur, în presa de specialitate. Pentru liniştea 
sufletească a redactorului nostru şef, nu sunt, fără nici-un dubiu, ideile autorului. 
Dar sunt, în schimb, opiniile coerente şi argumentate ale unui specialist de reputaŃie 
mondială. În plus, sunt exprimate într-un limbaj accesibil auditoriului căruia îi sunt 
adresate. Adică, oameni fără o pregătire specială în problemele macrostructurilor 
economice. Am auzit sau văzut la TV mai multe personalităŃi din Ńara noastră, 
exprimând în esenŃă ceeaca a spus Porter. Fără să fac eforturi de memorie, pot să 
amitesc nume de notorietate cum sunt Mugur Isărescu sau Ilie Şerbănescu. Si atunci, 
întrebarea de ce Porter, este foarte bună ! 
Ei bine, pentru că limbajul de comunicare al celor doi distinşi domni, este prea 
sofisticat pentru unul ca mine. Poate că dânşii sunt mai mult “specialişti” şi mai puŃin 
“profesori”. Sunt sigur că înŃelegeŃi foarte bine ce vreau să spun ! 
De fapt, motivul pentru care m-am hotărât să scriu prezenta relatare, este că am 
apreciat, pot să spun cu entuziasm, competenŃa lipsită de suficienŃă a profesorului 
american, precum şi faptul că fiecare afirmaŃie a fost susŃinută de argumente solide, 
recepŃionate cu uşurinŃă de cei interesaŃi ! Restul, este pentru specialişti ! 
 
Post Scriptum  Împreună cu mai mulŃi dintre noi, l-am întâlnit aici, acasă, pe 
profesorul  Radu Mihalcea. La întrebarea lui – desigur convenŃională – “Ce mai faci ?”, 
i-am răspuns că tocmai scriu despre Porter şi l-am întrebat cînd o să scriu şi despre 
Mihalcea. M-a fentat frumos  răspunzîndu-mi : „Eeh, a ieşit la pensie !” Nu ştiu ce o să 
ziceŃi voi, dar mie mi-a plăcut mult ! Bravo Radule ! 
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Cronică teatrală 

EGOISTUL 
 

VASILE GHEORGHE 
Piesa lui Jean Anouilh a fost adaptată şi regizată de Radu Beligan, premiera avînd 

loc la Teatrul NaŃional Bucureşti la 16.11.2004. Se joacă la sala Atelier a teatrului, cu 
casa închisă, biletele se epuizează în ziua punerii lor în vânzare,iar la casa de bilete a 
teatrului nu se vând mai mult de opt bilete aceleaşi persoane. 

DistribuŃia, de zile mari, cuprinde pe Radu Beligan, Damian Crâşmaru, Marin 
Moraru, Sanda Toma, Lamia Beligan ş.a. 

Radu Beligan, la cei 90 de ani, este magistral, nu părăseşte scena timp de două 
ore, cât Ńine spectacolul, imprimă un dinamism vizibil acŃiunii, cu un umor elegant şi 
replici strălucitoare. 

Aşa cum se întâmplă, din păcate şi astăzi în numeroase cazuri, piesa dezvăluie cu 
mult realism falsitatea unor sentimente în relaŃiile dintre soŃ şi  soŃie, părinŃi şi copii, 
pseudo-prietenilor,  atunci când se bazează pe interese băneşti. 

În spectacolul desfăşurat cu multă vervă şi umor subtil, asistăm cu interes cum 
un cunoscut scriitor îşi scrie piesa de teatru pe măsură ce el însuşi asistă la eşecul 
fiului său, la viaŃa ratată a fiicelor sale, la presiunile prietenului său din copilărie, la 
reproşurile tinerei sale amante şi resentimentele fostei sale soŃii. El participă cu toată 
implicarea chiar la problemele mărunte ale funcŃionării instalaŃiilor sanitare din 
propriul său apartament. 

FascinaŃia şi puterea  banului în modelarea relaŃiilor umane, zugrăvite cu talent 
şi profesionalism, fac ca spectacolul să se desfăşoare alert, cu vigoare şi interes, 
oferind o reală bucurie iubitorului de teatru. 

Radu Beligan face  un rol pe măsura uriaşului său talent, ceea ce mă determină 
să confirm spusele unui ziarist care aprecia că ”Egoistul” este un spectacol în care 
Jean Anouilh se pare că şi-a ascuns biografia sub chipul maestrului Radu Beligan. 

Vă invit cu toată convingerea şi căldura  să vedeŃi sau să revedeŃi un spectacol 
conceput cu modernitate de mare rezonanŃă pentru actualitatea zilelor noastre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Imagine din spectacol 
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Opinii 
BRÂNCUŞI, EPOCA SA ŞI…EPOCA NOASTRĂ. 

 
RADU MIHALCEA 

în dialog cu ION ARGIREANU şi ARTEMIU VANCA 
 
În februarie am purtat prin Interet o interesantă discuŃie cu Mirel si cu alŃi 

interesaŃi despre cel mai renumit sculptor de origină română şi am mai aflat câte ceva 
nou despre el şi despre cei cu care am discutat…Ca urmare Mirel a publicat în revista 
Mecanicii ’61 poeziile pe care acum le cunoaşteti cu toŃii. Ion Argireanu a publicat in 
numărul din martie al revistei un articol foarte interesant despre “DispariŃia Valorilor”, 
în care, discutând despre muzică, a descoperit dezvoltări similare celor pe care le-am 
sesizat in sculptură. Acum m-aş întoarce la aceasta din urmă dar aş merge mai 
departe şi aş arunca o privire asupra a ceea ce a rezultat din curentul pe care l-a 
iniŃiat Brâncuşi şi ce a devenit acum sculptura. De fapt…unde suntem?  

Însemnătatea creaŃiei brâncuşiene poate fi recunoscută printr-o comparaŃie a 
operei lui cu cea a contemporanilor săi de la începutul secolului trecut. Trebuie mai 

întâi văzut de unde a plecat el, cine i-au 
fost contemporanii şi ce a adus el nou în 
artă.  

Dintre contemporanii lui aleg numai 
doi, ale căror opere mă impresionează 
foarte mult: Auguste Rodin (FranŃa) şi 
Frederic Remington (USA). Stilul în care 
au creat amândoi se deosebeşte radical 
de cel al lui Brincuşi: ei au redat scene 
din viaŃă folosind o imensă forŃă de 
expresie, într-un stil absolut realist, 
foarte asemănător celui cerut în deceniile 
pe care le-am trăit noi sub denumirea de 
“realism socialist”. Dacă lăsăm de o parte 
cerinŃele politice referitoare la temele 
abordate în realismului socialist, stilurile 
de lucru din pictură / sculptură ale 
acestuia şi ale realismului american sau 
occidental sunt… identice! Este 
surprinzător să faci această constatare 
când ai plecat de acasă cu un anumit 
bagaj de cunoştinŃe despre decadenŃa 
artei occidentale… 

Casa în care Rodin a trăit şi a creeat 
la Paris a fost  transformată într-un 
muzeu. Intrând pe poarta curŃii, înaltă şi 
zăvorâtă, ai imediat o prima întâlnire - 

şocantă – cu creaŃia lui: de pe un piedestal alb, mai înalt de un stat de om, se uită la 
tine, în jos, “Gânditorul”, statuia neagră a unui bărbat gol, atletic de muşchiulos, 
supranatural, cufundat în gândurile lui… probabil tot negre. Stând oarecum sub el, 
privirile Ńi se înfig în orbitele adânci ale statuii şi din acest dialog mut simŃi aproape 
fizic dominaŃia celui care gindeşte, te simŃi mic şi pierdut în faŃa forŃei fizice şi 
intelectuale copleşitoare pe care o degajă această statuie neagră! O capodoperă! N-o s-
o poŃi uita cât vei trăi! 
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Remington a trăit in 
Vestul USA unde a fost 
impresionat de lupta pe 
viaŃă şi pe moarte dintre 
trupele coloniştilor albi şi 
indienii “pieile roşii”. 
CălăreŃi  aflaŃi într-o 
dispută acerbă constituie 
subiectul de predilecŃie 
pe care l-a prezentat atât 
în tablouri cât şi în 
sculpturi de o rară 
fineŃe, frumuseŃe şi de 
un dinamism de 
neegalat. Disperare şi 
bucurie, voinŃa de a 
învinge şi durerea 
învinsului, groaza în faŃa 
morŃii, efortul formidabil 
al cailor aflaŃi într-un 
galop nebun…toate acestea le trăieşti intens stând în faŃa sculpturilor în miniatură, 
cu dimensiuni contrare intensităŃii trăirilor prezentate. Un mare artist al vestului 

sălbatic!   
In mod cu totul surprinzător pentru amatorul de artă 

parizian, pe la 1910 a apărut un artist care a oferit exact 
contrariu a ceea ce a creat Rodin. Un Ńăran bărbos din 
România – accentul comentariilor nu prea binevoitoare era 
pus intenŃionat pe origina lui - venit să înveŃe sculptură în 
clasa maestrului Antonin Mercie, se degajează de acesta si 
creaza lucrări reduse la forma lor cea mai simplă, cea mai 
abstractă, fără nici o prezentare a simŃămintelor, a mişcării, 
a detaliilor…Este un şoc cultural de mare anvergură, dar 
Rodin reacŃionează pozitiv şi îl sprijină moral pe nu prea 
tânărul sculptor dornic de afirmare. NeînŃelegerea pentru 
lucrările lui durează încă decenii şi crează conflicte hilare: în 
1926 vama din New York încadrează sculptura Pasărea în 

SpaŃiu, (vezi foto în stânga) trimisă la o expoziŃie, ca fiind un obiect industrial pentru 
care trebuie plătită vamă! Procesul pentru lămurirea acestei neînŃelegeri a durat doi 
ani! 

Cum a ajuns Brâncuşi de la formele detailate şi extravagante ale sculpurii vremii 
sale la aceasta formă simplistă, redusă la ultima ei expresie funcŃională pentru o 
pasăre? O fiinŃă redusă la o idee, pe care totuşi o reprezintă cu atâta vigoare încât nu 
poate exista nici o îndoială ce este – o pasăre  şi că zboară! Este foarte greu de 
imaginat şi nici unul dintre biografii săi nu a reuşit să explice acest fenomen. Poate că 
a fost dorinŃa lui de perfecŃiune împinsă la extrem, poate că este un ecou al sufletului 
său simplu în căutarea esenŃialului…Tocmai fiindcă nu poate avea o explicaŃie logică, 
coerentă, opera lui poate fi privită drept creaŃia unui geniu nativ, care a ascultat de 
pornirile interne ale simŃului lui de artist in pofida impulsurilor de cultură venite din 
partea societăŃii. Originalitatea lui este o parte a genialităŃii lui.   

Nativitatea lui necunoscătoare se face remarcată în interpretarea pe care o dă 
celei mai importante opere a sa, ansamblul monumental de la Tg. Jiu. El porneşte de 
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la Masa Tăcerii spre Coloana Infinitului, ceea ce nu are prea mult sens…in timp ce 
traseul in sens invers, de la Coloana Infinitului la Masa Tăcerii şi la râul Jiu oferă o 
analogie uluitoare, genială, cu un poem în piatră dedicat vieŃii! Instinctiv, el a creat o 
operă nemuritoare, dar legătura acesteia cu cultura milenară a omenirii i-a scăpat.  

 
Oricum ar fi…Brincuşi a deschis un drum nou în artă, pe care foarte mulŃi artişti 

contemporani nouă au mărşăluit înainte, creind arta secolului 20 şi acum, pe cea a 
secolului 21… 

Dintre sculptorii moderni amintesc numai doi: pe americanul Henry Moore – ale 
cărui opere se regăsesc în multe oraşe ale 
lumii - şi pe neamŃul Joseph Beyus, figură 
extravagantă şi originală, ale cărui lucrări 
irită mulŃi amatori de artă şi încântă pe foarte 
puŃini.   

Henri Moore s-a dedicat sculpturilor 
monumentale: cea din stânga este denumită 
“Două Forme Mari”. Este înaltă de cca. 2 m , 
lată de 3 m şi este turnată în bronz. 
Reprezintă ceva?  
Nu se ştie… 
Sugerează ceva privitorului…?  Fiecare este 

liber să-şi închipuie ce vrea… 
Bine, dar …ce-i asta? 

Sculptorul nu dă nici un răspuns… 
Nu toate sculpturile lui Henry Moore arată ca  aceasta. În unele se poate 

recunoaşte o femeie… dar ce femeie! Deformată şi schiloadă, aspră şi săracă…Asta 
este – probabil - viziunea lui despre femeie… 

Treaba lui…Dar pentru mine femeia reprezintă o culme a frumuseŃii şi a 
perfecŃiunii. Eu aşa am văzut-o totdeauna, aşa am trăit-o, conştient, timp de vre-o 50 
de ani, aşa o am în amintire, aşa o păstrez vie în simŃurile mele, o simt în mâinile 
mele…. Ceea ce îmi arată Henry Moore este o “mumă a pădurii” stilizată într-un fel 
care răneşte simŃământul meu pentru frumos şi 
pentru armonie. Nu…asta nu este femeia pe care o 
cunosc, o ador şi o preaslăvesc eu! 

De aceea eu îndrăznesc să-mi pun întrebarea: 
mai este asta artă?  

Artiştii contemporani cu care am stat de vorbă 
îmi reproşează – mie şi altora ca mine - că nu sunt 
în stare să văd genialitatea în aceste 
forme…diforme, îmi reproşează că nu Ńin pasul cu 
evoluŃia artei de-a lungul timpului, că sunt 
retrograd în artă, că fac dovada unui patriotism 
meschin considerându-l pe Brâncuşi drept ultimul 
mare sculptor (dintre cei pe care îi cunosc eu).  

S-ar putea să aibă dreptate. De ce nu…? Eu  
însă le refuz operele mai departe şi, dacă ei insistă 
prea mult, scot din sertar fotografia unei “opere” a lui Beyus, şi-i întreb: “Dar asta, ce 
mai este?” 

“Este o operă de artă care simbolizează posibilul dinamism al vieŃii în timpul 
iernii viitoare!”...primesc răspunsul… 

Măi…să fie…!! Chiar aşa? 
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“Aşi! Este un microbus Volkswagen pregătit să tragă după sine sănii echipate 
sumar pentru o expediŃie de iarnă!”…spune spiritul meu prozaic, dar practic, de om 
îndrăgostit de zăpadă.  

Nu pot împiedica lumea să creadă ce vrea, dar de ce ar trebui să cred eu…că 20 
de sănii înşirate în spatele unui microbuz  formează o  operă de artă pe care îmi 
doresc s-o văd?  

Vai, Brâncuşi… ce ne-ai făcut!  
Cu geniul tău ai deschis un drum pe care mii de “artişti” – ghilimelele care îmi 

aparŃin mie şi le pun cu toate că ştiu că ar provoca o răscoală a tuturor criticilor de 
artă moderni dacă le-ar vedea – lipsiŃi de genialitatea ta, maltratează simŃul pentru 
frumos al unui iubitor de artă şi al altora ca el…O uniune a celor cu puŃin talent a 
luat arta sub aripa ei dominantă şi o răsucesc aşa ca să le fie lor bine…Pete de culoare 
fără noimă, linii geometrice care s-ar potrivi mai bine în desenul tehnic al vre-unei 
maşini, obiecte de tot felul puse alandala sau unul peste altul trebuie să  sugereze 
privitorului armonia şi frumuseŃea, viaŃa de toate zilele, dragostea si moartea şi tot ce 
acesta îşi mai poate închipui…Dar eu nu văd în ele decât sărăcia imaginaŃiei, lipsa de 
dexteritate în mânuirea sculelor de sculptat, auto - supraapreciere si goliciune de 
idei… 

Nu, merci…! Eu - şi alŃii ca mine - nici 
nu sunt şi nici nu voi fi în stare să mă ridic 
deasupra a ceea ce sunt eu însumi acum, să 
mă ridic în afara ramei înguste – dar divine - 
în cadrul căreia încă mai pot să consider 
Pieta lui Michelangelo drept una dintre cele 
mai perfecte sculpturi create vre-o dată!     

Absorb cu nesaŃ precizia formelor, 
delicateŃea expresiei, perfecŃiunea cu care 
este redată răceala morŃii bărbatului Ńinut în 
braŃe cu greutate şi cu tristeŃe de femeia 
tânără, copleşită de durere! Este atâta 
relaxare în suferinŃa acută exprimată de 
acele trăsături frumoase, încât am impresia 
că în clipa următoare lacrimile vor începe să-
i curgă pe obraz…Îmi vine s-o iau în braŃe,  

     Michelangelo: Pieta 
să-i dau o sărutare ca Făt Frumos prinŃesei din Pădurea Adormită, să-i fac o 
reanimare tânărului leşinat şi să mă sprijin pe urmă de speteaza fotoliului pe care 
stau, admirând deliciul mişcărilor  celor re-treziŃi la viaŃă… 
                        

Brâncuşi…Hmmm…Toată stima pentru opera lui! Dar…de ce a trebuit să plece la 
Paris? 

 

* 
Nota autorului: Articolul original a fost publicat în New Yorker Magazin / New 

York din 25.03.2009 şi în ziarul Gîndacul de Colorado / Denver nr. 87 din aprilie 
2009. 
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Eveniment 
CONGRESUL DE DACOLOGIE 2009 

CORINA FIRUłĂ 
 
Cel de al X-lea Congres al societătii Dacia revival, condusă de Napoleon Săvescu, a 

fost dedicat lui Eminescu – dacologul. 
Reuniunea s-a desfăşurat timp de trei zile. Pe 14 iunie a avut loc un spectacol pe 

scena teatrului de vară din Herăstrău. Au evoluat grupe de elevi din Oradea, Botoşani 
şi Buzău care au recitat versuri de Eminescu. Adrian Păunescu a vorbit despre 
Eminescu si a recitat Doina, atât de iubită de români si interzisă pe perioade 
îndelungate – si Memento mori, considerată şi astăzi cea mai modernă poezie din 
literatura română. Seara s-a încheiat cu evoluŃia unei formaŃii din Braşov, de dans 
popular. A fost o după amiază superbă, cu lacul care oglindea un cer albastru stropit 
cu norişori trandafirii şi cu aerul îmbibat de mirosul florilor de tei. Şi spiritul lui 
Eminescu plutind printre noi toŃi... 

A doua zi, în prima parte, lucrările Congresului s-au Ńinut în sala de marmură a 
Casei Centrale a Armatei. Toate materialele prezentate au fost, într-un fel sau altul, 
legate de Eminescu – poetul naŃional dar mai ales ziaristul român fără pată şi fără 
preget. S-a insistat asupra sfârşitului tragic, care, se ştie bine acum, că a fost un 
asasinat politic. Ordinul “potoliŃi-l pe Eminescu”, pentru că era un luptător pentru 
unirea Transilvaniei cu Ńara, a venit de la Viena şi de la regele Carol I şi a fost executat 
fără milă, cu complicitatea lui Titu Maiorescu. 

Una dintre prelegeri s-a referit la cunoştintele de grad universitar pe care 
Eminescu şi le-a însuşit la Viena, în domeniul fizicii, economiei, statisticii şi pe care 
le-a folosit în opera literară şi mai ales în jurnalistică. 

O altă prezentare, de excepŃie, s-a referit la observarea prin satelit a aşezărilor de 
pe muntele Gradiştea, care sunt în numar de 270. La 11 dintre ele s-au făcut 
săpături. Dupa opinia vorbitorului, cel care şi-a omologat metoda, Sarmizegetusa era 
un centru de observare şi studiu astronomic şi un centru sacerdotal, nicidecum o 
cetate locuită.  

Am ascultat şi o dizertaŃie foarte aplaudată despre DicŃionarul etimologic realizat de 
editura noastră, care, fireşte că mi-a dat satisfacŃie.  

În partea a doua, materialele au fost prezentate pe trei secŃiuni, în trei săli diferite,  
şi credeŃi-mă, a fost foarte greu de ales la care dintre ele să asist. Dar materialele se 
vor tipări toate în Dacia magazin şi într-un volum omagial, aşa cş voi avea acces la ele.  

Până la urmă am ales sala Alba Iulia. Dintre lucrările prezentate, m-a impresionat 
cea a d-nei Margareta Cristian, care a fost în Spania, unde a găsit un monument 
funerar, în care sunt îngropaŃi primii regi ai Spaniei. Pe plăcile lor stă imprimat faptul 
că ei se declarau daci! Spaniolii, în general, nu se laudă cu Traian, chiar dacă era 
originar dintr-o localitate spaniolă.  

D-l George Liviu Teleoacă, pe care îl cunosc mai bine, a prezentat o informare 
despre secui. El susŃine că acestia provin din dacii-sikuli (ciculi sau cauconi), numŃi 
de Ptolomeu cauconsis, asezaŃi în Cucula (łara Bârsei şi parŃial jud. Harghita, Mureş), 
teritoriu pe care ungurii îl numesc si astăzi Kukulo, secui maghiarizati cu abilitate. Nu 
mai departe de săptămâna trecută, Caroly Bella a declarat că Transilvania nu este a 
românilor aşa că ne aşteptăm ca cei trei europarlamentari ai României, de etnie 
maghiară,  să susŃină independenŃa teritorială pentru miezul Transilvaniei, unde 
ungurii sunt majoritari. 
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Cea de a treia zi a Congresului s-a desfăşurat în sala teatrului Odeon, dar eu nu 
am putut să particip.  

Unii dintre colegii nostri se întreabă: la ce mai foloseste astazi dezgroparea acestor 
teorii depăşite? MulŃi savanŃi, înså,  consideră că un neam care-şi uită istoria şi 
traditiile, dispare cu desăvârşire. Cum au rezistat, de-alungul mileniilor, evreii fără 
Ńară? Păstrându- şi religia, adică istoria.  

Românii sunt trataŃi astăzi, în străinătate, ca nişte venetici; străinii ne-au 
cumpărat zăcămintele (cu consimŃământul politicienilor noştri), fabricile, (trecute ca 
fier vechi peste graniŃă), vapoarele, pământurile, nu ne mai rămâne decât istoria 
străveche.  

Eminescu a gândit altfel, el l-a cunoscut pe Nicolae Densusianu şi a oglindit în 
opera lui convingerile sale despre strămosii noştri - dacii. De aceea este şi va fi 
considerat unul dintre părinŃii românilor.  

Congresul de anul viitor, al XI-lea, îl va omagia pe alt întregitor de neam: Mihai 
Viteazul. L-am anunŃat pe Adrian Popa, cunoscută fiind pasiunea lui pentru acesta şi 
Adrian a fost cel care mi-a sugerat să scriu prezentul buletin informativ. Pentru cei 
care vor dori să cunoască mai multe amănunte, voi anunŃa la timp apariŃia în volum a 
lucrărilor prezentate la Congres. 

 
 
 
 
 
 
( continuare de la pagina 1) 
ConsideraŃii :  Ce părere aveŃi, este supărat Ra pe România?  Se pare că da. Poate nu 
chiar foarte supărat,dar supărat, cu siguranŃă. Iată de ce: legea este de multe ori 
încălcată; cinstea este, uneori,o marfă pentru proşti; dreptatea este, în multe cazuri, 
numai pentru dulăi; vitejia tinde să fie înlocuită de laşitate; nimeni nu va mai avea 
încredere în nimeni, ne vor conduce cei care nu se pricep la nimic sau ticăloşii; 
judecătorii vor fi, tot mai mult, slujitorii propriilor interese. Ce-i de făcut? Să nu lăsăm 
ca soarta să ne-o hotărască zeii, să ne-o hotărâm singuri. Printre altele, să participăm 
la alegeri de câte ori au loc, pentru a nu le permite becalilor si vadimilor sa ne 
reprezinte şi nici minorităŃilor sa aibă o reprezentare mai mare decât ponderea pe care 
o deŃin în totalul populaŃiei Ńării. Absenteismul este o expresie a laşităŃii de care 
vorbeam sau a neconştientizării consecinŃelor nefaste ale lui. Participarea la alegeri 
este, totdeauna, o dovadă de civism, iar generaŃia a III-a a dovedit, în toate ocaziile, că 
are o conştiinŃă civică mai ridicată decât restul  populaŃiei. Noi, mecanicii ’61, facem 
parte din această generaŃie. Să nu ne dezminŃim! 
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Întâlniri colegiale 
 

ÎNTÂLNIREA CU RADU MIHALCEA 
MIREL VANCA 

Întâlnirea n-a avut loc la Vidraru, aşa cum planificasem, ci la restaurantul 
„Cocoşatul” din Băneasa, joi 11 iunie ora 17. 

Se ştie că între Radu Mihalcea şi asociaŃia noastră şi între Radu Mihalcea şi unii 
din noi,  au existat, în trecut, neînŃelegeri. Ba Radu ne-a contestat pe noi, ba noi l-am 
contestat pe Radu. La mijloc au fost nişte neînŃelegeri, a fost o situaŃie anormală de 
care ne-am dat seama şi unii şi anii şi alŃii şi am dorit să-i punem capăt. Aşa se face 
că la invitaŃia lui Radu am răspuns numeroşi colegi. Au venit şi unii care onorează 
mai rar întâlnirile noastre, dornici fie să-l revadă pe Radu, fie  să guste micii preparaŃi 
aici, cărora le mersese faima ca fiind extraordinari. În această ultimă categorie îl citez 
numai pe Şerban Derlogea. 

O veche zicală românească spune: La pomul lăudat să nu mergi cu sacul Să mă 
explic. Colegii, care şi-au plătit fiecare consumaŃia, n-au fost încântaŃi de micii prea 
mici, prea arşi şi prea conservaŃi, serviŃi aici. Să nu mai vorbim că celora care, la 
sfârşit, au dorit să bea şi o cafea,  li s-a spus că „momentan” acest articol lipseşte. 

Radu s-a întreŃinut cu unii colegi, fie individual, fie pe „ateliere”, în grupuri mai 
mici sau mai mari. Sper că în afară de pixurile pe care ni le-a adus şi care nu s-au 
distribuit , dar o să se distribuie la întâlnirea următoare,  colegii au fost mulŃumiŃi şi 
de noutăŃile şi dorinŃa de pace cu care a venit Radu. 

La terminarea întâlnirii, Dumnezeu a dat o ploaie zdravănă, dorind să ude noile 
relaŃii înfiripate între noi, ca ele să crească şi să rodească. În drum spre casă, pe cer a 
reapărut curcubeul lui Gerge Busch,  semn că reconcilierea, cu încă un american, s-a 
săvârşit. Aşa să ne ajute Dumnezeu! 

 

 
                Zâmbetul reconcilierii                                           Un „atelier” 
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                                                Poza de grup 
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Semnal editorial  
AIKIDO PENTRU...NOI ! 

MIREL VANCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegul nostru Şerban Derlogea mi-a adus la întâlnirea noastră cu Radu Mihalcea 
cartea lui „Akido pentru toŃi”, o carte voluminoasă de 450 de pagini. Cartea era  
însoŃită de un bileŃel tipărit pe care scria  Pentru alte informaŃii vizitaŃi 
www.derlogea.ro  Dacă vă plac ideile prezentate în site, vă rog să-i faceŃi puŃină 
reclamă. MulŃumesc!  

Bănuiesc că Şerban nu are nevoie de reclamă pentru că vrea să participe la 
viitoarele alegeri prezidenŃiale? Cu siguranŃă, el nici nu vrea să tragă atenŃia asupra 
persoanei lui ci, aşa cum a spus, asupra ideilor lui, de care e convins, fără să 
mărturisească, că sunt dacă nu geniale cel puŃin revoluŃionare. Şerban este un băiat 
modest şi, de aceea , are nevoie de puŃintică reclamă. Hai să i-o facem! 

Înainte de-a vorbi despre Aikido propriu-zis, în patru capitole, pe 109 pagini, 
Şerban zugrăveşte un tablou sumbru a lumii în care trăim dar tot el, om de treabă , 
ne învaŃă şi ce avem de făcut  pentru a ne salva. Aceste patru capitole a cărŃii s-ar 
putea constitui într-o carte de sine stătătoare, intitulată „Apocalipsa după Şerban 
Derlogea”. Ca să vă  convingeŃi, iată câteva titluri de subcapitole: „NesimŃirea ne 
sufocă”, „Prostia ne doboară”, „Sminteala ne răpune”, Păcatele civilizaŃiei moderne”, 
„Omul - un animal drogat sexual”, „DecadenŃa civilizaŃiei”, „S-urile îndestulaŃilor”, „S-
urile calicilor”, „Omenirea încotro”, „Omul şi problemele societăŃii”, „EducaŃia actuală 
este greşită”, „Deşteaptă-te române!”. 

Lăsând ironia la o parte, dacă a fost cu adevărat vorba de ironie, vă asigur că, cel 
puŃin această parte introductivă a cărŃii merită citită. Este scrisă direct, cursiv, 
apăsat, cu vervă, cu talent şi este plină de substanŃă. Este imposibil ca după ce o 
citeşti să nu gândeşt,i puŃin, altfel decât înainte. 

În ce priveşte cea de a doua parte a cărŃii, ce este în principal dedicată Aikido, 
deşi abundă în elemente tehnice, aşa cum era şi normal, vrea să ne convingă, până la 
urmă, că Aikido este remediul tuturor relelor din lumea aceasta. Şerban vă 
demonstrează că dacă veŃi practica  Aikido veŃi deveni mai politicos, mai modest, mai 
respectuos, mai încrezător în tine, mai loial şi mai corect faŃă de semeni. Aikido îŃi va 
dezvolta voinŃa, rezistenŃa, perseverenŃa, răbdarea, curajul, omenia, onoarea, 
cunoaşterea, iubirea de oameni. De toate acestea avem nevoie ca să îndreptăm lumea 
actuală, descrisă în culori atât de negre la începutul cărŃii. 
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NNNooottteee   dddeee   cccăăălllăăătttooorrriiieee   

PPPEEERRRIIIPPPLLLUUU   PPPRRRIIINNN   łłłAAARRRAAA   FFFAAARRRAAAOOONNNIIILLLOOORRR   (((III)))   
AAANNNDDDAAA   ŞŞŞTTTEEEFFFĂĂĂNNNEEESSSCCCUUU,,,   AAADDDRRRIIIAAANNN   PPPOOOPPPAAA   

DDDeee   ccceee   EEEgggiiipppttt???   
ÎÎÎnnntttrrreeebbbaaarrreeeaaa,,,   mmmaaaiii   mmmuuulllttt   rrreeetttooorrriiicccăăă,,,   eeesssttteee   ooo   ppprrrooovvvooocccaaarrreee   lllaaa   aaa   mmmoootttiiivvvaaa   ooopppŃŃŃiiiuuunnneeeaaa   pppeeennntttrrruuu   ooo   

aaannnuuummmeee   dddeeessstttiiinnnaaaŃŃŃiiieee   tttuuurrriiissstttiiicccăăă...   
DDDaaacccăăă   îîînnn   CCCrrreeetttaaa   fffaaaccciii   cccuuunnnoooşşştttiiinnnŃŃŃăăă   cccuuu   llleeeaaagggăăănnnuuulll   ccciiivvviiillliiizzzaaaŃŃŃiiieeeiii   eeeuuurrrooopppeeennneee   dddiiinnn   eeepppooocccaaa   mmmiiinnnoooiiicccăăă   

(((îîînnnccceeepppââânnnddd   dddiiinnn   mmmiiillleeennniiiuuulll   IIIIIIIII   îîî...eee...nnn...))),,,   EEEgggiiippptttuuulll   ooofffeeerrrăăă   pppooosssiiibbbiiillliiitttaaattteeeaaa   cccuuunnnoooaaaşşşttteeerrriiiiii,,,   pppoooaaattteee   aaa   ccceeellleeeiii   
mmmaaaiii   vvveeeccchhhiii   ccciiivvviiillliiizzzaaaŃŃŃiiiiii   dddiiinnn   llluuummmeee   (((sssppprrreee   sssfffââârrrşşşiiitttuuulll   mmmiiillleeennniiiuuullluuuiii   IIIVVV   îîî...eee...nnn...,,,   rrreeegggeeellleee   MMMeeennneeesss   uuunnneeeaaa   
EEEgggiiippptttuuulll   dddeee   SSSuuusss   cccuuu   EEEgggiiippptttuuulll   dddeee   JJJooosss)))...   CCCeeerrrccceeetttăăărrriii   şşşiii   dddeeessscccooopppeeerrriiirrriii   aaarrrhhheeeooolllooogggiiiccceee   aaauuu   ssstttaaabbbiiillliiittt   cccăăă   
SSSuuummmmmmeeerrr---uuulll   aaa   fffooosssttt   uuunnnuuulll   dddiiinnntttrrreee   ccceeennntttrrreeellleee   ccceeellleee   mmmaaaiii   îîînnnssseeemmmnnnaaattteee   aaallleee   llluuummmiiiiii   aaannntttiiiccceee   îîînnn   mmmiiillleeennniiiiiillleee   
IIIVVV---IIIIIIIII   îîî...   eee...   nnn...   NNNuuummmaaaiii   cccăăă   nnniiicccăăăiiieeerrriii   nnnuuu   gggăăăsssiiimmm   ooo   dddaaatttaaarrreee   iiissstttooorrriiicccăăă   aaa   dddiiinnnaaassstttiiiiiilllooorrr,,,   aaa   ddduuurrraaattteeeiii   dddeee   
dddooommmnnniiieee   aaa   rrreeegggiiilllooorrr   eeetttccc...   cccaaa   lllaaa   EEEgggiiippptttuuulll   fffaaarrraaaooonnniiiccc...      ÎÎÎnnn   ooorrriiiccceee   cccaaazzz,,,   EEEgggiiippptttuuulll   aaa   fffooosssttt   ccceeelll   mmmaaaiii   vvveeeccchhhiii   
ssstttaaattt   dddiiinnn   llluuummmeee,,,   aaannnttteeerrriiiooorrr   tttuuutttuuurrrooorrr   ccceeelllooorrrlllaaalllttteee...   

DDDeee   fffaaapppttt,,,   EEEgggiiippptttuuulll   cccooonnnttteeemmmpppooorrraaannn   îîîşşşiii   ccclllăăădddeeeşşşttteee   fffaaaiiimmmaaa   tttuuurrriiissstttiiicccăăă   pppeee   iiissstttooorrriiiaaa   aaannntttiiicccăăă   aaa   sssaaa,,,   
pppeee   uuurrrmmmeeellleee   lllăăăsssaaattteee   pppeee   ttteeerrriiitttooorrriiiuuulll   sssăăăuuu   dddeee   EEEgggiiippptttuuulll   fffaaarrraaaooonnniiiccc   (((333111000000---333333222   îîî...eee...nnn...)))   şşşiii   EEEgggiiippptttuuulll   
eeellleeennniiissstttiiiccc   (((333000555---333000   îîî...eee...nnn...)))...   OOOcccuuupppaaaŃŃŃiiiiiillleee   uuulllttteeerrriiioooaaarrreee   cccaaarrreee   sss---aaauuu   sssuuucccccceeedddaaattt:::      rrrooommmaaannnăăă   (((333000   îîî...eee...nnn...   –––   
ssseeeccc...   IIIVVV))),,,   bbbiiizzzaaannntttiiinnnăăă   (((ssseeeccc...   IIIVVV   –––   îîînnnccceeepppuuutttuuulll   ssseeeccc...   VVVIIIIII))),,,   aaarrraaabbbăăă   (((ssseeeccc...   VVVIIIIII   –––   111555111777)))   cccuuu   aaapppooogggeeeuuulll   sssuuubbb   
CCCaaallliiifffaaatttuuulll   FFFaaatttiiimmmiiiddd   –––   cccaaarrreee   cccooonnnssstttrrruuuiiieeeşşşttteee   şşşiii   ssstttaaabbbiiillleeeşşşttteee   ccceeennntttrrruuulll   ssstttaaatttuuullluuuiii   lllaaa   CCCaaaiiirrrooo   îîînnn   111000777333   şşşiii   
oootttooommmaaannnăăă   (((111555111777---   ssseeeccc...   XXXIIIXXX))),,,   aaauuu   mmmaaarrrcccaaattt   dddeeezzzvvvooollltttaaarrreeeaaa   EEEgggiiippptttuuullluuuiii,,,   cccooorrreeessspppuuunnnzzzăăătttooorrr   pppeeerrriiioooaaadddeeelllooorrr   
dddeee   dddooommmiiinnnaaaŃŃŃiiieee...   

OOOcccuuupppaaaŃŃŃiiiaaa   aaarrraaabbbăăă   (((aaappprrroooaaapppeee   uuunnn   mmmiiillleeennniiiuuu)))   aaa   iiimmmpppuuusss   aaaiiiccciii   llliiimmmbbbaaa   şşşiii   iiissslllaaammmuuulll,,,   aaassstttfffeeelll   îîînnncccâââttt   
aaassstttăăăzzziii   vvvooorrrbbbiiimmm   dddeeesssppprrreee   RRReeepppuuubbbllliiicccaaa   AAArrraaabbbăăă   EEEgggiiipppttt,,,   ssstttaaattt   iiissslllaaammmiiiccc   cccuuu   ooo   sssuuuppprrraaafffaaaŃŃŃăăă   dddeee   pppeeesssttteee   uuunnn   
mmmiiillliiiooonnn   dddeee   KKKmmm222...(((dddeee   pppaaatttrrruuu   ooorrriii   mmmaaaiii   mmmaaarrreee   cccaaa   RRRooommmââânnniiiaaa)))   şşşiii   cccuuu   ooo   pppooopppuuulllaaaŃŃŃiiieee   dddeee   pppeeesssttteee   777555   
mmmiiillliiioooaaannneee   lllooocccuuuiiitttooorrriii   (((dddeee   aaappprrroooxxx...   333,,,555   ooorrriii   mmmaaaiii   mmmaaarrreee   dddeeecccâââttt   pppooopppuuulllaaaŃŃŃiiiaaa   ŃŃŃăăărrriiiiii   nnnoooaaassstttrrreee)))...   

IIIssstttooorrriiiaaa   mmmooodddeeerrrnnnăăă   aaa   EEEgggiiippptttuuullluuuiii   ssseee   pppoooaaattteee   cccooonnnsssiiidddeeerrraaa   cccăăă   aaa   îîînnnccceeepppuuuttt   ooodddaaatttăăă   cccuuu   
zzzdddrrruuunnnccciiinnnaaarrreeeaaa   pppuuuttteeerrriiiiii   mmmaaammmeeellluuuccciiilllooorrr   (((mmmaaarrriiiiii   fffeeeuuudddaaallliii   lllooocccaaallliii)))   îîînnn   tttiiimmmpppuuulll   cccaaammmpppaaannniiieeeiii   
nnnaaapppooollleeeooonnniiieeennneee   (((111777999888---111888000111))),,,   uuurrrmmmaaatttăăă   dddeee   ooocccuuupppaaaŃŃŃiiiaaa   eeennngggllleeezzzăăă...   RRReeegggiiimmmuuulll   cccooolllooonnniiiaaalll   iiimmmpppuuusss   
EEEgggiiippptttuuullluuuiii   dddeee   cccăăătttrrreee   AAAnnngggllliiiaaa   (((dddiiinnn   111888888222))),,,   uuurrrmmmaaattt   dddeee   ppprrrooottteeeccctttooorrraaatttuuulll   aaaccceeesssttteeeiiiaaa,,,   aaauuu   llluuuaaattt   sssfffââârrrşşşiiittt   îîînnn   
111999555333,,,   cccââânnnddd   EEEgggiiippptttuuulll   sss---aaa   ppprrroooccclllaaammmaaattt   rrreeepppuuubbbllliiicccăăă,,,   aaassstttăăăzzziii   fffiiiiiinnnddd   rrreeepppuuubbbllliiicccăăă   ssseeemmmiii---ppprrreeezzziiidddeeennnŃŃŃiiiaaalllăăă...   

   PPPeeennntttrrruuu   uuunnn   tttuuurrriiisssttt   aaavvviiizzzaaattt,,,   pppiiirrraaammmiiidddeeellleee   (((mmmeeegggaaa---cccooonnnssstttrrruuucccŃŃŃiiiiii   ccceee   aaadddăăăpppooosssttteeesssccc   mmmooorrrmmmiiinnnttteee   
aaallleee   fffaaarrraaaooonnniiilllooorrr)))   sssaaauuu   ttteeemmmpppllleeellleee   (((cccooonnnssstttrrruuucccŃŃŃiiiiii   îîînnnccchhhiiinnnaaattteee   zzzeeeiiilllooorrr)))   ssspppuuunnn   mmmuuulllttt   mmmaaaiii   mmmuuulllttt,,,   cccuuu   cccâââttt   
aaaccceeessstttaaa   aaarrreee   mmmaaaiii   mmmuuulllttteee   iiinnnfffooorrrmmmaaaŃŃŃiiiiii   dddeeesssppprrreee   dddiiinnnaaassstttiiiiiillleee   cccaaarrreee   sss---aaauuu   sssuuucccccceeedddaaattt   îîînnn   tttiiimmmpppuuulll   
rrreeegggaaattteeelllooorrr:::   tttiiimmmpppuuurrriiiuuu,,,   vvveeeccchhhiii,,,   mmmiiijjjllloooccciiiuuu,,,   nnnooouuu   şşşiii   tttââârrrzzziiiuuu,,,   sssaaauuu   dddeeesssppprrreee   sssuuuvvveeerrraaannniiiiii   EEEgggiiippptttuuullluuuiii   
EEEllleeennniiissstttiiiccc,,,   ppprrreeecccuuummm   şşşiii   dddeeesssppprrreee   zzzeeeiiiiii   EEEgggiiippptttuuullluuuiii   aaannntttiiiccc...   

UUUnnn   aaalll   dddoooiiillleeeaaa   ttteeemmmeeeiii   aaalll   ooopppŃŃŃiiiuuunnniiiiii   pppeeennntttrrruuu   aaa   fffiii   tttuuurrriiisssttt   îîînnn   EEEgggiiipppttt,,,   mmmaaaiii   aaallleeesss   pppeeennntttrrruuu   uuunnn   
cccrrreeeşşştttiiinnn,,,   eeesssttteee   aaaccceeelllaaa   cccăăă   dddaaacccăăă   mmmiiitttooolllooogggiiiaaa   gggrrreeeaaacccăăă   îîîşşşiii   aaavvveeeaaa   zzzeeeiii,,,   ssseeemmmiiizzzeeeiii,,,   eeerrroooiii   îîînnn   CCCrrreeetttaaa,,,   cccaaarrrttteeeaaa   
dddeee   cccăăăpppăăătttâââiii   aaa   ooorrriiicccăăărrruuuiii   cccrrreeedddiiinnnccciiiooosss,,,   BBBiiibbbllliiiaaa   sss---aaa   nnnăăăssscccuuuttt   aaaiiiccciii,,,   pppeee   dddrrruuummmuuulll   llluuuiii   MMMoooiiissseee   dddiiinnn   EEEgggiiipppttt   
sssppprrreee   PPPăăămmmââânnntttuuulll   FFFăăăgggăăăddduuuiiinnnŃŃŃeeeiii...   MMMoooiiissseee,,,   cccrrreeessscccuuuttt   lllaaa   cccuuurrrŃŃŃiiillleee   fffaaarrraaaooonnniiilllooorrr,,,   eeesssttteee   sssooocccoootttiiittt   ppprrriiinnntttrrreee   
ppprrriiimmmiiiiii   şşştttiiiuuutttooorrriii   dddeee   cccaaarrrttteee   (((llluuuiii   iii   ssseee   aaatttrrriiibbbuuuiiieee   ppprrriiimmmeeellleee   ccciiinnnccciii   cccăăărrrŃŃŃiii   aaallleee   VVVeeeccchhhiiiuuullluuuiii   TTTeeessstttaaammmeeennnttt))),,,   
cccaaarrreee   aaauuu   ssscccrrriiisss   sssuuubbb   dddiiiccctttaaarrreeeaaa   llluuuiii   DDDuuummmnnneeezzzeeeuuu   pppaaagggiiinnniiillleee   sssfffiiinnnttteee   ,,,   dddaaarrr   sssiiinnnggguuurrruuulll   cccaaarrreee   aaa   aaavvvuuuttt   îîînnn   
mmmâââiiinnniiillleee   sssaaallleee   „„„tttaaabbbllleeellleee”””,,,   ppplllăăăccciii   dddeee   pppiiiaaatttrrrăăă   ssscccrrriiissseee   cccuuu   dddeeegggeeetttuuulll   SSSăăăuuu,,,   dddeee   DDDuuummmnnneeezzzeeeuuu   ÎÎÎnnnsssuuuşşşiii   şşşiii   pppeee   
cccaaarrreee   iii   llleee---aaa   îîînnnmmmââânnnaaattt   llluuuiii   pppeee   mmmuuunnnttteeellleee   SSSiiinnnaaaiii...   DDDuuupppăăă   cccaaalllcccuuullleeellleee      îîînnnvvvăăăŃŃŃaaaŃŃŃiiilllooorrr   ttteeeooolllooogggiii,,,   MMMoooiiissseee   
tttrrreeebbbuuuiiieee   sssăăă   fffiii   tttrrrăăăiiittt   îîînnn   EEEgggiiipppttt   sssppprrreee   sssfffââârrrşşşiiitttuuulll   RRReeegggaaatttuuullluuuiii   MMMiiijjjllloooccciiiuuu   (((222111333333---111555666777   îîî...eee...nnn...)))   –––   
îîînnnccceeepppuuutttuuulll   RRReeegggaaatttuuullluuuiii   NNNooouuu   (((111555777666---111000888555   îîî...eee...nnn...)))...   ÎÎÎnnn   ooorrriiiccceee   cccaaazzz   aaacccooolllooo   sss---aaa   nnnăăăssscccuuuttt   VVVeeeccchhhiiiuuulll   
TTTeeessstttaaammmeeennnttt,,,   CCCaaarrrttteeeaaa   SSSfffââânnntttăăă   cccooommmuuunnnăăă   ccceeelllooorrr   tttrrreeeiii   rrreeellliiigggiiiiii:::   iiiuuudddaaaiiicccăăă,,,   cccrrreeeşşştttiiinnnăăă   şşşiii   mmmuuusssuuulllmmmaaannnăăă...   

ÎÎÎnnn   pppllluuusss,,,   pppeeennntttrrruuu   cccrrreeeşşştttiiinnniii,,,   sssuuunnnttt   dddeee   iiinnnttteeerrreeesss   lllooocccuuurrriii   cccaaarrreee   aaammmiiinnnttteeesssccc   dddeee   tttrrreeeccceeerrreeeaaa   SSSfffiiinnnttteeeiii   
FFFaaammmiiillliiiiii   (((PPPrrruuunnncccuuulll   IIIsssuuusss,,,   FFFeeeccciiioooaaarrraaa   MMMaaarrriiiaaa   şşşiii   IIIooosssiiifff)))   ppprrriiinnn   EEEgggiiipppttt,,,   uuunnndddeee   aaa   ssstttaaattt   tttrrreeeiii   aaannniii   şşşiii   
jjjuuummmăăătttaaattteee,,,   pppââânnnăăă   aaauuu   ppprrriiimmmiiittt   vvveeesssttteeeaaa   dddeeesssppprrreee   mmmoooaaarrrttteeeaaa   llluuuiii   IIIrrroooddd   AAAnnntttiiipppaaa...   



 
 

             Foaie de suflet lunarå a AsociaŃiei „PromoŃia ’61 MECANICÅ“ 
 

 

21 

IIIaaatttăăă   sssuuufffiiiccciiieeennnttteee   ttteeemmmeeeiiiuuurrriii   aaa   aaallleeegggeee   EEEgggiiippptttuuulll   cccaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvv   tttuuurrriiissstttiiiccc...   
OOO   eeexxxcccuuurrrsssiiieee   îîînnn   EEEgggiiipppttt   eeesssttteee   ttteeennntttaaannntttăăă   pppeeennntttrrruuu   ooorrriiiccceee   tttuuurrriiisssttt,,,   dddaaarrr   mmmaaaiii   cccuuu   ssseeeaaammmăăă   pppeeennntttrrruuu   

uuunnnuuulll   cccaaarrreee---şşşiii   ppprrrooopppuuunnneee   cccaaa   fffiiieeecccaaarrreee   „„„dddrrruuummmeeeŃŃŃiiieee”””   sssăăă---iii   ooofffeeerrreee   uuunnn   pppllluuusss   dddeee   cccuuunnnoooşşştttiiinnnŃŃŃeee   dddeeesssppprrreee   
cccuuullltttuuurrraaa   llluuummmiiiiii...   GGGrrruuupppuuulll   nnnooossstttrrruuu   dddeee   ppprrriiieeettteeennniii   dddeee   „„„pppllliiimmmbbbăăărrriii”””,,,   llleeegggaaattt   şşşiii   ppprrriiinnn   aaassstttfffeeelll   dddeee   aaafffiiinnniiitttăăăŃŃŃiii,,,   
şşşiii---aaa   ppprrrooopppuuusss   aaaccceeeaaassstttăăă   dddeeessstttiiinnnaaaŃŃŃiiieee,,,   ddduuupppăăă   ccceee   cccuuu   uuunnn   aaannn   îîînnn   uuurrrmmmăăă   vvviiizzziiitttaaassseee   CCCrrreeetttaaa,,,   aaaşşşaaa   cccuuummm   aaammm   
lllăăăsssaaattt   sssăăă   ssseee   îîînnnŃŃŃeeellleeeaaagggăăă...   

   
OOObbbiiieeeccctttiiivvv   ppprrriiiooorrriiitttaaarrr:::   uuunnnaaa   dddiiinnn   ccceeellleee   şşşaaapppttteee   mmmiiinnnuuunnniii   aaallleee   llluuummmiiiiii   aaannntttiiiccceee   

DDDeeeşşşiii   eeefffeeecccttteeellleee   cccrrriiizzzeeeiii   sss---aaauuu   fffăăăcccuuuttt   sssiiimmmŃŃŃiiittteee   şşşiii   îîînnn   tttuuurrriiisssmmm   (((îîînnn   ppprrriiimmmeeellleee   tttrrreeeiii   llluuunnniii   aaallleee   aaannnuuullluuuiii   
nnnuuu   sss---aaa   ooorrrgggaaannniiizzzaaattt   ooo   cccuuurrrsssăăă   ccchhhaaarrrttteeerrr,,,   dddiiinnn   llliiipppsssăăă   dddeee   eeexxxcccuuurrrsssiiiooonnniiişşştttiii))),,,   gggrrruuupppuuulll   nnnooossstttrrruuu   sss---aaa   
îîînnncccăăăpppăăăŃŃŃââânnnaaattt   sssăăă   rrrăăămmmââânnnăăă   „„„pppeee   llliiissstttaaa   dddeee   aaaşşşttteeeppptttaaarrreee”””   aaa   aaagggeeennnŃŃŃiiieeeiii   şşşiii   ddduuupppăăă   tttrrreeeiii   aaammmââânnnăăărrriii,,,   sssăăă   pppllleeeccceee   
sssppprrreee   dddeeessstttiiinnnaaaŃŃŃiiiaaa   dddooorrriiitttăăă   cccuuu   ooo   cccuuurrrsssăăă   dddeee   llliiinnniiieee   TTTaaarrrooommm...   DDDiiinnn   pppăăăcccaaattteee,,,   ppprrrooogggrrraaammmuuulll   dddeee   zzzbbbooorrr   TTTaaarrrooommm   
aaarrreee   ppplllaaannniiifffiiicccaaattteee   pppllleeecccăăărrriiillleee   dddeee   lllaaa   BBBuuucccuuurrreeeşşştttiii   sssppprrreee   CCCaaaiiirrrooo   (((tttiiimmmppp   dddeee   zzzbbbooorrr:::   dddooouuuăăă   ooorrreee   şşşiii   jjjuuummmăăătttaaattteee)))   
şşşiii   îîînnntttoooaaarrrccceeerrriiillleee   îîînnn   tttoooiiiuuulll   nnnooopppŃŃŃiiiiii,,,   ccceeeeeeaaa   ccceee   fffaaaccceee   cccaaa   îîînnn   zzziiillleeellleee   uuurrrmmmăăătttoooaaarrreee   sssăăă   fffiiiiii   fffrrrââânnnttt   dddeee   
ooobbbooossseeeaaalllăăă,,,   dddeee   sssooommmnnn...   DDDaaarrr   tttooottt   ccceee   vvveeezzziii,,,   ccceee   aaafffllliii,,,   cccooommmpppeeennnssseeeaaazzzăăă   cccuuu   ppprrriiisssooosssiiinnnŃŃŃăăă   nnneeeaaajjjuuunnnsssuuurrriiillleee   
îîînnnccceeepppuuutttuuullluuuiii   şşşiii   sssfffââârrrşşşiiitttuuullluuuiii   eeexxxcccuuurrrsssiiieeeiii...   

GGGhhhiiidddaaa   cccaaarrreee   nnneee---aaa   ppprrreeellluuuaaattt   dddeee   lllaaa   aaaeeerrrooopppooorrrtttuuulll   dddiiinnn   CCCaaaiiirrrooo,,,   ooo   dddooommmnnniiişşşoooaaarrrăăă   rrrooommmââânnncccăăă   pppeee   
nnnuuummmeee   AAAnnncccaaa   şşşiii   aaallliiinnntttaaatttăăă   dddeee   nnnoooiii   AAAnnncccuuuŃŃŃaaa,,,   rrreeeppprrreeezzzeeennntttaaannntttaaa   fffiiirrrmmmeeeiii   dddeee   tttuuurrriiisssmmm   CCCaaallliiibbbrrraaa,,,   
rrreeezzziiidddeeennntttăăă   îîînnn   EEEgggiiipppttt   dddeee   aaappprrroooaaapppeee   tttrrreeeiii   aaannniii,,,   nnneee---aaa   îîînnnsssoooŃŃŃiiittt   pppeee   tttooottt   pppaaarrrcccuuurrrsssuuulll   eeexxxcccuuurrrsssiiieeeiii...   EEEaaa   nnneee---aaa   
cccooonnnfffiiirrrmmmaaattt   eeecccooouuulll   cccrrriiizzzeeeiii   şşşiii   îîînnn   iiinnnddduuussstttrrriiiaaa   eeegggiiipppttteeeaaannnăăă   dddeee   tttuuurrriiisssmmm,,,   nnnoooiii   fffiiiiiinnnddd      sssiiinnnggguuurrruuulll   gggrrruuuppp   dddeee   
rrrooommmââânnniii   sssooosssiiittt   îîînnntttrrr---uuunnn   tttrrriiimmmeeessstttrrruuu,,,   îîînnn   cccooommmpppaaarrraaaŃŃŃiiieee   cccuuu   zzzeeeccceee   gggrrruuupppuuurrriii   îîînnn   aaaccceeeeeeaaaşşşiii   pppeeerrriiioooaaadddăăă   aaa   
aaannnuuullluuuiii   tttrrreeecccuuuttt...      

AAAşşşaaa   cccuuummm   nnneee   „„„aaammmeeennniiinnnŃŃŃaaassseee”””   îîînnncccăăă   dddeee   lllaaa   sssooosssiiirrreee,,,   ggghhhiiidddaaa   nnneee---aaa   iiimmmpppuuusss   ppprrrooogggrrraaammmuuulll   
ppprrreeessstttaaabbbiiillliiittt,,,   îîînnncccăăă   dddiiinnn   dddiiimmmiiinnneeeaaaŃŃŃaaa   zzziiillleeeiii   sssooosssiiirrriiiiii,,,   ddduuupppăăă   dddoooaaarrr   tttrrreeeiii   –––   pppaaatttrrruuu   ooorrreee   dddeee   sssooommmnnn   
cccooonnnfffooorrrtttaaabbbiiilll   îîînnn   hhhooottteeellluuulll   –––   pppaaarrrccc   OOOAAASSSIIISSS   (((uuunnn   cccooommmpppllleeexxx   hhhooottteeellliiieeerrr   cccuuu   bbbuuunnngggaaalllooouuurrriii   eeellleeegggaaannnttteee   
rrrăăăssspppââânnndddiiittteee   îîînnntttrrr---ooo   aaadddeeevvvăăărrraaatttăăă   gggrrrăăădddiiinnnăăă   bbboootttaaannniiicccăăă,,,   cccuuu   pppiiisssccciiinnneee,,,   ttteeerrreeennnuuurrriii   dddeee   ttteeennniiisss,,,   bbbaaasssccchhheeettt,,,   
sssăăăllliii   dddeee   tttrrraaatttaaammmeeennnttt   şşşiii   ssspppooorrrttt)))...   PPPăăăcccaaattt   cccăăă   nnnuuu   aaammm   eeexxxpppllloooaaatttaaattt   eeefffiiiccciiieeennnttt   aaaccceeesssttt   sssuuupppeeerrrbbb   cccooonnnfffooorrrttt,,,   
dddeeeoooaaarrreeeccceee   îîînnnaaaiiinnnttteee   dddeee   mmmiiicccuuulll   dddeeejjjuuunnn   nnneee---aaammm   ppprrreeegggăăătttiiittt   bbbaaagggaaajjjeeellleee   şşşiii   llleee---aaammm   lllăăăsssaaattt   îîînnn   fffaaaŃŃŃaaa   uuuşşşiiilllooorrr   
pppeeennntttrrruuu   aaa   fffiii   aaaddduuunnnaaattteee      şşşiii   tttrrraaannnssspppooorrrtttaaattteee   lllaaa   aaauuutttooocccaaarrr...   

HHHooottteeellluuulll   ssseee   aaaffflllăăă      îîînnn   GGGiiizzzaaa   (((GGGiiizzzeeehhh))),,,   mmmaaaiii   dddeeegggrrraaabbbăăă   uuunnn   cccaaarrrtttiiieeerrr   aaalll   cccaaapppiiitttaaallleeeiii   eeegggiiipppttteeennneee   
dddeeecccâââttt   ooo   lllooocccaaallliiitttaaattteee   dddiiissstttiiinnnccctttăăă,,,   aaassstttfffeeelll   cccăăă   dddiiimmmiiinnneeeaaaŃŃŃaaa   pppuuuttteeeaaammm   sssăăă   vvveeedddeeemmm   vvvââârrrfffuuurrriiillleee   ccceeellleeebbbrrreeelllooorrr   
pppiiirrraaammmiiidddeee   îîînnn   tttiiimmmppp   ccceee   aaaşşşttteeeppptttaaammm   uuurrrcccaaarrreeeaaa   îîînnn   aaauuutttooocccaaarrr...   AAAccceeessstttaaa   aaa   aaajjjuuunnnsss   fffoooaaarrrttteee   rrreeepppeeedddeee   pppeee   
ppplllaaatttooouuulll   GGGiiizzzaaa,,,   uuunnndddeee   aaavvveeeaaammm   îîînnn   ppprrrooogggrrraaammm   vvviiizzziiitttaaarrreeeaaa   îîînnndddeeeaaappprrroooaaapppeee   aaa   pppaaatttrrruuu   mmmooonnnuuummmeeennnttteee   aaallleee   
llluuummmiiiiii   aaannntttiiiccceee:::   MMMaaarrreeeaaa   PPPiiirrraaammmiiidddăăă   aaa   llluuuiii   KKKeeeooopppsss   (((sssiiinnnggguuurrraaa   dddiiinnntttrrreee   ccceeellleee   şşşaaapppttteee   mmmiiinnnuuunnniii   aaallleee   llluuummmiiiiii   
aaannntttiiiccceee   cccaaarrreee   aaa   sssuuuppprrraaavvviiieeeŃŃŃuuuiiittt   pppeeesssttteee   vvveeeaaacccuuurrriii))),,,   PPPiiirrraaammmiiidddaaa   llluuuiii   KKKeeefffrrreeennn,,,   PPPiiirrraaammmiiidddaaa   llluuuiii   MMMiiikkkeeerrriiinnnooosss   
şşşiii   ccceeellleeebbbrrruuulll   SSSfffiiinnnxxx...      

CCCeeellleee   tttrrreeeiii   pppiiirrraaammmiiidddeee   iiimmmppprrreee---
sssiiiooonnneeeaaazzzăăă   ppprrriiinnn   mmmăăărrriiimmmeeeaaa   şşşiii   mmmăăărrreeeŃŃŃiiiaaa   
lllooorrr...   PPPeeerrrfffeeeccctttăăă   dddiiinnn   pppuuunnncccttt   dddeee   vvveeedddeeerrreee   
gggeeeooommmeeetttrrriiiccc,,,   pppiiirrraaammmiiidddaaa   llluuuiii   KKKeeeooopppsss   
(((KKKuuufffuuu)))   aaa   fffooosssttt   ccceeeaaa   dddiiinnntttâââiii      
cccooonnnssstttrrruuuiiitttăăă   aaaiiiccciii,,,   fffiiiiiinnnddd   şşşiii   ccceeeaaa   mmmaaaiii   
mmmaaarrreee...   MMMăăăsssuuurrraaa   iiinnniiiŃŃŃiiiaaalll   111444666,,,666   mmm   –––   
aaacccuuummm   111333777,,,555   mmm   (((vvvââârrrfffuuulll   pppiiirrraaammmiiidddeeeiii   
fffiiiiiinnnddd   dddiiissstttrrruuusss)))   şşşiii   aaa   fffooosssttt   cccooonnnssstttrrruuuiiitttăăă   dddiiinnn   
222333   mmmiiillliiioooaaannneee   bbblllooocccuuurrriii   dddeee   pppiiiaaatttrrrăăă,,,   
cccââânnntttăăărrriiinnnddd   îîînnn   mmmeeedddiiieee   222,,,555   tttooonnneee   fffiiieeecccaaarrreee...   
FFFiiiuuulll   aaaccceeessstttuuuiiiaaa   KKKhhhaaaeeefffrrreee   (((KKKhhheeeppphhhrrreeennn)))   aaa   
cccooonnnssstttrrruuuiiittt   aaa   dddooouuuaaa   pppiiirrraaammmiiidddăăă   dddeee   111333666,,,444   
mmm,,,   iiiaaarrr   fffiiiuuulll   llluuuiii   KKKhhhaaaeeefffrrreee,,,   MMMeeennnkkkaaauuurrreee   
(((MMMyyykkkeeerrriiinnnooosss))),,,   aaa   cccooonnnssstttrrruuuiiittt---ooo   pppeee   ccceeeaaa   dddeee   aaa   tttrrreeeiiiaaa   dddeee   nnnuuummmaaaiii   666222   mmm   îîînnnăăălllŃŃŃiiimmmeee...   RRRăăămmmââânnneeemmm   pppeee   
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ppplllaaatttooouuu,,,   ssseee   fffaaaccc   pppooozzzeee,,,   aaannniiimmmaaaŃŃŃiiieee,,,   tttaaarrraaabbbeee   cccuuu   fffeeelll   dddeee   fffeeelll   dddeee   sssuuuvvveeennniiirrruuurrriii,,,   lllooocccaaalllnnniiiccciii   pppeee   cccăăămmmiiillleee,,,   
cccaaarrreee   ttteee   iiinnnvvviiitttăăă   lllaaa   pppllliiimmmbbbaaarrreee   sssaaauuu   sssăăă---iii   fffoootttooogggrrraaafffiiieeezzziii,,,   bbbiiinnneeeîîînnnŃŃŃeeellleeesss   cccooonnntttrrraaa   uuunnnuuuiii   bbbaaacccşşşiiisss...   AAAiiiccciii   
bbbaaacccşşşiiişşşuuulll   tttrrreeebbbuuuiiieee   ppplllăăătttiiittt   pppeeesssttteee   tttooottt;;;   dddeee   lllaaa   bbbăăăiiiaaatttuuulll   cccaaarrreee   îîîŃŃŃiii   cccaaarrrăăă   vvvaaallliiizzzaaa   lllaaa   hhhooottteeelll,,,   sssaaauuu   ttteee   
ssseeerrrvvveeeşşşttteee   lllaaa   mmmaaasssăăă,,,   lllaaa   şşşooofffeeerrruuulll   dddeee   aaauuutttooocccaaarrr   sssaaauuu   lllaaa   uuunnn   lllooocccaaalllnnniiiccc   pppeee   cccaaarrreee   îîîlll   fffoootttooogggrrraaafffiiieeezzziii...   ŞŞŞiii   eee   
nnnooorrrmmmaaalll,,,   lllaaa   uuunnn   vvveeennniiittt   mmmeeedddiiiuuu   dddeee   555000   eeeuuurrrooo   (((ccccccaaa   333555000   llliiirrreee   eeegggiiipppttteeennneee))),,,   bbbaaacccşşşiiişşşuuulll   eeesssttteee   ooo   sssuuurrrsssăăă   
nnneeeccceeesssaaarrrăăă   dddeee   vvveeennniiittt...      

UUUnnniiiiii   dddiiinnn   gggrrruuuppp   vvviiizzziiittteeeaaazzzăăă   şşşiii   mmmuuuzzzeeeuuulll   bbbăăărrrccciiiiii   sssooolllaaarrreee...   LLLaaa   bbbaaazzzaaa   pppiiirrraaammmiiidddeeeiii   llluuuiii   KKKeeeooopppsss   aaauuu   
fffooosssttt   dddeeessscccooopppeeerrriiittteee   ccciiinnnccciii   bbbăăărrrccciii   îîînnngggrrrooopppaaattteee   îîînnn   ssstttaaarrreee   dddeeemmmooonnntttaaatttăăă,,,   dddiiinnntttrrreee   cccaaarrreee   uuunnnaaa   cccuuu   ooo   llluuunnngggiiimmmeee   
dddeee   444333   mmm   eeesssttteee   eeexxxpppuuusssăăă   rrreeemmmooonnntttaaatttăăă   îîînnn   aaaccceeesssttt   mmmuuuzzzeeeuuu...   CCCaaa   ooo   cccuuurrriiiooozzziiitttaaattteee,,,   bbbaaarrrcccaaa   dddiiinnn   llleeemmmnnn   dddeee   
ccceeedddrrruuu   aaa   fffooosssttt   eeexxxcccaaavvvaaatttăăă   îîînnn   mmmiiiiii   dddeee   pppiiieeessseee   aaassstttfffeeelll   îîînnncccâââttt   rrreeessstttaaauuurrraaatttooorrruuullluuuiii   iii---aaauuu   tttrrreeebbbuuuiiittt   111444   aaannniii   
pppeeennntttrrruuu   aaa   ooo   rrreeecccooonnnssstttiiitttuuuiii...      

CCCooobbbooorrrâââmmm   lllaaa   SSSfffiiinnnxxx...   DDDaaacccăăă   lllaaa   îîînnntttrrreeebbbăăărrriiillleee   llleeegggaaattteee   dddeee   mmmoooddduuulll   cccuuummm   aaauuu   fffooosssttt   cccooonnnssstttrrruuuiiittteee   
pppiiirrraaammmiiidddeeellleee   nnnuuu   sss---aaa   gggăăăsssiiittt   rrrăăăssspppuuunnnsss,,,   SSSfffiiinnnxxxuuulll   eeesssttteee   şşşiii   mmmaaaiii   mmmuuulllttt   îîînnnvvvăăăllluuuiiittt   îîînnn   mmmiiisssttteeerrr...   MMMaaasssiiivvvaaa   
ssstttaaatttuuuiiieee   tttăăăiiiaaatttăăă   dddiiinnntttrrr---uuunnn   sssiiinnnggguuurrr   bbbllloooccc   dddeee   pppiiiaaatttrrrăăă,,,   aaarrreee   cccooorrrppp   dddeee   llleeeuuu   şşşiii   cccaaappp   dddeee   ooommm   –––   ssseee   cccrrreeedddeee   cccăăă   
aaarrr   fffiii   ccceeelll   aaalll   fffaaarrraaaooonnnuuullluuuiii   KKKhhhaaaeeefffrrreee,,,   dddeee   aaa   cccăăărrreeeiii   pppiiirrraaammmiiidddăăă   SSSfffiiinnnxxxuuulll   eeerrraaa   llleeegggaaattt   ppprrriiinnntttrrr---uuunnn   dddrrruuummm...   SSSeee   
ssspppuuunnneee   cccăăă   dddiiinnn   cccaaauuuzzzaaa   eeexxxeeerrrccciiiŃŃŃiiiiiilllooorrr   aaarrrtttiiillleeerrriiieeeiii   mmmaaammmeeellluuuccceee   aaa   fffooosssttt   dddeeesssfffiiiggguuurrraaattt...   

   UUUrrrmmmeeeaaazzzăăă   tttrrreeeiii   ooobbbiiieeeccctttiiivvveee   mmmaaaiii   pppuuuŃŃŃiiinnn   
iiinnnttteeerrreeesssaaannnttteee,,,   cccaaarrreee   aaarrr   fffiii   pppuuutttuuuttt   llliiipppsssiii   dddiiinnn   
ppprrrooogggrrraaammm;;;   dddaaarrr   ccceee   sssăăă---iii   fffaaaccciii:::   şşşiii   ccceeeiii   dddeee   lllaaa   
aaagggeeennnŃŃŃiiiaaa   dddeee   tttuuurrriiisssmmm   aaauuu   aaafffaaaccceeerrriiillleee   lllooorrr...   LLLaaa   
fffaaabbbrrriiicccaaa   dddeee   pppaaarrrfffuuummmuuurrriii   nnniii   ssseee   ppprrreeezzziiinnntttăăă   
mmmoooddduuulll   cccuuummm   ssseee   ppprrreeepppaaarrrăăă   eeessseeennnŃŃŃeeellleee   dddeee   
pppaaarrrfffuuummm   dddiiinnn   pppeeetttaaallleeellleee   dddeee   ffflllooorrriii,,,   nnniii   ssseee   
ppprrreeezzziiinnntttăăă   mmmooossstttrrreee,,,   sssuuunnnttteeemmm   ccchhhiiiaaarrr   uuunnnşşşiii   cccuuu   
fffeeelll   şşşiii   fffeeelll   dddeee   aaarrrooommmeee,,,   cccaaarrreee   bbbiiinnneeeîîînnnŃŃŃeeellleeesss   aaauuu   
dddiiissspppăăărrruuuttt   îîînnn   cccâââttteeevvvaaa   ooorrreee,,,   dddeeeşşşiii   aaarrr   fffiii   tttrrreeebbbuuuiiittt   –––   
ddduuupppăăă   ssspppuuussseeellleee   lllooorrr   –––   sssăăă   pppeeerrrsssiiisssttteee...   AAAjjjuuunnngggeeemmm   
aaapppoooiii   lllaaa   fffaaabbbrrriiicccaaa   dddeee   pppaaapppiiirrruuusss,,,   uuunnndddeee   nnniii   ssseee   
eeexxxpppllliiicccăăă   cccuuummm   ssseee   ppprrreeepppaaarrrăăă   fffoooiiillleee   dddeee   pppaaapppiiirrruuusss,,,   
cccaaarrreee   aaapppoooiii   sssuuunnnttt   pppiiiccctttaaattteee   şşşiii   pppuuussseee   îîînnn   

vvvââânnnzzzaaarrreee...   TTTaaabbblllooouuurrriiillleee,,,   dddaaacccăăă   llleee   pppoooŃŃŃiii   ssspppuuunnneee   aaaşşşaaa,,,   ppprrreeezzziiinnntttăăă   sssccceeennneee   dddiiinnn   iiissstttooorrriiiaaa   EEEgggyyyppptttuuullluuuiii,,,   zzzeeeiii,,,   
zzzeeeiiiŃŃŃeee,,,   fffaaarrraaaooonnniii,,,   bbbaaa   ccchhhiiiaaarrr   iiicccoooaaannneee,,,   sssaaauuu   sssccceeennneee   dddiiinnn   aaaccctttuuuaaallliiitttaaattteee...   ŞŞŞiii   îîînnn   uuullltttiiimmmuuulll   rrrââânnnddd,,,   ooo   fffaaabbbrrriiicccăăă   
dddeee   bbbuuummmbbbaaaccc,,,   dddeee   fffaaapppttt   uuunnn   mmmaaagggaaazzziiinnn   dddeee   cccooonnnfffeeecccŃŃŃiiiiii   dddiiinnn   bbbuuummmbbbaaaccc,,,   uuunnndddeee,,,   ssstttuuupppoooaaarrreee,,,   ssseee   ssstttiiinnngggeee   
llluuummmiiinnnaaa   şşşiii   aaaffflllăăămmm   cccăăă   eeesssttteee   pppaaannnăăă   dddeee   cccuuurrreeennnttt   îîînnn   tttooottt   ooorrraaaşşşuuulll...   
   DDDaaarrr   sssuuunnnttteeemmm   îîînnn   CCCaaaiiirrrooo,,,   ccceeelll   mmmaaaiii   mmmaaarrreee   ooorrraaaşşş   dddiiinnn   AAAfffrrriiicccaaa...   SSSiiitttuuuaaattt   lllaaa   mmmaaarrrgggiiinnneeeaaa   
dddeeeşşşeeerrrtttuuullluuuiii,,,   cccuuu   ooo   sssuuuppprrraaafffaaaŃŃŃăăă   dddeee   444555000   kkkmmm222   şşşiii   ooo   pppooopppuuulllaaaŃŃŃiiieee   dddeee   ccccccaaa   111777   mmmiiillliiioooaaannneee   dddeee   lllooocccuuuiiitttooorrriii,,,   
cccâââttteeevvvaaa   mmmiiiiii   dddeee   aaannniii   dddeee   iiissstttooorrriiieee   şşşiii   uuunnn   aaammmeeesssttteeeccc   iiinnnttteeerrreeesssaaannnttt   dddeee   cccuuullltttuuurrriii...   DDDiiinnn   gggoooaaannnaaa   aaauuutttooocccaaarrruuullluuuiii,,,   
ooorrraaaşşşuuulll   nnniii   ssseee   ppprrreeezzziiinnntttăăă   cccaaa   uuunnn   ooorrraaaşşş   mmmooodddeeerrrnnn,,,   cccuuu   ssstttrrrăăăzzziii   sssuuussspppeeennndddaaattteee   (((cccuuu   tttoooaaattteee   aaaccceeesssttteeeaaa   nnnuuu   
llliiipppssseeesssccc   aaammmbbbuuuttteeeiiiaaajjjeeellleee))),,,   cccuuu   sssgggââârrriiieee   nnnooorrriii   aaalllăăătttuuurrriii   dddeee   pppaaalllaaattteee   vvveeeccchhhiii   şşşiii   cccuuu   uuunnn   nnnuuummmăăărrr   
iiimmmppprrreeesssiiiooonnnaaannnttt   dddeee   mmmooosssccchhheeeiii   fffiiiiiinnnddd   sssuuuppprrraaannnuuummmiiittt   „„„ooorrraaaşşşuuulll   ccceeelllooorrr   ooo   mmmiiieee   dddeee   mmmiiinnnaaarrreeettteee”””...   OOOrrraaaşşşuuulll   eeelll   
QQQaaahhhiiirrraaa   sssaaauuu   ccceeelll   vvviiiccctttooorrriiiooosss   (((CCCaaaiiirrrooo)))   aaa   fffooosssttt   fffooonnndddaaattt   îîînnn   aaannnuuulll   999666999   DDD...CCC...   dddeee   cccăăătttrrreee   dddiiinnnaaassstttiiiaaa   
fffaaatttiiimmmiiizzziiilllooorrr...   AAAccceeessstttaaa   sss---aaa   dddeeezzzvvvooollltttaaattt   rrreeepppeeedddeee   dddeeevvveeennniiinnnddd   uuunnn   ooorrraaaşşş   mmmeeedddiiieeevvvaaalll   îîîmmmbbbooogggăăăŃŃŃiiittt   dddeee   
cccooommmeeerrrŃŃŃuuulll   aaatttâââttt   cccuuu   eeessstttuuulll   cccâââttt   şşşiii   cccuuu   vvveeessstttuuulll...   CCCaaaiiirrrooo   aaalll   fffaaatttiiimmmiiizzziiilllooorrr   aaa   fffooosssttt   cccooonnnssstttrrruuuiiittt   cccooonnnccceeennntttrrriiiccc   
îîînnn   jjjuuurrruuulll   mmmooosssccchhheeeiiiiii   eeelll   AAAzzzhhhaaarrr   şşşiii   îîîmmmppprrreeejjjmmmuuuiiittt   cccuuu   zzziiiddduuurrriii,,,   aaallleee   cccăăărrrooorrr   uuurrrmmmeee   ssseee   mmmaaaiii   vvvăăăddd   şşşiii   aaassstttăăăzzziii...   
OOOrrraaaşşşuuulll   aaa   dddeeepppăăăşşşiiittt   rrreeepppeeedddeee   llliiimmmiiittteeellleee   zzziiiddduuurrriiilllooorrr   şşşiii   ssseee   mmmaaaiii   eeexxxtttiiinnndddeee   şşşiii   aaassstttăăăzzziii...   SSSuuubbbuuurrrbbbiiiaaa   
MMMaaatttaaarrriiiyyyaaa   dddiiinnn   zzziiillleeellleee   nnnoooaaassstttrrreee   aaa   fffooosssttt   îîînnn   aaannntttiiiccchhhiiitttaaattteee   uuunnn   iiimmmpppooorrrtttaaannnttt   ccceeennntttrrruuu   rrreeellliiigggiiiooosss   dddeeennnuuummmiiittt   
OOOnnn,,,   iiiaaarrr   rrrooommmaaannniiiiii   şşşiii---aaauuu   aaaşşşeeezzzaaattt   tttaaabbbăăărrraaa   îîînnn   BBBaaabbbiiilllooonnn,,,   aaacccuuummm   cccuuunnnooossscccuuuttt   sssuuubbb   dddeeennnuuummmiiirrreeeaaa   dddeee   
CCCaaaiiirrrooo   CCCooopppttt...   CCCaaa   sssăăă   pppoooŃŃŃiii   ssspppuuunnneee   cccăăă   aaaiii   vvvăăăzzzuuuttt   cccuuu   aaadddeeevvvăăărrraaattt   CCCaaaiiirrrooo,,,   ŃŃŃiii---aaarrr   tttrrreeebbbuuuiii   ooo   eeexxxcccuuurrrsssiiieee   
nnnuuummmaaaiii   pppeeennntttrrruuu   aaaccceeesssttt   ooorrraaaşşş...   NNNoooiii   lll---aaammm   vvvăăăzzzuuuttt   dddiiinnn   gggoooaaannnaaa   aaauuutttooocccaaarrruuullluuuiii...   NNNeee   pppuuunnneeemmm   ssspppeeerrraaannnŃŃŃeee   îîînnn   
rrreeevvveeedddeeerrreeeaaa   dddeee   lllaaa   sssfffââârrrşşşiiitttuuulll   eeexxxcccuuurrrsssiiieeeiii...      
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   DDDuuupppăăă   aaaccceeesssttt   iiinnntttrrreeerrrmmmeeezzzzzzooo,,,   sssăăă---iii   zzziiiccceeemmm   „„„TTTuuurrr   dddeee   ooorrraaaşşş”””,,,   aaajjjuuunnngggeeemmm   lllaaa   MMMuuuzzzeeeuuulll   EEEgggiiipppttteeeaaannn   
–––   EEElll---MMMaaattthhhaaafff   eeelll   MMMaaasssrrriii   –––   uuunnnuuulll   dddiiinnn   ccceeellleee   mmmaaaiii   mmmaaarrriii   mmmuuuzzzeeeeee   dddeee   aaannntttiiiccchhhiiitttăăăŃŃŃiii   dddiiinnn   llluuummmeee...   OOO   vvviiizzziiitttăăă   
aaaiiiccciii   eeesssttteee   eeessseeennnŃŃŃiiiaaalllăăă   pppeeennntttrrruuu   aaa   îîînnnŃŃŃeeellleeegggeee   ggglllooorrriiiaaa   EEEgggiiippptttuuullluuuiii   AAAnnntttiiiccc...   GGGaaallleeerrriiiiiillleee   dddeee   lllaaa   pppaaarrrttteeerrr   sssuuunnnttt   
dddiiissspppuuussseee   îîînnntttrrr---ooo   ooorrrdddiiinnneee   aaappprrroooxxxiiimmmaaatttiiivvv   cccrrrooonnnooolllooogggiiicccăăă...   SSSeee   rrreeemmmaaarrrcccăăă   îîînnn   aaatttrrriiiuuummm   TTTăăăbbbllliiiŃŃŃaaa   llluuuiii   
NNNaaarrrmmmeeerrr,,,   ssscccuuulllppptttuuurrriiillleee   dddiiinnn   pppeeerrriiioooaaadddaaa   RRReeegggaaatttuuullluuuiii   VVVeeeccchhhiii,,,   dddiiinnntttrrreee   cccaaarrreee   ssstttaaatttuuuiiiaaa   dddiiinnn   llleeemmmnnn   aaa   llluuuiii   
KKKAAA---AAApppeeerrr,,,   ssstttaaatttuuuiiillleee   llluuuiii   RRRaaahhhooottteeeppp   şşşiii   NNNooofffrrreeettt   şşşiii   gggrrruuupppuuulll   ssstttaaatttuuuaaarrr   SSSeeennneeebbb   şşşiii   fffaaammmiiillliiiaaa   sssaaa...   NNNiiivvveeellluuulll   
sssuuupppeeerrriiiooorrr   eeesssttteee   dddeeedddiiicccaaattt   cccooommmooorrriiilllooorrr,,,   ccceeellleee   mmmaaaiii   mmmuuulllttteee   dddeeessscccooopppeeerrriiittteee   îîînnn   mmmooorrrmmmiiinnnttteee...   CCCeeeaaa   mmmaaaiii   
pppooopppuuulllaaarrrăăă   cccooollleeecccŃŃŃiiieee   eeesssttteee   ccceeeaaa   aaa   uuunnniiiccceeelllooorrr   cccooommmooorrriii   aaallleee   llluuuiii   TTTuuutttaaannnkkkhhhaaammmooonnn,,,   ccccccaaa   111777000000   dddeee   bbbuuunnnuuurrriii,,,   
dddeee   lllaaa   mmmaaassscccaaa   dddeee   aaauuurrr   mmmaaasssiiivvv,,,   lllaaa   tttrrrooonnnuuurrriii,,,   cccooorrroooaaannneee,,,   sssiiipppeeettteee,,,   pppââânnnăăă   şşşiii   sssaaannndddaaallleee...   TTTooottt   aaaiiiccciii   ssseee   pppooottt   
vvveeedddeeeaaa   cccooollleeecccŃŃŃiiiiii   dddeee   pppaaapppiiirrruuusssuuurrriii   şşşiii   mmmooonnneeezzziii   vvveeeccchhhiii,,,   mmmaaaccchhheeettteee   lllaaa   pppooorrrtttrrreeettteee   aaallleee   vvviiieeeŃŃŃiiiiii   gggrrreeecccooo---
rrrooommmaaannneee,,,   ppprrreeecccuuummm   şşşiii   mmmuuummmiiiiiillleee   aaa   cccâââŃŃŃiiivvvaaa   fffaaarrraaaooonnniii   iiimmmpppooorrrtttaaannnŃŃŃiii   ppprrriiinnntttrrreee   cccaaarrreee   RRRaaammmssseeesss   aaalll   IIIIII---llleeeaaa   
(((cccaaammmeeerrraaa   mmmuuummmiiiiiilllooorrr   ssseee   vvviiizzziiittteeeaaazzzăăă   ssseeepppaaarrraaattt)))...   AAAmmm   fffiii   ssstttaaattt   ccceeeaaasssuuurrriii   îîînnntttrrreeegggiii   aaaiiiccciii,,,   dddaaarrr   tttiiimmmpppuuulll   nnnuuu   nnneee   
pppeeerrrmmmiiittteee...      
   UUUllltttiiimmmuuulll   ooobbbiiieeeccctttiiivvv   dddiiinnn   aaaccceeeaaassstttăăă   zzziii   eeesssttteee   bbbaaazzzaaarrruuulll   KKKhhhaaannn   EEElll   KKKhhhaaallliiillliii...   CCCooonnnssstttrrruuuiiittt   îîînnn   111333888222,,,   
iiinnniiiŃŃŃiiiaaalll   hhhaaannn   şşşiii   dddeeepppooozzziiittt   pppeeennntttrrruuu   nnneeeggguuussstttooorrriii,,,   rrreeecccooonnnssstttrrruuuiiittt   îîînnn   ssseeecccooollluuulll   aaalll   XXXVVVIII---llleeeaaa,,,   zzzooonnnaaa   aaa   dddeeevvveeennniiittt   
rrreeepppeeedddeee   ccceeennntttrrruuulll   cccooommmeeerrrccciiiaaalll   aaalll   ooorrraaaşşşuuullluuuiii...   PPPeee   ssstttrrrăăăddduuuŃŃŃeeellleee   dddiiinnn   KKKhhhaaannn   EEElll   KKKhhhaaallliiillliii   ssseee   gggăăăssseeesssccc   
bbbaaagggaaattteeellleee   iiimmmpppooorrrtttaaattteee   dddiiinnn   CCChhhiiinnnaaa,,,   aaalllăăătttuuurrriii   dddeee   bbbiiijjjuuuttteeerrriiiiii   ssscccuuummmpppeee,,,   aaauuurrrăăărrriiiiii,,,   aaarrrgggiiinnntttăăărrriiiiii,,,   pppiiieeelllăăărrriiieee,,,   
cccooovvvoooaaarrreee,,,   cccooonnnfffeeecccŃŃŃiiiiii   cccuuu   ssspppeeeccciiifffiiiccc   ooorrriiieeennntttaaalll      şşşiii   mmmuuulllttteee,,,   mmmuuulllttteee   mmmiiirrrooodddeeennniiiiii,,,   cccaaarrreee   îîîŃŃŃiii   mmmuuutttăăă   nnnaaasssuuulll...   ŞŞŞiii   
îîînnn   bbbaaazzzaaarrr,,,   cccaaa   îîînnn   bbbaaazzzaaarrr,,,   eee   dddeeeaaajjjuuunnnsss   sssăăă   dddaaaiii   pppuuuŃŃŃiiinnnăăă   aaattteeennnŃŃŃiiieee   uuunnnuuuiii   llluuucccrrruuu   sssaaauuu   sssăăă   ttteee   uuuiiiŃŃŃiii   mmmaaaiii   
llluuunnnggg   lllaaa   ccceeevvvaaa   cccăăă   nnnuuu   mmmaaaiii   ssscccaaapppiii   dddeee   vvvââânnnzzzăăătttooorrr...   ŞŞŞiii   ppprrreeeŃŃŃuuulll   ssseee   nnneeegggoooccciiiaaazzzăăă   lllaaa   sssââânnngggeee,,,   pppoooŃŃŃiii   aaajjjuuunnngggeee   
lllaaa   jjjuuummmăăătttaaattteee   dddiiinnn   ccceeelll   ccceeerrruuuttt   iiinnniiiŃŃŃiiiaaalll...   FFFaaarrrmmmeeecccuuulll   llluuummmiiiiii   aaarrraaabbbeee!!!   
   ÎÎÎnnn   aaappprrrooopppiiieeerrreeeaaa   bbbaaazzzaaarrruuullluuuiii,,,   mmmooosssccchhheeeaaa   llluuuiii   SSSaaayyyyyyiiidddnnnaaa–––eeelll–––HHHuuusssaaayyynnn,,,   uuunnnaaa   dddiiinnn   ccceeellleee   mmmaaaiii   
cccuuunnnooossscccuuuttteee   mmmooosssccchhheeeiii   dddiiinnn   CCCaaaiiirrrooo,,,   dddeeedddiiicccaaatttăăă   llluuuiii   HHHuuusssaaayyynnn,,,   sssfffââânnntttuuulll   ppprrrooottteeeccctttooorrr   aaalll   ooorrraaaşşşuuullluuuiii,,,   
nnneeepppoootttuuulll   ppprrrooofffeeetttuuullluuuiii   MMMaaahhhooommmeeeddd...   BBBăăărrrbbbaaaŃŃŃiiiiii   dddiiinnn   gggrrruuuppp   aaauuu   mmmaaaiii   mmmuuulllttt   nnnooorrroooccc;;;   uuunnniiiiii   dddiiinnntttrrreee   eeeiii   ooo   
vvviiizzziiittteeeaaazzzăăă...   (((pppeee   „„„dddeeessscccăăălllŃŃŃaaattteeellleeeaaa”””)))...   
   ŞŞŞiii   ssseee   pppaaarrreee,,,   gggaaatttaaa   pppeeennntttrrruuu   aaaccceeeaaassstttăăă   zzziii;;;   aaauuutttooocccaaarrruuulll   nnneee   ddduuuccceee   lllaaa   gggaaarrrăăă,,,   uuunnndddeee   nnneee   îîîmmmbbbaaarrrcccăăămmm   
îîînnn   tttrrreeennnuuulll   sssppprrreee   AAAssssssuuuaaannn...      ÎÎÎnnn   sssfffââârrrşşşiiittt   uuunnn   pppaaattt,,,   nnnooorrroooccc   cccăăă   aaammm   aaavvvuuuttt   ppprrreeevvveeedddeeerrreeeaaa   sssăăă   nnneee   llluuuăăămmm   
cccuuuşşşeeetttăăă,,,   uuunnndddeee   nnneee---aaa   fffooosssttt   ssseeerrrvvviiitttăăă   ccciiinnnaaa   şşşiii   dddiiimmmiiinnneeeaaaŃŃŃaaa   uuurrrmmmăăătttoooaaarrreee,,,   mmmiiicccuuulll   dddeeejjjuuunnn...   
   AAA   vvveeennniiittt   dddiiimmmiiinnneeeaaaŃŃŃaaa   şşşiii   nnnoooiii   oooaaarrreeecccuuummm   rrreeefffăăăcccuuuŃŃŃiii   (((nnniiimmmeeennniii   nnnuuu   sss---aaa   ppplllââânnnsss   cccăăă   nnn---aaa   pppuuutttuuuttt   
dddooorrrmmmiii   dddaaatttooorrriiitttăăă   „„„ggglllaaasssuuullluuuiii   rrroooŃŃŃiiilllooorrr   dddeee   tttrrreeennn”””,,,   zzzgggâââlllŃŃŃâââiiieeellliiilllooorrr,,,   dddeeeoooaaarrreeeccceee   aaaşşşaaa   cccuuummm   „„„fffoooaaammmeeeaaa   eeesssttteee   
ccceeelll   mmmaaaiii   bbbuuunnn   bbbuuucccăăătttaaarrr”””,,,   ooobbbooossseeeaaalllaaa   –––   ddduuupppăăă   ooo   nnnoooaaapppttteee   aaannnttteeerrriiioooaaarrrăăă   nnneeedddooorrrmmmiiitttăăă   şşşiii   uuunnn   tttuuurrr   dddeee   
fffooorrrŃŃŃăăă   dddeee   ooo   zzziii   –––   eeesssttteee   ccceeelll   mmmaaaiii   bbbuuunnn   sssooommmnnniiifffeeerrr))),,,   aaammm   aaajjjuuunnnsss   lllaaa   AAAssssssuuuaaannn...      
   DDDeee   lllaaa   gggaaarrrăăă   aaauuutttooocccaaarrruuulll   nnneee   ddduuuccceee   lllaaa   hhhooottteeelll...   IIIsssiiisss   IIIssslllaaannnddd   HHHooottteeelll,,,   hhhooottteeelll   dddeee   pppaaatttrrruuu   sssttteeellleee,,,   aaarrreee   
ooo   lllooocccaaaŃŃŃiiieee   sssuuupppeeerrrbbbăăă,,,   pppeee   iiinnnsssuuulllaaa   IIIsssiiisss   îîînnn   mmmiiijjjlllooocccuuulll   NNNiiillluuullluuuiii,,,   lllaaa   cccaaarrreee   ssseee   aaajjjuuunnngggeee   cccuuu   bbbaaarrrcccaaa...   
PPPaaavvviiillliiiooonnneeellleee   cccuuu   cccaaammmeeerrreeellleee   dddeee   lllooocccuuuiiittt   sssuuunnnttt   rrrăăăssspppââânnndddiiittteee   ppprrriiinnn   gggrrrăăădddiiinnniii   cccuuu   pppaaajjjiiişşştttiii   vvveeerrrzzziii   şşşiii   fffoooaaarrrttteee,,,   
fffoooaaarrrttteee   mmmuuulllttteee   ffflllooorrriii,,,   cccaaa   sssăăă   nnnuuu   mmmaaaiii   vvvooorrrbbbiiimmm   dddeee   pppiiisssccciiinnneee,,,   ttteeerrreeennn   dddeee   ttteeennniiisss,,,   sssaaalllooonnn   SSSPPPAAA   eeetttccc...   DDDaaarrr   
nnnuuu   aaavvveeemmm   tttiiimmmppp   aaacccuuummm...   NNNeee   lllăăăsssăăămmm   bbbaaagggaaajjjeeellleee   şşşiii   lllaaa   ppprrrooogggrrraaammm!!!   
   AAAssssssuuuaaannnuuulll,,,   ccceeelll   mmmaaaiii   sssuuudddiiiccc   ooorrraaaşşş   aaalll   EEEgggyyyppptttuuullluuuiii,,,   pppaaarrreee   mmmaaaiii   aaafffrrriiicccaaannn   dddeeecccâââttt   ooorrriiicccaaarrreee   aaalllttt   
ooorrraaaşşş   aaalll   ŃŃŃăăărrriiiiii...   LLLooocccuuuiiitttooorrriiiiii   sssăăăiii,,,   ppprrreeepppooonnndddeeerrreeennnttt   nnnuuubbbiiieeennniii,,,   sssuuunnnttt   mmmaaaiii   îîînnnaaalllŃŃŃiii   şşşiii   mmmaaaiii   îîînnnccchhhiiişşşiii   lllaaa   
cccuuullloooaaarrreee   dddeeecccâââttt   eeegggiiipppttteeennniiiiii   dddiiinnn   zzzooonnneeellleee   sssuuupppeeerrriiioooaaarrreee...   AAAiiiccciii   aaaeeerrruuulll   eeesssttteee   mmmaaaiii   ddduuulllccceee   şşşiii   mmmaaaiii   tttrrrooopppiiicccaaalll...   
   AAAuuutttooocccaaarrruuulll   nnneee   ddduuuccceee   lllaaa   bbbaaarrraaajjj...   ÎÎÎnnn   dddrrruuummm,,,   tttrrreeeccceeemmm   pppeeesssttteee   ppprrriiimmmuuulll   bbbaaarrraaajjj,,,   cccooonnnssstttrrruuuiiittt   îîînnn   
111999000222   dddeee   eeennngggllleeezzziii,,,      pppeee   lllââânnngggăăă   ooo   fffllloooaaarrreee   dddeee   llloootttuuusss   iiimmmeeennnsssăăă   dddiiinnn   bbbeeetttooonnn,,,   sssiiimmmbbbooolll   aaalll   ppprrriiieeettteeennniiieeeiii   
sssooovvviiieeetttooo---eeegggiiipppttteeennneee   şşşiii   aaajjjuuunnngggeeemmm   lllaaa   EEElll---SSSaaadddddd   EEElll   AAAllliii   –––   mmmaaarrreeellleee   bbbaaarrraaajjj,,,   uuunnndddeee   fffaaaccceeemmm   uuunnn   pppooopppaaasss...   
MMMaaarrreeellleee   bbbaaarrraaajjj   aaa   fffooosssttt   ttteeerrrmmmiiinnnaaattt   îîînnn   111999666555   şşşiii   ppprrriiinnn   cccooonnntttrrrooollluuulll   aaasssuuuppprrraaa   iiinnnuuunnndddăăărrriiiiii   vvvăăăiiiiii   NNNiiillluuullluuuiii,,,   
aaasssiiiggguuurrrăăă   eeennneeerrrgggiiiaaa   eeellleeeccctttrrriiicccăăă   pppeeennntttrrruuu   îîînnntttrrreeeaaagggaaa   ŃŃŃaaarrrăăă...   AAArrreee   111111111   mmm   îîînnnăăălllŃŃŃiiimmmeee,,,   mmmaaaiii   mmmuuulllttt   dddeee   333,,,888   kkkmmm   
llluuunnngggiiimmmeee,,,   999888000   mmm   lllăăăŃŃŃiiimmmeee   lllaaa   bbbaaazzzăăă   şşşiii   444000   mmm   lllăăăŃŃŃiiimmmeee   lllaaa   vvvââârrrfff...   LLLaaacccuuulll   NNNaaasssssseeerrr,,,   ccceeelll   mmmaaaiii   mmmaaarrreee   
rrreeezzzeeerrrvvvooorrr   dddeee   aaapppăăă   dddiiinnn   llluuummmeee,,,   cccuuu   ooo   sssuuuppprrraaafffaaaŃŃŃăăă   dddeee   666000000000   kkkmmm222   aaa   sssaaalllvvvaaattt   EEEgggiiippptttuuulll   dddeee   lllaaa   fffoooaaammmeeettteee   şşşiii   
iiinnnuuunnndddaaaŃŃŃiiiiii   şşşiii   aaa   fffăăăcccuuuttt   pppooosssiiibbbiiilllăăă   iiirrriiigggaaarrreeeaaa   iiimmmeeennnssseeelllooorrr   îîînnntttiiinnndddeeerrriii   dddeee   nnniiisssiiippp...   DDDaaarrr   uuurrrmmmaaarrreee   aaa   
cccooonnnssstttrrruuuiiirrriiiiii   bbbaaarrraaajjjuuullluuuiii,,,   nnnuuubbbiiieeennniiiiii   şşşiii---aaauuu   pppiiieeerrrddduuuttt   pppăăămmmââânnntttuuurrriiillleee,,,   mmmooonnnuuummmeeennnttteee   ssstttrrrăăăvvveeeccchhhiii   aaauuu   fffooosssttt   
iiinnnuuunnndddaaattteee   (((uuunnneeellleee   rrreeecccuuupppeeerrraaattteee   ppprrriiinnn   aaacccŃŃŃiiiuuunnniii   dddeee   sssaaalllvvvaaarrreee   iiinnniiiŃŃŃiiiaaattteee   dddeee   UUUNNNEEESSSCCCOOO))),,,   aaallluuuvvviiiuuunnniiillleee   
NNNiiillluuullluuuiii   nnnuuu   mmmaaaiii   fffeeerrrtttiiillliiizzzeeeaaazzzăăă   ttteeerrreeennnuuurrriiillleee,,,   iiiaaarrr   nnniiivvveeellluuulll   aaapppeeeiii   aaa   cccrrreeessscccuuuttt,,,   aaammmeeennniiinnnŃŃŃââânnnddd   
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mmmooonnnuuummmeeennnttteeellleee   dddeee   pppeee   îîînnntttrrreeeaaagggaaa   vvvaaallleee...   NNNeee   pppllliiimmmbbbăăămmm   pppeee   bbbaaarrraaajjj   aaadddmmmiiirrrââânnnddd   pppeeeiiisssaaajjjuuulll   şşşiii   ssspppeeerrrââânnnddd   
sssăăă   vvveeedddeeemmm   şşşiii   cccrrrooocccooodddiiillliiiiii,,,   cccaaarrreee   ccciiicccăăă   mmmaaaiii   aaapppaaarrr   dddiiinnn   aaapppaaa   lllaaacccuuullluuuiii,,,   dddaaarrr   fffiiiiiinnnddd   mmmiiieeezzzuuulll   zzziiillleeeiii   şşşiii   
fffoooaaarrrttteee   cccaaalllddd,,,   aaappprrroooaaapppeee   444000000CCC,,,   nnniiiccciii   ooo   şşşaaannnsssăăă...   
   DDDeee   lllaaa   bbbaaarrraaajjj   nnneee   rrreeeîîînnntttoooaaarrrccceeemmm   îîînnn   AAAssssssuuuaaannn,,,   fffăăăcccââânnnddd   pppooopppaaasss   lllaaa   ooo   vvveeeccchhheee   cccaaarrriiieeerrrăăă   dddeee   gggrrraaannniiittt,,,   
aaacccuuummm   nnneeefffuuunnncccŃŃŃiiiooonnnaaalllăăă,,,   cccaaarrriiieeerrrăăă   îîînnn   cccaaarrreee   ssseee   cccooonnnssstttrrruuuiiiaaauuu   îîînnn   vvvrrreeemmmuuurrriiillleee   dddeee   dddeeemmmuuulllttt   ooobbbeeellliiissscccuuurrriiillleee...   
PPPeee   lllooocccuuulll   vvveeeccchhhiiiiii   cccaaarrriiieeerrreee   ssseee   aaaffflllăăă   uuunnn   ooobbbeeellliiisssccc   dddeee   444111   mmm      îîînnnăăălllŃŃŃiiimmmeee   şşşiii   cccââânnntttăăărrriiinnnddd   aaappprrroooxxxiiimmmaaatttiiivvv   
111222000000   tttooonnneee,,,   cccaaarrreee   aaarrr   fffiii   pppuuutttuuuttt   fffiii   ccceeelll   mmmaaaiii   mmmaaarrreee   ooobbbeeellliiisssccc   dddiiinnn   llluuummmeee,,,   îîînnnsssăăă   sss---aaa   rrreeennnuuunnnŃŃŃaaattt   lllaaa   eeelll   
fffiiiiiinnndddcccăăă   sss---aaa   gggăăăsssiiittt   ooo   fffiiisssuuurrrăăă...   AAA   fffooosssttt   gggââânnndddiiittt   cccaaa   pppeeerrreeeccchhheeeaaa   ooobbbeeellliiissscccuuullluuuiii   rrriiidddiiicccaaattt   îîînnn   ttteeemmmpppllluuulll   llluuuiii   
TTThhhuuutttmmmeeesss   IIIIII---llleeeaaa   dddiiinnn   KKKaaarrrnnnaaakkk,,,   aaassstttăăăzzziii   aaaffflllaaattt   lllaaa   RRRooommmaaa...   NNNiii   ssseee   eeexxxpppllliiicccăăă   cccuuu   aaammmăăănnnuuunnnttteee   ppprrroooccceeedddeeeuuulll   
dddeee   cccooonnnssstttrrruuucccŃŃŃiiieee   şşşiii   tttrrraaannnssspppooorrrttt   aaalll   aaaccceeessstttooorrr   ooobbbeeellliiissscccuuurrriii   iiimmmeeennnssseee...   
   ŞŞŞiii   sssuuunnnttteeemmm   îîînnn   fffaaaŃŃŃaaa   uuunnneeeiii   ddduuupppăăă---aaammmiiieeezzziii   llliiibbbeeerrreee...   UUUnnniiiiii   dddiiinnn   gggrrruuuppp   aaauuu   ppprrreeefffeeerrraaattt   sssăăă   iiiaaa   mmmaaasssaaa   
îîînnn   ooorrraaaşşş,,,   lllaaa   uuunnn   rrreeessstttaaauuurrraaannnttt   cccuuu   ssspppeeeccciiifffiiiccc   nnnuuubbbiiiaaannn,,,   aaalllŃŃŃiiiiii   aaauuu   ppprrreeefffeeerrraaattt   ooo   mmmaaasssăăă   îîînnn   cccaaammmeeerrrăăă   dddiiinnn   
rrreeesssuuurrrssseee   ppprrroooppprrriiiiii,,,   ooo   ssscccuuurrrtttăăă   ooodddiiihhhnnnăăă   şşşiii   ooo   pppllliiimmmbbbaaarrreee   îîînnn   bbbaaazzzaaarrr   îîînnn   cccăăăuuutttaaarrreee   dddeee   fffrrruuucccttteee   ppprrroooaaassspppeeettteee,,,   
iiiaaarrr   aaalllŃŃŃiiiiii   aaauuu   ppprrrooofffiiitttaaattt   dddeee   dddoootttăăărrriiillleee   hhhooottteeellluuullluuuiii   şşşiii   aaauuu   fffăăăcccuuuttt   ppplllaaajjjăăă   şşşiii   bbbaaaiiieee   îîînnn   pppiiisssccciiinnnăăă...   

AAA   tttrrreeeiiiaaa   zzziii   dddeee   eeexxxcccuuurrrsssiiieee   aaa   îîînnnccceeepppuuuttt   lllaaa   
222333000   nnnoooaaapppttteeeaaa   sssaaauuu   dddiiimmmiiinnneeeaaaŃŃŃaaa,,,   cccuuummm   
ppprrreeefffeeerrraaaŃŃŃiii,,,   cccââânnnddd   aaammm   fffooosssttt   tttrrreeezzziiiŃŃŃiii   
pppeeennntttrrruuu   aaa   bbbeeeaaa   ooo   cccaaafffeeeaaa   sssaaauuu   uuunnn   ccceeeaaaiii   
îîînnn   hhhooollluuulll   hhhooottteeellluuullluuuiii,,,   aaa   nnneee   llluuuaaa   mmmiiicccuuulll   
dddeeejjjuuunnn   lllaaa   pppaaaccchhheeettt   şşşiii   aaa   nnneee   îîîmmmbbbaaarrrcccaaa   
îîînnn   aaauuutttooocccaaarrr   pppeeennntttrrruuu   aaa   ppprrriiinnndddeee   
cccooonnnvvvoooiiiuuulll   dddeee   mmmaaaşşşiiinnniii   ccceee   pppllleeecccaaa   lllaaa   
AAAbbbuuu   SSSiiimmmbbbeeelll,,,   uuurrrmmmăăătttooorrruuulll   nnnooossstttrrruuu   
ooobbbiiieeeccctttiiivvv   tttuuurrriiissstttiiiccc...   CCCooonnnvvvoooiiiuuulll   dddeee   
mmmaaaşşşiiinnniii   şşşiii   aaauuutttooocccaaarrreee   eeesssttteee   îîînnnsssoooŃŃŃiiittt   dddeee   
pppooollliiiŃŃŃiiieee,,,   cccaaa   ooo   mmmăăăsssuuurrrăăă   dddeee   ppprrrooottteeecccŃŃŃiiieee   
îîîmmmpppoootttrrriiivvvaaa   aaatttaaacccuuurrriiilllooorrr   ttteeerrrooorrriiisssttteee   
aaasssuuuppprrraaa   tttuuurrriiişşştttiiilllooorrr...   TTTooottt   cccaaa   mmmăăăsssuuurrrăăă   
dddeee   ppprrrooottteeecccŃŃŃiiieee,,,   îîînnn   fffiiieeecccaaarrreee   aaauuutttooocccaaarrr   
eeerrraaa   uuunnn   aaagggeeennnttt   dddeee   ssseeecccuuurrriiitttaaattteee   şşşiii   uuunnn   
pppooollliiiŃŃŃiiisssttt   cccuuu   aaarrrmmmăăă...   NNN---aaammm   îîînnnŃŃŃeeellleeesss   dddeee   

ccceee   tttrrreeeaaabbbaaa   aaaccceeeaaassstttaaa   aaa   fffooosssttt   nnnuuummmaaaiii   lllaaa   ddduuusss,,,   nnnuuu   şşşiii   lllaaa   îîînnntttooorrrsss...   
   DDDrrruuummmuuulll   ppprrriiinnn   dddeeeşşşeeerrrttt,,,   lllaaa   ccceeeaaasssuuurrriiillleee   cccââânnnddd   ssseee   îîînnngggââânnnăăă   zzziiiuuuaaa   cccuuu   nnnoooaaapppttteeeaaa,,,   aaa   ddduuurrraaattt   cccaaammm   
tttrrreeeiii   ooorrreee   (((ccccccaaa   222555000   kkkmmm))),,,   ooocccaaazzziiieee   cccuuu   cccaaarrreee   aaammm   ppprrriiinnnsss   şşşiii   uuunnn   ssspppeeeccctttaaacccuuulllooosss   rrrăăăsssăăărrriiittt   dddeee   sssoooaaarrreee,,,   
fffoootttooogggrrraaafffiiiaaattt   dddeee   mmmuuulllŃŃŃiii   ppprrriiinnn   gggeeeaaammmuuulll   aaauuutttooocccaaarrruuullluuuiii   îîînnn   mmmiiişşşcccaaarrreee...   
   CCCeeellleee   dddooouuuăăă   ttteeemmmpppllleee   dddeee   lllaaa   AAAbbbuuu   SSSiiimmmbbbeeelll   cccooonnnssstttrrruuuiiittteee   dddeee   RRRaaammmssseeesss   aaalll   IIIIII---llleeeaaa   sssuuunnnttt   ccceeellleee   mmmaaaiii   
ssspppeeeccctttaaacccuuullloooaaassseee   mmmooonnnuuummmeeennnttteee   ssstttrrrăăămmmuuutttaaattteee   ppprrriiinnn   gggrrriiijjjaaa   UUUNNNEEESSSCCCOOO   ooodddaaatttăăă   cccuuu   cccooonnnssstttrrruuucccŃŃŃiiiaaa   
MMMaaarrreeellluuuiii   BBBaaarrraaajjj...      FFFaaaŃŃŃaaadddaaa   mmmaaarrreeellluuuiii   ttteeemmmpppllluuu   RRRaaaHHHaaarrraaakkkhhhttteee   eee   dddooommmiiinnnaaatttăăă   dddeee   pppaaatttrrruuu   gggiiigggaaannnŃŃŃiii   
rrreeeppprrreeezzzeeennntttââânnnddduuu---lll   pppeee   RRRaaammmssseeesss   aaalll   IIIIII---llleeeaaa,,,   gggiiigggaaannnŃŃŃiii   cccooonnnssstttrrruuuiiiŃŃŃiii   îîînnn   ssstttââânnncccăăă   şşşiii   ffflllaaannncccaaaŃŃŃiii   dddeee   ccceeeiiilllaaalllŃŃŃiii   
mmmeeemmmbbbrrriiiiii   aaaiii   fffaaammmiiillliiieeeiii...   SSSaaalllaaa   hhhiiipppooossstttiiilllăăă,,,   dddeee---aaa   llluuunnnggguuulll   cccăăărrreeeiiiaaa   sssuuunnnttt   îîînnnşşşiiirrraaattteee   ssstttaaatttuuuiii   aaallleee   
fffaaarrraaaooonnnuuullluuuiii   îîînnnaaalllttteee   dddeee   111000   mmm,,,   eee   dddeeecccooorrraaatttăăă   cccuuu   rrreeellliiieeefffuuurrriii   îîînnnfffăăăŃŃŃiiişşşââânnnddd   fffaaaiiimmmoooaaassseeellleee   sssaaallleee   vvviiiccctttooorrriiiiii...   
TTTeeemmmpppllluuulll   aaa   fffooosssttt   cccooonnnssstttrrruuuiiittt   dddiiinnn   111000555000   bbblllooocccuuurrriii   dddeee   pppiiiaaatttrrrăăă   tttăăăiiiaaattteee   îîînnn   ssstttââânnncccăăă   şşşiii   rrreeecccooonnnssstttrrruuuiiittteee   pppeee   
uuunnn   dddeeeaaalll   aaarrrtttiiifffiiiccciiiaaalll...   ÎÎÎnnn   aaappprrrooopppiiieeerrreee   ssseee   gggăăăssseeeşşşttteee   uuunnn   aaalllttt   ttteeemmmpppllluuu,,,   mmmaaaiii   mmmiiiccc,,,   ttteeemmmpppllluuulll   llluuuiii   HHHaaattthhhooorrr,,,   
aaavvvââânnnddd   şşşiii   aaaccceeessstttaaa   lllaaa   iiinnntttrrraaarrreee   ssstttaaatttuuuiii   aaallleee   llluuuiii   RRRaaammmssseeesss   aaalll   IIIIII---llleeeaaa   şşşiii   aaallleee   llluuuiii   NNNeeefffeeerrrtttaaarrriii,,,   aaalllăăătttuuurrriii   dddeee   
cccooopppiiiiiiiii   lllooorrr...   SSSaaalllaaa   hhhiiipppooossstttiiilllăăă   aaa   aaaccceeessstttuuuiii   ttteeemmmpppllluuu,,,   sssuuusssŃŃŃiiinnnuuutttăăă   dddeee   cccooollloooaaannneee   cccuuu   cccaaapppuuulll   llluuuiii   HHHaaattthhhooorrr   îîînnn   
vvvââârrrfff,,,   eeesssttteee   dddeeecccooorrraaatttăăă   cccuuu   rrreeellliiieeefffuuurrriii   rrreeeppprrreeezzzeeennntttââânnnddd---ooo   pppeee   rrreeegggiiinnnăăă   îîînnn   tttiiimmmppp   ccceee---şşşiii   ppprrriiivvveeeaaa   sssoooŃŃŃuuulll   îîînnn   
rrrăăăzzzbbboooiii...   
   CCCeeeiii   cccaaarrreee   nnnuuu   aaauuu   mmmeeerrrsss   lllaaa   AAAbbbuuu   SSSiiimmmbbbeeelll   aaauuu   aaavvvuuuttt   şşşaaannnsssaaa   sssăăă   vvviiizzziiittteeezzzeee   ttteeemmmpppllleeellleee   PPPhhhiiilllaaaeee,,,   
ttteeemmmpppllleee   ccceee   îîînnntttrrruuuccchhhiiipppeeeaaazzzăăă   ssstttrrrăăăllluuuccciiirrreeeaaa   tttââârrrzzziiieee   aaa   ggglllooorrriiiooosssuuullluuuiii   EEEgggyyypppttt   aaannntttiiiccc   sssuuubbb   dddooommmiiinnnaaaŃŃŃiiiaaa   
gggrrreeeccciiilllooorrr   şşşiii   rrrooommmaaannniiilllooorrr...   TTTeeemmmpppllleeellleee,,,   aaallltttaaarrreeellleee   şşşiii   ccchhhiiioooşşşcccuuurrriiillleee   dddeee   pppeee   iiinnnsssuuulllaaa   PPPhhhiiilllaaaeee   aaauuu   fffooosssttt   
mmmuuutttaaattteee   îîînnntttrrreee   aaannniiiiii   111999777222÷÷÷111999888000   pppeee   iiinnnsssuuulllaaa   AAAgggiiilllkkkiiiaaa...   TTTeeemmmpppllluuulll   ppprrriiinnnccciiipppaaalll   dddeee   lllaaa   PPPhhhiiilllaaaeee   aaa   fffooosssttt   
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dddeeedddiiicccaaattt   sssoooŃŃŃiiieeeiii   llluuuiii   OOOsssiiirrriiisss,,,   IIIsssiiisss,,,   cccaaarrreee   eeerrraaa   vvveeennneeerrraaatttăăă   îîînnn   tttooottt   bbbaaazzziiinnnuuulll   mmmeeedddiiittteeerrraaannneeeaaannn   îîînnn   pppeeerrriiioooaaadddaaa   
rrrooommmaaannnăăă   şşşiii   aaalll   cccăăărrreeeiii   cccuuulllttt   aaa   sssuuuppprrraaavvviiieeeŃŃŃuuuiiittt   pppââânnnăăă   îîînnn   aaannnuuulll   555555111   DDD...CCC...   ,,,   cccââânnnddd   aaa   fffooosssttt   îîînnnlllooocccuuuiiittt   cccuuu   
ccceeelll   aaalll   fffeeeccciiioooaaarrreeeiii   MMMaaarrriiiaaa...   
   RRReeeîîînnntttooorrrşşşiii   îîînnn   AAAssssssuuuaaannn      aaammm   cccooonnnssstttaaattt   cccăăă   aaammm   sssccchhhiiimmmbbbaaattt   rrreeeşşşeeedddiiinnnŃŃŃaaa:::   aaammm   fffooosssttt   tttrrraaannnsssfffeeerrraaaŃŃŃiii   
dddeee   lllaaa   hhhooottteeelll   pppeee   uuunnn   vvvaaasss   dddeee   cccrrroooaaazzziiieeerrrăăă,,,   uuunnndddeee   vvvooommm   pppeeetttrrreeeccceee   uuurrrmmmăăătttoooaaarrreeellleee   dddooouuuăăă   zzziiillleee...   
   NNNuuu   ppprrreeeaaa   aaavvveeemmm   mmmuuulllttt   tttiiimmmppp   lllaaa   dddiiissspppooozzziiiŃŃŃiiieee:::   cccâââttt   sssăăă   llluuuăăămmm   mmmaaasssaaa   dddeee   ppprrrââânnnzzz,,,   sssăăă   nnneee   
rrreeefffrrriiişşşăăămmm   uuunnn   pppiiiccc   şşşiii   lllaaa   ppprrrooogggrrraaammm!!!   
   UUUrrrmmmeeeaaazzzăăă   ooo   pppllliiimmmbbbaaarrreee   cccuuu   fffeeellluuucccaaa   (((uuunnn   fffeeelll   dddeee   bbbaaarrrcccăăă   cccuuu   pppââânnnzzzeee   mmmaaaiii   mmmaaarrreee)))   pppeee   NNNiiilll...   NNNeee   
îîînnncccââânnntttăăă   ppprrriiivvveeellliiişşşttteeeaaa:::   vvveeegggeeetttaaaŃŃŃiiiaaa   bbbooogggaaatttăăă   aaa   mmmaaallluuullluuuiii   eeessstttiiiccc,,,   iiinnnsssuuulllaaa   EEEllleeeppphhhaaannntttiiinnnaaa,,,      cccaaatttaaarrraaacccttteeellleee,,,      
gggrrrăăădddiiinnnaaa   bbboootttaaannniiicccăăă   dddeee   pppeee   iiinnnsssuuulllaaa   KKKiiitttccchhheeennneeerrr   (((iiinnnsssuuulllăăă   llluuuxxxuuurrriiiaaannntttăăă   fffăăăcccuuutttăăă   cccaaadddooouuu   gggeeennneeerrraaallluuullluuuiii   
bbbrrriiitttaaannniiiccc   KKKiiitttccchhheeennneeerrr   ddduuupppăăă   vvviiiccctttooorrriiiiiillleee   dddiiinnn   SSSuuudddaaannn,,,   cccaaarrreee   aaa   dddeeeccciiisss   sssăăă   ppplllaaannnttteeezzzeee   pppeee   iiinnnsssuuulllăăă   ppplllaaannnttteee   
eeexxxoootttiiiccceee   şşşiii   cccooopppaaaccciii   dddiiinnn   îîînnntttrrreeeaaagggaaa   llluuummmeee))),,,      mmmooorrrmmmiiinnnttteeellleee   NNNooobbbiiillliiilllooorrr,,,   mmmaaauuusssooollleeeuuulll   AAAgggaaa   KKKhhhaaannn   
(((llliiidddeeerrruuulll   iiisssmmmaaaiiillliiiŃŃŃiiilllooorrr,,,   ooo   ssseeeccctttăăă   mmmuuusssuuulllmmmaaannnăăă   şşşiiiiiitttăăă,,,   fffoooaaarrrttteee   bbbooogggaaattt,,,   cccaaarrreee   aaa   dddeeeccciiisss,,,   bbbooolllnnnaaavvv   fffiiiiiinnnddd,,,      
sssăăă---şşşiii   pppeeetttrrreeeaaacccăăă   uuullltttiiimmmaaa   pppaaarrrttteee   aaa   vvviiieeeŃŃŃiiiiii   aaaiiiccciii,,,   lllaaa   AAAssssssuuuaaannn)))...   CCCooopppiiiiii   nnnuuubbbiiieeennniii,,,   îîînnn   bbbăăărrrccciiillleee   lllooorrr   
mmmiiinnniiiaaatttuuurrraaallleee,,,   nnneee   îîînnnsssoooŃŃŃeeesssccc   cccuuu   cccââânnnttteeeccceee,,,   îîînnn   ssspppeeerrraaannnŃŃŃaaa   uuunnnuuuiii   bbbaaacccşşşiiişşş...         

DDDiiinnn   fffeeellluuucccăăă   tttrrreeeccceeemmm   dddiiirrreeecccttt   îîînnntttrrr---ooo   bbbaaarrrcccăăă   pppeeennntttrrruuu   aaa   aaajjjuuunnngggeee   pppeee   mmmaaallluuulll   vvveeessstttiiiccc               îîînnntttrrr---uuunnn   
sssaaattt   nnnuuubbbiiiaaannn...   PPPeee   mmmaaalll,,,   mmmuuulllŃŃŃiii   cccooopppiiiiii,,,   cccăăămmmiiillleee   cccuuu   cccaaarrreee   dddaaacccăăă   vvvoooiiiaaaiii   pppuuuttteeeaaaiii   fffaaaccceee   ooo   pppllliiimmmbbbaaarrreee   
(((cccooonnntttrrraaa   cccooosssttt   bbbiiinnneeeîîînnnŃŃŃeeellleeesss))),,,   ŃŃŃiii   ssseee   ooofffeeerrrăăă   sssppprrreee   vvvââânnnzzzaaarrreee   fffeeelll   dddeee   fffeeelll   dddeee   sssuuuvvveeennniiirrruuurrriii...   VVViiizzziiitttăăămmm   ooo   
lllooocccuuuiiinnnŃŃŃăăă   nnnuuubbbiiiaaannnăăă,,,   uuunnndddeee   sssuuunnnttteeemmm   ssseeerrrvvviiiŃŃŃiii   cccuuu   ccceeeaaaiii   şşşiii   sssuuurrrppprrriiizzzăăă:::   vvveeedddeeemmm   şşşiii   dddoooiii   pppuuuiii   dddeee   cccrrrooocccooodddiiilll   
ŃŃŃiiinnnuuuŃŃŃiii   îîînnntttrrr---uuunnn   fffeeelll   dddeee   aaacccvvvaaarrriiiuuu...   

PPPăăărrrăăăsssiiimmm   sssaaatttuuulll   nnnuuubbbiiiaaannn   şşşiii   ooo   pppaaarrrttteee   dddiiinnn   gggrrruuuppp   ooopppttteeeaaazzzăăă   pppeeennntttrrruuu   ooo   vvviiizzziiitttăăă   lllaaa   bbbiiissseeerrriiicccaaa   

cccoooppptttăăă   aaa   ooorrraaaşşşuuullluuuiii,,,   ooo   cccooonnnssstttrrruuucccŃŃŃiiieee   mmmaaasssiiivvvăăă,,,   pppeee   dddooouuuăăă   nnniiivvveeellluuurrriii,,,   cccuuu   sssaaalllăăă   dddeee   sssllluuujjjbbbăăă   pppeee   fffiiieeecccaaarrreee   
nnniiivvveeelll...   CCCooopppŃŃŃiiiiii   sssuuunnnttt   mmmoooşşşttteeennniiitttooorrriiiiii   ccciiivvviiillliiizzzaaaŃŃŃiiieeeiii   fffaaarrraaaooonnniiiccceee...   NNNuuummmeeellleee   dddeee   „„„cccooopppttt”””   vvviiinnneee   dddiiinnn   
gggrrreeeccceeessscccuuulll   „„„aaaeeeggguuuppptttooosss”””   ccceee   aaarrreee   lllaaa   ooorrriiigggiiinnneee   cccuuuvvvââânnntttuuulll   HHHEEETTT---KKKAAA---PPPTTTAAAHHH   îîînnnssseeemmmnnnââânnnddd   cccaaasssaaa   
ssspppiiirrriiitttuuullluuuiii   llluuuiii   PPPTTTAAAHHH,,,   uuunnn   zzzeeeuuu   aaalll   EEEgggyyyppptttuuullluuuiii   aaannntttiiiccc...   DDDuuupppăăă   cccuuuccceeerrriiirrreeeaaa   aaarrraaabbbăăă   îîînnn   ssseeecccooollluuulll   aaalll   VVVIIIIII---
llleeeaaa,,,   ttteeerrrmmmeeennnuuulll   dddeee   cccooopppttt   aaa   fffooosssttt   aaatttrrriiibbbuuuiiittt   cccrrreeeşşştttiiinnniiilllooorrr   eeegggiiipppttteeennniii...   

FFFrrrââânnnŃŃŃiii   dddeee   ooobbbooossseeeaaalllăăă,,,   cccuuu   ccceeevvvaaa   ppprrrooobbbllleeemmmeee   lllaaa   gggăăăsssiiirrreeeaaa   vvvaaasssuuullluuuiii   dddeee   cccrrroooaaazzziiieeerrrăăă   gggaaazzzdddăăă,,,   
(((vvvaaassseeellleee   dddeee   cccrrroooaaazzziiieeerrrăăă   cccaaarrreee   ssseee   îîînnnşşşiiirrrăăă   pppeee   dddooouuuăăă   rrrââânnnddduuurrriii   dddeee---aaa---llluuunnnggguuulll   fffaaallleeezzzeeeiii   pppeee   dddiiissstttaaannnŃŃŃeee   
kkkiiilllooommmeeetttrrriiiccceee   sssuuunnnttt   ooo   ppprrrooobbbăăă   aaa   iiimmmpppooorrrtttaaannnŃŃŃeeeiii   tttuuurrriiisssmmmuuullluuuiii   pppeee   NNNiiilll)))   aaammm   îîînnnccchhheeeiiiaaattt   şşşiii   ccceeeaaa   dddeee   aaa   tttrrreeeiiiaaa   
zzziii   dddeee   eeexxxcccuuurrrsssiiieee...                                                                                                                                                                                                                                                                                                (((VVVaaa   uuurrrmmmaaa)))   

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ...   

Nilul 
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Turism 
P I L U L Ă  T U R I S T I C Ă 

         RADU STOIAN 

Aşa cum am promis într-un articol scris anterior despre Mecanicii’61 
globtrotters, cu bunăvoinŃa Redactorului şef al foii de suflet, încerc să public sub 
forma unor pastile, trasee turistice parcurse de subsemnatul cu maşina şi pe jos. 

Am subliniat în articolul Mecanicii’61 globtrotters că sunt un mare fan al 
excursiilor indigene din România. Prin publicarea acestor pastile, încerc să conving 
cititorii foii de suflet de realitatea afirmaŃiei de mai sus şi să susŃin că pot fi declarat 
globetrotter-ul turismului intern. De asemenea, dacă voi avea adeziunea colegilor, 
trebuie să ne facem timp şi să vedem sau să revedem frumuseŃile din patria noastră. 

Recent, i-am trimis Preşedintelui AsociaŃiei mecanicilor’61 un material în care 
am propus trei excursii. Acestea le putem face în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică 
din lunile sezonului cald. După această scurtă introducere, pentru acest număr 
propun să călătorim în Ńara Almajului. 

  
Zona sud-vestică a Banatului poartă denumirea de Ńara Almajului. Numele l-a 

împrumutat de la munŃii Almaj, care împreună cu munŃii Locvei şi Aninei domină 
peisjul regiunii. Am ales traseul cel mai pitoresc pentru a voiaja cu destinaŃia Ńara 
Almajului. Există o altă variantă prin Piteşti, Craiova, Drobeta Turnu Severin, Orşova , 
dar aceasta este austeră. 

Plecăm din Bucureşti cu autorismul echipaŃi şi pregătiŃi pentru o excursie de 
7÷10 zile.Ne înscriem pe autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, pe care nu avem voie să 
depăşim 130 km/h. Autoturismele pe autostrăzi şi şosele naŃionale trebuie să ruleze 
cu luminile aprinse. În apropiere de Piteşti respectăm indicatorul care ne îndrumă să 
intrăm pe linia de centură a oraşului. În felul acesta ocolim municipiul Piteşti, iar 
după 14 km de rulaj ajungem la intersecŃia cu şoselele Piteşti - Curtea de Argeş şi 
Piteşti - Râmnicu Vâlcea. Traversăm intersecŃia prin pasajul subteran construit recent 
şi intrăm pe şoseaua naŃională Piteşti -Râmnicu Vâlcea. Pe această şosea, înainte cu 
17 km de municipiul Râmnicu Vâlcea, putem face un popas la hanul Topologu. 

Pentru a evita traversarea municipiului Râmnicu Vîlcea, înainte cu 5 km există 
un indicator, care ne arată că urmează o intersecŃie în care autoturismul trebuie virat 
la stânga pe şoseaua ocolitoare a municipiului, în direcŃia municipiului Târgu Jiu. 
DistanŃa dintre cele două capitale de judeŃ Râmnicu Vâlcea (Vâlcea) şi Târgu Jiu 
(Târgu Jiu) este de 116 km. 

Şoseaua naŃională Râmnicu Vâlcea - Târgu Jiu este bună, iar traseul pe această 
şosea este pitoresc şi cu multe obiective turistice. Municipiul Târgu Jiu se bucură de 
privilegiul că adăposteşte o parte din capodoperele marelui sculptor gorjean 
Constantin Brâncuşi. La intrarea în Târgu Jiu parcăm maşina pentru a intra în parcul 
unde se află amplasată coloana infinitului. Din parc putem merge în apropiere pentru 
a vizita muzeul de artă al municipiului Târgu Jiu ,unde iubitorii de frumos pot vedea 
tablouri semnate de artişti consacraŃi. 

De la muzeu ne îndreptăm spre centrul oraşului, admirăm dezvoltarea urbană a 
municipiului Târgu Jiu şi vom face un popas lângă parcul central situat pe malul 
râului Jiu, în zona de vest a oraşului. 

Pentru oricare din noi este o mare plăcere şi bucurie să revedem operele 
sculptorului Constantin Brâncuşi realizate între anii 1938÷1939. 

În parcul cu pomi seculari dominat de verdeaŃă şi flori sunt amplasate 
sculpturile marelui Constatin Brâncuşi: poarta sărutului,  aleea cu scaune şi masa 
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tăcerii. Despre aceste bijuterii nepreŃuite au scris versuri şi proză valoroşii noştri 
colegi Mirel Vanca şi Radu Mihalcea. 

Mecanicii care nu se grăbesc sau vor să înopteze în municipiul Târgu Jiu pot să-
l sune pe colegul nostru gorjean Şoşo Simescu la numărul de telefon 0353805418. 
Bucuria revederii cu Şoşo va fi reciprocă; convorbirea cu el şi buna lui soŃie Luci la un 
pahar cu Ńuică de Runcu, pus pe masă cu generozitate de Şoşo, va fi o încântare. 

Plecăm cu maşina din Târgu Jiu pe şosea în direcŃia Drobeta Turnu Severin. 
Aproape de ieşirea din oraş traversăm râul Jiu şi la aproximativ 1 km un indicator ne 
arată că trebuie să o luăm la dreapta spre Baia de Aramă.  

Ne deplasăm cu maşina pe o şosea bună, nu prea aglomerată, printre dealuri şi 
terenuri frumos gospodărite, majoritatea fiind cultivate cu grâu sau porumb. Oboseala 
începe să-şi spună cuvântul. Putem opri maşina la hanul lui Nea Marcel din comuna 
Arcani. Nea Marcel este o cunoştinŃă a mecanicilor’61. În toamna anului 2008 am 
petrecut clipe de neuitat, acompaniate de lăutari, la restaurantul gorjeanului Marcel, 
bun prieten cu Şoşo. 

Mecanicii care sunt mai rezistenŃi pot merge cu maşina încă 20 km până în 
comuna Tismana. Vizita mânăstirii Tismana (dacă nu ajungem prea târziu), un punct 
turistic pentru cei care ajung în zonă, este obligatorie. 

La mânăstirea Tismana pentru un preŃ derizoriu se poate asigura cazarea 
pentru o noapte, cu menŃiunea că vom dormi în camere mici, cu confort minim, 
austeritatea fiind nota dominantă în pavilionul pentru oaspeŃi. 

Comuna Tismana, datorită climatului blând, cu influenŃe sud mediteraniene şi 
peisajului frumos, ocupă un loc de frunte în domeniul investiŃiilor imobiliare. Sunt 
mulŃi proprietari de vile, care închiriază camere mobilate pentru cazare şi masă. În 
apropierea mânăstirii Tismana există un motel funcŃional pe timp de vară. 

Din localitatea Tismana plecăm spre Baia de Aramă.  
Drumul este pitoresc; în dreapta şoselei putem admira culmile golaşe ale 

munŃilor Godeanu. MunŃii Godeanu, cu vârfuri în jur de 2300 m, dispun de păşuni 
întinse, astfel  că cei care se încumetă să-i străbată cu cortul, deoarece nu sunt 
cabane, vor întâlni multe stâne, păzite cu străşnicie de câini ciobăneşti. 

 Trecem cu maşina prin Padiş, loc rămas în istorie datorită lui Tudor 
Vladimirescu. Pe câmpia Padişului, marele patriot oltean Tudor Vladimirescu a adunat 
în 1821 mica lui oştire cu care a plecat spre Bucureşti pentru a înlătura de la 
conducerea Ńării domnia fanariotă. 

Lăsăm în urmă câmpia Padişului, trecem prin comuna Apa Neagră, unde se află 
instalat un punct meterologic important din zona Oteniei, pentru ca după 10 km de 
rulaj printr-o  pădure de fagi să intrăm în Baia de Aramă. 

 Pentru cei care nu se grăbesc, peisajul oferit de împrejurimile acestei localităŃi 
poate constitui un punct de atracŃie şi determinarea de a poposi pentru o zi la Baia de 
Aramă. Din munte vine vijelios un pârâu pe care un întreprinzător localnic a amenajat 
o păstrăvărie, restaurant şi spaŃii de cazare.  

La 5 km de Baia de Aramă se află Ponoarele, cu vestita pădure de lilieci, o 
peşteră şi podul mincinoşilor. Primăvara de Paşti sau în apropierea zilei de 1 Mai, mii 
de turişti vin la Ponoarele pentru a admira peisajul unic cu pădurea de liliac înflorit.  

Din Baia de Aramă mergem pe o şosea de munte asfaltată la Băile Herculane. 
Această şosea s-a construit pe un drum forestier existent pe valea Cernei. 

La intrarea în zona montană, trecem prin localitatea Obârşia Cloşani, în 
apropierea căreia se află o peşteră săracă în fenomene carstice. 

Şoseaua peste munŃii Cernei, pe care mergem spre Băile Herculane, este 
construită prin pădure, pădure dominant de foioase, iar la altitudine mai mare de 
conifere. Pe această şosea urcăm până la altitudinea de 960 m, de unde începe 
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coborârea spre Băile Herculane. În şeaua de unde coborâm spre staŃiunea Băile 
Herculane există o potecă largă pe unde putem ajunge într-o oră şi jumătate în satul 
Cerna, din apropierea lacului de acumulare, construit înainte de 1989 pe râul Cerna. 

DistanŃa dintre Baia de Aramă şi Băile Herculane, de aproximativ 80 km, o 
parcurgem într-un peisaj mirific. Înainte cu 10 km de Băile Herculane s-a construit 
un baraj mic, care a generat un lac de acumulare. Pe malurile acestui lac s-au 
construit câteva vile, care au circuit închis. 

Înainte cu 7 km de staŃiunea Băile Herculane există o zonă excepŃional de 
frumoasă botezată de localnici şapte izvoare. În timpul verii vin foarte mulŃi turişti cu 
corturile şi se instalează în zona celor şapte izvoare. Lipsa unor dotări minime pentru 
preluarea dejecŃilor menajere şi fecaloide creează condiŃii greu de suportat pentru 
turişti. 

StaŃiunea Băile Herculane este dotată cu ape tămăduitoare cunoscute de pe 
vremea romanilor. În staŃiune sunt mai multe hoteluri de 3 şi 4 stele, deasemeni 
numeroase pensiuni turistice, care oferă condiŃii bune pentru cazare şi masă. Din 
păcate, eşecul privatizării principalelor hoteluri a condus la o stare avansată de 
degradare a acestora, cu consecinŃe negative privind evoluŃia staŃiunii. 

Băile calde, care le putem face la preŃuri acceptabile, cu efect benefic în 
vindecarea reumatismului, posibilitatea de a urca pe muntele Domocled cu care se 
învecinează staŃiunea, sunt atuuri importante pentru a rămâne câteva zile la Băile 
Herculane. 

ReconfortaŃi şi cu plămânii încărcaŃi cu aerul ozonat din staŃiune, plecăm cu 
maşina spre şoseaua naŃională care face legătura dintre oraşele Caransebeş şi Orşova. 
Ne înscriem pe această şosea şi rulăm cu maşina în direcŃia nord-vest spre 
Caransebeş. După ce parcurgem cca 20 km, trecem de comuna Mehadia şi după 
aproximativ 3 km un indicator instalat pe partea stângă a şoselei ne arată drumul 
spre Bozovici-Anina. 

Şoseaua judeŃeană spre Bozovici este calea de intrare dinspre nord în Ńara 
Almajului. Drumul până la Bozovici este bun, rulăm cu maşina cu atenŃie pentru a 
putea admira peisajele frumoase din Ńara Almajului. Înainte cu 5 km de Bozovici virăm 
maşina la stânga pentru a intra pe un drum comunal până în localitatea DalboşeŃ. 
Acest drum este asfaltat şi pe el mergem 10 km. 

Comuna DalboşeŃ este populată cu oameni harnici, care au construit pensiuni 
frumoase, unde găsim cazare şi masă. La 1 km de comuna DalboşeŃ curge râul Nera. 

Ne cazăm, luăm masa de prânz şi plecăm să admirăm frumuseŃile din zona 
râului Nera. Putem să mergem în aval pe râu pentru a descoperi frumuseŃile cheilor 
Nerei. Dimensiunile impresionante ale acestor chei, care au lungimea de 20 km, 
sălbăticia lor, atrag foarte mulŃi turişti din Ńară şi străinătate. 

O cale mai facilă spre cheile Nerei este prin localitatea Sasca Montană. Pentru a 
ajunge în această localitate avem două posibilităŃi : prima de la Moldova Nouă, vechi 
centru minier pentru exploatarea minereurilor cuprifere şi o a doua prin localitatea 
OraviŃa. 

Continuăm excursia întorcându-ne cu maşina în şoseaua judeŃeană Bozovici-
Anina. 

 Oraşul Bozovici este la circa 15 km distanŃă de DolboşeŃ. Localitatea Bozovici 
este poarta de intrare în munŃii Anina. Drumul de la Bozovici la Anina este un drum 
de munte foarte frumos şi foarte bine întreŃinut. 

Orăşelul Anina, cocoŃat pe un vârf de munte, are o populaŃie cu mulŃi silvicultori 
şi mineri. În acest oraş a fost amplasată centrala electrică care trebuia să funcŃioneze 
cu şisturile bituminoase existente în zonă. Graba cu care s-a aprobat acest proiect, 
fără a avea la bază un studiu de eficienŃă, a condus la un eşec de proporŃii. 
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 La construcŃia centralei electrice de la Anina au lucrat colegii noştri Kesler 
Florin şi FiruŃă Corina. Consider, că ar fi interesant ca ei să scrie despre peripeŃiile lor 
din perioada în care au lucrat pe şantier şi eşecul lamentabil al investiŃiei, care a 
înghiŃit în mod inutil milioane de euro. 

Mie, personal, mi-a plăcut amplasamentul oraşului Anina şi împrejurimile lui. 
Din Anina plecăm în direcŃia Caraşova – ReşiŃa. 
Localitatea Caraşova este populată cu sârbi, oameni harnici, ospitalieri, care au 

gospodării şi un lăcaş de cult frumos. 
În apropierea comunei Caraşova se află cheile Caraşului. 
Cei pasionaŃi de frumuseŃile naturii pot consacra o zi pentru a merge în cheile 

Caraşului, râu care îşi are izvoarele în munŃii Semenic 
Reîntoarcerea la Bucureşti propun să o faceŃi pe traseul : ReşiŃa, Caransebeş. 

Orşova, Drobeta Turnu Severin, Filiaşi, Craiova, Piteşti, Bucureşti. 
Dragi colegi, dacă vi se pare interesantă pilula turistică internă şi doriŃi 

amănunte pentru vizitarea unor obiective, vă rog să mă contactaŃi la numărul de 
telefon 0217452383. Cu acceptul şi bunăvoinŃa dumneavoastră voi fi consilierul pe 
probleme de turism în România pentru toŃi mecanicii’61. 

   
      

 
 

 
 
 
 
 
Umor 

Pagină realizată de VICTOR POPESCU 
 

Auzind despre gravitatea îmbolnăvirii cu SIDA, un tînăr de 20 de ani îşi întreabă tatăl 
despre modul în care se poate lua SIDA. Răspunsul tatălui: 
- Păi prin contact sexual şi prin mucoasă... 
- Auzi, da' de la o mucoasă de 16 ani poŃi lua SIDA? 
 ******************* 
In timpul unei dispute, o femeie îi spune soŃului ei: 
- Am fost nebună cînd m-am măritat cu tine! 
- Ştiu, da', cum eram îndrăgostit la vremea aceea, nu am observat! 
 ******************* 
Şah mat în trei mutări: Negrul ia Dama, Dama ia valuta, Albul ia SIDA. 
 ******************* 
La restaurantul gării, la o masă, trei indivizi se cinstesc cu bere. Un rând, altul, se 
anunŃă plecarea trenului spre X. Unul zice: 
- Hai să mergem că pleacă trenul. CeilalŃi mai cer un rând şi încă unul, trenul şuieră 
şi pleacă. Cei trei se îmbulzesc  să ia bagajele şi fug după tren; unul se urcă, îi 
încurajează şi pe ceilalŃi, mai prinde unul bara vagonului, se suie, strigă, trenul ia 
viteză, al treilea se opreşte pe peron, respiră şi începe să râdă. Şi râde, şi râde de nu 
se mai poate opri. Un trecător îl întreabă: 
- De ce râzi omule, ai pierdut trenul şi celălalt este peste 7 ore. 
- Cum să nu râd, când cei din tren au venit doar ca să mă conducă la gară. 
 ******************* 
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Trei blonde blocate în lift strigau pe rând "ajutor!!!, ajutor!!!". 
 La un moment dat, una dintre ele: 
- Ce-ar fi să strigăm simultan? 
- Şi încep ele: "simultan!!!, simultan!!!!". 
 ******************* 
O babă blondă, către alta: La vârsta noastră dacă te trezeşti dimineaŃa şi nu te doare 
nimic înseamnă c-ai murit. 
 ***************** 
O voce disperată la telefon, la ora 5 dimineaŃa: 
- Alo! Salvarea? 
- Da!. 
- VeniŃi repede căci în curte e un nebun ce sună goarna şi ne deranjază pe toŃi. 
- Imediat, daŃi-ne adresa! 
-UM01234. 
 ******************* 
Un cunoscut senator a fost supus unei intervenŃii chirurgicale urgente. I s-a expediat 
o telegramă cu următorul text: "Senatul, adunat în plen, vă urează o cît mai grabnică 
însănătoşire, cu 178 voturi pentru, 173 contra şi 5 abŃineri". 
 ******************* 
La secŃia de poliŃie, vine un bărbat alergînd şi strigînd: 
- Domnule poliŃist, te rog, arestează-mă imediat, închide-mă! 
- Dar ce s-a întîmplat? 
- Am tras cu pistolul în nevastă-mea. Patru cartuşe! 
- Ai omorît-o, nenorocitule? 
- Nu, din păcate nu am atins-o. De aceea, vă rog, băgaŃi-mă într-o celulă, repede! 
 ******************* 
După 5 ore de urmărire cu maşina, un poliŃist reuşeşte să-l oprească pe Ion: 
- Stimate domn, aş dori să vă felicit, deoarece nu aŃi comis nici o greşeală de circulaŃie 
şi să vă premiez cu 5 milioane de lei. 
- Vă mulŃumesc! Măcar acum pot să-mi fac şi io permisul. 
Maria: 
- Domnule poliŃist, nu-l luaŃi în seamă că aşa vorbeşte el cînd e beat. 
Soacră-sa: 
- Mă, Ioane, Ńi-am zis io să nu luăm maşina asta furată! 
O voce din portbagaj: 
- Ioane, mai e mult pînă trecem graniŃa? 
 ******************* 
Trei poliŃişti stăteau de vorbă: 
- Aşa de proastă este nevastă-mea, zice primul, că închiriază videocasete şi noi nici 
măcar nu avem video. 
- A mea, zice al doilea, e şi mai proastă, a cumpărat detergent de spălat vase şi noi 
nici nu avem maşină de spălat vase... 
- Ale voastre nu sunt nimic, zice al treilea, eu am fost cu nevastă-mea la supermarket 
să facă cumpărături şi ea şi-a luat 20 de prezervative pentru vacanŃă... Vă daŃi seama 
ce proastă, ca eu nici nu mă duc cu ea… 
 
 ******************* 
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