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“Sobolewski ºi românii”
- dramã comicã într-un act dupã o idee de Costache Negruzzi ºi alta de Make -

A
nul Domnului nu mai
este 1686, ci 2014. Spre
deosebire de Sobieski,
Sobolewski nu mai este

supãrat pe Dimitrie Cantemir, ba
dimpotrivã, soarbe adesea cu
încîntare arta muzicalã a marelui eu-
ropean, Kantemiroglu, “Kitabu
‘Ilmi’l-Musîkî’ala vechi’l-Hurufat”,
în interpretarea rafinatã a lui Jordi
Savall. Pe cineva este el, totuºi, su-

pãrat ºi anume pe
ziarul “BURSA”. ªi
cum sã nu fie supã-
rat ºi necãjit vestitul
conducãtor? El, So-
bolewski, urmaºul
lui Sobieski, fala
leºilor, eroul creºti-
nãtãþii, mîntuitorul
Vienii, sã fie nevoit

pentru a doua oarã a da pas turcilor ºi
tãtarilor ãstora de ziariºti români ºi a
se retrage dinaintea lor cu oastea ti-
cãloºitã de lipsa de merindã, horop-
sitã de duºmanii care îi urmeazã
miºeleºte, fãrã a îndrãsni sã-ºi deie
pept fãþiº cu el ºi fac pradã tot ce
cade, tot ce rãmîne pe urmã.

Jocul deosebirilor continuã! So-
bieski a luat cu asalt cetãþuia Neam-
þu, Sobolewski a primit de-a moaca
castelul BVB, cu toatã muniþia ºi
merinda aferente! E adevãrat, nu se
aflau acolo toate averile domnilor ºi
boierilor moldoveni, puse la loc si-
gur, la vreme de restriºte ºi rãzboi,
cum umbla vorba prin tîrg, dar ceva,
ceva tot era de ros, mãcar cît un sala-
riu bunicel ºi ceva bonificaþii, inclu-

siv acþiuni la bursa pe care chiar
domnia sa cabulipsea sã o conducã.
De la chichirezu aista avea sã i se tra-
gã ponosul, falnicului leº. Cînd îi era
dumnealui lumea mai dragã ºi se de-
dulcea mai cu merchez la chiseaua
cea plinã cu dulceþuri a plaiurilor
dîmboviþene, se trezi deodatã sub
ploaia de pietroaie, bolovani, bom-
barde ºi întrebãri ale ziarului
“Bursa”.

- La porþi flãcãi!, zise bãtrînul
Make. Deschiaþi-le ºi grãmãdiþi bo-
lovani peste ziduri. Aºezaþi-vã toþi
cãtarea puºtilor spre metereze. Sã nu

zicã leahul c-au intrat într-o cetate
româneascã ca într-o þarinã pustie!

- Dar noi suntem numai nouspre-
zece ºi asta-i o oaste întreagã, obser-
vã unul dintre plãieºii redacþiei.

- Taci mucosule!, îl curmã
bãtrînul. Te temi c-ai peri? Mare pa-
gubã! Un miºel mai puþin. Vînãtorul,
astfel înfruntat, se trase ruºinat ºi îºi
reluã poziþia ofensivã cãtre ziduri.

Asaltul începu. Tunurile aºezate
pe scaune de lemn bãteau necontenit
cetatea lui Sobolewski, ba cu scrisori
deschise, ba cu întrebãri peste rînd,
ba cu cîte un articol din categoria

“fãrã replicã” a prea-încercatului
Make. Fieºtecare împuºcãturã obora
cîte unul din vrãjmaºi ºi mai ales din
ofiþeri, asupra cãrora erau þintite flin-
tele lor. Leºii pereau fãrã a face spor.
În ziua dintîi, doi vînãtori pierirã. A
doua zi ºi a treia zi mai cãzurã cinci ºi
se rãnirã doi. A patra cãzu împuºcat
înºuºi comandantul artileriei leºeºti,
dar mai perirã trei ºi de la “Bursa”.
Numãrul bravilor scãdea pe toatã
ziua. Seara, adunîndu-se lîngã foc,
vãzurã cã au sfîrºit ºi muniþiile ºi me-
rindele.

- Ce este de fãcut, tatã? Întrebã
tînãrul vînãtor-redactor pe bãtrînul
care, rãnit la picior, sta alãturi pe o
laviþã.

-Cîþi au perit d-ai noºtri?
-Zece.
-ªi nu mai avem nici praf, nici me-

rinde?
-Nu.
-Dacã-i aºa, apoi mîini dimineaþã

urcã-te pe poartã ºi leagã în vãrful
sîneþii un ºtergar alb; spune cã îi lã-
sãm lui Sobolewski BVB-ul, cu toc-
mealã sã ne lase slobozi sã ne ducem
unde vom voi.

Aºa se urmã. Leºii primirã toate
condiþiile cerute.

Cînd se deschiserã porþile cetãþii
BVB, Sobolewski nu putu sã-ºi
creadã ochilor.

- Ce este aceasta?, strigã el, repe-
zindu-se cãlare înaintea lor. Ce sun-
teþi voi?

- Plãieºi la “Bursa”, rãspunse
bãtrînul rãnit,purtat înspatedefiulsãu.

(continuare în pagina 14)

Radu Mazãre, percheziþionat
de procurori, apãrat de premier
Procurorii DNA au efectuat,

ieri, percheziþii la Primãria
Constanþa, la locuinþa pri-

marului Radu Mazãre, dar ºi la
alte 10 adrese din Constanþa, Bu-
cureºti ºi Dâmboviþa, într-un do-
sar în care se fac cercetãri privind
fapte de corupþie care ar fi fost co-
mise, în 2011-2013, de funcþiona-
ri cu funcþii de conducere. “O
echipã de procurori de la DNA
Bucureºti a descins, marþi dimine-
aþã, la ora 8.00, la sediul Primãriei
Constanþa. Procurorii au solicitat
mai multe documente privind pro-
iectarea ºi procedurile de achiziþie
referitoare la construirea campu-
sului social «Henri Coandã»”, se
menþioneazã într-un comunicat al
Primãriei Constanþa. Procurorul ºef
al DNA, Codruþa Kovesi, a anunþat
cã a fost începutã urmãrirea penalã
în dosarul în care au fost fãcute mai
multe percheziþii, inclusiv la locuin-
þa primarului Radu Mazãre, pre-
cizând cã aceastã cauzã vizeazã fap-
te care intrã în competenþa Direcþiei.

Edilul a fost ridicat, ieri dupa-amia-
zã, de cãtre mascaþii DIICOT de la
un restaurant din Bucureºti ºi a fost
dus pentru audieri la sediul DNA.

În timp ce procurorii cercetau do-
cumentele la sediul Primãriei, edilul
a oferit mai multe declaraþii în direct
la TV: „Mascaþii fac percheziþii la
mine acasã, la fratele meu ºi la

mama. În mandat scrie cã vor sã
gãseascã documente, înscrisuri le-
gate de companii din off shore,
bani ºi aºa mai departe. Deocam-
datã, nu s-a emis niciun mandat de
aducere, dar s-ar putea sã se emitã,
cã aºa este drumul clasic în Rom-
ânia. Eu sunt la Bucureºti, la pre-
miile din turism. Eram lãudat pen-
tru ce am fãcut ºi, în acest timp, pe
banii statului, instituþiile statului
îmi dau târcoale. Nu asta fac în
þara lui Bãsescu? Haideþi sã lãmu-
rim lucrurile. Acolo e construit cu
270 euro/mp ºi cu 294 euro/mp cu
tot cu frigider, paturi, mobilier. Eu
cred cã la sumele astea nu se con-
struieºte nicãieri pe planeta asta.
Deci ºi-aºa a ieºit în pagubã con-

structorul. Este o licitaþie fãcutã con-
form tuturor reglementãrilor de o so-
cietate a primãriei de administrare a
domeniului public ºi privat, unde ac-
þionar e integral Consiliul Local.

O.D.

(continuare în pagina 11)

Guvernul rus le cere companiilor
sã se delisteze de la bursele strãine

Companiile ruse ar trebui sã ia în
calcul delistarea acþiunilor lor de la
bursele strãine, respectiv tranzacþio-
narea acestora pe pieþele din Mosco-
va, pentru creºterea securitãþii eco-
nomice, în contextul tensiunilor le-
gate de Ucraina, spune vicepremie-
rul rus Igor ªuvalov.

Oficialul rus a declarat ieri:
“Companiile ºi consiliile lor de ad-
ministraþie ar trebui sã analizeze
dacã este necesar ca acþiunile sã fie
tranzacþionate în continuare pe bur-
sele strãine. Aceasta este o problemã
de securitate economicã”.

Companii majore din Rusia, pre-
cum “Yandex” NV, “VimpelCom”
Ltd. ºi “Mail.ruGroup” Ltd., sunt
listate doar în strãinãtate.

Recenta anexare a peninsulei ucrai-
nene Crimeea de cãtre Rusia a deter-
minat Statele Unite ºi Uniunea
Europeanã sã impunã sancþiuni unor
oficiali ruºi ºi unor bãnci din aceastã
þarã, în timp ce guvernul de la Mosco-
va a fost nevoit sã anuleze emisiuni de
obligaþiuni denominate în ruble în cinci
din ultimele ºase sãptãmâni. (A.V.)

(continuare în pagina 14)

SE DESCOPERÃ SCHELETELE DIN DULAP?

DIICOT cerceteazã
retehnologizãrile încredinþate
direct de Hidroelectrica
l Investigaþiile ar viza, potrivit unor surse din
companie, celebrele lucrãri de la Porþile de Fier
ºi de pe râul Olt

Direcþia de Investigare a
Infracþiunilor de Criminali-
tate Organizatã ºi Terorism

(DIICOT) ar investiga modul în
care Hidroelectrica a încredinþat di-
rect ºi în care a derulat ample lucrãri
de retehnologizare pentru centralele
Porþile de Fier I, Porþile de Fier II ºi
Olt, ne-au spus surse din companie.

Persoanele cercetate ar fi foºti direc-
tori din Hidroelectrica, dar ºi factori de

decizie din Ministerul Economiei, lu-
crãrile fiind realizate începând din anul
2000, conform surselor noastre.

Retehnologizarea de la Porþile de
Fier I a fost încredinþatã direct, în
1997, firmei elveþiene Sulzer Hydro,
de cãtre guvernul Ciorbea.

ALINA TOMA,
VALENTIN BUSUIOC

(continuare în pagina 6)

FMI: Redresarea
economicã
va încetini
în Europa
emergentã

Redresarea economicã a Europei
emergenteva încetiniuºoranulacesta,
iar o nouã escaladare a situaþiei din
Ucraina poate avea efecte negative
semnificative în regiune, avertizeazã
FMI.

Fondul anticipeazã pentru Europa
emergentã o creºtere economicã de
2,4% în acest an ºi de 2% în 2015,
dupã un avans de 2,8% în 2013. În
octombrie anul trecut, FMI progno-
za o creºtere de 2,75% a regiunii, în
2014.

“În pofida efectului pozitiv al
revenirii economice din Europa
dezvoltatã, redresarea din þãrile
emergente va încetini uºor”, no-
teazã FMI în raportul World Eco-
nomic Outlook, menþionând:
“Fragilitatea zonei euro, unele
politici naþionale de austeritate
bugetarã, instabilitatea crescutã
de pe pieþele financiare ºi tensiu-
nile geopolitice sporite generate
de situaþia din Ucraina reprezintã
riscuri importante”.

Fondul subliniazã cã încetinirea
creºterii în Europa emergentã este
provocatã de Turcia, cea mai mare
economie din regiune, al cãrei avans
se va reduce în acest an la 2,3%, de la
4,3% în 2013.

FMI include în Europa emergentã
ºapte þãri membre ale Uniunii Euro-
pene: Polonia, România, Ungaria,
Bulgaria, Lituania, Letonia ºi Croa-
þia, ºi douã state din afara UE: Turcia
ºi Serbia. (V.R.)

Uniunea bancarã,
azi o vedem ºi nu e
Parcã ieri a fost ultima întâlnire

europeanã la nivel înalt care a
stabilit forma finalã a uniunii

bancare. Dupã o nouã noapte nedor-
mitã, negociatorii au
anunþat, triumfãtori,
cã s-a ajuns la un
acord privind forma
finalã a cadrului de
susþinere ºi salvare a
bãncilor, care sã nu
mai permitã transfera-

rea costurilor pe spatele contribua-
bililor.

Am scris atunci un articol în care
puneam sub semnul întrebãrii viito-
rul uniunii bancare (n.a. “Uniunea
bancarã, un alt proiect european fãrã
viitor?”, BURSA, 24.03.2014), dar
nu mã aºteptam ca acesta sã se înche-
ie înainte sã înceapã.

La mai puþin de o lunã de la stabi-
lirea formei finale ºi cu câteva zile
înainte de ratificarea sa, Financial
Times scrie cã “acordul riscã sã se
prãbuºeascã”. Motivul? “Clauzele
care stabilesc limitele intervenþiei
statului pentru salvarea unei bãnci”,
dupã cum scrie cotidianul financiar
britanic.

“Confruntarea politicã din jurul
directivei privind redresarea bãnci-
lor – o piesã fundamentalã a re-
formelor financiare post-crizã –
este foarte neobiºnuitã, deoarece
vine cu câteva zile înainte de adopta-
rea ei de cãtre Parlamentul Europe-
an”, se mai aratã în FT.

Vinovatul de serviciu este, ºi în
acest caz, Marea Britanie, care
doreºte revizuirea acordului politic

din decembrie 2013 pentru “a prote-
ja rolul de creditor ascuns de ultimã
instanþã al Bãncii Angliei”. Neînþe-
legerile au pornit de la “forma pe
care trebuie sã o ia un ajutor de stat
pentru bãncile în dificultate, fãrã a
declanºa procedura de bail-in”.

Oare au realizat autoritãþile brita-
nice cã bail-in-ul este o procedurã
prea deschisã înþelegerii alegãtori-
lor, a cãror reacþie poate sã fie extrem
de violentã, spre deosebire de salva-
rea bãncilor prin utilizarea banilor
publici sau injecþii de lichiditate de
la bãncile centrale?

“Marea Britanie doreºte sã clarifi-
ce faptul cã bãncile centrale pot oferi
lichiditate chiar ºi în condiþiile unor
garanþii guvernamentale, fãrã a de-
clanºa procedura de aplicare a hair-
cut-ului pentru deþinãtorii de obliga-
þiuni”, se aratã în articolul din
Financial Times.

(continuare în pagina 14)
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Peste 100.000 de calculatoare
ale statului, afectate de expirarea
suportului pentru Windows XP

Peste 100.000 de calculatoare din
sistemul bugetar vor fi afectate de
expirarea suportului pentru sistemul
de operare Windows XP, a declarat,
ieri, ministrul pentru Societatea
Informaþionalã, Rãzvan Cotovelea.
Declaraþiile demnitarului au venit pe

fondul retragerii, începând de ieri, de
cãtre gigantul Microsoft, a suportu-
lui tehnic în ceea ce priveºte Win-
dows XP.

VLAD PÎRVU

(continuare în pagina 5)

CHEVRON A ORGANIZAT ZIUA PORÞILOR
DESCHISE

Sãtenii au spart ouã în capul
jurnaliºtilor veniþi la Pungeºti
l Chevron vrea sã înceapã explorarea gazelor de
ºist la Pungeºti, în douã-trei sãptãmâni
l George Epurescu: “Am fost sã contracarãm
minciunile Chevron”

Compania Chevron a organi-
zat ieri, la Pungeºti, “Ziua
Porþilor Deschise”, strict

pentru presa centralã ºi localã. Sãte-
nii, în numãr de aproape douã sute,
s-au strâns în jurul perimetrului, po-
trivit presei locale, au aruncat cu
ouã în autocarul jurnaliºtilor ºi au
strigat de pe margine: “Presa rom-

ânã, ca oile la stânã!” ºi “Ponta, nu
uita, România nu-i a ta!”. Preºedin-
tele Asociaþiei ”România Fãrã Ei”,
George Epurescu, ne-a declarat cã a
fost prezent ieri în Pungeºti, împreu-
nã cu asociaþia pe care o conduce, ca
sã protesteze împotriva afirmaþiilor
fãcute de cãtre directorul Chevron
pentru România, Tom Holst, po-

trivit cãrora explorãrile în comuna
vasluianã ar urma sã înceapã în
douã-trei sãptãmâni. Domnia sa a
spus: ”Am fost sã întâmpinãm de-
claraþiile, pentru a contracara min-
ciunile pe care Chevron le spune.

VALENTIN BUSUIOC

(continuare în pagina 6)

Victoria lui Jan Sobieski, regele Poloniei, contra turcilor în

bãtãlia de la Viena - picturã de Jan Matejko (1838-1893).


