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Ia a redevenit obiect vestimentar cotidian
Superba cãmaºã tradiþionalã autoh-

tonã a revenit puternic în atenþia oame-
nilor din aceastã þarã. Dupã o lungã pe-
rioadã în care a zãcut prin muzee sau
prin colþuri ale unor lãzi de zestre, ia a
„ieºit în stradã”, a redevenit un obiect
vestimentar cotidian.

În urmã cu un an ne bucuram cã ia
autohtonã este sãrbãtoritã în lumea
întreagã. Cea mai frumoasã creaþie
vestimentarã a acestui popor se bucurã
de o glorie binemeritatã. Yves Saint
Laurent sau Jean-Paul Gaultier intro-
duceau ia în creaþiile lor apreciindu-i
rafinamentul, în multe capitale din
Europa, femeile înfrumuseþându-se cu
aceastã bluzã deosebitã. Este foarte
bine ca lumea sã ne cunoascã frumuse-
þile, dar este esenþial ca în primul rând

noi sã le redescoperim.
Dacã în urmã cu trei – patru ani o

femeie îmbrãcatã cu o ie pe stradã
era o raritate, acum e un lucru aproa-
pe firesc. Sunt redescoperite ii vechi
de mare valoare, inclusiv sentimen-
talã, sunt create altele noi în care ele-
mentele bluzei tradiþionale împodo-
pesc creaþii vestimentare moderne.

În plus tot mai mulþi tineri aleg por-
tul tradiþional autohton atunci când
decid sã-ºi uneascã destinele. La bi-
sericã, în faþa altarului, sau la petre-
cerile de dupã, apar tot mai des tineri
îmbrãcaþi în ii tradiþionale, de multe
ori acestea fiind moºtenire de fami-
lie, tinerele mãrturisind cã ºi bunicile
sau mamele lor au fost mirese în
exact aceleaºi piese vestimentare. Ia
a fost redescoperitã, o parte din tra-
diþii revin în atenþie, semnalele sunt
foarte bune, ne redescoperim rãdãci-
nile. Un trecut solid, bine conservat
ne poate ajuta sã pãºim mai apãsat
spre viitor. (DAN NICOLAIE)
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sechestru pe rafinãrie în dosarul
ROMPETROL II: Salariaþii rafinãriei
Petromidia au ieºit în stradã, cerând
mãriri salariale PAGINA 5

n BCE va ghida bãncile cum sã-ºi rezolve
problemele creditelor neperformante
înainte de a le impune þinte PAGINA 6

n Fondul Atlante preia
controlul la
“Veneto Banca”

PAGINA 16

n PwC: “Statul trebuie sã ia
mãsuri pentru creºterea
gradului de colectare a
veniturilor bugetare”

PAGINA 4

Un braºovean pãgubit de Credit Europe
Bank a intrat ieri în greva foamei

George Bãlaºa, unul din braºove-
nii care au fost prãdaþi de funcþiona-
rii Credit Europe Bank în urmã cu
ºase ani, a intrat ieri în greva foamei.
El ºi-a ales ca loc de protest strada
Republicii, cea mai vizitatã zonã din
Braºov. El spune cã mai are de recu-
perat 250.000 de dolari de la institu-
þia bancarã. Braºoveanul, stabilit în
SUA, spune cã a avut în cont, înainte
de „acþiunea" funcþionarilor bãncii,
aproximativ un milion de dolari, iar
apoi s-a trezit cu conturile goale.

Când s-a fãcut public jaful, banca a
plãtit aproximativ 750.000 de dolari,
dar restulbanilornu îimai recunoaºte.

„Soþiameaa fost labancã într-ozi ºi
i-au arãtat chitanþe potrivit cãrora aº fi
fãcut tranzacþii prin care am retras
680.000 de lei, dar eu niciodatã nu am
avut lei în bancã ºi nici tranzacþii în lei
nu am fãcut", spune George Bãlaºa,
adãugând: „Am sã mã lupt toatã viaþa
mea pentru a recupera aceºti bani".
OVIDIU VRÂNCEANU, Braºov

(continuare în pagina 8)

ÎNCLEªTÃRI ÎN
CATACOMBELE
PUTERII

Iohannis ºi
spionii –
perfectã armonie
l SIE: “Nu existã
niciun fel de sincopã
sau de deficienþã în
relaþia dintre Serviciu
ºi Preºedinte”
l Preºedinþia:
“Folosirea situaþiei
românului rãpit pentru
speculaþii politice este
inadmisibilã”

Atât preºedintele Klaus Iohannis,
cât ºi Serviciul de Informaþii Externe
(SIE) au vrut sã liniºteascã, ieri, opi-
nia publicã, referitor la problemele
dintre cele douã instituþii, publicate
în presã, în cazul cetãþeanului român
rãpit în Burkina Faso.

Serviciul de Informaþii Externe a
susþinut cã nu existã niciun fel de
sincopã sau de deficienþã în relaþia
instituþionalã dintre SIE ºi Preºedin-
tele României sau Administraþia
Prezidenþialã, potrivit Mediafax, re-
acþia SIE venind în urma informaþii-
lor apãrute în Evenimentul Zilei
conform cãrora preºedintele Iohan-
nis a refuzat sã semneze un docu-
ment, prin care autoriza o operaþiune
specialã, în termeni legali, pentru re-
cuperarea cetãþeanului român rãpit
în Burkina Faso. (A.S.)

(continuare în pagina 3)
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n ATACUL GUVERNULUI CIOLOª LA VICTOR PONTA
SE LASÃ CU URMÃRI
Cristian Ghinea sesizeazã DNA, în legãturã cu
un posibil contract cu dedicaþie pentru
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IOANA GHEORGHIADE, BCR:

“Fãrã investiþii solide în
infrastructura noastrã,
investitorii strãini vor prefera
Polonia sau Ungaria”
l BCR a depãºit cifra de 5 miliarde de lei
finanþãri acordate proiectelor de infrastructurã
localãl Oficialii BCR susþin cã încurajeazã orice
proiect care presupune eliminarea birocraþiei,
creºterea transparenþei procesului de achiziþie
publicã ºi un mediu competiþional corect ºi etic

Investitorii strãini vor prefera Polo-
nia sau Ungaria, fãrã investiþii solide
în infrastructura româneascã, susþine
doamna Ioana Gheorghiade, Director
Executiv Sector Public ºi Finanþarea
Infrastructurii la BCR, adãugând cã
potenþialul de dezvoltare al României
este pus în pericol. Domnia sa este de
pãrere cã se impune din ce în ce mai
mult dezvoltarea strategicã a infra-
structurii pentru transportul de mãrfuri
ºi a celei educaþionale pentru atrage-

rea/pãstrarea investitorilor în Româ-
nia: “Dacãnuseschimbãnimic înace-
astã privinþã, investiþiile se vor con-
centra în continuare în capitalã ºi în
oraºele mari cu forþa de muncã califi-
catã ori în zona de Vest cu lanþul logis-
tic care s-a dezvoltat în acea zonã cu
acces rapid la autostrãzile din Ungaria.
Fãrã o extindere a infrastructurii, inte-
resul companiilor private se mutã pe
pieþele externe”. (A.S.)

(continuare în pagina 8)

Lira sterlinã, la cel mai
ridicat nivel din 2016
l Vot în Marea Britanie, îngreunat de ploi
abundente

Moneda britanicã, lira ster-
linã, a urcat ieri, pe pieþe-
le externe, pânã la cel mai

ridicat curs al anului faþã de dolar,
dupã ce ultimele sondaje de opinie
publicate în cursul derulãrii referen-
dumului din Marea Britanie indicau
victoria taberei ce susþine rãmânerea
þãrii în Uniunea Europeanã.

Lira a urcat cu 0,8% pe piaþa SUA,
la ora localã 10.01, atingând 1,4820
dolari - cel mai ridicat nivel înregi-
strat de la sfârºitul lunii decembrie

2015 pânã acum.
În ultima sãptãmânã, lira sterlinã

s-a apreciat cu 4,2% în raport cu do-
larul, fiind valuta majorã cu cea mai
bunã evoluþie.

Potrivit unui sondaj Ipsos MORI
publicat ieri, în ziua referendumului,
opþiunile votanþilor arãtau 52% pen-
tru rãmânerea în UE, iar 48% pentru
ieºire (Brexit).

Votul a început ieri dimineaþã la
ora 07.00 (ora Londrei) ºi urma sã se
încheie la ora 22.00.

La referendum au putut vota cetã-
þeni britanici care locuiesc în þarã ºi
în statele membre din Commonwe-
alth (Comunitatea Naþiunilor, din
care fac parte state independente,
foste colonii britanice) cu vârsta mi-
nimã de 18 ani, dar ºi cei cu cetãþenie
britanicã aflaþi în strãinãtate, care fi-
gureazã în registrul electoral din
Marea Britanie în ultimii 15 ani.

V.R.
(continuare în pagina 8)

Falimentul politic
al Marii Britanii

C
el mai trist lucru pentru
britanici este cã, oricare
ar fi rezultatul votului la
referendum, el nu schim-

bã, cu nimic, dinamica unui
faliment politic, de mult
anunþat. Sau, poate, existã
totuºi o speranþã?

”Englezul este fãcut pen-
tru timpuri de crizã”! Bal-
dwin încã avea un temei pen-
tru credinþa sa. Englezul pe
care-l reprezenta el, însã, la
1924, era cu totul altul decît
cel pe care îl reprezintã David Came-
ron, astãzi. ªi nu mã refer la lumea

exterioarã în care trãieºte ºi avansuri-
le ei tehnologice, ci la cea interioarã,
la armãtura valorilor ºi la materialul
structurilor de caracter din care erau

ei alcãtuiþi. Diferenþa
mãsoarã, în fapt, falimentul
generaþiilor pentru care po-
litica s-a redus la intriga ºi
sforãriile necesare parveni-
rii ºi menþinerii la vîrf, com-
binate cu jalnicul spectacol
mediatic, menit sã creeze
”imagini”, nu oameni politi-
ci, sã adune voturi, cît mai

multe, nu conteazã cum!
Sau, poate cã, totuºi, Winston

Churchil avea dreptate cînd definea
poziþia singularã a Marii Britanii în
raport cu Europa: ”Noi suntem în
Europa, dar nu aparþinem acesteia;
suntem interesaþi ºi asociaþi, dar nu
absorbiþi; noi nu aparþinem nici unui
continent, ci tuturor.” Paradoxal sau
nu, Churchil dãdea aceastã definiþie,
folosindu-se de un gînd al marelui
predecesor, Lordul Bolingbroke
(1678-1751), într-un faimos articol
în care schiþa singurul proiect pe care
îl credea viabil pentru vechiul conti-
nent: ”Statele Unite ale Europei”.
Era în anul 1930!

(continuare în pagina 3)

Ansamblul ”Doina Gorjului”

BREXIT

Brexit? Nu conteazã, UE are nevoie
de un referendum pentru suspendarea
realitãþii!

Rezultatul final al referendu-
mului din Marea Britanie nu
se cunoaºte deocam-

datã. Ceea ce se cunoaºte, dar
ºi recunoaºte, este cã Bre-
xit-ul ar scoate la luminã o
Uniune Europeanã “disfunc-
þionalã ºi neatractivã”, dupã
cum a scris revista Der Spie-
gel.

Dar de ce s-a ajuns aici? De
la apariþia sa în forme organizate, ci-
vilizaþia umanã a fost o permanentã
luptã împotriva entropiei. Prin acþiu-

nile lor din perioada postbelicã, eli-
tele europene au acþionat exact in-

vers ºi au accelerat entropia
socialã, prin subminarea
structurilor sociale naþionale,
în numele uniformizãrii ºi
pãcii.

Un factor fundamental al
dezvoltãrii statelor europene
din ultimele secole l-a repre-
zentat competiþia între struc-

turile sociale existente în acele pe-
rioade, iar un rezultat al acestei com-
petiþii a fost ºi formarea statelor

naþionale.
Toatã evoluþia Europei, al cãrui

rezultat este cunoscut sub numele de
“civilizaþie occidentalã”, se datorea-
zã acestui fenomen.

Da, au existat conflicte. Unele
s-au extins la nivel mondial ºi au
avut ca rezultat zeci de milioane de
morþi. Dar este acesta un argument
suficient pentru uniformizarea so-
cialã a Europei ºi transformarea ei
într-o “colonie” a dependenþilor de
asigurãrile sociale?

(continuare în pagina 3)
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