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T
udor Vladimirescu repre-
zintã una dintre figurile tra-
gice ale istoriei naþionale.
Importanþa revoluþiei con-
duse de el în urmã cu 200 de
ani a fost una incontestabilã,
chiar dacã au existat nume-
roase manipulãri ale tendin-

þelor ºi resorturilor acesteia în perioada
comunistã. Cert este cã revoluþia de la
1821 a reprezentat un cutremur care a
reaºezat o parte dintre straturile societãþii
autohtone, cu aceastã ocazie dispãrând
domniile fanariote, dar s-au ºi
însãmânþat ideile care au rodit ceva mai
târziu, în anul revoluþionar 1848 ºi mai
ales în 1877, când am obþinut indepen-
denþa faþã de Imperiul Otoman.

Învins, trãdat, ucis, Tudor Vladimire-

scu a reprezentat o conºtiinþã naþionalã,
sacrificiul sãu fiind unul asumat ºi nece-
sar pentru constituirea viitoare a statului
naþional.

Declaraþia de la Padeº a marcat înce-
putul miºcãrii lui Tudor Vladimirescu,
iar o frazã legatã de acest moment a fost
citatã adesea: ”Patria este poporul, iar nu
tagma jefuitorilor”. Chiar ºi memoria re-
centã a internetului reþine aceastã frazã,
dar ºi multe alte lucruri despre Tudor
Vladimirescu, inclusiv Wikipedia alocã
spaþii generoase marelui revoluþionar.
Tudor Vladimirescu s-a nãscut în satul
Vladimir, judeþul Gorj într-o familie de
moºneni.

A învãþat carte ºi limba greacã în casa
boierului Ioniþã Glogoveanu, din Craio-
va, care l-a fãcut administrator de moºie

ºi care l-a folosit în afacerile de negoþ,
mai ales la exportul de vite. În 1806 a fost
numit vãtaf de plai la Cloºani, adicã ad-
ministrator al unui district de munte, fun-
cþie pe care o va deþine pânã în 1820. În
perioada 14 iunie-26 decembrie 1814 a
efectuat o cãlãtorie la Viena, în perioada
Congresului de Pace (1814-1815), pen-
tru a lichida moºtenirea soþiei lui Nicolae
Glogoveanu, decedatã la Viena, ºi pentru
a-i aduce în þarã fetiþa. Cunoscãtor al lim-
bii germane, Tudor Vladimirescu a putut
sã urmãreascã problemele politice care
se dezbãteau în presã în capitala Impe-
riului Austriac.

Tudor Vladimirescu ºi-a constituit o
avere prin cumpãrare de pãmânt, fãcând
comerþ pe cont propriu. Afãcut parte din
rândurile pandurilor - armatã cu obligaþii
semipermanente - ºi a participat la rãzbo-
iul ruso-turc din 1806 - 1812, fiind re-
compensat de oficialitãþile ruse cu Ordi-
nul Sfântului Vladimir, clasa a III-a.
Întors în þarã, Tudor a aflat cã garnizoana
otomanã din Ada-Kaleh, care cutreierase
judeþele Mehedinþi ºi Gorj, distrusese ºi
gospodãria lui de la Cerneþi. Prezent apoi
la Bucureºti pentru susþinerea unui pro-
ces de moºie în faþa Divanului, Tudor
aflã de hotãrârea Eteriei de a porni
miºcarea de eliberare a Greciei. Consi-
derând momentul prielnic pentru a ridica
poporul la luptã, are unele discuþii cu re-
prezentanþii Eteriei pentru cooperare mi-
litarã, pentru ca „pandurii sã înlesneascã
trecerea lui Ipsilanti peste Dunãre“. A
semnat o înþelegere cu Comitetul de
oblãduire prin care Tudor urma sã ridice
„norodul la arme“, având drept obiectiv
înlãturarea regimului fanariot. Conþinu-
tul prea revoluþionar al „Proclamaþiei de

la Padeº“ i-a speriat pe boieri, care trimit
corpuri de oaste pentru a-l opri. Diplo-
mat, Tudor asigurã în permanenþã
paºalele de la Dunãre ºi Poarta Otomanã
cã poporul s-a revoltat din cauza „cum-
plitelor patimi ce suferã din partea unirii
pãmântenilor boieri, cu cei dupã vremi
trimiºi domni ºi ocârmuitori acestui no-
rod“. Intrând în Bucureºti în fruntea
„adunãrii poporului“, este primit cu en-
tuziasm de cãtre masele populare din ca-
pitalã. Preia de fapt, în primãvara anului
1821, conducerea þãrii, fiind numit de
popor „Domnul Tudor“. Prezenþa lui
Alexandru Ipsilanti la Bucureºti în frun-
tea unei armate nedisciplinate, dupã ce
acþiunea lui fusese dezavuatã, ca ºi a
românilor de altfel, de cãtre Rusia, l-au
pus într-o situaþie dificilã. Tudor îi cere

conducãtorului Eteriei sã treacã
Dunãrea, aºa cum promisese iniþial,
pentru ca Þara Româneascã sã nu fie
transformatã în teatru de rãzboi.
Conducãtorii eteriºtilor au pus la cale un
complot pentru a-l îndepãrta. Trãdat,
Tudor Vladimirescu fost luat prizonier
la Goleºti la 21 mai, dupã care a fost ucis
de ºefii eteriºtilor la Târgoviºte, în
noaptea de 27 spre 28 mai, fiind învinuit
de colaborare cu otomanii împotriva
revoluþionarilor greci.

Cu siguranþã cã despre Tudor Vladi-
mirescu ºi despre moºtenirea lui se poate
vorbi mult mai mult, iar acest lucru s-a
fãcut, pe bunã dreptate, în marile cãrþi de
istorie.

OCTAVIAN DAN

Ilustraþie - MAKE

CÃTÃLIN BUZDEA,
ACÞIONAR SIF5:

“Pentru SIF
Oltenia, ASF
a jucat rolul
lupului pus
paznic la oi”
l “Fondurile de pensii, care
cunosc practicile grupãrii
Lakis-Drãgoi de prejudiciere
a investitorilor, au început
sã-ºi vândã acþiunile la SIF5"

Prioritatea noii
conduceri a SIF
Oltenia nu este
apãrarea interesului
acþionarilor, ci
prejudicierea lor

C
red cã în ultima vreme, dimensiu-
nea ºi gravitatea corupþiei din
România au mai scãzut. Se mai
dau ºpãgi la poliþiºti, dar nu la fel

de des. Se mai fac construcþii anapoda,
pe ºpãgi, dar nu tot timpul. Se mai fac,
probabil, chiar ºi legi cu dedicaþie contra
cost, dar mai rar. Totuºi, în zona afaceri-
lor, schimbãrile în bine sunt ceva mai
evidente. Dacã la început succesul se
clãdea în mare parte pe legãturile cu sta-
tul, acum cei mai mulþi oameni de aface-
ri câºtigã în special datoritã abilitãþilor
antreprenoriale. Este direcþia normalitã-
þii!

Investitorii de la BVB încã
nu au parte de valul
schimbãrilor în bine din
societatea româneascã

Însã, investitorii în acþiuni sau obliga-
þiuni tranzacþionate la Bursa de Valori
Bucureºti (BVB) încã nu au parte de va-
lul schimbãrilor în bine. Investesc la bur-
sã din 2003 ºi resimt pe propria piele ace-
astã stare de fapt.

În cele ce urmeazã am sã vorbesc de-
spre situaþia de la SIF Oltenia (SIF5),
pentru cã acolo am investit cel mai mult.
Am decis sã investesc acum aproape
zece ani, datoritã încrederii faþã de echi-
pa de administrare de la SIF5, condusã
de domnul preºedinte Tudor Ciurezu.
Am fost convins de politica de acordare a
dividendelor ºi de rãscumpãrare a acþiu-
nilor proprii. Succesul acestei direcþii s-a
vãzut în mulþumirea investitorilor ºi, prin
urmare, în creºterea preþului acþiunilor
SIF5.

Lucrurile însã s-au schimbat dramatic
anul trecut. Când nimeni nu se aºtepta,
echipa condusã de domnul preºedinte
Tudor Ciurezu a fost revocatã de la con-
ducerea SIF5. Nu a fost o schimbare în
acord cu voinþa acþionarilor, ci o miºcare
orchestratã de gruparea Lakis-Drãgoi.
Despre aceastã grupare ºi ilegalitãþile co-
mise la SIF Banat-Criºana (SIF1) ºi SIF
Muntenia (SIF4) s-a scris pe larg în Zia-
rul BURSA. Dar, dincolo de eforturile
grupãrii Lakis-Drãgoi, la aceastã opera-
þiune a contribuit din plin ºi o instituþie a
statului, al cãrei rol era sã nu permitã aºa
ceva!

Nu cred cã mã înºel dacã spun cã este
vorba despre una dintre puþinele instituþii
care a reuºit sã-ºi menþinã nivelul de co-
rupþie pe care îl avea ºi înaintea aderãrii
României la Uniunea Europeanã.

CÃTÃLIN BUZDEA,
ACÞIONAR SIF5

(continuare în pagina 9)

A
utoritatea de Supraveghere Financiarã
(ASF) a jucat rolul lupului pus paznic la oi
în cazul SIF Oltenia (SIF5), societate a cã-
rei conducere a fost schimbatã anul tre-

cut, spune Cãtãlin Buzdea, acþionar important al
societãþii de investiþii financiare din Craiova ºi
care a candidat, recent, la un loc în Consiliul de
Administraþie al SIF-ului.
În toamna anului trecut, conducerea SIF Oltenia
a fost înlocuitã în urma votului unui grup format
din SIF Banat-Criºana (SIF1), SIF Muntenia (SIF4)
ºi un mãnunchi de fonduri de investiþii finanþate
în diferite proporþii, în unele cazuri chiar inte-
gral, de cele douã SIF-uri, dar pentru care ASF a
spus cã nu a identificat elemente care sã indice
cãtre prezumþia de acþiune concertatã.
Cãtãlin Buzdea, de profesie jurist, deþine ºi ad-
ministreazã, din anul 2000, firma LIN&EMA, so-
cietate din judeþul Alba ce practicã comerþul
en-gros cu produse alimentare ºi are circa 70 de
angajaþi. Societatea a contestat în instanþã deci-
ziile adunãrii acþionarilor SIF Oltenia din data de
29 octombrie 2020, când a fost ales un nou Consi-
liu de Administraþie.
Redãm, integral, materialul pe care investitorul
SIF Oltenia ni l-a transmis.

ANDREI IACOMI

Eroi ai naþiunii române
Ecaterina Teodoroiu ºi Tudor Vladimirescu au fost declaraþi “Eroi ai naþiunii româ-
ne”, iar 2021 este “Anul Tudor Vladimirescu”, potrivit unei legi promulgate de
preºedintele Klaus Iohannis. Conform actului normativ, Tudor Vladimirescu este
declarat “Erou al naþiunii române”, “pentru rolul marcant, curajul, eroismul ºi
sacrificiul lui din timpul Revoluþiei din 1821", iar Ecaterina Teodoroiu ”pentru
rolul marcant, curajul, eroismul ºi sacrificiul ei din timpul Primului Rãzboi Mon-
dial". Cei doi urmeazã sã fie comemoraþi, anual, în data de 23 ianuarie, respec-
tiv 22 august. Cu acest prilej, autoritãþile administraþiei publice centrale ºi loca-
le, precum ºi de instituþiile publice de culturã din þarã ºi din strãinãtate pot or-
ganiza programe ºi manifestãri cu caracter cultural-ºtiinþific. Evenimentele or-
ganizate în cadrul “Anului Tudor Vladimirescu” sunt “menite sã marcheze
aspecte cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la Revoluþia de la 1821 condusã de
Tudor Vladimirescu ºi care a fost unul dintre evenimentele care au marcat înce-
putul procesului de renaºtere naþionalã a României”. Autoritãþile administra-
þiei publice centrale ºi locale pot acorda sprijin logistic ºi/sau financiar, dupã
caz, pentru programe de promovare a “Anului Tudor Vladimirescu”, iar Socie-
tatea Românã de Televiziune ºi Societatea Românã de Radiodifuziune pot in-
clude în programul zilei aspecte de la evenimentele ocazionate de sãrbãtori-
rea “Anului Tudor Vladimirescu”.
Pe 27 mai se împlinesc 200 de ani de la moartea lui Tudor Vladimirescu. n


