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UN FENOMEN DE CARE SOCIETATEA ROMÂNEASCÃ NU POATE SCÃPA

Funcþionarul public
care se crede
stãpânul publicului

R
ecenta decizie a Autori-
tãþii de Supraveghere
Financiarã prin care s-a
oficializat inexistenþa
conflictelor de interese
între SIF-uri ºi SAI-uri-
le care voteazã
la adunãrile ge-

nerale ale SIF-urilor cu acþiunile
SIF-urilor (cumpãrate cu banii
aceloraºi SIF-uri) nu ar trebui sã
fie privitã de nimeni drept surpri-
zã, deºi neregula este evidentã.
Pur ºi simplu, ASF continuã sã
presteze pentru Cooperativa!.

Am expus ASF în mod public,
asumându-mi astfel riscul sã devin þinta
uneia dintre cele mai puternice instituþii
ale statului. De teama repercusiunilor, nu
existã prea multe reacþii similare în
rândul participanþilor în piaþa de capital
româneascã. Dar cred cu tãrie cã liberta-

tea de exprimare trebuie apãratã, iar ne-
regulile sã fie arãtate opiniei publice, cu
riscurile de rigoare.

Percepþia ASF în rândul investitorilor
sau a altor participanþi ai pieþei de capital
este în acest moment sub orice limitã ac-

ceptabilã pentru o instituþie pu-
blicã, mai ales într-un stat cu pre-
tenþii europene. Însã ASF nu este
singura instituþie cu o asemenea
imagine. Existã destule instituþii
publice româneºti slabe, incom-
petente sau corupte. Dar din feri-
cire pentru societatea româneascã,
mai existã ºi instituþii care îºi iau în

serios datoria faþã de comunitate. Este im-
portant sã înþelegem cum ºi de ce foarte
multe instituþii sunt disfuncþionale. Nu
este deloc uºor de gãsit explicaþia pentru
disfuncþionalitatea acestor instituþii.

Sã luam cazul ASF! Aici, în princi-
piu, problema pleacã de la vârf. Iar atât

timp cât conducerea reflectã ºi reprezintã
preferinþele aleºilor din parlament, atun-
ci problema disfuncþionalitãþii este una
foarte complicatã, care þine, pânã la
urmã, de funcþionarea democraþiei rom-
âneºti. Nu este deloc surprinzãtor cã
mentalitatea dominantã în rândul fun-
cþionarilor de vârf ai ASF se aseamãnã
izbitor cu cea afiºatã de foarte mulþi par-
lamentari. Esenþa acestei mentalitãþi este
urmãtoarea: funcþionarii unei instituþii
publice româneºti disfuncþionale nu se
considerã în slujba publicului. Cu toate
cã se numesc funcþionari publici, sau
“public servants” cum se spune mai po-
trivit în limba englezã, aceºtia acþioneazã
fiind convinºi cã sunt pe cont propriu ºi
deloc în slujba comunitãþii.

Spre exemplu, asefiºtii au avut ºansa
sã înþeleagã de peste un an, explicat foar-
te clar de mine, dar ºi de alþii, cã toþi ac-
þionarii SIF-urilor (un numãr uriaº de oa-

meni în România) sunt fãrã niciun dubiu
prejudiciaþi de cei care au ajuns admini-
stratorii SIF-urilor. Ceea ce au fãcut slu-
jitorii investitorilor (funcþionarii publici)
de la ASF în privinþa acestor fapte con-
crete care afecteazã negativ piaþa regle-
mentatã este ZERO. Asefiºtii n-au luat
absolut nicio mãsurã sã gãseascã o solu-
þie pentru aceastã problemã gravã a pie-
þei de capital. Nici mãcar nu au pretins cã
ar face ceva. De ce oare asefiºtii nu au ac-
ceptat sã se întâlneascã cu membrii sau
conducerea Asociaþiei Investitorilor la
SIF-uri (AISIF), sã discute ºi eventual sã
gãseascã soluþii pentru nemulþumirea
legitimã a investitorilor?

Acum câteva zile, întâmplãtor, am
fost la o agenþie CEC Bank. Un domn
care pãrea trecut de 80 de ani a intrat sã
întrebe dacã a primit “vreun ban” (divi-
dend) de la SIF Muntenia.

(continuare în pagina 4)

Ilustraþie de MAKE

Invazia, varianta scurtã

M
ijlocul sãptãmânii, e o searã
obiºnuitã în Drumul Tabe-
rei, cartier mãrginaº al Bu-
cureºtiului. Mã relaxam pe

balcon, asistând la spectacolul
obiºnuit - copilul vecinilor de sus
dãrâma ceea ce încã a rãmas ne-
dãrâmat folosindu-se pentru a
zdrobi lucruri de pardoseala lui,
tavanul meu, traficul aglomerat
(chiar dacã acum avem metrou)
mã þine la punct cu repertoriul de
înjurãturi, o gospodinã executa o
tocanã pe care probabil a uitat-o,
din nou, pe foc, soarele apune fãrã gra-
bã. În aceastã atmosferã idilicã aud pri-
ma bubuiturã.

Vin ºi urmãtoarele.
Privesc cerul, scrutez pãmântul.
Nimic vizual, doar auditiv. Zgomotul

devine tot mai puternic. Sã fie ruºii? Nu
sunt singurul care crede asta. Pe trotuarul
din faþa blocului e agitaþie. Bubuiturile
sunt tot mai puternice. Aº spune asurzi-
toare. Dacã aº fi avut un cuþit în mânã (al-
tfel am în posesie o întreagã colecþie), aº

fi putut sã tai felii de panicã. Nu ºtiu la ce
mi-ar fi folosit, dar aº fi fãcut-o. Recu-
nosc, începusem sã mã sperii. Tot aºtep-
tam sã vãd un avion, o rachetã, o dronã,

un corb, bine, mãcar un fluture,
ceva care sã zboare.

Nimic.
Încep sã discut cu membrii fa-

miliei. Invoc rãzboiul, emit opinii.
Bubuiturile continuã, au tre-

cut deja zece minute, aud ºi ceva
strigãte din bloc. Nu mai e de
glumit.

M-aº ascunde undeva.
În debara!
Nu se poate, e plinã cu lucruri inutile.
Cât de mult seamãnã debaraua asta cu

memoria mea!
Zgomotele se intensificã în stradã.

Copilul vecinilor s-a liniºtit, nu-i place
concurenþa.

Un tânãr strigã la un bãtrân care nu
mai are bani sã-ºi cumpere baterie la
apartul auditiv: ”E meci în Ghencea, se
dau artificii”.

(continuare în pagina 10)

Sfîrºitul lumii la doi bani
bucata

T
oate se scumpesc pe lumea asta.
Era sã zic, fãrã excepþie. M-am
oprit la timp. Mai sunt cîteva
”mãrfuri” al cãror preþ continuã

sã scadã. Piaþa e inundatã ºi nimeni nu
mai pare dispus sã cumpere. Sau, oricît
ar cumpãra, tot rãmîne mai mult decît
trebuie. Mult mai mult. Marfuri de doi
bani bucata. Aproape pe degeaba. Una
dintre acestea este ºi ”sfîrºitul lumii”.
Un fel de bau-bau menit sã trezeascã, sã
sporeascã ºi sã facã permanentã groaza
în sufletele ºi minþile bieþilor locuitori ai
planetei.

Primul fapt interesant ºi demn de re-
marcat este acela cã ”nevoia” de a bãga
mase uriaºe de oameni în rãcori, planeta
întreagã dacã se poate, este o achiziþie re-
lativ recentã în trusa cu ”jucãrii” a mari-
lor sforari ai lumii. Ea a început sã fie te-
statã ºi scoasã la lucru destul de repede
dupã încheierea celui de al doilea rãzboi
mondial. De fapt, dupã ce încercãrile de
înþelegere între Stalin ºi ”partenerii” sãi

occidentali în privinþa viitorului ºi a reu-
nificãrii Germaniei au eºuat ºi s-a trecut
la varianta împãrþirii forþate a Berlinului,
a Germaniei, a Europei, a Lumii. Politica
”Zidurilor”, a ”Blocurilor”, a ”Cortinei
de fier” ºi a ”Lagãrelor” ºi-a tãiat pîrtie
pentru urmãtoarea jumãtate de secol.
Ingredientul esenþial ºi universal: frica.
Frica de urmãtorul sfîrºit al lumii. Mili-
tar! Iniþial, ameninþarea a fost un nou rãz-
boi mondial. Previzibil ºi prezis dacã
mãsurãm temperatura confruntãrii
Est-Vest în punctele critice, ”Criza Berli-
nului” (1961) ºi ”Criza Cubanezã”
(1962). A urmat, apoi, lungul drum al
nopþii cãtre zi numit rãzboiul rece, domi-
nat de la un capãt la altul de ameninþarea
sfîrºitului lumii sub semnul apocalipsei
nucleare. Totul trebuie sã rãmînã înghe-
þat, aºa cum e, nimic sã nu se schimbe, ni-
meni sã nu miºte în front. Altfel, cata-
strofa e gata ºi purcica moare în coteþ,
înainte sã ajungã scroafã!!

(continuare în pagina 4)

”Toate proiectele aflate
în derulare în regiunea de
dezvoltare Sud -
Muntenia au o
componentã smart”

(Interviu cu Liviu Muºat, directorul general al
Agenþiei de Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia)

Reporter: Dupã doi ani de pandemie,
care sunt efectele asupra activitãþii
Agenþiei?

Liviu Muºat: În cei doi ani de când
omenirea se confruntã cu pandemia de
Covid 19, Agenþia pentru Dezvoltare
Regionalã (ADR) Sud Muntenia ºi-a
adaptat din mers activitatea. Putem spu-
ne cã, în acest moment, activitatea Agen-
þiei se desfãºoarã normal, chiar dacã
multe dintre întâlnirile cu potenþialii be-
neficiari sau colaboratorii noºtri au avut
ºi au loc online. Comparativ cu anii pre-
cedenþi, deºi nu am reuºit sã organizãm
la fel de multe evenimente cu participare
fizicã, foarte important pentru noi este

faptul cã utilizarea platformelor online
ne-a permis transmiterea informaþiilor
necesare în timp util ºi acordarea unui rã-
spuns prompt tuturor solicitãrilor
primite.

Pentru a ne proteja angajaþii, dar ºi co-
laboratorii am implementat toate mãsuri-
le indicate de autoritãþile competente,
atât la sediul central din Cãlãraºi, cât ºi la
birourile judeþene din Argeº, Dâmbovi-
þa, Giurgiu, Ialomiþa, Prahova ºi Teleor-
man.

A CONSEMNAT

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

T
oate proiectele aflate în derulare în regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia au o componentã smart,
întrucât acestea genereazã rezultate precum o economie competitivã, inovaþii tehnologice ºi ºtiinþifi-
ce transferabile, precum ºi capital uman înalt calificat, subliniazã Liviu Muºat, directorul general al
Agenþiei de Dezvoltare Regionalã (ADR) Sud Muntenia. În cadrul unui interviu, domnia sa ne-a spus:
”Toþi paºii fãcuþi de beneficiarii Programului Operaþional Regional 2014-2020 reprezintã o cãrãmidã

pusã la clãdirea oraºelor smart, însã pentru a ajunge sã vorbim cu adevãrat despre ceea ce este definit ca fiind
«Smart City», trebuie sã parcurgem un drum de câþiva ani. Rezultatele vor fi vizibile abia în perioada urmãtoare,
cel mai probabil începând din anul 2023”.

OMUL SF(M)INTEªTE LOCUL

DAN

NICOLAIE

BEN

MADADI

A venit ºi sfîrºitul rãzboiului rece, s-a prãbuºit cortina de fier, Ger-
mania a fost reunificatã, Europa de Est a evadat din lagãrul stalinist,
URSS a ieºit în bucãþele de pe scena istoriei ºi totul pãrea pregãtit
pentru instalarea kantienei ”pãci eterne”. Dar cum dãdea ea, pacea,
sã iasã la rampã ºi sã fure inimile publicului de pretutindeni, iaca ºi
cioturile puse în cale de mîna nevãzutã a istoriei, uite-aºa, unul dupã
altul….ca sã aibã de ce sã se împiedice primadona ºi sã se facã de
rîsul lumii.
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