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SSFFÎÎRRªªIITTUULL  CCIICCLLUULLUUII  IINNCCOOEERREENNTT

Eseurile ce formeazã aceastã cercetare reprezintã un gen de pionierat ºi por-
nesc, la drept vorbind, din goluri. Ele ilustreazã o sforþare de a fi mai degrabã – ºi întîi
de toate – expresia datoriei morale ºi abia apoi trebuinþa de a se ridica intelectualiceºte
din contingent spre a proiecta în viitorul indefinit imagini ce s-ar putea, vreodatã, constitui.

Gestul însuºi este neobiºnuit. Cãci într-o þarã unde totul se consumã cu o furie
ininteligibilã într-un prezent obsesiv ce întunecã orice gînd cu filosofie, a gîndi ºi la un
mîine apropiat este atitudine excentricã ºi pãgubitoare. Orice îndemnare cãtre proiect,
model ºi prognozã altfel decît formulînd sofismul propagandistic lipseºte. Totul pare a
se desfãºura într-un fel de semiobscuritate populatã de nãluci unde pasul, lent ºi ºovãitor,
ce se face, se face palpînd doar ºi fãrã vreo contribuþie a minþii ce dezleagã energia în
mod socotit ºi creeazã obiective, scopuri definite ºi þel capabil de agregare popularã.
Lipseºte, de fapt, modelul naþional, ideea însuºitã ce ar trebui sã traducã nu doar „cum
va fi România de mîine“ ci, în ultimã analizã, pînã unde, pînã cînd ºi ce ar putea aceas-
ta deveni. 

Lipsesc, bineînþeles, ºi miturile ce pun în miºcare, adeseori fãrã sã trebuiascã
eforturi ºi impuls, marile roþi sufleteºti ale colectivitãþilor ce îºi doresc soluþii ºi se nutresc,
oricît ar pãrea de extravagant, cu idealuri.

La drept vorbind, maladia lipsei de proiect defineºte lumea de aici de prea
multã vreme ºi capãtã aspect cronic dar aceasta nu însemneazã a renunþa, aºteptînd
cu pasivitate sã ni se încheie ciclul istoric cãci datoria vieþii noastre este, în ireductibil,
de a face ceea ce trebuie fãcut, indiferent de ceas istoric, context ºi sacrificiu.

Prezenta culegere de dizertaþii continuã „Deceniul straniu“ ºi completeazã punc-
tul de vedere anterior, fiind, la drept vorbind, nu examinare economicã doar, ci filozofie
socialã, arãtînd efort de a scoate din neclaritatea prezentului concluzia valabilã pentru
colectivitãþi. Cãci oricîtã confuzie pestriþã ºi aer de iarmaroc ne-ar înconjura, ceea ce
pare inovaþie incongruentã repetã adeseori paºi altãdatã fãcuþi ºi într-un viitor indecis
îºi aflã aºezãrile pozitive. De fapt, realitãþile se organizeazã ºi singure în procese ce înain-
teazã în semiîntunericul istoriei oarbe ºi cînd ajung sã se vadã cu mai multã claritate
uimesc ºi sînt neînþelese deºi, unele, s-au mai produs vreodatã aici. Contrar opticii comune,
ce observã imediatul ºi doar întrevede dincolo de el, toate par a se reproduce în forme
anterioare, cãutîndu-ºi rînduiala potrivitã ºi azi, ca ºi alaltãieri ºi poate ca ºi mîine. Dar,
indiferent de acest blestem, supra-contingent, al „zidului neisprãvit“ ciclul incoerent
recent se sfârºeºte. Cine „a apucat“ sã deþinã fãrã efort ori iscusinþã, deþine ºi, dacã
este capabil, va dezvolta, iar dacã nu, dispare ca o buruianã nefolositoare. „Plîngerile
sociale“ nu mai sînt astfel de nici un folos ºi rãmîne doar proba capacitãþii, ce se dã ca
examen final în faþa timpului neiertãtor. Din perspectiva epilogului venit vreodatã s-au
risipit nu doar averi ci colectivitãþi întregi, popoare ºi þãri astfel încît ceea ce e azi „reprezen-
tativ“ dar inconsistent mîine se stinge dacã nu creeazã orice fel de valori. Esenþial rãmîne
ceea ce se produce, urma lãsatã vizibil sau poate cu dîrã mai adîncã în þãrîna întotdeau-
na umedã a istoriei care nu ascultã de nimic.

Bucureºti, Octombrie 2003
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„„RROOMMÂÂNNIIAA  DDEE  VVIITTRRIINNÃÃ““
TTRREEII  DDIIZZEERRTTAAÞÞIIII  DDEESSPPRREE  PPIIAAÞÞAA RREEZZIIDDEENNÞÞIIAALLÃÃ

„„IImmoobbiillee  ddee  pprreessttiiggiiuu““,,  vviillee  ººii  ppaallaattee

În pofida unor comentarii, superficiale ºi necalificate, ce susþin cã „piaþa
imobiliarã“ ar fi fost „în recesiune“ ºi situatã „la un minim istoric“ cãtre 2001,
arãtînd „vagi semne de însãnãtoºire“, situaþia nu-i nici pe departe aceasta.
Cînd nu sînt generate de incompetenþã, astfel de concluzii provin din obser-
vaþia exclusivã a „pieþii de vînzãri de apartamente"; dar aceasta nu-i o „piaþã“
propriu-zisã ºi, în orice caz, nu este ppiiaaþþaa  iimmoobbiilliiaarrãã  aaddeevvããrraattãã unde se
înglobeazã alte numeroase domenii ce au ponderea, în realitate. De fapt,
evoluþiile în imobiliar tind, în chip evident, sã se transforme într-o „piaþã“ diver-
sificatã ºi nu doar într-o simplã activitate monocolorã de „vînzãri ºi închirieri
mici“. Azi, în recesiune – care confirmã anumite încheieri – mîine, în stabi-
lizare dar ca o activitate „de fundal“, sãvîrºitã de mici intermediari pregãtiþi
aproximativ, ppiiaaþþaa  ddee  aappaarrttaammeennttee se aºeazã treptat în poziþia perifericã unde
stã – netulburatã, dar ºi nebãgatã în seamã – în economiile stabile ºi com-
plexe. Altele sînt dezvoltãrile ce dau atît „culoare“ cît ºi valoare pieþii de acest
gen. A desfãºura acest tablou de multiple teme ºi obiective ar fi, bineînþeles,
fãrã sens ºi plictisitor cãci sînt zeci de segmente de activitate dintre cele mai
diferite, unele atît de puþin cunoscute în România încît par a fi de-a dreptul
exotice. Apoi, ar fi ºi inutil cãci observatorii calificaþi le pot identifica uºor chiar
ºi pe piaþa imobiliarã româneascã, însã, de bunã seamã, aceºtia nu sînt prea
numeroºi. Mã rezum doar sã observ cã, aici, caracterul preponderent social,
determinat de noþiunea de „locuinþã“, activ ºi majoritar pînã mai deunãzi, se
stinge ºi dispare în caracterul iinnvveessttiiþþiioonnaall, ccoommeerrcciiaall ºi rreezziiddeennþþiiaall  ce dã nota
dominantã a ultimilor ani ºi categoric cã se va instala definitiv de acum înainte.
Bineînþeles cã, în aceste date, ºi prognozele vor fi simþitor mai complexe decît
pînã azi iar aannaalliizzaa  ddee  ppiiaaþþãã, fãcutã de cîte un jurnalist ce colecteazã „preþuri“
de la cîte o agenþie imobiliarã ºi se împãuneazã cu concluziile lui „ºtiinþifice“,
va cãdea în deriziune cînd va fi desfãºuratã în acelaºi mod incompetent ºi facil.
Apare, deci, ppiiaaþþaa  mmaarree, autenticã, unde circulã bani sub formã de mize con-
siderabile, investiþii calculate corespunzãtor ºi sume ameþitoare. De bunã seamã
cã vor apãrea ºi fenomenele tipice „de piaþã“, inclusiv în speculaþiile grandioase
ºi „prãbuºirile de preþuri“.

Dar pînã atunci mai e. ªi de ce aceasta ? Pentru cã, de fapt, piaþa imo-
biliarã nu reacþioneazã încã aºa cum ar trebui în faþa unor fenomene exte-
rioare, aparþinînd „pieþii generale“ ori „vieþii sociale“ din mediul local deºi,
în sine, este suficient de afectatã ºi „încurcatã“ de acestea. Iatã numai douã
exemple, ca sã se înþeleagã mai bine. Pe la jumãtatea lui 2001, douã accente
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majore ar fi putut produce perturbaþii considerabile în imobiliar, cãci atacã
nivelul de fundament ºi au penetraþie evidentã: ppssiihhoozzaa  sseeiissmmiiccãã ºi eevvoolluuþþiiiillee
ddeetteerrmmiinnaattee  ddee  rreeddoobbîînnddiirree, cel dintîi un fenomen, cu precãdere, bucureº-
tean. În Occident, pe pieþele cu funcþionare „de piaþã“, astfel de evenimente
ssoocciiaallee ºi ddee  mmeennttaalliittaattee ar fi afectat cu siguranþã „structurile“ deja constitu-
ite ºi încã într-o manierã ce ar fi greu de anticipat de aici; însã este indiscutabil
cã efectele ar fi fost vãdite. La noi, piaþa imobiliarã nu resimte încã decît parþial
aceste situaþii de ccoonntteexxtt  llooccaall ºi probabil le va absorbi lent dar impenetra-
bil, precum o sugativã picãturile de cernealã. Dar este posibil, totuºi, sã se
modifice, în viitorul imediat, ceva în mod radical pe aceste teme?

Opinia mea este cã mai degrabã nu. De multã vreme se ºtie cã Bucu-
reºtii sînt, din punctul de vedere al riscului seismic, un oraº periculos, este,
de fapt, mmaarreellee  bboollnnaavv  aall  EEuurrooppeeii. Strãzile lui centrale (de fapt, aria ce se denu-
meºte „Marile Bulevarde“) sînt împînzite de clãdiri de antreprenor, multe din-
tre ele ccaassee  ddee  rraappoorrtt, ridicate pentru exploataþie prin închiriere – destul de
fragile la origine ºi astãzi pur ºi simplu de nelocuit. ªi totuºi, sînt destui – mai
ales strãini – care îºi doresc sã locuiascã ori sã organizeze un mic birou de
reprezentanþã în „downtown“ ºi „dau cît nu face“, riscînd nu doar bani, de
bunã seamã. Se va modifica aceastã atitudine? Posibil cã nu, exceptînd pe
cumpãrãtorii indigeni care, de altminteri, optaserã anterior pentru reºedinþã
în zone liniºtite ºi chiar în afarã de oraº. Dar uullttrraacceennttrraalluull rãmîne, în datele
generale, apreciat la o cotã considerabilã! Iatã o bizarerie.

Însã nu este singura. Cînd, în august 2001 – sub presiunea unei prese
inflamate care arareori a disociat informaþia brutã în mod corespunzãtor –
apãru avalanºa de „redobînditori“ ce stupefiazã prin petulanþã, piaþa imobi-
liarã nu a reacþionat prin încetinire deºi ar fi trebuit sã dea semne de „îngheþ“.
Un calcul elementar ar fi arãtat cã, dacã „redobîndirile“ se vor produce – vorba
unui personagiu ignorant dar gãlãgios – „pe bandã rulantã“, în scurtã vreme
ar apãrea „la vînzare“ ori „în exploataþie“ zeci de mii de imobile, palate, vile,
domenii rurale, apartamente splendide, case de toatã mîna, hoteluri ºi restau-
rante ºi unele clãdiri industriale, tocmai potrivite pentru „afacere“. Oriunde
în lume, în faþa acestei posibile eelliibbeerrããrrii  ddee  ooffeerrttãã  ddiivveerrssãã, ce ar da oricãrui
personaj interesat putinþa sã aleagã ce îi convine, tranzacþiile se încetineau
vãdit, poate chiar încetau în aºteptarea mmaarriiii  ppiieeþþee  ddee  bbaazzaarr. Nu însã, bineînþe-
les, ºi la noi, unde totul este „specific“, „local“ ºi „diferenþiat“. Aici, se cautã
ºi se cumpãrã, încã ºi acum, „case“ ºi „reºedinþe“ cu suficientã stãruinþã spre
a se concluziona cã „piaþa nu simte ºocul“.

Dar existã explicaþii? De bunã seamã cã da. Noi nu avem decît puþini
cumpãrãtori speculativi, majoritatea fiind strãini ce au descoperit, de mult,
în România un „Far East“ ºi þin informaþia doar pentru uzul propriu. Românii
bogaþi nu „speculeazã“ încã aici. Apoi, regimul de proprietate aiuristic, ce ar
putea face achiziþia riscantã. Cînd un primar declarã cã „va pune în posesie“
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(el!) pe doar unul dintre „revendicatori“ acolo unde cer mai mulþi, urmînd
ca, ulterior, aceºtia „sã se rezolve“ în justiþie, nu ai ce sã mai comentezi. Oricine
vrea, la achiziþie, „proprietate corectã ºi sigurã“, transfer necontestabil, un
„bun nelitigios“. Are, în aceste condiþiuni, o siguranþã oarecare capabilã sã-l
impulsioneze sã plãteascã preþul, adesea „frumuºel“? De bunã seamã cã nu.

În sfîrºit, starea de conservare a multor imobile ce se vor putea „redobîn-
di“; frumoase „pe dinafarã“, ca un mãr mãnos dar, vorba cronicarului Ure-
che, pe dinãuntru „viermãnos“, ele reclamã costuri ulterioare precum reparaþii,
renovãri ºi poate chiar restaurãri, dacã este o clãdire prestigioasã,  protejatã
prin înscriere în patrimoniu.

Cumpãrãtorii ezitã, deci (ºi bine fac, deocamdatã !) iar piaþa imobili-
arã localã nu este dezechilibratã de unele evenimente ce ar crea, în alte pãrþi,
efecte ce se resimt profund. În România, toate „se aranjeazã de la sine“, –
iatã încã o dovadã cã acest adagiu nu este o simplã vorbã în vînt. 

•••

Totuºi, aceste curiozitãþi nu se vor menþine la infinit. Datele realitãþii
imediate se organizeazã treptat ºi se pot anticipa în prognoze deocamdatã
„de termen scurt“, desemnînd un viitor apropiat cu rãdãcini în ceea ce ne
înconjoarã azi. 

Cîteva disociaþii despre aºa-numita „piaþã scumpã“, ce se mai denu-
meºte, impropriu de altminteri, „piaþã de lux“. Aceasta este, în realitate, mai
largã decît se socoteºte de obicei ºi, de bunã seamã, suficient de diferenþiatã.
Cu siguranþã cã aceasta se stabilizeazã în datele fundamentale, ce existã deja,
cu evidenþã.

Întîi de toate, „piaþa scumpã“ conþine ceea ce se cheamã cu un ter-
men din imobiliarul italian ce l-am introdus eu în România, „imobile de pres-
tigiu“. Sînt palate, castele ºi edificii urbane cu obiectiv rezidenþial, înglobînd
„casa boiereascã“ bucureºteanã, adicã un gen de palat de aristocraþie localã
„cu stil ºi personalitate“, zicînd aceasta într-o limbã destul de puþin flexibilã,
care nu individualizeazã. Cãci dacã „palatul“ bucureºtean este de obicei o imi-
taþie cu destul farmec ºi risipã de bani dupã stilul occidental, de obicei
franþuzesc, (iatã, deci, ºi „Micul Paris“), „casa boiereascã“ dezvoltã mai degrabã
experienþa ºcolii neo-brîncoveneºti, unde dominanta barocã, impunãtoare ºi
opulentã, se observã prin orice adaptãri s-ar fi fãcut. Este ca ºi cum am strã-
muta conacul Brãtienilor de la Florica într-un mediu urban.

Pînã de curînd, în Bucureºti apãreau arareori la vînzare palate, castele
ºi „case boiereºti“ dar acestã raritate se curmã curînd. „Redobîndirile“ aduc
cu siguranþã un procent crescãtor de iimmoobbiillee  ddee  pprreessttiiggiiuu pe piaþa imobiliarã
dar, atît preþul, de obicei absurd ºi nejustificat – menþinut greºit multã vreme –
cît ºi o rezervã mai greu de înþeles a „omului cu bani“ local vor împiedica
acest gen de tranzacþii sã se dezvolte spectaculos. Din acest punct de vedere
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nu sînt previzibile evoluþii explozive. În Bucureºti, se vinde „bine“ (adicã, de
fapt, mulþumitor) nu palatul ci „vila“. Dar ce este aceasta? În limbajul neca-
lificat ºi „urechist“ al multor agenþi imobiliari, „vilã“ este orice clãdire mai arã-
toasã, indiferent dacã este situatã pe o stradã de reºedinþe ori pe o uliþã
mãrginaºã fãrã canalizare. Multe case oarecari se înnobileazã prin acest jar-
gon destul de  stupid ºi devin pur ºi simplu „vile“. Evident, acestea sînt mici
ºmecherii de ignorant dâmboviþean. „Vila“ pretinde (ca noþiune de piaþã imo-
biliarã) un punctaj distinct, ce l-am descris cel dintîi în România în 1995 ºi
recent l-am detaliat într-un studiu, ce va apãrea la un moment dat. De fapt,
„vilã“ este un edificiu „cu locaþie“, avînd „stil“, „ansamblu, grãdinã, o pozi-
þie urbanã definitã“. Acestea, în realitate, se vînd bbiinnee ºi ssee  ccaauuttãã. Bineînþe-
les, ariile de reºedinþã, populate de vile, vor fi de aici înainte cele mai active
din punct de vedere comercial. „Redobîndirile“, ce produc efecte mai cu seamã
în aceste regiuni ale pieþii imobiliare, sporesc oferta ºi accelereazã activitatea
focalizatã aici, cu urmãri ce se presimt încã de pe acum ºi, mîine, se vor intensifica.

În materie de „vilã“ (adicã, de fapt, de „zone rezidenþiale“), calendarul
se preconizeazã deja. Preþurile „de tranzacþii“ (adicã, în ultimã analizã, banii
ce se obþin, singurul element palpabil, care conteazã) vor scãdea drastic, indife-
rent de ofertã cãci, de regulã, apariþia unui excedent de „marfã“ pe o piaþã
cu un numãr definit de cumpãrãtori agraveazã fluctuaþiile de preþ, ce sînt, în
orice caz, inerente.

Aceastã scãdere se observã încã de azi însã ea va caracteriza „piaþa“
cel mai tîrziu în primãvara lui 2004, continuînd involuþia cel puþin încã doi
ani, cu o accelerare finalã cãtre aprilie – mai 2006, cînd, de fapt, „oferta bate
cererea“ în proporþii inimaginabile azi iar piaþa „de vile“ este practic devas-
tatã. Cine „ºtie sã cumpere“, are acum de unde sã aleagã iar acestea vor deveni,
în fond, cele mai inteligente investiþii pe termen mediu dacã, bineînþeles, nu
intervin procese exterioare pieþii. De aci rezultã cã un plasament îînn  rreezziiddeennþþiiaall
va fi nu doar o ipotezã de locuinþã mai aspectuoasã, „reprezentativã“ ºi con-
fortabilã ci cu probabilitate o investiþie bunã, incomparabilã cu depozitarea
banilor în bãnci sau în acþiuni.

Bineînþeles cã „finalul“ acestei crize va fi apoteotic. Cãtre 2006, preþul
unei vile ce se coteazã acum în termeni pompoºi, va fi uluitor de scãzut iar
disperarea vînzãtorilor ce s-au înghesuit iniþial sã cearã mult va cãpãta accente
patologice. Aceasta va regulariza în ultimã analizã „piaþa de vile“ care, cel puþin
în materie de imobile interbelice, nu se va mai „însãnãtoºi“ crescînd la loc
(dar, de fapt, va deveni, în mod definitiv, sãnãtoasã, adicã va cãpãta propor-
þiile normale). ªi dacã vom socoti cã, nu mai tîrziu de 2006 în toamnã, vor
izbucni, cu o putere de geyser, pe o piaþã rezidenþialã fumegîndã, ca dupã
rãzboi, ºi ofertele „proprietarilor foºti chiriaºi“ care, vreme de un deceniu, nu
putuserã sã vîndã, avem o imagine de cataclism. Totuºi, un cîºtig va fi, în cele
din urmã. Astfel, se va observa cã existã uunn  BBuuccuurreeººttii  bbuurrgghheezz, foarte intere-
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sant dar „închis“ pînã recent prin proprietatea de Stat, ce cuprinde cartiere
vechi ºi, unele, fermecãtoare, chiar dacã inundate azi de o populaþie pestriþã
ºi necivilizatã. MMîînnttuulleeaassaa, AArrmmeenneeaassccãã, PPllaanntteelloorr dacã nu chiar întreg Dealul
Filaret (fostul „Cartier al Primãverii“, de pe la 1880, azi, din pãcate, „afro-ame-
ricanizat“ ºi pe alocuri chiar infect) vor putea fi „vãzute“ direct ºi pragmatic,
indiferent dacã se va putea cumpãra cu bani destul de puþini.

Acelaºi proces, dacã nu chiar ºi mai dramatic, în ceea ce priveºte
„casele“ obiºnuite.

Pe aceastã temã, nici mãcar „tradiþia“ ori „prestigiul zonei“ nu vor mai
conta, aºa cum conteazã în materie de „vile“, cãci, de regulã acestea nu existã.
ªi de ce aceasta? Fiindcã, în mod surprinzãtor aici va fi creºterea majorã de
ofertã rezultatã prin „redobândire“. Nu strictamente „vilele din Primãverii“
reprezintã grosul naþionalizãrilor ci numãrul enorm de case situate în arii azi
cotate mediu ori sub-cotate, ce ilustrau altãdatã cartiere negustoreºti ori de
micã-burghezie, regiuni altfel „aºezate“ ºi omogene atunci, astãzi suficient
de respingãtoare pentru a nu mai prezenta interes. De bunã seamã cã ºi
preþurile vor fi pe mãsurã, scãzînd nemãsurat pînã, în multe situaþii, la aproape
de jumãtate faþã de ceea ce s-ar fi putut obþine azi.

În definitiv, în materie de achiziþii fãcute „dupã redobîndire“ încep sã
atîrne greu multe aspecte asupra cãrora ieri se mai închideau ochii. O stare
de conservare aproximativã, dacã nu chiar deplorabilã, (reclamînd cheltuieli
ºi costuri sporite pentru renovare ºi chiar reabilitare) alungã pe cumpãrãtor,
ce întîlneºte alte variante, ce convin. O stradã zgomotoasã, apreciatã ieri ca
fiind ultracentralã, va conta „în minus“ cãci existã alternative. ªi aºa mai departe.

BBuuccuurreeººttii::  ccaarrttiieerree  ddee  vviillee  ººii  „„ssaattee  ddee  mmiilliiaarrddaarrii““

Cu toate acestea, „piaþa scumpã“ nu se va prãbuºi pe ansamblu, evi-
denþiind o accelerare indiscutabilã ce se manifestã cu precãdere în materie
„de construcþii noi“. Azi schiþate doar, ssaatteellee  ddee  mmiilliiaarrddaarrii vor fi mîine cele
mai cãutate medii de viaþã curentã, iar procesul se extinde ºi în afara sacro-
sanctei zone de nord.

De fapt, abia acum va cãpãta agregare ºi se va organiza o tendinþã ce
ºi-a cãutat direcþia  în „deceniul straniu“, anterior anului 2000. Întîrzierea se
explicã dar motivele nu-s uºor de desluºit. Totuºi, spre a se înþelege evoluþia
de aci înainte, cîteva evocãri meritã fãcute.

Cele dintîi îndemnãri cãtre creaþia de „cartiere de vile“ sînt, în Bucu-
reºti, anterioare anului 1993. Ele au origine în mmiittoollooggiiaa  CCaarrttiieerruulluuii  PPrriimmããvvee--
rriiii ºi nãzuiesc sã descopere variante, „prelungiri“ ale acestuia ori alternative
ce „se aseamãnã“ cu acest spaþiu social mitic. De fapt, cei dintîi miliardari
români se grãbesc, ca o întîie etapã de legitimare, cãtre cartierul select,
aparþinînd anterior nomenclaturii, ºi se aratã dispuºi sã plãteascã sume exor-
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bitante spre a o substitui. Acesta este, în realitate, un ppaarriicciidd. TTeemmpplluull  ppuutteerriiii
nu este însã atît de permeabil în faþa agresiunii financiare; sîntem prin 1991-92
ºi lipsesc proprietãþile apte de a fi vîndute. Astfel încît, se descoperã alterna-
tiva, „imaginea în oglindã“, surogatul. Dacã, în 1991, a locui pe Bd. Aviato-
rilor era echivalent cu a participa la viaþa „protipentadei“, un an mai tîrziu,
la doar cîteva sute de metri de acesta, în vechiul cãtun al ªcolii Herãstrãu,
încep sã rãsarã vile aspectuoase, cu înfãþiºare opulentã, constituind o „pre-
lungire“ a „cartierului interzis“.

Procesul înainteazã rapid dar anarhic ºi astfel apare un fel de sat luxos
ºi bizar, complet nesistematic ºi înghesuit, o capodoperã de insalubritate
urbanã, ce nu se mai poate repara. În locul unor gospodãrii de talie micã ºi
întinse pe parcele de dimensiuni modeste, a apãrut un conglomerat de betoane
unde clãdirea „omoarã“ terenul minuscul rãmas în jurul casei; uliþe strîmte,
unde maºinile de pompieri vor intra greu, ori nu vor intra deloc în cazul,
Doamne fereºte, al unui incendiu ºi unde agregatele de gunoieri îºi fac loc
cu riscuri majore; bovindouri de vile, înzestrate cu ferestre largi de termopan,
atîrnînd aproape peste stradelã, creind aliniamente dizgraþioase, rãsfrînte în
luciul pietrei de rîu ce acoperã pãmîntul nisipos ºi colbul murdar al pavajelor
aproximative.

Eºecul acestui sat improvizat de VIP-uri, azi transformat tacit, dar parþial,
în birouri ºi locuinþe pentru „staff de transnaþionale“ este categoric. Lipseºte
de aici elementul ordonator, ceea ce a orînduit corect ºi echilibrat, la începutul
anilor '30, „Parcul Jianu“ ce deveni ulterior „Cartierul Primãverii“: sistemati-
zarea. Pretutindeni în lume astfel de „arii de dezvoltare“ se croiesc întîi pe
planºetã ºi se gîndesc în ansamblu. Abia dacã ridicarea „cvartalului
Bouygues“, aºa-zisul „sat francez“ în regiunea apropiatã de parc (o investiþie
gînditã unitar, drept ceea ce ºi este, adicã un sat colonial în genul celor descrise,
pentru Vietnam, de Marguerite Duras în „Stãvilar la Pacific“) a mai atenuat
ceva din haosul urbanistic instalat cãtre 1994 în „ªcoala Herãstrãu“. Dar rãul
era deja produs ºi astfel o ipotezã de dezvoltare se consumase inacceptabil.
Nu era, însã, unica. În 1993, un studiu de prognozã pentru investiþie imobi-
liarã rezidenþialã în Bucureºti definea trei regiuni cu potenþial înalt dar reali-
zabil în  procente diferite: „ªcoala Herãstrãu“, cheiul de pe strãzile Gîrlei ºi
Madrigalului ºi zona ce limiteazã ªoseaua Petricani.

O addenda atrãgea atenþia asupra Peninsulei Plumbuita. Dintre aces-
tea, doar pe str. Gîrlei existã, cãtre 2003, oarecari miºcãri de naturã imobi-
liarã ºi nici acestea la nivelul previzibil. De fapt, dificultatea de a strãmuta un
numãr relativ mare de „localnici“ ºi a organiza, în acest fel, terenul, prefaþînd
investiþia, este ºi azi piedica majorã. Lipsa de experienþã în acest fel de ope-
raþiuni ºi nepriceperea în acþiunea de anvergurã, tipice activitãþilor imobiliare
de pe la noi, completeazã motivele ºi explicã, de fapt, amînãrile. Dar poten-
þialul rãmîne ºi cu probabilitate va fi fructificat cîndva. De altminteri, un
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proiect – destul de suspect – iniþiat prin 1998 de un primar de sector în com-
binaþie cu un afacerist italian, ce ar fi tradus un cartier („Paradiso verde“, o
denumire ce era ea însãºi o hoþie dezgustãtoare, deposedînd de „marca indus-
trialã“ pe Cr. Þînþãreanu) în marginile Lacului Toboc ºi peste pepiniera ªose-
lei Petricani întãreºte aceste ipoteze. 

Distrugerea de pepiniere, proiectatã de chiar acel primar dar începutã
cu „satul francez“, se continuã în 2001 ºi se va desãvîrºi în 2002 în marginea
de est a ªoselei Nordului unde în numai cîteva luni a început sã rãsarã un
cvartal de vile dupã ce, într-o noapte, o echipã „afro-americanã“ anonimã,
tocmitã de o agenþie imobiliarã îndrãzneaþã, a tãiat sute de copaci cu druj-
bele. Zic „cvartal“, cu un termen uzitat adesea în mediul sovietic, pentru cã,
de fapt,  întreaga zonã se va împînzi de mici ansambluri de vile, închise cu
sîrmã ghimpatã ºi pãzite de agenþi, a cãror „sistematizare“ va consta într-o alee
centralã mãrginitã de alinieri de vile fãrã curte ori grãdinã, semãnînd ca picã-
turile de apã ºi fãrã a defini vreo proprietate alta decît aceea comunã. Sînt
un fel de „Kibbutz-uri de lux“, rodul unei gîndiri sociale foarte curioase, care
nu cred cã va reuºi sã se impunã prin numãr deºi este, în chip inexplicabil,
în modã.

Aceasta este, în fond, ºi eroarea ppaarrccuulluuii  BBããnneeaassaa, aºa-zis „Cartierul
Bayindir“, gîndit sã aspire, dar în zona „ªoselei Iancu Nicolae“, fonduri consi-
derabile de la plãtitori diverºi dar cu lãrgime de mînã. E, de fapt, etapa ce a
succedat ororile urbanistice din „ªcoala Herãstrãu“, profilîndu-se mai întîi pe
la începutul lui 1994, cînd s-a observat cã preþul terenului urcase acolo mult
prea abrupt (cãtre 80-100 $/mp în preajma Parcului Herãstrãu, de la 25-30
$/mp cu doar doi ani înainte) iar terenurile întinse, cîmpuri agricole „cu viitor“,
de dupã Grãdina Zoologicã se negociau la abia 7,5-8 $/mp. Din pãcate, cu
doar puþine excepþii, erorile din „ªcoala Herãstrãu“ se regãsesc în totalitate
în „ªoseaua Iancu Nicolae“. Dar, înainte de toate, evident este caracterul ssttii--
hhiiaall. Construcþiile se ridicã de prea multã vreme cum o da Dumnezeu ºi sînt
salvate numai de parcele mai întinse decît în „ªcoala Herãstrãu“, îngãduind aici
grãdini frumoase, cu pergole, chioºcuri ºi chiar podeþe cu rîuri artificiale. 

Cînd apar „cvartalurile de companie“, arãtînd efortul cîte unui promo-
tor de a sistematiza întrucîtva regiunea, se mai corecteazã ceva dar impresia
de ansamblu nu se modificã radical. Cîteva astfel de investiþii ordoneazã local,
cazul tipic rãmînînd „Bayindir“ dar tipic în erori de altã naturã. Înainte de Crã-
ciunul lui 1997 am vizitat, la invitaþia ºefei de marketing, reprezentînd „partea
turcã“, acest complex de vile, prezentat drept „parc rezidenþial“ ºi am fost
uimit de amatorismul întregii croieli. Parcã îmi dãdea o senzaþie de gol istoric
ideea cã se risipeºte atîta bãnet spre a forþa „inforþabilul“ sã se manifeste dupã
un tipar greºit.

Era, ca ºi acum în recentele „Kibbutz-uri“ din „ªcoala Herãstrãu“, o
invitaþie la viaþã în colectiv, fãrã definire de proprietate ºi lipsitã de o dimensiune,
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mai ridicatã gradual, de intimitate, ce se cautã de obicei. În astfel de „cvar-
tale“ toþi urmau „sã ºtie totul despre toþi“ iar caracterul de „colonie“ era în
afara oricãrei îndoieli. Abia ulterior s-a observat cã acesta era doar un aaggrree--
ggaatt  ddee  llooccuuiinnþþee  ddee  ttrraannzziitt, ce urmau sã fie utilizate cu precãdere de „ma-
nagement“ strãin din companiile implantate aici, trimiºi cu misiune economicã
pentru maximum doi – trei ani; dar ºi aceste obiective s-au dovedit utopice
ºi, în cele din urmã, s-au îngheþat ssiinnee  ddiiee de cãtre promotor.

Pentru ceea ce iniþial fusese „Iancu Nicolae“ (cu „cvartale“, vile ridi-
cate de speculatori pentru revînzare ºi cîte un „domeniu“ impresionant înãlþat
de proprietar pentru uzul propriu) dar extins cãtre Pipera ºi Tunari, viitorul
rãmîne totuºi discutabil. Caracterul „necomunitar“, rezultat din alãturãrile întîm-
plãtoare de proprietãþi, este posibil sã genereze migraþii ulterioare deºi unele
servicii încep sã se organizeze (grãdiniþe private, un centru de frumuseþe, clubul
fostului Parc Bayindir etc).

Fapt este cã, odatã cu 2002, cînd se anticipa o strãmutare masivã în
zzoonnaa  tteerreennuurriilloorr  iieeffttiinnee  ddiinn  AAlleeeeaa  TTeeiiººaannii (dar aceasta se va încetini), intere-
sul pentru „orãºelul fãrã nume“ din zona „Iancu Nicolae“ ar putea scãdea
brusc, cu evidente consecinþe nefaste ºi pentru promotorii ce încã opereazã
aici ori imagineazã alte „extinderi“. FFaaccttoorruull  ddee  ffrraaccttuurrãã, deocamdatã propa-
gandistic, este ceea ce se cheamã acum „Primãverii 2“ (dar va trebui sã dobîn-
deascã imediat un nume sonor) ºi care este – cum s-a ºi apreciat – „cel mai
mare proiect edilitar din Europa“. Rezultat din „civilizarea“ terenurilor de lot
experimental ale Institutului Agronomic, noul cartier „de lux“ va putea mo-
difica pînã cãtre 2008 – 2010 întreaga piaþã imobiliarã de vile ºi reºedinþe
private, dacã se va realiza, totuºi, vreodatã. 

UUnn  mmooddeell  uuttooppiicc::  „„CCoommuunnaa  ddiinn  BBããnneeaassaa““

Dar ce ar trebui sã fie, de fapt, acest proiect ce a pasionat ºi încã
pasioneazã ? Este, în ultimã analizã, un fel de „Beverly Hills“ fãrã coline, un
oraº conceput abia acum sistematic ce conþine nu doar locuinþe ci ºi magazi-
ne, birouri, ºcoli, policlinici ºi bisericã. Numai proiectul iniþial, de la Corbeanca,
al „Paradisului Verde“, mai avea aceastã structurã aprioricã de „comunitate“.
Dar faþã de acesta, implicaþiile vor fi, de fapt, mai mari ºi produc modificãri
în straturi mai numeroase decît ar apãrea la o prea repede vedere.

Însãºi anvergura, ce nu se poate compara cu idei precedente, impre-
sioneazã, mai întîi. În materie de „rezidenþial“, apar deodatã peste 3.000 de
locuinþe cu maximum un etaj, foarte probabil bine dotate. Chiar dacã proiectele
acestora nu se cunosc încã, este cert cã un grad de atracþiozitate va exista,
mãcar în prezentarea coloratã „pe hîrtie“. Dar, în realitate, nu acesta este argu-
mentul capital pentru „Beverly Hills“ de Bãneasa ci caracterul, foarte probabil
compact, al cumpãrãtorilor de proprietãþi. Arealul prezintã mai multe avan-
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taje: concepþia este unitarã ºi direct „comunalã“; „reþeaua de utilitãþi“ este si-
gurã ºi organizatã de antreprenor ºi nu, punctual, de fiecare „beneficiar“ (precum,
iniþial, în „ªcoala Herãstrãu“ ºi „Iancu Nicolae“, operaþiuni adesea generatoare
de coºmar); sistem „comunal“ de servicii; magazine „în incintã“ dar tot „în
incintã“ ºi blocuri de birouri (în ideea de a „lipi“ ccaassaa cu aaffaacceerreeaa); apendice
faþã de Bucureºti, cu legãturã imediatã; aeroport de avionete ºi avioane uºoare,
particulare, ceea ce va deveni, pare-se, „Aeroportul Bãneasa“; parcuri incluse
în proiect ca ºi iazuri, ce se vor întinde pe vreo 20 de hectare. Iatã, deci, o
structurã de „oraº închis“, aº spune chiar o „rezervaþie“.

Cît priveºte „structura socialã“, ea nu se cunoaºte acum dar se poate
prevedea ºi, deci, este de presupus cã mulþi dintre cei fixaþi astãzi în „Iancu
Nicolae“ vor migra cãtre „Beverly Hills“ de Bãneasa în virtutea unui ssppiirriitt  ddee
ccoorrpp ce se subînþelege. Nu-i exclus ca, odatã cu întîile semne de constituire,
„proiectul“ sã creeze hheemmoorraaggiiee  ddee  cclliieenntteellãã ºi companiilor de antreprenori
ce operau în regiuni apropiate ºi care, deci, vor înregistra perturbãri în dezvoltã-
rile ce estimau anterior.

Dar pînã ºi piaþa de „supermagazine“ ar putea fi afectatã, la rîndul ei,
avînd în vedere cã se preconizeazã aici stabilirea a douã „centre comerciale“.
Dacã acestea vor „deservi“ exclusiv CCoommuunnaa  ddiinn  BBããnneeaassaa sau dacã se vor
„deschide“ cãtre exterior nu se ºtie acum dar este un element esenþial. Amîn-
douã variantele vor putea atrage o parte din cumpãrãtorii „Metro“, „Carrefour“
ºi “ Selgros“, ceea ce, bineînþeles, ar putea modifica acest gen de afaceri, cel
puþin pentru un interval oarecare de timp.

Nici „spaþiile de birouri“ nu vor rãmîne, ca sã zic aºa, netulburate. Cam
320.000 de metri pãtraþi de birouri – ce se vor vinde sau închiria – iatã un
adevãrat „centru de afaceri“ cu aspect de mamut care, în mod curios, apare
tocmai atunci cînd aceastã piaþã este, în Bucureºti, în plinã recesiune. Dar clienþi
vor exista, de bunã seamã, iar cei dintîi vor fi proprietarii de reºedinþe care,
avînd de regulã ºi investiþii ºi „firme“, vor fi bucuroºi sã locuiascã „la cinci
minute“ de birou.

Pe ansamblu, concepþia este articulatã dar, bineînþeles, vom vedea cum
se traduce în realitate ºi dacã nu cumva ar putea evolua prea lent, generînd
eºecuri, ori, poate, va fi încã o illuzie, ca ºi altele, prea repede consumate ca
un foc de paie.

•••

Acestea ar fi datele generale privitoare la Bucureºti dar numeroase
accente asemãnãtoare se confirmã în oraºele importante, ce conteazã cu ade-
vãrat. Dacã ffaannttaassmmaa  CCaarrttiieerruulluuii  PPrriimmããvveerriiii are unicitate ºi nu se regãseºte aiurea
decît cel mult în proporþii nesemnificative faþã de ansamblu, în schimb zonele
private ce se constituie între 1990-2000 se observã pretutindeni ºi bat la ochi
numaidecît. De fapt, nu existã capitalã de judeþ lipsitã de mãcar un cartier
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compact ºi exclusivist de vile noi, constituit cu repeziciune ºi completat pe
parcurs. Trivale – în Piteºti, Lacu Sãrat – la Brãila, Viiºoara – Ursuleþi în Piatra
Neamþ sînt doar cîteva speþe din mulþimea de mici cãtune luxoase cu carac-
ter de cclluubb. Exclusivismul defineºte aceste medii sociale noi ºi de-aceea lãr-
girea suprafeþelor construite nu se mai produce tot atît de rapid în deceniul
ce urmeazã, cãci mai degrabã decît liberul arbitru intervine aici ccooooppttaarreeaa în
cercul închis constituit. Practic, geografia banului limiteazã anvergura
desfãºurãrilor posibile.

De aceea, în materie de zzoonnee  ccoonnssaaccrraattee  nnooii ºi chiar de ssaannccttuuaarree pre-
dominã o vreme cclliieenntteelliissmmuull ori ssppiirriittuull  ddee  ccoorrpp. Fenomenul nu-i nou, dar
se repetã. Într-o micã broºurã de memorii, Elise Brãtianu îi aratã pe politicienii
vremii grãbindu-se a cumpãra proprietãþi în Sinaia, de îndatã ce Carol I dispu-
sese ridicarea Castelului Peleº. Informaþia este capitalã ºi confirmã nu doar
concluzia cã „Sinaia este creaþia Peleºului“ ci ºi componenta ancilarã a unei
categorii de potentaþi, ce se menþine. Dacã Vodã îºi aducea grãjdarul ºi vale-
tul lîngã el, poruncindu-le sã-l urmeze cãci aceea era slujba, cclliieenntteellaa vine, de
regulã, singurã în preajma stãpînului, spre a-i fi aproape ºi a-l întîlni, cum se
zice azi, „informal“, ºoptindu-i la ureche vorbe dulci, intrigi ºi intervenþii. Ati-
tudinea persistã ori, mai bine zis, s-a reînnodat fãrã nici o ferealã. Mai evi-
dentã, uneori criantã chiar, în agregarea colectivitãþilor pleziriste ce deþin case
de vacanþã, situaþia nu se exclude nici mãcar în compunerea rezidenþialului
peri-urban, cu accent subliniat pentru capitale de provincie. Aci, „baronii locali“
se unesc de la sine în zone stricte de ttiittuullaarrii ce se izoleazã uneori chiar ºi prin
intermediul ddrruummuulluuii  pprriivvaatt (o noþiune recentã) pãzit de lefegii.

Procesul se desfãºoarã mai lent dupã 2001, cãci neo-nomenclatura localã
este închegatã ºi se primeneºte, de regulã, greu, sanctuarele fiind, la urma urmei,
formate deja. În anii ce urmeazã, investiþia vine nu din aceste medii (ce ºi-au
consumat apetitul de grandoare ºi au definit poziþia traducînd-o „în piatrã“).

Douã vorbe despre ssppiirriittuull  ddee  ccoorrpp, evocat ceva mai înainte. El existã
ºi se dezvoltã ºi nici mãcar nu se considerã ilegitim spre a se þine mai la o
parte. Pe la jumãtatea lui 2001, un domn distins cu rang înalt mi-a cerut con-
silierea pe o temã, nu tocmai uºoarã, ce implicase ºi alte personagii de cali-
bru asemãnãtor. De fapt, vreo cinci familii foarte înlesnite, compuse din dem-
nitari, ºefi de „regii“ ºi „societãþi naþionale“, ori pur ºi simplu, afaceriºti „cu
cotã“, bune cunoºtinþe sau chiar prieteni, se hotãrîserã sã se asocieze spre a
constitui un mic cvartal unde sã-ºi aºeze fiecare cîte o vilã cu grãdinã proprie
ºi, în comun, un spaþiu „de relaxare“ avînd piscine, terenuri de tenis, de
bowling ºi chiar un „club“. Drum privat închis, garaje, chioºcuri între alei ºi
în mijlocul vegetaþiei, de fapt – nimic neobiºnuit. Nouã era, însã, ideea de
aassoocciiaaþþiiee  ddee  aaffiinniittããþþii traducînd, în ultimã analizã, un ssppiirriitt  ddee  ccoorrpp. Aceasta
este cu probabilitate mentalitatea ce ordonã agregãrile de arii rezidenþiale noi,
incluzînd ºi caracterul lor de rreezzeerrvvaaþþiiee.
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•••

În sfîrºit, o temã ce se evitã ori nici mãcar nu se ia în seamã. Noi invocãm
„ariile de dezvoltare“ ºi chiar creaþia de „cartiere rezidenþiale“ dar uitãm, înainte
de toate, ssãã  llee  aattrriibbuuiimm  uunn  nnuummee. Acesta este, din punct de vedere urbanis-
tic, un ddaatt capital. Dincolo de Grãdina Zoologicã a crescut, în Bucureºti, un
mic orãºel de oameni bogaþi („orãºel“ e un fel de a zice cãci nu are magazine,
ºcoalã, dispensar ºi nici alte instituþii de uz curent, fiind doar o aglomerare de
„dormitoare de lux“ fãrã nici o idee de viaþã socialã); dar cum îi vom zice ? Cãci
este aberant sã-i atribuim, în continuare, denumirea cutumiarã de „Erou Iancu
Nicolae“! În alte þãri, municipalitatea se grãbeºte sã aleagã denumiri atrãgãtoare
(ºi memorabile) de cartiere noi; la noi, cînd se încetãþenise „ªcoala Herãstrãu“
(denumire veche, interbelicã) un prostovan s-a gîndit cã ar fi mai bine sã i se
zicã altfel ºi a botezat bulevardul „Nicolae Caramfil“, stricînd, în fapt, tot fasonul.

La Paris, cînd s-a lãrgit aria de investiþie imobiliarã cu o regiune nouã,
definitã urbanistic în mod corespunzãtor, s-a gãsit de îndatã un nume:
„Défence“ În Bucureºti, oraºul unde marii donatori în folosul municipalitãþii
nu au o strãduþã mãcar ca sã le poarte numele dar existã strãzile „Turbinei“,
„Semaforului“ ºi „Frînarului“, nimeni nu se gîndeºte sã le dea nume realitã-
þilor, (haotice, bine!, dar evidente) ce s-au nãscut.

Abia acum se vede cã ideea ddee  aa  nnuummii „Paradisul verde“ de la Cor-
beanca a fost un gest firesc dar, iatã, rarissim.

„„CCoonnddoommiinniiuumm““  ººii  „„gghheettttoo““

Marea regresiune vine acum în materie de llooccuuiinnþþee  ccoolleeccttiivvee, ce au
definit, la drept vorbind, iimmoobbiilliiaarruull cîtorva decenii anterioare. De fapt, „block-
haus“-uri (în genul oraºelor-satelit ce au fãcut moda Europei Occidentale în
anii ‘60) nu se mai construiesc; apar acum numai insule de „condominium“-
uri ce conþin apartamente aspectuoase clasificate cu exagerare în categoria
de „lux“, ce ocupã locul caselor mãrunte rãmase, indecent, în cartierele supra-
cotate din Bucureºti. ªi acestea repetã noþiunea de „rezervaþie“ deºi la o pro-
porþie mai puþin extravagantã decît micile cãtune de vile populate de „noua
clasã“. Este, însã, o piaþã cu limite ºi prea puþin capabilã sã creeze ssttiill ºi mmooddãã
ci doar corecþii urbane ce se vor încetini cîndva cãci, de fapt, „nu va fi loc
pentru mai mult“.

Alãturi de acestea, ca într-o realitate paralelã, zecile de mii de ddoorrmmii--
ttooaarree  ppooppuullaarree din ceea ce se cheamã, casant, „cartiere“ vor cãpãta, în diferite
proporþii, un statut de „ghetto“.
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„„RROOMMÂÂNNIIAA  CCAARREE  LLUUCCRREEAAZZÃÃ““

OObbiieeccttiivveellee  ––  uunniiccaatt::  ccaazziinnoouurrii,,  ppaarrccuurrii  ddee  ddiissttrraaccþþiiii,,  rriinngg  
aauuttoommoobbiilliissttiicc,,  „„CChhiinnaattoowwnn““,,ssttaaþþiiuunnii  bbaallnneeaarree

Oricît ar fi oobbsseessiiaa  rreezziiddeennþþiiaallãã de vie ºi policromã, totuºi nu reºedinþa
este miza capitalã a deceniului 2000 – 2010. Locuinþe obiºnuite ºi proprietãþi
luxoase, case de vacanþã ºi domenii cu caracter plezirist se vor construi, de
bunã seamã, dar procentual acestea scad ca însemnãtate ºi cedeazã în faþa
proiectelor de altã anvergurã. Apar, deci, marile investiþii între care unele doar
vor cuprinde ºi o componentã rezidenþialã fãrã a constitui, prin aceasta, un
scop în sine. Prin raport la reºedinþa izolatã, chiar ºi cu un caracter de unicat,
proiectul sistematic, cu aspect de comunitate, prevaleazã. 

Însã, oriºicum ar fi, rezidenþialul se retrage, cum s-ar zice, de la rampã.
Epoca stimuleazã afacerile diversificate, investiþiile, „aranjamentele“ cu strat
imobiliar fundamental capabile sã creeze bani.

Evident, investiþiile majore genereazã cîºtig ddaaccãã  ssee  ffaacc  ffããrrãã  pprreejjuuddeeccããþþii
ºi llaa  ttiimmppuull  ppoottrriivviitt. Acum vreo cîþiva ani, cînd în Turcia s-au desfiinþat cazinourile
printr-o decizie guvernamentalã fãrã drept de apel, noi am pierdut ocazia sã
preluãm, rapid ºi fãrã menajamente, o piaþã de produs bani ce nu reclama decît
un numãr de miºcãri sumare ºi obiective precise, ce trebuiau sã corecteze doar
cîte o dispoziþie legalã, dacã trebuia neapãrat. Un teren concesionat în apropiere
de Bucureºti, legat de aeroportul internaþional printr-o ºosea rapidã ºi un „sindi-
cat“ de investitori în cazinouri, hotelerie de „jocuri“ ºi restaurante „de anexã“,
lãsat sã-ºi facã propriul „Las Vegas“ de Bãrãgan – ºi iatã „afacerea“. Noi, prob-
abil, cã am ezitat din scrupule de naturã moralã pe care însã alþii – unii chiar
vecini apropiaþi – nu le-au avut, aspirînd – cu braþele deschise – banii proveniþi
din iinndduussttrriiaa  ccaazziinnoouurriilloorr, ce nu „se închide“. Sînt puþini cei care ºtiu cã abia
dupã ocuparea Havanei de cãtre mica guerillã a lui Fidel Castro, cazinourile
din America s-au dezvoltat brusc, primind cu entuziasm pe iinndduussttrriiaaººiiii  vviicciiuu--
lluuii, alungaþi de revoluþionarul „barbu“. Astãzi, ºtim cã Havana – cel mai mare
oraº de cazinouri din anii '50 – era în sine o afacere uriaºã, ce nu trebuia pier-
dutã ºi dacã ne încredem în „teoria conspiraþiei“ atunci ne putem imagina
chiar ajutoare bãneºti cãtre Revoluþie spre a crea crizã pe piaþa jocurilor de
noroc ºi o migraþie spre alte sanctuare ale plãcerilor rezultate din hazard.

Indiferent de prejudecãþi, „oraºul – cazino“ rãmîne o ipotezã ce nu tre-
buie înlãturatã. Îl putem închipui în nordul Bucureºtilor, întins pe o suprafa-
þã de 200 de hectare, în apropiere de Sãftica, de Corbeanca ori în regiunea
Baloteºti – Cãciulaþi, suficient de aproape de Aeroport ºi de Bucureºti, dar ºi
de sanctuarul etern al plãcerii, ce va deveni Snagovul.

De altminteri, astfel de investiþii „pe alt picior“ sînt nu doar posibile ci
ºi recomandabile ºi unele se vor produce inevitabil. Întîi de toate, sînt oobbiieecc--
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ttiivveellee  ––  uunniiccaatt. Astfel, vom avea – cu probabilitate – înainte de 2008, un com-
plex de curse automobilistice de Formula 1, localizat în Dobrogea, între
Constanþa ºi Mangalia. Hipodromul Bucureºtiului – o marotã de iubitori de
cai – va fi constituit cîndva, într-o arie încã nedefinitã (poate lacul Vãcãreºti,
poate Mogoºoaia). Un „oraº chinezesc“ (temã ce preocupã unii manipula-
tori de bani) ar putea sã se coaguleze într-un interval rezonabil ºi nu e reco-
mandabil sã fie examinat cu rezerve din cale – afarã de mari. Parcuri de dis-
tracþii (mici „Disneylanduri“ ori un fel de Prater valah) vor fi gîndite (unele
sînt deja în eboºã) ºi se vor putea chiar traduce ºi în proiect.

Acestea sînt doar exemple ºi, în orice caz, nu au un caracter de fabu-
laþie. Un „ring“ automobilistic ar fi trebuit conceput de mult cãci Ungaria îl
are iar iinndduussttrriiaa  vviitteezzeeii este o maºinãrie complicatã, ce pune în miºcare sume
uriaºe de bani ºi nu doar prestigiu. Un „Chinatown“ trebuia, de asemenea,
fãcut chiar dacã unii pot avea rezerve; în alte pãrþi, de unde se ia exemplu în
poziþie de drepþi, nimeni nu socoteºte acest spaþiu ca o supã infracþionalã.
Cred cã prin 1995 un grup de afaceriºti chinezi – foarte „stilaþi“ ºi avînd, cate-
goric, banii trebuitori – m-au consultat în vederea acestui gen de investiþii.
Soluþiile – cãci, de fapt, sînt douã – mi s-au pãrut la îndemînã ºi nici mãcar
laborioase, dar, în cele din urmã, nu s-a înaintat cu nimic. Abia prin 1999 am
aflat cã pe fostul primar Lis îl bãtea gîndul sã se asocieze cu niºte chinezi ca
sã transforme Parcul IOR într-un fel de „cartier chinezesc“; dar era o eroare,
ºi, în fapt, o eroare comicã.

Un parc de distracþii schiþase – era prin 1996 – un afacerist american,
cu legãturi pe la Hollywood, asociat cu o româncã robustã, posesoare de
terenuri în Pantelimon. N-a ieºit nimic atunci, dar ideea se exprimase ºi avea
un contur satisfãcãtor. Cît priveºte hipodromul, acesta chiar dacã nu-i vital
(aparþinînd, de fapt, sfîrºitului de veac XIX) are ºansa lui, avînd susþinãtori ºi
chiar propuneri de proiecte.

Dar esenþiale sînt nu doar obiectivele de acest fel ci ºi consecinþele lor.
Oriunde apar acestea, se modificã ponderea urbanã ori, dacã nu se consti-
tuie în oraºe, schimbã accentul în organizarea teritoriului. Un mic scenariu
explicã, de fapt, aceastã situaþie. Bucureºtii ar trebui sã aibe un aeroport inter-
naþional de altã anvergurã decît Aeroportul Otopeni (denumire improprie ºi
barbarã!) ºi nu este exclus cã acest deziderat va trebui, poimîine chiar, satisfã-
cut de autoritãþi. Dar care sã fie, cum se zice, „locaþia“ ? Prin tradiþie, aceasta
ar putea fi Clinceni, Fundulea (Tãmãdãu), Mogoºoaia ori, prin dezvoltare, Sudul,
de la Berceni cãtre miazãzi. Dar oriunde s-ar instala acest obiectiv, ffrraaccttuurraa
ddee  ppiiaaþþãã  iimmoobbiilliiaarrãã ar fi majorã. Dacã viitorul aeroport va fi la Clinceni, atun-
ci „ieºirea de vest“ din oraº (ªos. Alexandriei ºi localitãþile Bragadiru ºi Cor-
netu) îºi vor schimba „cota“, încurajînd, mai întîi, investiþiile speculative. Sã mai
exemplificãm: dacã, de pildã, Bucureºtii ar fi avut „port“ la Dunãre în zona „30
Decembrie“ (în conformitate cu proiectul iniþial), atunci întreaga regiune deve-
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nea un complex de antrepozite ºi un adevãrat oraº comercial, cu dezvoltare
greu de anticipat acum, ca anvergurã. „Canalul“ însuºi modifica simþitor situa-
þia inerþialã ºi ambiguã de azi, contextul „lagunar“, de „Bruges-la-morte“.

În orice caz, indiferent de evoluþii ºi de „nivel“, investiþiile imobiliare
se vor dezlega cãci pentru destule din ele va veni sorocul. 

În materie de turism, ca sã exemplificãm, abia acum datele problemei
se îndreaptã cãtre normal. Dar ce legãturã este, de fapt, între ttuurriissmm ºi iimmoo--
bbiilliiaarr? Legãtura este, bineînþeles, capitalã cãci înainte de a fi vvîînnzzaarree  ddee  sseerr--
vviicciiii  ttuurriissttiiccee aceasta este investiþie în spaþii ºi terenuri. Nicãieri nu existã
servicii turistice fãrã componenta imobiliarã fundamentalã care este primor-
dialã: întîi, deci, imobilul ºi apoi (ºi îînn  aacceesstt  ccoonntteexxtt) turismul.

De fapt, „dezlegarea la investiþie“ se produce, în aceastã materie, de
îndatã ce fondul imobiliar cu utilizare turisticã intrã complet în proprietate
privatã. Abia atunci, „operatorii“ îºi definesc prezenþa pe o piaþã prin proprie-
tãþi ºi pot adopta strategii de completare utile în datele de pe teren. De re-
gulã, ºi aici echilibrul între marii concurenþi reflectã echilibrul de pe piaþa gene-
ralã ºi nimeni nu „cedeazã“ o prezenþã pe o piaþã în favoarea unui concurent
cãci, ulterior, pentru a recupera vor fi necesare cheltuieli ºi mai mari decît acum.

Abia dduuppãã  pprriivvaattiizzaarree se va ºti cu mai mare precizie cciinnee ºi ccuumm stã ºi
atunci doar cei ce sînt teoretic în pierdere vor putea regîndi strategia de
recîºtigare de poziþii. Acum se impun drept necesare alternativele de investi-
þie, ce reclamã – ca sã facem un mic scenariu – alte staþiuni pe Litoral alãturi
de acelea ce existã ºi care poate vor fi controlate de concurenþi, lanþuri de
hotelerie de munte, reabilitãri de staþiuni balneare ce existã dar sînt „fãrã cotã“
ori ºi-au pierdut din însemnãtate. ªi aºa mai departe.

De bunã seamã, o anumitã rezervã în faþa acestei imagini foarte dina-
mice se poate manifesta dar atitudinea nu este recomandatã ºi nici nu are
temei. Cãci ce înseamnã, ca sã exemplific, „mici staþiuni noi“ pe Litoral? În
Portugalia, prin 1993-1994, o companie britanicã („Obrana“) construia douã
astfel de mici arii de plãcere ºi îmi propusese sã mã ocup de vînzarea unora
din aceste clãdiri cãtre personagii înstãrite din România. Casele – frumuºele
ºi distinse, avînd un farmec „iberic“ ºi largheþe de spaþii tipicã pentru mediul
mediteranean – arãtau bine ºi nici nu costau exagerat. Dar nnuu erau singurele
propuneri de acest fel: alte douã companii, între care una localã, portughezã –
„Predigaspar“ – completau necesitãþile curente ºi adãugau alte mici „cãtune
de vile“ altora ce se ridicaserã deja, la sfîrºitul anilor '80.

În România, aceastã febrã se va manifesta curînd cãci, cum se zice, „loc
este“. De la marginea de nord a staþiunii Olimp, cînd priveºti peste faleza de
pãmînt, nu se poate sã nu zãreºti un golf cu aspect misterios ce pare sã ascundã
o micã aºezare de pescari. Loc bun, categoric ! Dar nu singurul. La Costineºti,
mai la nord de „epavã“ cîþiva descurcãreþi se gîndesc deja la un mic cartier,
de vreo 150 de case plus parc ºi douã hoteluri. Mai sus de Nãvodari, vreo
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50-60 km, plaja este pustie ºi geografia abia aºteaptã sã se populeze. Aces-
tea – ca sã nu mai invocãm „Vama Veche“, o legendã în materie de plãceri
estivale, din pãcate prea de tot stupid invocatã prin iniþiative de „club tele-
vizorist“ fãrã o înþelegere a mizelor de acum.

Intuiþia acestei evoluþii existã deja ºi „proiectul Europa“ (redactat de
autoritãþi) confirmã aceste concluzii deºi ideea de a stabili aceastã staþiune în
regiunea Grindului Chituc ºi Portiþa este o eroare ºi va trebui categoric corec-
tatã. Dar Sulina? Dar Chilia Veche? Dar Sfântu Gheorghe? Acestea toate, înainte
de a fi „guri de Dunãre“, sînt oraºe la Mare ºi ar fi de tot iraþional sã nu se
valorifice nu doar ppoozziiþþiiaa ci ºi ttrraaddiiþþiiaa. În vremea începutului de secol XX,
Sulina era un oraº cosmopolit, un Porto-Franco ale cãrui urme încã se mai
vãd ca un strat elegiac dintr-un fel de Troie prea repede uitatã. La Vîlcov, peste
Dunãre de Chilia-Veche, prin anii ‘30 ai secolului trecut pprroottiippeennttaaddaa nãzuise
a crea un mic Cannes de Pont Euxin fãrã a izbuti, din pãcate. Dar ecoul rãmîne
ºi, înainte de toate, ppootteennþþiiaalluull, ce nu s-a modificat dar trebuie înþeles ºi si-
tuat în contextul ce i se potriveºte.

În ultimã analizã, oriunde existã ooccaazziiee ºi mmoottiivvee se vor plasa bani spre
a produce. „Ocazie“ vrea sã însemne nu doar „loc bun“ ºi mediu natural
atracþios care „citeazã“ asemãnîndu-se cu „Elveþia“ sau „Mediterana“ dar,
deopotrivã, încã alte argumente ce nu se pun de obicei la socotealã dar sînt
capitale. Un peisaj mirific desfãºurat privirii pe o coastã de dealuri în Munþii
Apuseni pe unde cu greu se ajunge cu piciorul nu va crea tentaþia unei investiþii
cãci banii se vor recupera greu ori pur ºi simplu se vor pierde. Cãci, la drept
vorbind, „croiala“ depinde în mod esenþial de ceea ce se cheamã „organizarea
teritoriului“, „infrastructurã“, de fapt drumuri ºi „utilitãþi“ ºi de-aceea oricît
„potenþial“ existã el nu se traduce necondiþionat în argument pentru dez-
voltare. Noi nu sîntem India unde se cãlãtoreºte, prin maximã notorietate ºi
atracþie de mit universal, pe ºosele de pãmînt printre inumerabile turme de
vaci. ªi aici, evident, sînt necesare scopuri precise, proiect colectiv ºi efort ofi-
cial cãci marile obiective nu se fac prin hazard ori în combinaþie cu „investi-
torii strategici“ din Insulele Vanuatu.

CCoonnttrriibbuuþþiiaa  „„bbooiieerriimmiiii  pprree--ffaannaarriioottee““

Dincolo de aceste excepþii – ce impresioneazã prin proporþii, dacã vor
apãrea – aflãm mulþimea investiþiilor curente ce definesc bbaannuull  ccaarree  cciirrccuullãã  ººii
pprroodduuccee. Este centrul eenneerrggeettiicc al unei economii, imposibil de imaginat fãrã
componenta aflatã la rrããddããcciinnaa  lluuccrruurriilloorr cãci nu existã „afacere“ fãrã „imobi-
liar“. Acest strat rãmîne ºi „poimîine“ cel mai activ ºi uimitor de divers ºi cu
greu s-ar putea înfãþiºa totalitatea formelor posibile ce îmbracã. Totuºi, cîte-
va ipoteze se pot formula încã de pe acum. 
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„SSeeddiiii  ººii  bbiirroouurrii“. Începutã pe la începutul anilor ‘90 prin reconversiile
de clãdiri cu personalitate ce constituiau „reper urban“, piaþa de birouri trece,
cãtre 1998-2000, printr-un acces, previzibil, ce conduce la explozia construc-
þiei de „centre de afaceri“ ºi „blocuri pentru birouri“, fenomen temporar ºi
fãrã viitor. Etapele, de fapt, sînt arse ºi încã din primii ani ai secolului accen-
tul se strãmutã în sseeddiiiillee  ccoommpplleexxee ce rãsar în suburbiile în miºcare. Efectul
preþului scãzut plãtit pentru teren ca ºi al extinderii urbane galopante, aces-
tea aratã, de fapt, sfîrºitul implantãrii companiilor strãine, care acum

nu mai „dibuie“ lucrînd provizoriu în spaþii cu chirie ci cumpãrã pro-
prietãþi ºi se indigenizeazã. Arareori – ºi numai pentru reprezentativitate – „se-
diul central“ rãmîne în oraº, sub forma unui imobil de prestigiu, definind acum
o modã oareºicum depãºitã. Totuºi, „reperul urban“ încã se conservã ca no-
þiune, rãmînînd mitologicele „blocuri de birouri“ ce îºi vor dovedi, în orice
caz, caducitatea ºi îºi îngusteazã piaþa ºi mai mult, oricîte legende pozitive s-ar
întreþine de cãtre jurnaliºti „binevoitori“.

Apare acum ºi „reconversia“ ºi va fi, nu prea curînd, fapt obiºnuit sã
se observe cã vechi hale de uzine dezafectate se prefac – prin reorganizãri
ingenioase – în spaþii de birouri ce se compun rapid ºi cu cheltuieli mici, ceea
ce va scãdea chiriile ºi mai mult decît azi. Apar, deci, complexe de afaceri pe
locul fabricii de ieri devenitã de nefolosit. 

MMaaggaazziinnee,,  „„aannggrroouurrii““,,  sshhooppppiinngg  cceenntteerr. Faþã de configuraþia tradiþio-
nalã a spaþiilor de comerþ din anii ‘90, clãtinatã în primii ani de exuberanþa
creãrii de „angrouri“ (noul „bazar“ cu – de – toate) ºi „spartã“ decisiv de apariþia
llaannþþuulluuii  MMeettrroo cãtre 1997, deceniul ce urmeazã începe sã aºeze evoluþiile pe
direcþia pozitivã. „Marii angrosiºti“, de regulã foste companii de stat „priva-
tizate“ adeseori enigmatic, îºi pãstreazã un anumit gen de monopol în materie
de comerþ „detailist“ ºi cu numai cîteva supermagazine cu vad ºi tradiþie
(„Unirea“, „Cocor“, „Victoria“) dar asaltul „alternativei“ este susþinut ºi contea-
zã în proporþii de neanticipat înainte de anul 2000.

Viitorul imediat aduce aammuurrgguull  aannggrroouulluuii, ce cunoaºte regresiune lentã
ºi se va reduce, fãrã a dispãrea, la poziþia de bazar popular ºi neo-iarmaroc.
Eºecurile de tipul „Pieþii de gros“ vor persista însã, cãci se fac, precum bine
se ºtie, pe banul public, adicã, de fapt, pe banul nimãnui.

În cele din urmã, intrã ºi magazinele de stat în mînã privatã, indife-
rent în ce manierã (de regulã, destul de puþin „ortodoxã“) dar miza este minorã,
cãci marii împroprietãriþi anterior îºi conservã poziþia ºi vor continua sã dicteze.
Apar, mai agresive decît pînã acum, „galeriile“ (denumite, internaþional,
„Plaza“), ce se dezvoltã pe categorii de preþuri ºi de cumpãrãtori. Se menþine,
ca o faunã de baltã cu zeci de mii de insecte diverse, puzderia de mici ma-
gazine „universale“ de mãrunþiºuri consumiste, tipice epocii de chewingumizare
ºi de mîncãruri ambalate. 
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Însã acum abia va trimfa ideea dezvoltãrii în reþele ºi lanþuri de magazine,
împînzind ca un nãvod nu doar zone urbane diferite ci regiuni diverse din toatã
þara, de regulã acolo unde banul prisoseºte. Cãtre 2010, acest gen de comerþ ocupã
definitiv piaþa ºi hotãrãºte mercurialul cu metode ce astãzi, în etapa ooccuuppaaþþiieeii  bbllîînnddee
ººii  pprriieetteennooaassee, par de neconceput.

RReessttaauurraannttee  ººii  „„ffaasstt--ffoooodd““.. În aceastã direcþie, evoluþiile rãmîn tradiþionale
cu chiar sporire de numãr fãrã sã afecteze ttaabblloouull  ddee  ccaatteeggoorriiii, ce exista anterior.
Vechiul „expres“ de pînã în 1990 se extinde sub forma „fast-food“-ului, a „pizze-
riei“ ºi a „magazinului  de mîncare gãtitã“ pentru cãlãtori. Macdonaldizarea devine
totalã, arãtînd ttrriiuummffuull  iinndduussttrriieeii  mmîînnccããrriiii  ppee  ffuuggãã, specifice clasei de funcþionari,
în faþa arhaicelor simigerii ºi covrigãrii, ce îºi pãstreazã, totuºi, o piaþã popularã dar
pauperã.

„Restaurantul cu ºtaif“ se dezvoltã, epoca aducînd sfîrºitul dictaturii cclluubbuu--
lluuii  cceelloorr  ppaattrruu (HHaavvaannaa,,  CCiinnaa,,  BBeerrlliinn  ºi bbaarruull  MMeellooddyy), anterior anului 1990. Mul-
tiplicarea în proporþie geometricã este impresionantã ºi va continua pînã la o
anumitã saturaþie, ce se întrevede. Este perioada de glorie a rreessttaauurraannttuulluuii  ccuu  ppeerr--
ssoonnaalliittaattee, amenajat în case „cu þinutã“ ori pur ºi simplu predispuse la o rreeccoonnvveerr--
ssiiee, moda din jurul anului 2000.

Lipsesc încã, în accepþiunea occidentalã, „terasa“, trattoria, cîrciuma tradiþion-
alã iar „bodega“ ºi „taverna“ anilor ‘70 este o realitate trecutã deja în istorie. RReessttaauu--
rraannttuull  ffaammiilliiaall ºi terasa (în Bucureºti, oraºul rreessttaauurraanntteelloorr  ccuu  ggrrããddiinnãã, din anii ‘30!)
se vor dezvolta negreºit cãci nu ating încã numãrul trebuitor.

Contribuþia ssoocciiaallãã a „României care lucreazã“ se reflectã posibil ºi în alte
direcþii decît „producþia“ imediatã. Dacã îngãduinþa legiuitorului va apãrea, vom
observa cum se ridicã adevãrate „cartiere de firme“, de felul interbelicelor „parcelãri
de regii“, re-formulînd ceea ce se numea atunci „locuinþa ieftinã“. Cu un grad înþelept
de „deductibilitate fiscalã“, companiile vor putea construi locuinþe pentru anga-
jaþi, închiriate modic ºi stabilizînd astfel o presiune financiarã adesea absurdã prove-
nitã de la „închirietorul“ lacom. 

În orice caz, pe oriunde calcã apãsat oommuull  ccaarree  pprroodduuccee se întrevãd schim-
bãri, oricît de mici. El este, în sine, uunn  ffaaccttoorr  ddee  cciivviilliizzaaþþiiee. În toamna anului 2003,
cînd s-a deschis centrul comercial „Orhideea“ din Bucureºti, pe locul unui fost cîmp
pãrãsit, fãrã, aparent, nici un viitor, întreaga regiune ce îl înconjoarã ºi-a modificat
ºi ponderea ºi valoarea. În pragul fostului Dudeºti, cartier de imagine romanescã, 

s-a ridicat cupola unui MMaallll aproape luxos ce „spalã“, deja cu efect vãdit,
configuraþia ariilor colaterale. ªi aºa mai departe.

Sîntem, la drept vorbind, într-un mediu atît de tradiþional încît ne uimeºte
prin persistenþã ºi capacitatea de a se reface în mod simbolic. Boieria „de þarã“
(anterior lui 1710) se dovedea aici cu proprietate funciarã, adicã, de fapt, cu aavveerree
ºi pprroodduuccþþiiee în vreme ce bbooiieerriiaa  ffaannaarriioottãã (asemeni „clasei politice“) se defineºte
cu dregãtorii, anticipînd „România parazitarã“ condamnatã de Eminescu. 
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RROOMMÂÂNNIIAA TTÃÃCCUUTTÃÃ

„„SSaattee  ttuurriissttiiccee““,,  rreeppooppuullaarree  ººii  „„ggoossppooddããrriissmm““

În materie de realitãþi rurale, prognoza întîlneºte o indiferenþã quasi-
generalizatã ce este de neînþeles ºi care va trebui sã fie corectatã rapid. LLuummeeaa
ttããccuuttãã, ce începe acolo unde oraºele se terminã ºi se întinde pînã în creierul
munþilor, în vegetaþia misterioasã de lunci ºi de Deltã ori în pãdurile de
nepãtruns, pare a exista într-o realitate paralelã asupra cãreia abia examenul
statistic se mai aplicã uneori; dar concluziile lipsesc ºi, bineînþeles, ºi strate-
giile. Cînd apare, rareori totuºi, cîte o menþiune, nota propagandisticã ºi vier-
sul triumfalist sînt evidente ºi, desigur, inutile. Miza stã, de obicei, în ceea ce
se cheamã „ridicarea nivelului de civilizaþie“ la sat ºi se traduce prin „introduce-
rea alimentãrii cu apã“ executatã, din împrumut extern, de companii de re-
gulã strãine. Dar, din pãcate, fondurile uriaºe ce s-au risipit parcã la o maºinã
de tocat bani nu însemneazã azi decît o întinsã reþea de þevãrie ascunsã în
pãmînt pe unde nu circulã nici o picãturã de apã fiindcã „þãranii“ nu au bani
ca sã se „lege“ la reþea ºi sã beneficieze de aceste investiþii fãrã rost. Pe lîngã
acestea, un peisaj social dezolant, cu obiective lunatice ºi o sãrãcie de epoci
feudale.

ªi, totuºi, soluþiile existã ºi se pot organiza în strategii, dacã se va pune
piciorul în prag ºi se vor obþine concluzii rezultate din analiza fãrã prejudecãþi.
Iatã aci doar o eboºã, ce meritã aprofundatã cîndva.

Întîi de toate, ddeeppooppuullaarreeaa  sseevveerrãã ºi îîmmbbããttrrîînniirreeaa  ffoonndduulluuii  ddeemmooggrraaffiicc
sînt maladiile cronice locale, ce trebuie curmate. Zecile de mii de tineri – ce
considerã cã nu au viitor „la coada vacii“ – de fapt o masã derutatã ºi fãrã
idealuri ferme, trãind în imaginarul de surogat al consumismului de import
sînt viitorii locuitori ai periferiilor de oraºe, populaþia posibilelor „cartiere din
bidoane“. Migraþia de la sat la oraº secãtuieºte energia ruralã ºi aceste haite
nomade trebuie oprite sã dizloce, în continuare, pãrþi considerabile din
aºezãmintele de unde provin. De fapt, sseennssuull  ppoozziittiivv  eessttee  iinnvveerrss ºi aici trebuie
lucrat, adicã la o repopulare a satului prin mijloace diverse: educative, pro-
pagandistice, financiare. Cãci „material“, cum se zice, existã. Sutele de mii
de hectare ce au devenit pîrloagã ºi trebuie desþelenite, zecile de mii de gospo-
dãrii semi-abandonate de cãtre orãºeni moºtenitori ce lasã „casa bãtrîneas-
cã“ în paraginã sînt obiective ce meritã fructificate ºi se pot valorifica, dacã
se doreºte. În fond, mulþimea de orãºeni fãrã cãpãtîi, trãind aproximativ ºi
indecent din expediente ºi „ajutoare“ dar avînd „proprietate la bloc“ ce se
traduce în realitate prin multe milioane care ar însemna o viaþã nouã, înlesnitã,
la sat, nu trebuie decît îndrumatã cãtre „viaþa la þarã“ ºi educatã sã o adopte.
UUnn  pprrooggrraamm  nnaaþþiioonnaall  ddee  rreeppooppuullaarree  rruurraallãã este posibil ºi chiar probabil cu
condiþia atracþiozitãþii condiþiilor ce se propun. Totul începe ºi se terminã cu
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mmeennttaalliittaatteeaa dar trece, în realitate, prin scutiri de impozite pe investiþii, pe
venit agricol, pe profit dacã fostul orãºean se stabileºte la þarã ºi începe nu
„o afacere“ (cum se spune în limba de metal a „gulerelor albe“ apucãtoare)
ci pur ºi simplu sã pprroodduuccãã în loc sã ccoonnssuummee. Se va zice cã acordînd scutiri
se pierd „bani“ ºi, pe scurt, „nu meritã“. Dar „pierderile“ la buget pãlesc în
faþa mecanismelor ce subvenþioneazã „viaþa inutilã de la oraº“ ºi care, astfel,
nu vor mai lucra inutil. Pentru ººoommeerriiii  ccuu  pprroopprriieettaattee  llaa  bblloocc care „face“ în
medie, în Bucureºti, cam 150-250 de milioane, aceastã sumã este perfectã
pentru o casã la þarã (50-70 de milioane), o maºinã Dacia din anii '90 (40 de
milioane), 10-15 ha de pãmînt (35-55 de milioane) ºi încã vreo 70-90 de mi-
lioane ca rest pentru „instalare“. Din acest punct urmeazã înlesnirile ºi pro-
gramul, însã beneficiul social este produs deja: vom avea o gospodãrie care
nu se risipeºte, pãmînt care se va cultiva, o forþã de muncã, e adevãrat, încã
nepregãtitã dar mai tînãrã decît lumea în agonie ce existã astãzi în acele regiuni.

De aici încep, în ultimã analizã, soluþiile diversificate. Pentru regiunile
de munte, cu o populaþie avînd – în orice caz – o mentalitate mai înrãdãci-
natã, apare „agroturismul“ care va trebui scos din faza actualã festivistã ºi „eli-
tistã“ (impulsionatã de „gulere albe“ ce frecventeazã congrese ºi se înfruptã
din fonduri PPhhaarree) ºi adus la dimensiunea popularã ce o meritã ºi se reco-
mandã. Cum din exemple se nasc fenomenele sociale ºi apare modelul, acest
tip de „gospodãrism“ – producãtor de bani din servicii ºi civilizator cãci ser-
viciile însele cer îmbunãtãþiri – modificã nu doar „nivelul de trai“ ci ºi men-
talitãþile. În aceiaºi direcþie, reapar – drept posibile ºi necesare – meseriile cla-
sice, pãrãsite provizoriu din raþiuni de consum, jaf („banii din tãierea de pãduri“)
ºi rentã. „Balul parazitar“ din zonele montane se terminã în sunetele wagneri-
ene ale unui dezastru ecologic, însemnînd pãduri tãiate cu drujba ºi dealuri
dezgolite ce o iau la vale; dar populaþia localã – care a vîndut pãdurile redobîn-
dite ºi „a bãut“ banii – este, deodatã, obligatã sã se trezeascã cãci altfel moare
cu zile.

Acesta este, de fapt, momentul ce indicã – laolaltã cu „întoarcerea la
sat“ – re-dezvoltarea ruralã durabilã, posibilã cu adevãrat numai dacã se con-
sultã tradiþia ºi se aleg din aceasta cãile sigure ºi confirmate anterior.

În realitate, diversitatea de soluþii este impresionantã, nu doar pentru
România montanã ci ºi pentru cea subcarpaticã. De la viticulturã la creºtere
de animale, pãsãri ºi vite (ce resuscitã o umanitate de lãptari ºi brînzari) ºi
pînã la textileria tradiþionalã – orice sursã ºi resursã ce pprroodduuccee  îînn  mmoodd  ppaall--
ppaabbiill este fapt pozitiv. Într-o lume ce a cunoscut o rreevvoolluuþþiiee  iinndduussttrriiaallãã  eettnnoo--
ggrraaffiiccãã în cel puþin douã perioade istorice de dezvoltare, tradiþia conþine soluþia.

Paradoxal, dar întîiul pas derivã din modificarea de mentalitãþi. Aci, prea
de multã vreme s-a considerat cã „orãºeanul“ este boier, aristocrat, nobil ºi
„altfel de om“ iar omul de la sat – pur ºi simplu „un þãran“, un „neam-prost“,
talpa þãrii fãrã gîndire ºi viitor. Evident, nu aceasta este realitatea dar repre-
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zentãrile stereotipe rãmîn. În lumea civilizatã se gîndeºte altfel. Prin 1993, un
francez, foarte înzestrat financiar ºi cu o biografie în afaceri pur ºi simplu
fenomenalã, mi-a prezentat o „carte de identitate“ ce trebuia pentru o achizi-
þie de imobil aici. Locuia, dupã documente, într-o localitate nerezonantã, unde-
va în Picardia deºi eu ºtiam cã reºedinþa îi este la Paris. Cînd am aflat cã acela
este un cãtun unde avea o proprietate destul de frumoasã ºi locuia frecvent nu
mi-am putut stãpîni mirarea. Dar uimit era el, de fapt, iar explicaþia este sim-
plã. Omul domiciliazã acolo unde se simte bine iar reºedinþa îi este cea mai
plãcutã, indiferent dacã este la oraº ori la sat. Acesta, locuind în cãtun, nu
era un „þãran“ ºi nici nu considera pe localnicii vecini ca fiind „þãrani cu pãr
pe limbã“, dupã expresiile ciocoieºti de pe la noi. Valoarea o dã, pretutindeni
unde se gîndeºte în normalitate, munca aptã sã producã bine ºi trainic, spi-
ritul destoinic, atitudinea gospodãreascã.

Iatã, dar, cã de la mentalitate pleacã totul dar desfãºurãrile nu se opresc
aici. Pentru a obþine un „sat“ valid, activ ºi producãtor de bogãþie mai este
nevoie ºi de comunicaþii, nu doar de „comunicaþie“.

Drumurile bune ºi podurile solide vor scoate omenetul astãzi semi-izo-
lat la lumina altor perspective decît cele repetitive ºi tradiþionale de acum,
cãci „pe drum“ vin orice fel de plãtitori, de la cei pentru produse pînã la cei
pentru servicii ºi tot „pe drum“ se duc mãrfurile de orice fel. Evident, nu doar
„cãile de comunicaþie“ reprezintã factorul de impulsionare ci ºi comunicaþiile
în sine. O reþea de telefonie fixã bine organizatã intensificã ºi contactele, la
orice nivel. De fapt, sîntem în situaþia stranie de a re-gîndi mediul rural în date
ce îi depãºesc potenþialul ºi care, practic, ard etapele. Cînd agricultorul arã
astãzi cîmpul cu plugul de la Burebista pare extravagant sã se invoce „satul
informatizat“ ºi telefonia mobilã care sînt, totuºi, ffaappttee. Modelul valid con-
stã, din aceastã perspectivã, în agregarea soluþiilor tradiþionale ºi a realitãþilor
tehnologice care se generalizeazã.

EEppiilloogguurrii::  
MMaarreeaa  ddeess--pprroopprriieettããrriirree  ••  NNeeoo--cchhiiaabbuurriimmeeaa  ••  NNooiillee  llaattiiffuunnddiiii

Totuºi, în materia dezvoltãrii rurale existã încã numeroase prejudecãþi
ºi chiar o anumitã descurajare, din pãcate nu de tot neîntemeiate. Imaginea
þãranului arînd desculþ la un plug tras de o vãcuþã neajutoratã sub un soare
dogoritor ce îi face omului inutilã pãlãria desfundatã este socotitã a fi emble-
ma „vieþii la þarã“ de azi ºi s-a instalat în mentalitãþi deºi este doar parþial ade-
vãratã. Acest primitivism resuscitat existã, dar poate fi corectat mîine, încã,
dacã se observã cauzele ireductibile ºi se acþioneazã realist ºi fãrã doctrine.

De fapt, ºi aici „revoluþia“ a lichidat „evoluþia“ cãci abia ideologiile apli-
cate de ignoranþi guralivi au adus satul la sapã de lemn. Realitãþile anterioare
acestei rreevvoolluuþþiiii  ffããrrãã  oobbiieeccttiivvee trebuiau dezvoltate ºi eevvoolluuþþiiaa s-ar fi consumat
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categoric. Satul „anterior“ era o comunitate de proprietari imobiliari nu însã
ºi funciari astfel încît întãrirea proprietãþii identificate era obligatorie mai întîi.
Cooperativele – formã pre-modernã de capitalism agrar – trebuiau transformate
imediat în companii agricole cu patrimoniu definit ºi cu proprietari funciari
identificaþi, prin „aport de capital în naturã“; în Bulgaria s-a putut aceasta, la
noi s-a desfiinþat peste noapte totul furîndu-se pînã ºi uºa de la odaia socoti-
torului ºi pînã ºi arhivele ce arãtau participaþia cooperatistã s-au risipit în vînt.

Astfel, cu proprietari deopotrivã de terenuri dar ºi asociaþi în compa-
nii de exploataþie agrarã satul arãta altfel iar patrimoniul – trimis pe apa sîmbe-
tei acum – se definea iniþial ºi se dezvolta treptat. Un întreg fond imobiliar
„de antreprizã ºi de industrie agrarã“, s-a destrãmat, prin 1990 – 91, în doar
cîteva luni ºi s-a fãcut una cu pãmîntul deºi, la acea datã, era un nivel de unde
se porneºte ºi unde abia poimîine se va putea ajunge, dupã ce era distrugerii
s-a încheiat.

„Se va putea ajunge“ dar, evident, modificînd într-o mãsurã nu de tot
neînsemnatã proprietarii. Cãci abia azi des-proprietãrirea (invocatã, cu greºealã,
à propos de cooperaþia agricolã anterioarã) va putea fi, în fine, un fapt împli-
nit. Totul porneºte, de bunã seamã, de la bani ºi în climatul de pauperizare
ruralã pãmîntul nu mai este defel valoarea romanescã din „Ion“ de Liviu Rebreanu
ci o marfã ieftinã, un parazit ce înghite bani ºi nu „dã“ aproape nimic ºi care,
deci, trebuie extirpat prin vînzare. De-aceea, ºi preþurile ce scandalizeazã pe
unii visãtori. Dar soluþia realistã apare chiar aci, indiferent dacã nu place. Cînd,
în Cãlãraºi sau în Teleorman, un hectar de teren agricol se vinde cu 80-100
de dolari americani înþelegem cã îi va fi uºor unui plãtitor organizat sã-ºi
cumpere rapid o moºie de o mie – douã de hectare, achitînd banii ce s-ar da
pentru o casã nu foarte spectaculoasã în Bucureºti. Apar, deci, latifundiile, com-
puse nu prin expropiere ci prin „platã curatã“; cãci ce altceva este o proprie-
tate care, valorînd vreo 800.000 $ (cît o „vilã“ scumpã) ar traduce aproape
10.000 de hectare ?

De fapt, viaþa înainteazã în aceastã direcþie ºi va fi inevitabil dezno-
dãmîntul abia schiþat, oricît ar crea astfel de concluzii un sentiment de dis-
confort. Aceastã „argentinizare“ a mediului rural nu-i, în sine, o soluþie cãci
latifundiile încetinesc dezvoltarea cînd depãºesc puterea proprietarului de a
lucra ori de a face organizare de muncã minimã. Esenþial rãmîne, bineînþe-
les, epilogul, adicã, în ultimã analizã, ce se va „alege“ în final.

Privite azi, aºa împînzite cum sînt de magazine minuscule, amenajate
în „camera din faþã“ a casei (dar arãtînd o marfã canonicã, avînd universali-
tate de chewing-gum ºi Coca-Cola) ºi bodegile mizerabile botezate, pompos,
„bar“ ori „discotecã“, satele sînt o lume de Kitsch-uri care, însã, se miºcã ºi
posibil cã se va clarifica. Prin 1997, am vãzut, mergînd în Moldova, o crîºmu-
liþã ridicatã din scînduri ºi bîrne, oribilã ca înfãþiºare, ce mi-a atras atenþia prin
firmã: se chema „La Ilie“. Patru ani mai tîrziu, „La Ilie“ devenise un „popas“
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cochet, cu mic-gros, berãrie ºi terasã pentru grãtar cu mici, avînd pereþi din
sticlã ºi parcare tocmai potrivitã pentru camionagii ºi turiºti, nu puþini. Stilul
grosolan iniþial, din lemn cioplit cu barda, s-a transformat în nneeoo--ccoorrbbuussiiaa--
nniissmmuull  ddee  bbuuttiicc, în sticlã ºi termopan, desemnînd un fel de „nouã chiaburime“
comercialã.

Aceasta este realitatea în „lumea satului“ a cãrei imagine post-moder-
nã (recapitulînd, cu citate, scene din istoria localã de epoci diferite) s-a împes-
triþat multicolor. Unii, ºi încã destui, vor deplînge sãrãcirea ce se instaleazã în
galop, fãcînd ridicolã ºi inutilã împroprietãrirea de la 1921, dar viaþa înaintea-
zã pe cãi enigmatice ºi ferme, indiferentã dacã place sau nu: cîndva, nu foarte
tîrziu, totul se va modifica radical, fãcînd caduc ºirul de convulsii tãcute de
azi, alegînd apele de uscat.

De bunã seamã, dezvoltãrile viitoare depind, înainte de toate, de ppootteennþþiiaall
ºi se vor diferenþia în funcþie de acesta, evoluînd fãrã menajamente.   ªi în aceastã
direcþie se recomandã o filosofie seninã alãturatã unui sentiment al epilogului
inevitabil, arãtînd cã toate se pot orîndui altfel dacã forþa internã ce le orga-
nizeazã se manifestã ºi corespunde necesitãþii.

Întîi de toate, satele din ariile semi-urbane se expun evoluþiei ºi, dacã
în mmaarreeaa  ttooccmmeeaallãã  ccuu  hhaazzaarrdduull se potrivesc sensurilor de miºcare umanã, se
vor corecta adeseori prea repede, creînd acum impresia barocã ce mîine se
va clarifica. Pînã cãtre 1997, Otopeni ºi Baloteºti ce se întindeau în nordul
Bucureºtilor, erau douã comune de case cenuºii lipsite de stil ºi sãrãcãcioase
dar la începutul acestui secol începurã a se preschimba în adevãrate oraºe
comerciale întruchipînd ºantiere ce nu se mai sfîrºesc. De o parte ºi de alta a
ºoselei ce duce cãtre Ploieºti rãsar aproape în fiecare lunã edificii noi întruchipînd
magazine, show-roomuri, sedii complexe cu birouri, pavilion administrativ,
depozite ºi încãperi pentru vînzare, alãturi de tot felul de supermarketuri,
„plaza“, hoteluri ºi restaurante, eliberînd o mulþime de forme ºi culori asemãnã-
toare unui decor policrom de cinematografie de Hollywood. 

Procesul este ireversibil ºi se va încheia odatã, de fapt curînd, chiar dacã
azi îînncceeppuuttuull  ddee  oorraaºº ccee  îînnssooþþeeººttee  ººoosseeaauuaa pare – alãturi de casele þãrãneºti
neatinse încã, în adîncime de sat – o înºiruire de edificii de scenografie, în
genul potemkimiadelor de carton. Bucureºtii nu sînt însã excepþia, ci, evident,
o parte ce creeazã regula. 

Astãzi, aproape fiecare oraº mai rãsãrit conþine nu doar ccaarrttiieerruull  rreezzii--
ddeennþþiiaall  ddee  hhiinntteerrllaanndd ci ºi ssuubbuurrbbiiaa  ccoommeerrcciiaallãã, acestea fiind, la drept vorbind,
ipotezele ce se traduc, adesea prin raport, în realitatea ce se prefigureazã. CCoo--
mmeerrcciiaallãã este cu precãdere dezvoltarea ºi în materie de „sate de la Drumul
Mare“ ori acolo unde existã tradiþie în organizãri de Oboare, tîrguri ºi iar-
maroace, de fapt ssaattuull  pprree--mmooddeerrnn  ddee  ssttaaþþiiee  ddee  ppooººttãã, tîrguºorul eºuat, poate
fosta reºedinþã de plasã. Acestea au ceea ce se cheamã ppootteennþþiiaall ce se regãseºte
ºi acolo unde, economiceºte, sînt resurse cu aport constant, nu doar agricole.
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Chiar dacã nu cunosc evoluþii în spectaculos, acestea se conservã ºi au un viitor
mãcar în categoria stabilã ce ilustreazã.

„Potenþialul“ este decisiv ºi în regiunile ce se pot întãri în direcþie tu-
risticã ori balnearã, prefãcînd sate azi qvasi-anonime în staþiunile, imprevizi-
bile, de mîine. ªi aici, mentalitãþile vor suferi corecþii, renunþîndu-se la ideea
de a se vinde „loc de casã“ ori „clãdire“ între vecini sau cunoscuþi, în orice
caz con-sãteni, cum se petrece astãzi. Aceastã preferinþã cãtre vvîînnzzaarree  eennddoo--
ggeennãã este, în mediul rural, o reminiscenþã din doctrina juridicã medievalã, ce
interzicea ssttrrããiinnuulluuii--ddee--ssaatt cumpãrarea de imobile, dar pauperizarea actualã
o va înlãtura curînd, aducîndu-se inevitabil între localnici pe cceeii  ccuu  bbaannii..

Hazardul contribuie ºi aici cãci, dupã adagiul biblic, „mulþi chemaþi puþi-
ni aleºi“. Nu lipsesc, bineînþeles, regresiunile ºi chiar dispariþiile, ce nu vor fi
puþine dar trebuie înþelese sub regimul necesitãþii. Astfel, ssaatteellee  rrããzzlleeþþee, situa-
te în inima cîmpului ori în creierii munþilor, vor dispãrea dupã ce, poate, o vreme
vor fi rãmas doar staþii sau dormitoare sezoniere pentru muncitorul agricol de
viiturã. Dispariþiile de localitãþi sînt fenomen curent în istorie dar nu se percep
adeseori cãci procesul e lent ºi depãºeºte perioada de viaþã a unei generaþii.
Cînd se accelereazã, impresia ce o impune este de dramã socialã însã fondul
problemei nu diferã. Cine mai ºtie azi cã la Baia era, odinioarã, capitala Moldovei,
cã Gherghiþa ºi Tîrgul de Floci erau, la o vreme, oraºe comerciale respectabile
ºi cã Strehaia era curte domneascã ºi episcopie? S-au dus toate, risipind ca pulbe-
rea în vînt pînã ºi amintirea mãreþiei de altãdatã. Pe unde altãdatã treceau care
cu mãrfuri, azi stã pãmîntul înþelenit; zidurile s-au mãcinat devenind þãrînã;
fîntînile s-au astupat cu nãmoale, straturi geologice de frunze moarte traducînd
zeci de toamne inutile iar pe unde era un pridvor, domnesc acum tîrîtoarele.
Mii de sãlaºuri mari ºi mici s-au pulverizat în sute de ani fãcîndu-se una cu pãmîn-
tul dar lãsînd altele sã se constituie, prin agregare de omenet dupã reguli com-
pletamente neºtiute. Prin 1979, abia întors de la Paris, mã aflam prin Vlaºca,
ºi am dorit sã revãd un sat straniu, aflat nu departe de ºosea, pe unde, cu doar
trei ani înainte fãcusem cercetãri de toponimie. Am cãutat cãtunul Dîrvaº,
mergînd cu maºina peste cîmp mai bine de un ceas dar abia într-un tîrziu un
stîlp de fîntînã cu o fosilã de cumpãnã ºi douã – trei mãgurice, arãtînd urmele
unor case ce se nãruiserã, au evidenþiat ceva din ceea ce altãdatã fusese o tex-
turã umanã vie. Grîul – abia pîrguit – se instalase negînditor peste urmele rãmase
doar în memorie.
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AANNAATTOOMMIIAA PPIIEEÞÞIIII  DDEE „„LLOOIISSIIRR““

OO  rreevvoolluuþþiiee  ddee  mmeennttaalliittaattee

Contrar unor impresii superficiale ce doar multiplicã o realitate peri-
sabilã, deceniul 2000-2010 va fi diferit de precedentul în materie de „case
de vacanþã“. Prea puþin din ceea ce definise ddeebbuuttuull  eexxpplloozziivv anterior se
menþine ºi se dezvoltã; de altfel, ar fi fost cu neputinþã ca desfãºurãri cu uni-
citate sã se repete întocmai cãci ºi vremurile se modificã. FFooaammeeaa  ddee  llooiissiirr  ºi
ccaappaacciittaatteeaa  ddee  aa  rriissiippii caracterizeazã, îndeobºte, vremurile amestecate ºi cu
achiziþie nemeritatã ce nu traduce nici munca sistematicã ºi nici inteligenþa
activã ci doar oportunitatea, „pontul“ ºi zeciuiala. Epoca de glorie a oligocraþiei
ce populase Breaza, întãrea Snagovul ºi îi consolida faima , creînd, ceva mai
tîrziu, ccããttuunnee  ddee  lluuxx precum Lepºa ºi Rînca, nu se repetã ci îºi încheie ciclul.
Cei ce aveau nevoie de sanctuare ºi le creeazã ºi vor primi în vecinãtãþi doar
puþini acoliþi, ce completeazã, prin selecþie îngrijitã, conþinutul protipentadei.

Astfel încît nu luxul caselor de vacanþã se conservã ca fenomen pre-
ponderent cãci, de fapt, cine avea de construit a construit deja ºi nu recidiveazã
decît pe arii noi. Ieri proprietari recenþi de vile cu caracter plezirist, cîºtigãto-
rii devin mîine investitori organizaþi în hotelerie, moteluri, sate de vacanþã,
pensiuni ºi cluburi, chiar ºi în staþiuni de turism. IInnvveessttiiþþiiaa, deci banul pus sã
lucreze, caracterizeazã, la acest nivel, anii de pînã în 2010 ºi completeazã ast-
fel patrimoniul imobiliar ce avea iniþial doar o destinaþie de uz propriu. „Uzul
propriu“ nu se mai cultivã cu atît de mare stãruinþã. Abia cel mult o treime
dintre miliardarii ce îºi mai conservã averea gãseºte cu cale sã se „întindã“
prin proprietãþi diversificate geografic ºi se instaleazã cu vviillãã  llaa  mmaarree dupã vviillaa
ddee  llaa  mmuunnttee; de regulã, „casa de vacanþã“ de superlux capãtã caracter sin-
gular. Lipsesc, deci, perspectiva ºi însuºirea unui mod de viaþã confortabil, ce
nu ar reclama nici mãcar cheltuieli exagerate. În schimb, cine ºi-a pãstrat ave-
rile investeºte, cu precãdere, pentru a înmulþi talantul.

Cu toate acestea, deceniul aparþine categoric „ideii de casã de vacan-
þã“ cãci se produce o revoluþie de mentalitate ºi o trezire a unui simþ pragmatic
ce îºi descoperã altfel de valori ºi acþioneazã cu decizie. „Ideea“ se popularizeazã.

Ceea ce, cãtre anul 2000, însemnase abia o nãzuinþã vagã, de sub-
conºtient colectiv ce vieþuia în semi-obscuritatea reveriei, se întãreºte ºi se orga-
nizeazã moral. Acum aceste opþiuni provin din planuri sociale foarte ameste-
cate ºi aparþin unor categorii din ce în ce mai numeroase. Omul descoperã
valori tradiþionale parcã uitate cînd nu sînt de-a dreptul necunoscute azi, dar
se lasã impresionat de stabilitatea lor ºi de simplitatea ireductibilã de ecuaþie
ce nu se poate contesta. De fapt, încep sã se disciplineze vvaalloorriillee  vviieeþþiiii în faþa
vvaalloorriilloorr  bbaannuulluuii, ajutate de un soi de renaºtere a simþului practic ce traduce
rezultatul muncii ºi inteligenþa, nu doar norocul ºi „sorocul“.
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RReeddeessccooppeerriirreeaa  „„oommuulluuii  nnaattuurraall““

Cel mai de seamã fenomen, este, deci, cãtre 2005-2006, rreeddeessccooppeerriirreeaa
vviieeþþiiii  nnaattuurraallee ºi, de aici, aabbaannddoonnuull  iiddeeiiii  ddee  lluuxx  iinnaacccceessiibbiill ce preocupã stra-
turi sociale largi. Omul, cu oricît de puþini bani disponibili, observã cã o
„înrãdãcinare“ cît de sumarã este de preferat picnicului „în marginea ºose-
lei“ ce îi caracterizase viaþa de pînã atunci. Astfel, „casele bãtrîneºti“ încep sã
se apreþuiascã dacã – ºi cînd – se moºtenesc de la generaþia anterioarã ºi do-
rinþa de a se „destinde“ fãcîndu-se „vacanþa în casa ta“ – chiar ºi de scurti-
mea unui sfîrºit de sãptãmînã – învaþã omul sã devinã practic ºi sã nu ezite
în a vãrui gardul, pomii ºi pereþii, a repara acoperiºul ºi a întãri un stîlp – doi
ce pãreau cã vor ceda poimîine. Cine nu înainteazã în acest fel ºi vinde va
contribui la dezvoltarea unei ppiieeþþee  ddee  ccaassee  þþããrrããnneeººttii ce existã ºi azi dar nu se
vede cum se cade, de fapt o piaþã de case ieftine, ce pot intra deîndatã în
stãpînirea oricãrui personagiu cu bani economisiþi, deloc mulþi. Esenþialã rãmîne
„dezlegarea ochilor“, de fapt dorinþa de a se schimba viaþa în datele ei ca-
pitale ce nu se definesc prin gradul de confort ci prin „confortul moral“.

Astfel, sute de regiuni ce sînt splendide ºi lãsate de la Dumnezeu cu
toate cele ce sînt de trebuinþã se vor repopula odatã cu participarea celor care
se vor întoarce, periodic, pe la obîrºie ori îºi vor gãsi proprietãþi „ce nu costã“
dar „meritã“. De altminteri, nici nu ar fi fost o altã dezvoltare posibilã. Cînd,
pe la începutul anului 2002, s-a observat cã o casã bãtrîneascã prin zona Devei
costã nu mai mult de 30-40 de milioane, cam tot atît cît o casã þãrãneascã
pe dealurile Argeºului, iar pe lîngã Vãlenii de Munte o casã alimentatã cu gaze
trecea arareori de 140-160 de milioane, concluzia s-a evidenþiat de la sine.
Despãrþirea de mmiittuurriillee  ssttaaþþiiuunniilloorr  cceelleebbrree dã putinþa unui „realism de opþiune“
ce se recomandã ºi avantajeazã din toate punctele de vedere. La o platã rezo-
nabilã, cîºtigul generic este, evident, major: copii ºi bãtrîni în putere ce îºi petrec
vacanþele de o lunã – douã în aer tare ºi sãnãtos, în vreme ce familia activã
stã la oraº „ca sã facã bani“ ºi îi întîlneºte la un sfîrºit de sãptãmînã în „proprie-
tatea de la þarã“; adulþi ce ies din inerþia oraºului ce toacã nervii ºi evadeazã
în naturã întãrindu-se fizic, moral ºi mai cu seamã sufleteºte; spaþii disponibile
pentru rude, prieteni buni (ºi atenþi) ce pot întrebuinþa, la rîndul lor, o casã
liberã cînd familia nu are nevoie de ea. Dar cîte alte argumente !

Acestea, desigur, pentru categoriile „cu banii numãraþi“ ce vor învãþa –
din practicã – efectul vieþii aºezate ce se leagã de o casã „numai a lui“, înde-
pãrtîndu-se de psihologia nomadã a haitelor de automobiliºti ce „ies“ dumini-
ca din oraºe ca „sã punã grãtarul“ în pãdurea ce devine, de la o zi la alta, o
groapã de gunoi.

Cei ce „dispun“, cu o înlesnire ceva mai simþitoare, de bani activi optea
zã, evident, nu doar pentru soluþia „þãrãneascã“ tradiþionalã ci ºi pentru alte
genuri de dezvoltãri. Sînt, de regulã, „micii proprietari“ ce nu întreþin doar ppiiaaþþaa
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ppooppuullaarrãã ci ºi o ppiiaaþþãã  ddee  iinnvveessttiiþþiiii  iimmoobbiilliiaarree  ccaallccuullaattee. Proprietari de mici com-
panii ce asigurã un cîºtig constant chiar dacã nespectaculos, aceºtia sînt ama-
torii de case noi, de cabane ºi de „case de lemn“ fãcute bine ºi convenabil (un
grad de „convenabilitate“ conform cu buzunarul lor, ceva mai larg). Dar cate-
goria se exprimã. Ea întãreºte cererea pentru „case – tip“, ºi va face sã se dez-
volte mica antreprizã localã de „meºteri – lemnari“ capabili sã ridice o casã
din bîrne, din „panouri gen american“ ori din scînduri îmbunãtãþite în exte-
rior cu lambrisaje diversificate. La un preþ de 7-8.000 $ pentru o cãsuþã de
70-80 de metri pãtraþi (o suprafaþã tolerabilã pentru o familie), opþiunea se
produce mai uºor decît pare ºi, multiplicatã prin modele, creeazã exemple ºi
fenomene.

Hotãrîtoare, totuºi, rãmîne opþiunea ce decurge din voinþa de a schim-
ba ceva fundamental în calitatea moralã a vieþii. La începutul anului 2000,
existau deopotrivã o piaþã de meºteºugari, lemn – deci materiale – ºi terenuri
de vînzare dar ºi personagiile cu bani destui – nu risipitori! – capabile sã punã
în miºcare acest mecanism astfel încît sã-l traducã în fenomen. Lipsea doar
cutezanþa ºi, cu siguranþã, voinþa de stabilitate descoperitã dupã altfel de prin-
cipii decît cele curente, ceea ce – cãtre 2002 – s-a evidenþiat mai lãmurit.
MMaattuurriizzaarreeaa  ccllaasseeii  ppaattrroonnaallee – ce descoperã, dupã o anumitã vîrstã, cã valo-
rile vieþii conteazã în chip primordial faþã de fixaþia achizitivã ce devenise, în
mod greºit, un scop în sine – accelereazã acest proces ºi aduce contribuþia
decisivã la modificarea de mentalitate ce s-a observat deja de acum.

Dezvoltarea este inevitabilã ºi dacã aceasta nu se va îngrãdi prin ºocuri
ce astãzi nu se pot anticipa va ajunge la o diversitate ce ne apare acum ficþiu-
ne purã. Astfel, nu doar regiunile „de sub munte“ cu peisaje admirabile ºi
costuri imobiliare foarte scãzute vor cunoaºte „invazia de vacanþier“ ci ºi orice
alte arii cu potenþial în a genera plãceri ale vieþii. Pe lîngã rîurile unde se pes-
cuieºte – indiferent dacã sînt chiar în cîmpie – miºcãrile se prevãd conside-
rabile ºi, întîi de toate, Dunãrea, o zonã fabuloasã de „vacanþe“ sãptãmînale
ce s-a depreciat, mai de curînd, aproape fãrã nici un motiv. De fapt, orice loc
cu aer bun ºi orice regiune cu pãduri poate sã devinã mîine locul de vacanþã
potrivit dacã se potriveºte „preþul“ cu „buzunarul“. Spinãrile de munþi cu pantã
mai dulce de prin Buzãu, Gorj, Dorna, Vîlcea, Apuseni ºi Maramureº vor fi,
deodatã, privite cu alþi ochi.

Aceasta – dacã nu specificãm dezvoltãrile de regiuni cu putere colosa-
lã, precum staþiunile maritime de la Gurile Dunãrii ºi Delta Dunãrii însãºi. Tabloul
acestui viitor ce nu aºteaptã decît aaººeezzaarreeaa  ppee  ddiirreeccþþiiaa  ppoozziittiivvãã pentru a se
manifesta este, practic, foarte divers, ajungînd pînã la ceea ce azi pare extra-
vagant dar, în realitate, nu este. Evident, vor apãrea – pe alt „picior“ – pro-
prietarii de insule de vacanþã, afacere ce aduce – în alte pãrþi – bani, confort
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ºi plãceri. Ori castele ºi domenii rurale, ce se propun astãzi cu timiditate dar
iraþional „ca bani“, rezultate din redobîndiri.

Esenþialã, rãmîne, în ultimã analizã, mmeennttaalliittaatteeaa, voinþa de a modifi-
ca vviiaaþþaa  ccuu  oocchhiiii  îînn  ppããmmîînntt ce încã mai caracterizeazã omul român. Nu lipsa
de bani l-a împiedicat, de fapt, sã redescopere soluþia ci inerþia, obiceiurile
rele ºi o neîncredere ce nu se întemeia decît pe un ºir de prejudecãþi.

DDeezzvvoollttaarreeaa  pprriinn  hhããrrþþii  sseeccrreettee  ??

Bineînþeles cã, din curiozitate ori spirit speculativ, mulþi trepideazã de
nerãbdare sã afle cum vor arãta mîine regiunile unde locuiesc în vacanþã ºi
unde au afaceri sau interes; dar, în aceastã direcþie, nu pot exista rãspunsuri
ferme. Prognoza nu este, la drept vorbind, vrãjitorie ºi cine se strãduieºte sã
smulgã viitorului un contur mai limpede din înfãþiºarea lui de ceaþã groasã
riscã doar ºi presupune, cu calcule ce dau uneori soluþii credibile, punînd în
combinaþie ºi destul fler. 

De obicei, conteazã ppootteennþþiiaalluull dacã nu chiar oo  ddeezzvvoollttaarree  îînncceeppuuttãã
dar întreruptã ori suspendatã ºi, spre a se înþelege mai bine, voi explica. Dacã
prin 1990 despre Canalul Dunãre – Bucureºti opinia curentã era negativã ºi,
evident, „doctrinarã“ spre a nu zice de-a dreptul stupidã, a devenit evident,
un deceniu mai tîrziu, cã acesta deþine „potenþial“ ºi un viitor ce va fi manifes-
tat, chiar dacã nu ºtim astãzi data de „reabilitare“. Dar apare acum noþiunea
de regiune „vacanþierã“ ºi nu doar aceea iniþialã de cale de transport ieftin ºi
nepretenþios, ceea ce modificã, deodatã, croiala ºi o îmbunãtãþeºte. Cu certi-
tudine, deci, cîndva – de nu chiar mai repede decît 2010 – marginile acestui
ddrruumm  lliicchhiidd se vor putea popula, mai întîi cu timiditate, iar mai apoi cu decizie,
de „cãsuþe“ ºi poate chiar proprietãþi mãrginaºe, în realitate „case de vacanþã“
ce fructificã mediul înconjurãtor. În Belgia ºi Alsacia, ca sã nu spun Olanda,
canalul navigabil este „autostrada“ ce înainteazã tangenþial cu tot felul de
cãtune înrãdãcinate ori „vacanþiere“ ºi, deci, nu-s motive spre a nu închipui
ºi la noi asemenea desfãºurãri ce aparþin evoluþiei naturale ºi nu modei perisabile.

Dezvoltãrile valorificã adesea ºi contextul îngãduitor ori favorabil, ce
constituie cîteodatã ocazia bunã. Pînã pe la 1990, Scroviºtea – un sãtuc în
pãdure, „aruncat“ la nord de Periº, nu se întindea „civil“ dar odatã dezlegîn-
du-se putinþa de a se cumpãra teren ºi de a construi ºi-a modificat, în doar
cîþiva ani, ºi compoziþia ºi „cota“. Chiar dacã „sindromul Peleº“ – desemnînd
adunarea boierimii slugarnice cu case proprii pe lîngã palatul lui Vodã cît sã
fie vãzuþi ori chemaþi de stãpîn – nu se manifestã aici – cãci, în realitate,
Scroviºtea rãmîne o regiune în sine frumoasã ºi împînzitã de proprietãþile unor
personagii ce nu au trebuinþã de prea mari bunã-voiri de la stãpînire – „con-
textul“ a lucrat ºi efectele devin vizibile.
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Aceasta este, bineînþeles, ocazia istoricã, un context determinat de timp
ºi de vremuri ºi nu doar consecinþa geograficã a unei aºezãri încurajatoare.
Dar capital rãmîne, pare-se, hazardul, ceea ce „explicã“ (e un fel de a zice…)
de ce „aici“ se produc dezvoltãri ºi „dincoace“ nu ºi nici nu se profileazã. De
regulã, hazardul este ajutat printr-o atitudine excentricã a cuiva, ºi aceasta
aduce urmãri dacã iniþiatorul este „cineva“ ori stãruie în excentricitate ºi o
popularizeazã. Pînã prin 1991, Corbeanca era o biatã comunã sãrãcãcioasã
ce mãrginea o ºosea colateralã iar Buriaº – un sãtuc uitat de lume, fãrã drum
cãtre civilizaþie ºi pe unde sãtenii ajungeau cu greu iarna, ameninþaþi de lupi,
cînd se întorceau seara de la „serviciul“ din Bucureºti. Cînd, prin 1990, Cristian
Þînþãreanu – ce nu era nici miliardarul de azi ºi nici personagiul popular ºi
rãzbãtãtor ce se recunoaºte dintr-o mie – s-a stabilit aici, gestul excentric a
ddeessþþeelleenniitt  reticenþele ºi a spart gheaþa groasã de prejudecãþi. Ceea ce urmeazã
este, în principal, efectul unei mode ce s-a creat repede ºi s-a instalat pare-
se definitiv. Dar ce avea, de fapt, Corbeanca faþã de – sã zicem – regiunea
de pe lîngã Pãdurea Pustnicul ºi mãnãstirile Pasãrea ºi Cernica, unde miºcãrile
de piaþã imobiliarã sînt ºi azi nesemnificative ? Rãspuns cu neputinþã, parcã,
de formulat.   

OOppþþiiuunneeaa  eenniiggmmaattiiccãã

Fapt este cã „alegerea“ aparent iraþionalã râmîne adesea hotãrîtoare
dar, de bunã seamã, spre a se produce cu un declic misterios aceasta trebuie
ajutatã. Sînt de trebuinþã, deci, miºcãrile rapide, o viaþã socialã dinamicã ºi
colectãri de energii diverse ºi numeroase dacã nu chiar încurajãri ce provin
de la oficialitãþi ºi reclamã nu întîmplare ci strategie.

Pe la începutul anilor '50 din secolul ce abia a trecut, Saint Tropez era
un sat de pescari cunoscut poate doar vecinilor din cãtunele „de peste ºapte
dealuri“; însã de îndatã ce, vreme de jumãtate de an, acolo s-au fãcut specta-
culoase filmãri cu Brigitte Bardot înconjuratã de echipe consistente ca numãr
ºi pretenþioase ca obiceiuri, moda s-a instalat ºi a rãmas o atracþie enigma-
ticã despre care nimeni nu se întreabã astãzi de unde provine. 

Acum vreo 80 de ani, Port Grimaud, astãzi un oraº de miliardari din
toatã lumea ce îºi evidenþiazã darea de mînã cu proprietãþi pe Riviera francezã
ce depãºesc adeseori 15 milioane de dolari, nici mãcar nu exista ca localitate
ºi abia obiceiurile „rele“ ale soldaþilor americani însãnãtoºiþi în spitale la Medi-
terana ºi bãile lor de soare, în vremea primului rãzboi mondial, l-au fãcut sã
existe ºi sã se dezvolte în modul straniu ce se constatã azi.

Rãmîn, deci, ca argumente ºi explicaþii, ooccaazziiaa ºi, deodatã cu ea, ººaannssaa,,
mmooddaa ºi, în fine, ccoonnttaaggiiuunneeaa care, toate la un loc, fac din teritorii fãrã isto-
rie ori de-a dreptul pustii ºi fãrã prezenþa omului, sanctuare ce exercitã magie.
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Cu toate acestea, ideea cã oamenii se aºeazã completamente gregar
în regiuni nedesþelenite ºi se asociazã venind unii dupã alþii ca oile, fãrã sã
gîndeascã, nu este întrutotul justificatã. În absenþa unor date naturale ce rãs-
pund, pe cãi secrete, unor deziderate colective, este evident cã aceste dezvol-
tãri nu s-ar produce. Rãmîne de vãzut ce ºi de ce stimuleazã imaginaþia.

Întîi de toate, un anumit gen de pprriimmiittiivviissmm ce atrage cãci se inter-
preteazã ca o rreeîînnttooaarrcceerree  llaa  nnaattuurrãã. Mulþi din orãºenii înrãiþi, ce nu mai pot
trãi fãrã apã curentã, electricitate la discreþie ºi încãlzire prin conducta de gaz,
tînjesc dupã senzaþiile primare ce exprimã o viaþã naturalã lipsitã temporar
de „binefacerile civilizaþiei“. O noapte la lampã cu opaiþ încheiatã cu dimineþi
de aer pur, traduse prin mersul desculþ în iarba plinã de broboane de rouã ºi
cu spãlatul ceremonial în apa vijelioasã a pîrîului de munte – iatã senzaþii aven-
turoase ºi atrãgãtoare ce exercitã fascinaþie ºi se cautã, cultivîndu-se dacã,
bineînþeles, rãmîn intermitente. Dar oommuull  nnaattuurraall se întrevede – cu ecoul lui
arhaic – în toate aceste atitudini. Stratul ireductibil, ºi cel mai vechi, ce compu-
ne personalitatea umanã ºi care deþine un grad înalt de universalitate, fiind
evident ºi la bogat ºi la sãrac, rãzbate ca un sunet pãtrunzãtor dar arareori
perceptibil prin manifestãri anarhice ale vieþii cotidiene. MMeemmoorriiaa  bboorrddeeiiuulluuii
nneeoolliittiicc se întrevede, în chip hotãrîtor, aici.

Dincolo de metaforã ºi, bineînþeles, de alegerea mitologicã existã însã,
de obicei, ºi explicaþia ce decurge din realitãþi. Misterul nu este, deci, atît de adînc.

Omul alege, ca sã exemplific, „Corbeanca“ ºi nu „Pasãrea“ sau „Cer-
nica“ fiindcã dezvoltãrile Bucureºtilor cãtre Nord sînt îndemnãri colective ce
se observã încã de acum trei sferturi de secol ºi nu au încetat nici o secundã
chiar ºi cînd au devenit ceva mai încete. În alte regiuni, de pildã, ppiittoorreessccuull
ssããllbbaattiicc atrage dar însoþit fiind de nota „nepopularã“, de locurile frumoase
dar ascunse (cazul Lepºa). Sînt situaþii ce exprimã opþiuni pur ºi simplu finan-
ciare (terenuri foarte ieftine, cu „preþ bun“, comparativ cu regiuni asemãnã-
toare dar scumpe, cãci au „cotã“ ºi sînt deja „suprasaturate“), aceasta fiind
ssoolluuþþiiaa  ddee  aalltteerrnnaattiivvãã ce acþioneazã cu precãdere pe Litoral ºi în zzoonneellee  ssaaccrree
de la Sinaia, Predeal ºi Poiana Braºov. Aici se cumpãrã „în vecini“, unde, peste
deal sau peste rîu, banii ceruþi sînt simþitor mai puþini.

Bineînþeles, cã se pot face încã multe disociaþii în materie de dezvol-
tãri imobiliare ºi chiar de investiþii, utile, de altminteri, ca sã se poatã cîntãri
unde sã se plaseze banii.

IInnvveessttiiþþiiaa  „„mmiicciilloorr  pprroopprriieettaarrii““  

În materie de imobiliar „vacanþier“ sau plezirist, sînt încã prea puþin
comentate „investiþiile“ deºi acestea sînt suficient de active ºi au, fãrã de
îndoialã, o piaþã a lor. Vacanþa preferatã nu se produce deocamdatã „în casa
ta“, deºi modificãri de mentalitate au început sã se producã ºi astfel de
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opþiuni, cu probabilitate, în cîþiva ani vor deþine ponderea. Încã se preferã
dacã nu strictamente „hotelul“, atunci pensiunea ºi casa de agroturism, cu
tot ce presupun acestea drept activitãþi curente inevitabile dar, cu toate aces-
tea, încã timid ºi numai din curiozitate.

Cîteva estimãri în aceastã direcþie sînt recomandabile mai ales cã aceastã
piaþã de investiþii va rãmîne continuã, diminuîndu-se poate (sau nu!) numai
în procente. Astfel, ppiiaaþþaa  ddee  ppeennssiiuunnii – ce constituie o variantã a pieþii de
hoteluri, avînd accentul mediului familial – este încã neconstituitã iar activi-
tatea – dezorganizatã ºi încã întîmplãtoare. Comparativ cu situaþia din alte
regiuni – chiar ºi Cehia, Ungaria, Slovenia sau Polonia, pentru a nu menþiona
„industria pensiunii“ – gen de turism familial din þãrile ce cîºtigã zeci de mi-
liarde de dolari din turism – aici „afacerea“ este, astãzi, redusã faþã de potenþial
ºi nu manifestã tendinþe de creºtere rapidã. Explicaþia s-ar putea formula dar
nu ajutã o mobilizare în direcþia pozitivã: încap aici lipsa de tradiþie, cheltuie-
lile mari de întreþinere ce genereazã preþuri nu convenabile ºi chiar un anu-
mit deficit de legislaþie încurajatoare ce creeazã o atitudine rezervatã.

În orice caz, piaþa pensiunilor nu se manifestã spectaculos deºi existã.
Oferta rãmîne încã firavã ºi, rareori, mediocrã în anumite zone cu oare-

care tradiþie (cu precãdere, în regiunile de munte ori tradiþional turistice); de
regulã, decizia de vînzare nu se ia dacã afacerea „merge“ iar fondul imobi-
liar „de pensiuni“ nu este nici extins ºi nici nu are notorietate. Mai bine reprezen-
tatã este categoria imobilelor ce pot deveni pprriinn  rreeccoonnvveerrssiiee pensiuni dar, în
aceastã materie, vînzãtorii nu au suficientã imaginaþie spre a le propune în
mod corespunzãtor. Solicitãrile sînt pe mãsura ambiguitãþii, existînd, cu cer-
titudine, atît capitalul suficient cît ºi investitorii cu disponibilitate dar lipseºte
ccoonnººttiiiinnþþaa  aacceessttuuii  ggeenn  ddee  aaffaacceerree. Abia recent se manifestã un interes oare-
care ce provine din medii diverse, putîndu-se prognoza chiar o mmooddãã  ddee  aaffaacceerree
într-un viitor mediu. Obiectivele nu sînt, însã, „tradiþionale“, ceea ce înseam-
nã cã imobilele cu destinaþie de pensiuni sînt date la o parte la comparaþia
cu domeniile rurale ºi cu conacele bine (sau mulþumitor) conservate, arãtând
cã nu pensiunea popularã va fi scopul ci pensiunea de lux, opþiune stranie.

De fapt, totul începe ºi se terminã la „tarife“, adicã la preþuri, cîtã vreme
plãtitorii urmeazã a fi mai degrabã „oameni cu bani“ ori „strãinii“. În materie
de turism – ºi „pensiunile“ aci se încadreazã, indiscutabil – mitologia „strãi-
nului“ este fundamentalã cãci acesta vine „cu banii“, plãteºte cît se cere ºi
nu „comenteazã“. Dar, din nefericire, totul rãmîne o simplã iluzie. „Strãinul“
cere servicii corespunzãtoare plãþii ºi, dacã vine, se va simþi atras de exotic ºi,
deci, de o „diferenþã“ faþã de ceea ce cunoaºte ºi îl plictiseºte. „Senzaþiile tari“
se includ dar fiindcã aci el nu are la „îndemînã“ vînãtoarea africanã gen „safari“
ºi nici experienþele extreme de la Polul Nord, rezultã cã abia doar extrava-
gantul etnografic va putea fi valorificat bine ºi cuprinzãtor. În aceastã direcþie,
materialul existã ºi dacã vor exista programe sistematice ºi ingenioase, traduse
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inclusiv într-un gen de „reîntoarcere la naturã“, se vor putea constitui soluþii
înzestrate cu eficacitate. De altminteri, aci se greºeºte de obicei ºi se accentueazã
„sincronizarea“ cu modul de viaþã occidental dorindu-se a se oferi o ambianþã
de Monte Carlo la Detunata de Apuseni, cînd, în realitate, tocmai ineditul
atrage, „sãlbaticia“, „noutatea“ în toate formele ei.

În 1980 ºi mai încoace, în Anglia ºi Franþa, au apãrut companii cu
proiecte foarte abile ce au cîºtigat sume adesea exorbitante din organizarea
unor „sate turistice pentru pensionari“. Cu bani categoric mai puþini, reziden-
þii – trãind „bine“, „ecologic“ ºi destul de ieftin – au completat simþitor venitu-
rile locale, asigurînd nu doar o altfel de „dinamicã“ ruralã ci ºi pieþe diverse
pentru aborigeni. Astãzi suprasaturatã în Europa occidentalã, aceastã idee
rãmîne validã pentru aici. ªi dacã va exista nu doar imaginaþie ci ºi „legis-
laþie“, piaþa de pensiuni se va dezvolta ccîîtt ºi ccuumm i se potriveºte. Mîine este,
poate, posibil ca „pensiunile“ sã acopere, procentual, mãcar o parte din soli-
citãrile occidentalilor la vîrsta înþelepciunii, atraºi de naturã, exotic ºi, bineînþe-
les, de preþuri, dacã ele nu sînt absurde ºi aratã nãdejdea de a se cumpãra o
maºinã prin vînzarea unei fripturi.

RReeggiinnaa  lleeggeennddaarrãã

În ultimã analizã, oricîte alternative se întrevãd ºi chiar soluþii convena-
bile, regina legendarã ramîne încã pentru destulã vreme Valea Prahovei. Con-
tribuie la aceasta atît tradiþia nedefinitã – reflectatã în expresia ambiguã ce
constatã cã „aºa am apucat“ – cît ºi impresia de suprasolicitare ce se explicã,
de fapt, prin aºezare geograficã ºi, cum se spune, o bazã mai largã de colectare
de cereri. La drept vorbind, nici nu ar putea sã fie altfel cîtã vreme înspre aceastã
regiune vin nu doar „vecinii“ din Braºov ºi Ploieºti ci marele val nomad de
bucureºteni al cãror „munte“ apropiat se identificã, prin automatisme de con-
duitã, la poale de Bucegi. Aceste atitudini existã ºi se menþin încã, dar nu vor
susþine mai mult de încã un deceniu o piaþã ce ºi-a atins punctul maxim de
saturaþie. Deodatã, „braºovenii“ îmbolnãviþi încã de mai demult de virusul
Poiana – vor observa cã Bran ºi Moeciu, Rîºnov ºi micile staþiuni de prin depre-
siunea de la Nord sunt tot atît de confortabile, dar, bineînþeles, mai ieftine ºi
mai puþin aglomerate; „ploieºtenii“ – ce preþuiau cu precãdere Breaza ºi mai
recent Cornu dar visau la Perla Coroanei, ce rãmîne încã ºi astãzi Sinaia – vor
constata cã nu doar Valea Prahovei ci ºi Vãleni ºi Cheia dar, deopotrivã, satele
„elveþiene“ precum Predealu-Sãrat sunt comode ºi ieftine ºi se preferã.

Rãmîne, deci, „bucureºteanul“ monden ºi adeseori superficial, ce îºi
canalizeazã, de regulã, eforturile acolo unde existã legendã ºi imagine, stabi-
lindu-se la începutul anului 2000 în federaþia de staþiuni prahovene  aºa cum
se stabilise pe la începutul anilor ‘90, în Breaza astãzi semi-abandonatã de
grupãrile de aºa-zise „vipuri“. Din acest punct de vedere, Valea Prahovei ar
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putea fi aall  ttrreeiilleeaa  BBuuccuurreeººttii, adicã oglinda lui montanã, dupã cum Snagov,
cu federaþia lui de comune ajutãtoare, este oogglliinnddaa  llaaccuussttrrãã. Dar, deocam-
datã, aglomeraþia ºi lumea pestriþã – cu origine diferitã ºi obiectiv cu precãdere
monden, dorind „sã vadã ºi sã fie vãzuþi“ ori mãcar sã trãiascã în preajma
„oamenilor de la televizor“ – definesc aceste aºezãri de „loisir“ ºi petrecere
ºi de cheltuit bani. Aceastã orînduialã ar avea, totuºi, durabilitate dacã „vacanþa“
în felul unui simulacru de Cortina d’Ampezzo ar deveni formula ireductibilã,
ceea ce, însã, nu se va petrece. Mulþimea de oameni normali ºi fãrã ifose, trãind
pentru altfel de valori decît a le þine isonul cîte unei starlete de televiziune ºi
unui fost viitor ministru, va contribui în mod hotãrîtor ºi natural la aºezarea
în proporþii nestridente. Cheltuiala socotitã, soluþia practicã ºi un gen de
individualism de valori stabile sunt argumente ce influenþeazã fenomenele încã
de azi dar le afecteazã mîine în chip simþitor. Esenþialã va fi diversificarea,
înþelegînd cã se va cumpãra bine uunnddee  ee  ccoonnvveennaabbiill  ººii  nnuu  uunnddee  ddiicctteeaazzaa  mmooddaa..  

La Breaza, decadenþa de azi se încheie curînd ºi cãtre 2005 se va bãga
de seamã cã preþul scãzut de azi a fost acum „ocazie“ nerepetabilã ºi plasa-
ment inteligent dacã s-a cumpãrat mai degrabã „casã“ ºi nu teren.

Dimpotrivã, la Proviþa terenul ieftin de azi este „afacerea“; Cornu, prea
fãrã socotealã invocat din raþiuni ce nu conteazã în evoluþia istoriei, va rãmîne
cu o cotã acceptabilã – ce nu va creºte, cãci mediul se conservã, iar majorãrile
de confort comunal sunt fapt. Modificãri vãdite la Comarnic nu se constatã,
iar investiþia rãmîne încã multã vreme rezervatã ºi modestã, dacã nu apar
„interese“. Acest fenomen se observã deja la Azuga, unde atît iinnvveessttiiþþiiaa  ccoonn--
ttrroollaattãã  cît ºi ffiieeffuull sunt noþiunile ce se potrivesc acum iar alternativa la clasicii
loisirului, ce sunt încã Sinaia ºi Predeal, se constituie ºi se va dezvolta. Alter-
native naturale rãmîn, aºa cum au ºi fost, de altminteri, Buºteni ºi Poiana Þapu-
lui unde „casa micã“ este azi obiectivul ce se recomandã ºi abia mîine „vile-
ta“ negustoreascã – redobînditã ori conservatã prea puþin atrãgãtor. Preþul
accesibil explicã succesul iar mulþimea de terenuri ce se pot oferi fãrã a întîl-
ni prea de tot repede cumparatorul în febrã asigurã un viitor stabil de „con-
venabilitate“. Rãmîn la urmã sanctuarele: întîi Sinaia, Staþiunea regalã ºi de
„clientelã“ ºi camarilã, ce ºi-a pãstrat încã ºi azi (ºi îl dezvoltã) aerul de „belle-
époque“ ºi de plãceri cheltuitoare, stimulate de un spirit secret al locului ce
produce irealitate ºi un drog al risipei ºi unde numai cazinourile ºi restauran-
tele de lux – ce se vor face, de bunã seamã – lipsesc acum. Apoi, Predeal –
oraº de mare burghezie industrialã ºi de militari cu grad înalt, definit printr-un
gen de austeritate pragmaticã ºi lux gospodãresc ºi unde evoluþia va fi inten-
sivã iar „ocazie“ se traduce în proprietatea tradiþionalã ce se vinde de cãtre
cei ce o redobîndesc.

Faþã de Sinaia petrecãreaþã, Predeal rãmîne oraºul unui loisir sobru, de
tip familial, evident cã al „marilor familii“. În vastul sanctuar de plãceri locale
si risipã balkanicã, definit, la extreme, de Bran si Vãlenii de Munte iar la mijlocul
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„clasic“ de un ºir încã sporadic ce porneºte de la Poiana Braºov ºi se încheie
la Breaza, acestea rãmîn încã, vreme de cel puþin un deceniu, imaginarul aarrcc
ddee  bboollttãã ce defineºte întregul eºafodaj. PPooiimmîîiinnee, poate, accentul se strãmutã
aiurea; dar este un viitor prea îndepãrtat, aproape astral.

În sfîrºit, spre a rezuma, voi spune cã, în materie de „vacanþier“ ºi
prezirism douã modificãri substanþiale se întrevãd. Abia acum se încep investiþii
imobiliare cu obiectiv turistic ºi se sistematizeazã acest gen de programe.
Hotelerie, pensiuni ºi moteluri dacã existã sau pot deveni – se privesc cu atenþie
ca ºi terenurile bine aºezate ce pot uºura construcþia ce se face „de la iarbã“.
Cei ce fac plasamente în turism vizioneazã, deci, cu penetraþie mai mare oca-
ziile ºi încep sã cîntãreascã propunerile cu seriozitate. Banii se vor „introduce“
curînd. ªi ggeeooggrraaffiiaa  ttuurriissttiiccãã se apreciazã în vederea unei valorificãri mai
nimerite. Acum, de fapt, se ddeesscchhiidd  oocchhiiii pentru prima datã asupra României,
mãcar în plan de potenþial ºi se schiþeazã direcþii spre a se „ocupa“ o piaþã
astãzi încã foarte permeabilã. Ca de obicei, aci intereseazã aagglloommeerraaþþiiiillee  ccoonn--
ssttiittuuiittee (staþiuni, „zone de loisir“, regiuni tradiþionale de turism) ce se pot
cumpãra ori exploata prin control, ori rreeggiiuunniillee  ffããrrãã  ssttããppîînn, încã virgine însã
destinate unei exploataþii complete. Evident, se preferã ariile  desþelenite, cu
vad format dar preþul, de obicei ridicat, inhibã ºi se studiazã alternative. De
aceea, toate coastele de Litoral golaºe ºI izolate, pe unde nu vezi þipenie de
om, Delta ºi luncile Dunãrii, înºiruirile montane ca de „Micã Helveþie“ din
Ceahlãu, peisajele „franceze“ din Apuseni ºi „italiene“ din Argeº primesc o
preþuire ce pînã ieri nu se imagina. Este întîiul pas ce se face într-o modifi-
care a geografiei pure din teritoriu în ggeeooggrraaffiiee  aa  bbaannuulluuii, ce se continuã ºi
se intensificã pe intervale nu mici. Abia cãtre 2008 acest proces se accelereazã
ºi, peste încã vreo cîþiva ani, poate încetineºte dar nu se curmã.

Modificãrile sînt vizibile ºi în reacþia individualã, cu precãdere la oommuull
ccee  ttrrããiieeººttee  ppee  ppiicciiooaarreellee  lluuii. Aci mentalitatea dobînditã recent va dicta. Reîn-
toarcerea la valorile tradiþionale ºi la naturã – de fapt o filosofie a vieþii cu o
uimitoare consecvenþã ddee  ffoonndd –  se constituie ca o direcþie  intuitivã dar colec-
tivã ºi creeazã consecinþe vãdite ºI valori.

„Casa ieftinã“,cabana, poate, uneori, chiar ºi o casã gospodãreascã bine
clãditã intereseazã fiindcã scopul nu-i „imaginea de înlesnire“ ci confortul
sufletesc obþinut cu ban mediu. Aceste dezvoltãri se prevãd în regim de sta-
bilitate ºi nu sînt semne cã în urmãtorul deceniu ar putea deveni firave, ba
chiar dimpotrivã cãci vvrreemmeeaa  eexxttrraavvaaggaannttãã s-a dus, deja, ca o febrã puerpe-
ralã ce s-a lecuit.
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VVAARRIIAABBIILLEE::  CCEELLEE  ªªAAPPTTEE  NNEECCUUNNOOSSCCUUTTEE

Oricît de omogen s-ar constitui o piaþã imobiliarã ºi va funcþiona, totuºi
modificãri cu origini exterioare acesteia dar cu efecte cu neputinþã de anti-
cipat sînt încã posibile. Existã, în ultima analizã, ºapte necunoscute ce pot schim-
ba radical ponderea ce se acceptã azi, indiferent dacã s-ar manifesta în doar
o singurã varianta. Întîi de toate, sînt iippootteezzeellee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ººii  tteerriittoorriiaallee,
totuºi puþin plauzibile, mãcar în acest deceniu ce urmeazã.

„„RRoommâânniiaa  MMaarree““.. O „Românie Mare“ ce ar rezulta din unificarea cu
Basarabia, spre a exemplifica, reclamã deziderate ce nu se anticipeazã azi ºi
altfel de prioritãþi spre a funcþiona corespunzãtor. Indiferent dacã principiul
tranzitoriu semi-chinez „o þarã – douã guverne“, ce se invoca pe la începutul
anilor ‘90, s-ar aplica sau nu, realitatea ar cere decizii obligatorii ºi neîntîr-
ziate: o altã þesãturã în cãile de comunicaþii spre a reface sistemul circulato-
riu al unui  organism astãzi secþionat; inevitabile migraþii interne de popu-
laþie ce angajeazã suprasolicitari în regiunile cu atracþiozitate unde se adunã
masse, ºi vacuizãri, de unde se porneºte în bejenie; pieþe imobiliare noi,
regionale, cu diferenþe mari ce îngãduie plasament speculativ; invazie de ca-
pital achizitoriu; suplimentãri de regiuni ce intereseazã ºi presiune mai puþin
activã faþã de ceea ce azi se urmãreºte aici, prea de tot atent. Într-un cuvînt,
cresc si scad “cotele“ de valori în direcþii ce nu se pot prevedea. O „Þarã nouã“,
cu un Litoral necalculabil de extins ºi cu adaosul încã virgin ºi neagregat, cu
teren arabil chiar ºi mai ieftin decît cel mai ieftin din Bãrãgan , cu podgorii
ce intereseazã nu doar pe români ºi, în definitiv, cu un fond imobiliar ce este
o enigmã nedezlegatã pentru noi astãzi, este cu neputinþã a nu înclina mãcar
centrul de greutate. Enigme ar fi, de fapt, pretutindeni în aceastã materie ºi
este cu neputinþã de schiþat vreo umbrã  de prognozã cîtã vreme nici mãcar
vreun scenariu general nu s-a întreprins pînã azi, cu seriozitate ºi minim docu-
ment, ceea ce aratã cît de inutil apare a emite mãcar un gînd pe aceastã temã,
ce se ia în calcul prognostic din ce în ce mai firav ºi se trateazã cu o stranie
lipsã de curiozitate intelectualã, de parcã implicã populaþii din Patagonia ºi
de la Cercul Polar. Totuºi, o vvaarriiaannttãã  rreessttrrîînnssãã ar putea interveni ddaaccãã ºi ccîînndd
s-ar corecta organizarea teritorialã de acum, în forma reînfiinþãrii de „judeþe
dispãrute“ ceea ce ar fi o eroare ce prelungeºte instabilitatea, prea îndelun-
gatã. Nu mai vorbim, evident, despre „federalizare“, „regionalizare“, „auto-
nomii“ ºi alte aiureli istorice, tocmai bune spre a complica, fãrã vreun remediu
posibil ulterior, maladia lipsei de identitate, de acum.

„„SSaarrmmiisseeggeettuuzzaa““.. Improbabilã în acest deceniu este deopotrivã ºi mo-
dificarea Capitalei, deºi ideile de acest fel circulã fãrã a se putea încã dezbate
public cu seninãtate. Un anumit gen de conservatism, ce ignorã privirea de
sus ce îmbrãþiºeazã istoria lungã, „lasã lucrurile aºa cum sînt“. Dar a se modi-
fica o Capitalã nu-i o catastrofã ºi nici o aventurã dacã procesele diverse ce
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se adunã o cer ºi fac decizia obligatorie. Suceava, Iaºi, Cluj, Tîrgoviºte, Alba
Iulia, spre a nu pomeni Curþile domneºti de odinioarã (constituind acestea
capitale sezoniere) sînt, la rîndul lor, Capitale ce erau într-un ieri repartizat
diferit ºi azi nu mai sînt. Dar cine mai ºtie pe unde se gãseºte Baia, capitala
Moldovei din Evul Mediu, azi un sãtuc inceþoºat ºi dramatic, pe lîngã Mãnã-
stirea Rîºca? Astfel încît ipoteza rãmîne validã ºi astãzi chiar existã argumen-
te. La drept vorbind, Bucureºtii sînt, în calitate de Capitalã, o creaþie otomanã,
alegîndu-se în chip de oraº, de ºes, cu vulnerabilitate ºi la numai douã poºte
de frontierã, expus recuceririlor lesnicioase, ilustrînd, aºadar, vasalitatea.
Aceasta ar fi, în definitiv, mmoottiivvaaþþiiaa  ssiimmbboolliiccãã. Dar ºi Londra, stabilitã de ocu-
pantul roman drept capitalã în virtutea apropierii de marea ce îi dãdea expunere
totalã, exemplificã acest caz ºi rãmîne pînã azi ceea ce se ºtie ºi nu deran-
jeazã. Mai degrabã mmoottiivvaaþþiiaa  mmoorraallãã se individualizeazã. Tradiþional pestriþ ºi
„cosmopolit“ la nivel de Balkani, Bucureºtii rãmîn oorraaººuull  ddee  aadduunnããttuurrãã ireduc-
tibil. El nu aratã vreo metafizicã ºi este incapabil de a-ºi valorifica funcþia vir-
tualã de metropolã pentru toatã românimea, ºi de llooccuuss  cceennttrrii, situat mai sus
de Dunãrea vãzutã ca un fluviu interior faþã de toþi „federaþii“ din Sud, Vest
ºi Rãsãrit. Fãrã sens ofensiv ci mai degrabã expresie regresivã ºi de consump-
þiune internã fãrã rost înalt, Bucureºtii sînt, pînã astãzi chiar, oraºul cu nucleul
de bogãtaºi, rezidenþi de iarnã, plecaþi verile la moºie ori pe Riviera ºi, în sine,
organizat nesistematic ºi leneº în forma unei federaþii de sate.

RRããuull  eetteerrnn  rroommâânneesscc, Bucureºti se defineºte, totuºi, atît de constitutiv
autohton încît este o neputinþã parcã a-l scãdea aducîndu-l cãtre margine;
de altfel, prin decizie administrativã rãmîne nãdejde firavã. Unii ar dori, ºi visea-
zã, Capitala în munþi, imaginînd o Sarmisegetuza de azi, inexpugnabilã ºi
semeaþã, arãtînd autoritate ºi evidenþiind puterea, dar aceastã ipotezã este
de neimaginat azi, într-o þarã ce parcã nici nu mai ºtie pentru ce trãieºte.

SSiisstteemmuull  cciirrccuullaattoorriiuu.. Altfel de aºezare economicã s-ar produce totuºi
dacã în interval scurt ar fi putut apãrea alte ºosele ºi mai cu seamã autostrãzi
cãci, în aceastã speþã, totul reacþioneazã repede ºi aduce schimbãri în sistem
anarhic, de „viiturã“. ªi receptivitatea socialã s-ar manifesta curînd, cu efect
vãdit ºi masiv în imobiliar. De altminteri, cãile noi de circulaþie modeleazã ºi
corodeazã, fiind cu probabilitate factorul principal ce schimbã faþa unei colec-
tivitãþi alãturi de identificarea de resurse noi cu valoare. 

Pe la începutul secolului XIX, Piteºtii se întãresc  ºi se afirmã cînd se
vãd aºezaþi deodatã în calea „ºoselei“ de Bucureºti ºi atrag comerþul diversi-
ficat de la munte ºi de la ºes. Atunci se declaseazã Rucãrul, ce nu se recu-
pereazã ca însemnãtate nici azi mãcar, deºi rãmîne ca o iiddeeee de nobleþe ima-
ginarã. Cînd, peste încã aproape un secol, ddrruummuull  ddee  ffiieerr îi îngãduie negus-
torului sã ajungã mai degrabã în Capitalã decît la Piteºti, oraºul aristocraþiei
comerciale ºi al latifundiarilor de Subcarpaþi se trezeºte peste noapte depose-
dat de „coroanã“. Astfel de fracturi – ce nu aduc decît scurtã neorînduiala
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dar sacrificã tteemmppllee  ddee  ccoommeerrþþ  iinnssttiittuuiittee – au o frecvenþã istoricã aici. Pînã
cãtre 1940, România îºi desfãºurase o întreagã geografie de tîrguri, iarmaroace
ºi oboare ce se organizau cu socotinþã ºi ceremonial, întocmai la soroc. Aceastã
lume, cu secretele ei astãzi complet impenetrabile ori, poate, risipite, s-a destrã-
mat nu de tot lent cînd apar ºosele de circulaþie rapidã ce lãrgesc orizontul.
Dar reziduuri rãmîn ºi se refac cu micã febrã cîteodatã, unele pînã azi dar fãrã
cine ºtie ce urmãri, cãci, în fond, ccoonnssttiittuuiirreeaa  ssiisstteemmuulluuii  cciirrccuullaattoorr este încheiatã
la noi. Ceea ce, în materie de ddiirreeccþþiiii ºi lleeggããttuurrii, a trebuit sã se formeze cu
nneecceessiittaattee,, s-a format ºi doar se va dubla, prin alternativa paralelã , ori se va
întãri ºi moderniza. Altfel de cãi ºi de legãturi importante – ºi cu o clãtinare
de afacere imobiliarã ce s-ar simþi – vor fi, deci, cu greu de închipuit. Exem-
plele se ºtiu ºi se evocã ºi nici mãcar afacerea visatã de speculatorii ce plãteau
bine ca sã afle mai devreme pe unde va trece autostrada Bucureºti-Braºov nu
a devenit o adevãratã afacere cãci nu vor fi cãi completamente noi ci doar
„alternative“. Semi-inutilitatea Transfãgãrãºanului confirmã aceste încheieri. 

Cu o mizã în chip evident consistentã se evocã adeseori iippootteezzeellee  ggeeoo--
ppoolliittiiccee, de fapt niºte mmooddeellee  ddee  aassppeecctt  iinntteeggrraaþþiioonniisstt, ce nu sînt chiar atît de
noi la români, dar se privesc cu o exuberanþã stranie cînd ar trebui mãcar
tratate ccuumm  ggrraannoo  ssaalliiss..

„„EEffeeccttuull  OOTTAANN““.. Unii pun nãdejde în Pactul Nord-Atlantic dar ºi pe
aceastã temã apar legende ºi lipsesc analizele fãrã prejudecãþi, ori existã ºi nu
sînt publice. În 1998, un personaj cu funcþie respectabilã începuse sã-mi descrie
diversitatea investiþiei imobiliare ce va aduce OTAN, incepînd de la construcþii
de baze militare sub forma unor adevãrate orãºele noi, dotate cu baruri, dis-
coteci, super-marché-uri, sãli de forþã ºi chiar terenuri de baseball ºi pînã la
blocuri de garsoniere pentru soldaþi, semãnînd cu hotelul. Era o imagine a
paradisului terestru. Este, însã aceasta, plauzibilã? În 1995, o companie imobi-
liarã înfiinþatã la repezealã în Londra ºi unde Guvernul american avea cam
70% participaþie majoritarã, îºi cumpãrase un mic palat în Bucureºti spre a-i
sluji drept birouri. Directorul american, ce mã vizitase în semn de curtoazie,
dãduse a se înþelege cã orice investiþie viitoare OTAN se va canaliza pe aici ºi
strategia ar fi elaboratã deja. CCîîtt  ºi ccuumm din aceasta evident cã se va vedea ºi
ddaaccãã  va fi cazul. Sigur este cã legenda oraºelor militare înãlþate ca Las Vegas
pe un cîmp pustiu este nostimã ºi fabulatorie. Aici, OTAN nu va constitui baze
militare ºi aeroporturi, pentru cã, de fapt, acestea existã ºi nu trebuie decît sã
se dezafecteze spre a le face loc americanilor ºi nu va cumpãra blocuri în oraºe
cãci ccoommppoonneennttaa  mmiilliittaarrãã pretinde rigoare, disciplinã ºi ferealã. Mai mult decît
atît, mmooddeelluull  ddee  eennccllaavvãã, aplicat în Germania, este istoriceºte caduc ºi inoperant.

„„EEffeeccttuull  UUEE““.. Prin raport la ppaarrttiicciippaaþþiiaa  OOTTAANN, ce nu aduce – oricît de
sistematicã – decît consecinþe limitate, „integrarea în Uniunea Europeanã“ (cum
se spune, în limbajul administrativ, fãrã nuanþe) schimbã mult realitãþile, deºi,
din pãcate, nu exclusiv în forma unei „Pays de Coccagne“, cum se prezintã

39



adeseori. ªi în aceast materie, scenariile nu circulã, deºi probabil cã existã.
Fapt este cã, din punct de vedere imobiliar, rezultatul este suficient de com-
plex ºi nu aduce defel cu interpretãrile triumfaliste, de uz curent. Ideea cã abia
atunci „vin investitorii“ (vãzuþi ca o grupare filantropã, ce risipeºte bani în stîn-
ga ºi în dreapta, spre binefacerea primitorului popor român) este atît de pri-
mitivã încît nici nu meritã evocatã. Pînã azi, cine a avut „de venit“ a venit
cãci contrar aserþiunilor necalificate legislaþia imobiliarã era încã demult îngã-
duitoare ºi permeabilã. În Polonia, unde abia cãtre anul 2000 s-a permis sã
se cumpere apartamente de cãtre strãini iar „redobîndirile“ au fost tratate mai
responsabil „ºurubul legal“ a rãmas multã vreme vãdit mai strîns decît aici.
Noutãþi vor fi, bineînþeles, pe pieþele azi „interzise“ (deºi ppeerrmmeeaabbiillee  îînn  ffoorrmmee
ppaarraa--lleeggaallee) ºi, întîi de toate, în materie de exploataþie agricolã. Arendaºii de
azi (italieni, de regulã, în Banat ºi Transilvania) vor cumpãra, la preþ jos, teren
arabil dacã nu chiar ºi podgorie (ceea ce îºi doresc) dar speculaþiile visate de
unii români vor  aduce, prin diferenþe, doar cîºtiguri mici. Cînd maximum de
valoare pentru uunn  hheeccttaarr  rroommâânneesscc nu va depãºi vreodatã 3.000 de dolari
americani, înþelegem, de fapt, sensul evoluþiei. Mize cu valoare medie se vor
pune ºi în materie de reorganizãri ºi remodelãri de spaþii industriale, azi atît
de sinistru abandonate încît rrããuull  ffiinnaall eessttee  ddeejjaa  aattiinnss..

„Dezvoltãrile“, cum se denumesc azi construcþiile de cartiere, se extind
în mod categoric, cu probabilitate prin „înghiþire“ de antreprenori ºi promo-
tori locali cãci apare aannttrreepprriizzaa  ssttrrããiinnãã  ssuussþþiinnuuttãã  ddee  ffiinnaannþþaattoorrii,,  capabilã sã se
sprijine pe un „picior“ mare.

În general, piaþa de investiþii se intensificã iar iimmoobbiilliiaarruull  pprriimmiittiivv  ººii  iinnttuu--
iittiivv de pînã atunci se diversificã în date ce se înþeleg greu la nivelul de astãzi,
prea amatoristic. Apare ccuummppããrrããttoorruull  ssiisstteemmaattiicc de case de raport, oricît de
mari, lucrînd cu unicul criteriu al profitului; dar este un cumpãrãtor expert,
ce negociazã sîngeros ºi strîns la pungã. În schimb, falimentul bbllooccuurriilloorr  ddee
bbiirroouurrii (ca afacere atracþioasã) se profileazã ameninþãtor. ªi aºa mai departe.
Dar sensul miºcãrilor nu este doar „de acolo încoace“. Dacã „liberalizarea auto-
rizaþiei de muncã“ se va face cîndva ºi pentru români, atunci vom avea o
migraþie masivã, ce goleºte unele regiuni (în genul comunelor abandonate
din fosta RDG, pe unde azi suflã vîntul prin ferestrele sparte) ºi poate chiar
emigranþi ce îºi pãrãsesc casele ori le vînd ieftin ºi nesocotit. Sigur este cã
„munca în strãinãtate“ aduce capital ºi injecteazã bani ceea ce s-a observat
sistematic încã din vara lui 2003 dar va putea sã se intensifice la momentul
propice. De fapt, pprrooppoorrþþiiiillee vor fi importante, rezumînd în limbaj esopic: „ccîîtt
vine ºi ccîîtt pleacã“, ceea ce azi nu se întrevede.

În sfîrºit, arareori evocate dintr-o teamã superstiþioasã de a nu chema
rãul, iippootteezzeellee  ccaattaassttrrooffiiccee trebuie evocate cãci, din pãcate sînt mai proba-
bile decît cele ce depind de om. 
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„„MMaarreellee  CCuuttrreemmuurr““.. Apropierea anului 2000 aduce în Bucureºti ºi o
maladie socialã resuscitatã, ce s-ar putea denumi  ppssiihhoozzaa  sseeiissmmiiccãã. În conþi-
nutul acesteia intrã ºi un reflex milenarist ce traduce frica de sfârºitul lumii
dar ºi stimul organizat administrativ ºi întreþinut. La acea datã, prin decizia
unui ministru sunt recenzate imobile ºubrezite ce primesc de îndatã un indi-
cator ce prevesteºte rãul, denumit de concetãþenii lui Caragiale „bulina roºie“.

Apare, în prea scurtã vreme, ºi mmoonnttaajjuull  ppaarraazziittaarr, alcãtuit dintr-un con-
sorþiu de companii de proiectare, avize, organizãri de lucrãri ºi altele din aceiaºi
fãinã. Efectul public este simþitor deºi sunt încã destui cei ce nu mai cred cã
astfel de concluzii ar fi adevãrate. De fapt, piaþa imobiliarã ar fi trebuit sã
reacþioneze cu rapiditate dar, ºi în acest caz, modificãrile s-au produs cu o
relativã încetinealã. Contrar ipotezelor catastrofiste, nu s-a putut cumpãra ime-
diat „apartament ultracentral“ pe nimic ºi nici cãtre 2004 mãcar acest gen
de ocazie nu apare frecvent. Încã destui strãini, motivaþi de noþiunea de „Down-
town“, aleg soluþii ce uimesc pe localnici dar arareori se comenteazã astfel
de opþiuni; rãmâne uimirea.

Dar diminuãri simþitoare ddee  pprreeþþ ºi  ddee  iinntteerreess sunt evidente deºi con-
secinþele se vãd ºi mai bine în mentalitãþi. Astãzi, cine vrea sã cumpere „ele-
gant“ manifestã prevedere la oorriiccee  ccllããddiirree  ccuu  oo  ooaarreeccaarree  vveecchhiimmee ºi greºeºte
dar alege mai degrabã „blocurile de antreprenori sãlbatici“, ridicate, precum
ciupercile dupã ploaie, în toate zonele „cu blazon“, fãrã nici mãcar a verifi-
ca realitatea de pe teren. Astfel încât se cumpãrã prudent – dacã nu chiar
având un nod în gât – clãdirea veche, deja cu preþ micºorat dar se preferã
„noul“ ilustrat de obicei de un fel de club de speculatori ce cumpãrã teren
ºi clãdesc cu repeziciune în „rezidenþial“. Bineînþeles, astfel de atitudini le-
gendare sunt rele cãci resping aannaalliizzaa  ppuunnccttuuaallãã,,  ccaazzuull,,  ccoonnssttrruuccþþiiaa  îînn  ssiinnee.
Nu rezultã de nicãieri cã un imobil de o anumitã vârstã ar fi obligatoriu de
respins iar „noul“ – stabil, solid ºi neafectabil. Expertiza, de fapt, ar trebui sã
hotãrascã, dar aceasta nu se face de obicei, iar ceea ce este „nou“ nu se ve-
rificã defel. Dezechilibrul existã, deci, ºi genereazã adesea erori cãci frica de
o moarte cumplitã ºi de pierdere gravã de avere împiedicã gândirea lucidã.

Un fapt este însã în afarã de orice îndoialã, deºi nu se cunoaºte ori nu
se invocã în mod curent. Desfãºurat în etape ce conduc azi la imaginea a patru
oraºe diferite ce coexistã, Bucureºtii se aºeazã pe dealuri, în foste albii de râu
ºi de lacuri astãzi secate ºi pe terenuri „recuperate“ prin adaos de pãmânt
peste gunoaie, bãlegar de grajduri ºi argilã din cãrãmidãriile de odinioarã. Evi-
dent, efectele acestei situaþii se întrevãd chiar dacã sursa e puþin cunoscutã.
FFoonndduull  iimmoobbiilliiaarr  ccuu  ttrraaddiiþþiiee se declaseazã indiferent dacã se documenteazã
sau nu afecþiuni iar „noul“ se preferã, aducând ponderea cumpãrãtorilor în
zone de „rezidenþial nou“ cum sunt Dorobanþi – Floreasca, Popa Savu – Avia-
torilor, ªcoala Herãstrãu ºi Bãneasa – Pipera. „Pãrãsit“, din punct de vedere
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psihologic, oorraaººuull  vveecchhii se estompeazã ca însemnãtate pânã la mmoommeennttuull  ccrrii--
ttiicc ce va hotãrî, de fapt, care va fi viitorul lui.

Din nefericire, reacþia psihologicã nici nu conteazã cine-ºtie-ce cãci
rãmîne în afarã de orice discuþie iminenþa unui seism de proporþii. El afecteazã
cu siguranþã în chip major Bucureºtii ºi existã ideea, încã nepopularizatã, cã
acesta este sfîrºitul „marelui oraº“, distrus în arii vitale ºi periclitat într-o pro-
porþie considerabilã dintr-un fond imobiliar uzat ºi chiar nesigur. Din aceastã
perspectivã, nu atît pagubele (ce se evalueazã, în teorie, la cote astronomice)
ar fi esenþiale ci iinnuuttiilliizzaarreeaa  oorraaººuulluuii  pprriinn  bbllooccaajjee ce vor dura intervale lungi.
Aceasta ar modifica accentele urbane ºi ar obliga reorganizarea cceelluuii  ddee--aall  cciinn--
cciilleeaa  BBuuccuurreeººttii ori iniþierea altui oraº ºi semi-abandonarea celui vechi, devenit
un gen de rreezzeerrvvaaþþiiee ºi reconstituit în exotic tradiþional ºi muzeistic.

MMooddiiffiiccaarreeaa  cclliimmeeii. Prea puþin evocate, sscchhiimmbbããrriillee  ddee  cclliimmãã, ce se obser-
vã, în mod popular, cu uimire, ar preschimba nu doar Bucureºtii – precum
un seism major – ci însãºi faþa României. Aceasta este, de fapt, aaddeevvããrraattaa  mmaa--
llaaddiiee  mmoorrttaallãã ce pare a se strecura tãcut ºi fantomatic în realitatea ce ne încon-
joarã deºi nu este perceputã ºi înþeleasã. Omul, lipsit de obicei de perspectivã
istoricã, îºi închipuie cã lumea a fost întotdeauna aºa cum „a apucat-o el“ ºi
nu crede cã acum douã sute de ani Cîmpia Românã era o imensã pãdure de
nepãtruns ºi nici cã, pe la anul 40 0 înainte de Hristos, jumãtate din Dobrogea
era un fel de golf al Mãrii Negre iar mai încoace, în vremea Bizanþului, Dunãrea
avea ºapte ºi nu trei guri de vãrsare precum azi.

Dar indiferent dacã aceste modificãri s-ar face repede (într-un cataclism
ce creeazã o spaimã de sfîrºit de civilizaþie) ori treptat, cum se ºi produc, de
fapt, efectele vor fi considerabile. Un Litoral (sursã de bani ºi obiect de investiþie)
mîncat zilnic de o Mare flãmîndã ºi iraþionalã, o cîmpie pîrjolitã de secetã ºi
în viitor deºertificatã, dealuri ce devin instabile prin despãdurire forþatã ºi
nesãbuitã ºi, peste toate, o dezlegare de vînturi ce ies din obiºnuitul unei tradiþii
climatice care se sfãrîmã.

Acest ccoommpplleexx  ddee  eelleemmeennttee  ccrriittiiccee modificã totul ºi obligã la un efort
de adaptare ininteligibil pentru om, deºi, de la modul de locuire ºi pînã la
sursele de bani, toate se vãd afectate ºi trebuie sã-ºi preschimbe accentele ºi
sensul de miºcare.

Ipoteza dezastrului capital sub forma unui rãzboi devastator se exclu-
de cel puþin deocamdatã deºi numai Dumnezeu ºtie dacã nu „plinitu-s-a vre-
mea“. În orice caz, conflictele locale cu mizã teritorialã – ce mocnesc, totuºi,
oricît se þin în semi-obscuritate – nu se prevãd în imediat ci abia într-un viitor
mediu, indefinit ºi cu înfãþiºãri ce se deosebesc de cele clasice. Aceasta, evi-
dent, dacã nu s-a hotãrît în alt fel de cãtre „Sfînta Alianþã“, ceea ce ar gãsi
pretendenþii pregãtiþi spre deosebire de noi, care ne iluzionãm cu drogul
„Paradisului terestru“.
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MMAARREEAA  MMOODDIIFFIICCAARREE

Bucureºti – cele patru maladii curabile. Contrar unor previziuni excesive,
prea de tot decepþionate ori triumfaliste, Bucureºtii îºi consumã în continuare maladii-
le ce îl macinã. Sunt, la o prea repede observare, patru boli ce vor deveni, totuºi, cînd-
va, curabile deºi poate cã nu atît de tîrziu încît sã nici nu mai prezinte importanþã.

Înainte de toate, "redobîndirile“, al cãror tratament anarhic ce decurge din
filosofia incoerentã, ar fi putut sã devasteze piaþa de reºedinþe ºi întîrzie. Dar fenome-
nul este inerent ºi a devenit vizibil deja. De fapt, numai complicaþiile ce rezultã din
„proprietate paralelã“ („redobînditori“ ºi „proprietari – foºti chiriaºi“) ºi caracterul ceþos
al dispoziþiei legale ce priveºte pe „chiriaºii nimãnui“ fac mai lent un proces în sine
necontrolat. Dar preþurile scad, oferta creºte ºi angrosiºti de imobile „revendicate“,
denumite graþios „cu probleme“ nu apar în numãr atît de mare încît sã opreascã deze-
chilibrul de azi devenit bolnãvicios. Apoi, caracterul epidemic al antreprizei sãlbatice.
Pretutindeni, în Bucureºti, apar clãdiri arãtoase, pentru birouri ºi reºedinþe, ce se ridicã
„în regie proprie“ dar, de fapt, aparþin unor particulari ce plãtesc muncitorii cu banul
jos, îºi obþin materiale ieftine pe poarta din spate a fabricilor ºi vînd ori închiriazã într-o
manierã dezgustãtoare cãci „þin la preþ“ deºi cheltuie mediu. Sunt companii clan-
destine de construcþii, ce nu plãtesc nici un impozit, ºi care nici mãcar nu se orien-
teazã sã cîºtige rezonabil ci apucã repede ºi cu lãcomie, ca sã se lase de afaceri cînd-
va ºi sã trãiascã din rentã.

Urmeazã boala propagandei de piaþã, ce se rezumã numai la „mitul blocurilor
de birouri“ iar mîine va îmbrãþiºa, cu probabilitate, elogiul clãdirilor noi ce apar în
aºa-numite „dezvoltãri“, de fapt niºte kibbutz-uri de lux unde se trãieºte scump dar
„la comun“. În pofida oricãrei realitãþi documentare – ce atestã o scãdere de pînã la
jumãtate în trei ani pentru chiria pe metrul pãtrat – propaganda bine plãtitã insistã
asupra succesului acestui gen de plasament deºi prin centrele de afaceri cîteoda-
tã suflã vîntul la modul propriu.

În sfîrºit, boala mortalã, adicã incapacitatea de a se dezvolta articulat ºi
cu program gîndit organic, pe termen lung. Într-un oraº fragil, ce s-ar putea compro-
mite la întîiul cutremur major devenind, astfel, de-a dreptul inutilizabil, gîndirea pros-
pectivã este atît de stupefiant de improvizatã încît ideea însãºi de dezvoltare devine
simplã utopie. În loc sã se examineze fãrã prejudecãþi drama acestui oraº, care trebu-
ie întins în mod accelerat cãtre Nord, se accentueazã pe „sistemul osos“ al unui orga-
nism – cu vase aproape de sticlã, ce se vor rupe curînd. De fapt, nu piaþa imobiliarã
va fi devastatã în Bucureºti ci însãºi noþiunea de oraº începe sã devinã neconþinutis-
ticã. Cu toate acestea, în acest oraº bolnav, investiþiile sunt încã recomandabile ºi se
dezvoltã dar în direcþii cu adevãrat esenþiale. Cînd aci lipseºte oferta corespunzãtoa-
re a peste 100 de hoteluri, hoteleria se trezeºte ºi atrage bani destui, ce nu vor chel-
tui fãrã folos. Rãzboiul supermarketurilor, început acum cãtre 2002, continuã ºi va fi
durabil iar spectacolul „ocupãrii teritoriului“ încîntã prin ingeniozitate ºi tacticã eficace,
arãtînd adeseori manevre demne de o „guerillã urbanã“. Reorganizãrile rezidenþiale (lacul
Griviþa, Bd. Aerogãrii, Plumbuita, bd. Petricani) vor modifica faþa oraºului atunci cînd
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vor apãrea cu adevãrat marii antreprenori întãriþi de finanþare ºi proiecte „comunale“
sistematice ºi croite pe ansamblu, nu lãsate în seama capriciilor fiecãrui proprietar ºi
gustului nu o datã aproximativ. ªi aºa mai departe. 

Dar oricîte eforturi s-ar depune angajînd „minte ºi bani“, vechiul Bucureºti
pare incapabil de a se stabiliza altfel decît sub înfãþiºarea unei uriaºe rezervaþii în genul
Amsterdamului lacustru. ªi, de fapt, un alt viitor nici nu ar fi de întrevãzut. În acest
oraº construit pentru birje, cu strãzi înguste, „maluri“ de construcþii prea de tot „de-
finite“ spre a le nãrui prin implozie, ca sã strãmuþi bulevarde stricînd doar puþin, suportînd
zilnic o povarã disproporþionatã faþã de „oasele“ lui subþiri, de dincolo de partea vizi-
bilã, soluþia începe sã se profileze prin conservare ºi nu dezvoltare ºi fructificãri diverse
de valori de tradiþie ce au farmec, pitoresc ºi cîteodatã chiar ºi unicitate.

Lipsesc voinþa ºi gestul dezinteresat, acestea fiind energia secretã ce ar miºca
totul cînd va veni sorocul. Chiar dacã azi pentru propagandisticul „Centru istoric“ – o
rezervaþie de clãdiri vechi, de acum douã secole – s-au cheltuit sume exorbitante ce
s-au evaporat în buzunare prea largi fãrã nici mãcar o urmã vãditã, tema rãmîne vala-
bilã încã ºi dosarul ei nu se poate sã nu se închidã odatã. Aci mãcar stricãciunea nu
vine din iniþiativã nouã ºi preschimbãri de accent cum se produserã, cu agresivitate,
în Parcul Jianu ºi încep deja sã se evidenþieze în Parcul Domenii ºi Cotroceni, acolo
unde neo-brîncovenescul de coruptelã stã alãturi de un gen de Bauhaus interpretat
local ºi surprinzãtor de adaptabil. 

ªi în materie de organizãri noi, ce se produc de la sine, apar soluþii ce ar meri-
ta nu doar o examinare ci ºi decizie spre a desãvîrºi ce s-a început. În doar cîþiva ani,
o regiune din apropierea Gãrii de Nord, pe strãzi cu nume de cãrturari (Iacob Negruzzi,
Dissescu, C.C. Arion), în fosta parcelare „Casa Muncii – CFR“ apãrurã depozite de carte,
birouri de mici edituri ºi chiar cîte o micã librãrie, ce sporirã pînã la cîteva zeci. Oriunde
ar fi „cap“, aci s-ar stimula un gen de cartier al cãrþii, delimitînd parcul definit ºi scã-
pînd de la impozite doar pe cei care, editori, librari, anticari ºi angrosiºti de carte, fac
învestiþie în aceastã direcþie. Dar, evident, nici o iniþiativã nu pleacã de aici, într-un oraº
cu cheiuri de rîu urît, pustii ºi sãrãcãcioase care abia aºteptaserã sã-ºi primeascã panourile
lui cu buchiniºti, cum sînt pe Sena. Se va zice, cu probabilitate, cã acestea sînt „fleacuri“,
dar în mãrunþiºuri nefãcute de fel se observã gradul intelectual scãzut, de corigent la
toate materiile, ce defineºte maniera contemporanã de a administra viitorul unei colec-
tivitãþi de dimensiunea unui stat.

„Guvernul de la Snagov“. Pe la începutul verii lui 2002 cîteva ºtiri alarmiste
publicate de ziare (în maniera necalificatã ce caracterizeazã jurnalistica de „ºtire“ din
ziua de azi) informarã cã sediul Guvernului va trebui pãrãsit fiindcã nu prezintã sigu-
ranþã iar edificiul va trebui întãrit cît de curînd. De îndatã s-au emis cîteva soluþii, între
care o vreme se arãtã a fi preferatã clãdirea în semi-ruinã a neterminatei Biblioteci
Naþionale din Piaþa Unirii, pe malul bãltit ºi verzui al Dîmboviþei necurgãtoare. Idee,
neîndoios, fãrã de nici un viitor cãci ar fi arãtat o mizã de concentraþie într-o arie
supraaglomeratã ce ar trebui, dimpotrivã, decongestionatã ºi golitã decît împovãratã
mai mult decît suportabilul de acum. Abia dupã vreo cîteva luni apãru – ºi se comentã
cu uimire ºi în derîdere – soluþia strãmutãrii Guvernului în Palatul regal de la Snagov.
Apoi, dupã douã – trei glume jurnalistice stupide, nu mai urmã nimic.
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Evident, ca ºi în multe alte situaþii, cînd în aceastã þarã nimic nu se trateazã
cu seriozitate ºi aplicat dar nici mãcar nu se discutã, lãmurindu-se definitiv, ºi aceas-
ta rãmase ca o extravaganþã emisã spre amuzament. Totuºi, este – prin sugestie, mãcar –
cea mai de seamã idee urbanisticã apãrutã în ultimul deceniu ºi nu-i exclus sã fie chiar
ºi un semnal, spre a se încerca reacþia publicã, absentã însã, precum se vede. 

Cãci, de fapt, ce presupune aceasta, în subtextul poate nici mãcar intuit?
Bineînþeles cã un alt oraº, cu o altã configuraþie viitoare ce ar trebui sã se organizeze
astfel încît „Guvernul“ – adicã inima administrativã care bate, ilustrînd statalitatea
vie – sã se aºeze în mijlocul oraºului azi imaginat ºi abia mîine constituit.

ªi în aceastã speþã, lipsind perspectiva istoricã nu lucreazã imaginaþia. Omul,
prizonier al propriului timp, concepe cu greu cã Bucureºtii nu aveau aceiaºi întindere
de azi ºi pe vremea lui Pasvante-Chiorul ºi se mirã aflînd cã, în faþa Palatului Poºtelor
de azi era, pe la 1850, „barierã“ ºi sfîrºit de oraº; cã în marginea Parcului Herãstrãu
de azi ºi cãtre Piaþa Aviatorilor se aºternea, alãturi de liziere neregulate de copaci ºi
pe lîngã niºte fîneþe, un cãtun sãrãcãcios, ca pe Bãrãgan; cã pe la 1910 pe lîngã Piaþa
Dorobanþi de azi un meseriaº delimita cu un gard uliþa pe cîmp, sãpînd „Puþul lui Zamfir“
ca sã-ºi potoleascã setea cãlãtorii pe cîmpurile vaste de pe moºia lui „Madam Floreasca“. 

În aceastã materie, „noul“ de ieri este „vechiul“ de azi ºi „strãvechiul“ de mîine
iar Bucureºtii contemporani cu noi ar putea, la o privire cu ocheanul întors din viitor
cãtre acum, sã fie aproape de nerecunoscut cînd, preschimbîndu-se, ar putea mîine
sã aducã Parcul Jianu în starea Cartierului Filaret de la începutul acestui secol.

„Noul Bucureºti“. Ideea „Noului Bucureºti“ pluteºte în aer, deci, însã nu se
dezbate public ºi nici mãcar nu se schiþeazã într-o formã cît de vagã. Nu avem ipotezã
ºi nici scenariu deºi, la drept vorbind, constituirea lui a început deja, în mod tacit ºi,
din pãcate, nesistematic. La nordul oraºului de acum s-au întins, cu sporire de la an
la an, cartiere de case arãtoase. Bulevardul central fãrã nume, ce se se denumeºte
încã, în mod barbar „DN1“, de parcã am fi în New York, îºi populeazã marginile cu o
faunã spectaculoasã de magazine diverse, birouri „de vãzut marfã“ ºi nu doar pentru
negociere ºi contracte. Otopeni ºi Baloteºti au la „faþada“ ºoselei, o înfãþiºare de „grande
ville“ croit din oþeluri ºi sticlã fumurie iar ºoseaua „de centurã“ primeºte mari companii
ce se stabilesc aici cu sãlaºul principal. Mai sus, cãtre Sãftica, unde vom avea dez-
voltare de reºedinþe nu comerþ, miºcarea este mai lentã dar se observã iar cãtre
Tîncãbeºti un cîmp ieri pustiu astãzi se „coloreazã“ comercial. În stînga „bulevardului“
cãtre Corbeanca rãsar locuinþe ºi chiar o viitoare comunã („Paradisul Verde“, care va
fi un semi-eºec dacã, nu prea tîrziu, se va transforma de-a dreptul în „unitatea admi-
nistrativã“ de-sine-stãtãtoare, aºa cum i se potriveºte); cãtre Snagov, Sanctuarul tradiþio-
nal de protipendadã, rãsar case noi atrase de mirajul apelor stranii înfãþiºate de Mircea
Eliade în „ªarpele“. Mai sus, cãtre Ciolpani „comerþul“ ºi „reºedinþa“ încã se împletesc
primitiv  deºi Siliºtea ºi, întîi de toate, Izvorani devin cãtune de plãcere, tranzit ºi, ade-
seori, reºedinþã. De aci încolo, peste Ialomiþa – al doilea rîu al oraºului încã risipit
ce se formeazã – schimbãrile se dilueazã vãdit cãci dinspre Ploieºti – vechiul Abu Dhabi
de la  mijloc de secol XX, astãzi declasat dar nu inert – vin îndemnãri puþine ºi bani
ºi mai puþini. Aceasta este schiþa megapolisului valah ce se prevedea odatã cã se
va formula ºi acum începe sã capete contururi; avînd marginile în Cãldãruºani, Tunari,
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Pipera, Mogoºoaia, Corbeanca,Scroviºte, Pisc. Buftea ºi Voluntari rãmîn deocamdatã
pe dinafarã. 

Ca ºi în „ªcoala Herãstrãu“ din Bucureºti ºi în cartierul aºa zis „Erou Iancu Nico-
lae“ adaosul nesistematic de proprietãþi supãrã, azi încã prea puþin ºi corectabil. Vor
fi, deci, obligatorii deciziile de autoritate publicã, luate cu toatã mãsura, nu doar cu
jumãtatea ei.  

Oricît ar pãrea de paradoxal, obstrucþiile nu vor fi mãrunte ºi se vor întrebuin-
þa tot felul de stratageme între care „autonomia localã“ va deþine locul de cãpãtîi.

De-aceea soluþia administrativã nu poate fi decît de „mînã forte“. Odatã sta-
bilitã vatra, teritoriul ei va trebui unificat ºi dizolvate comunele ce se ataºeazã la un
„sector“ bucureºtean ori se creeazã o „zonã specialã de dezvoltare“ cu legislaþie crea-
tã ad-hoc, caracterizatã prin înlesnire fiscalã masivã ºi stimul maximal spre a se inves-
ti repede ºi mult. Apoi, se definesc, pornind de la un teren enorm dar cu precãdere
pustiu, regiunile urbane, ponderea economicã ºi socialã, destinaþia ºi se croieºte proiec-
tul, trãgînd cu rigla strãzi, bulevarde, pieþe ºi cartiere pe hartã. Urmeazã infrastructura,
momentul capital unde statul, ca actor, îºi joacã rolul de vedetã. Însã statul singur nu
va putea realizã, în timp util, acceleraþia trebuitoare ci doar în asociaþie cu mîna pri-
vatã ce primeºte raioane, cvartale, strãzi ºi drepturi procentuale din exploataþie în schim-
bul finanþãrii obiectivelor ce s-au obþinut ºi care vor putea deveni „proprietate“ cînd
se achitã totul, prin compensaþie. Este un credit ipotecar „de stat“, sui-generis, ce ar
merita încercat deºi s-ar spune cã nu place, doctrinar, în ziua de azi. 

Consecinþele vor fi, la drept vorbind, uriaºe. Va trebui un efort în direcþia infra-
structurii demn de altfel de rînduialã decît indisciplina socialã de acum. Un oraº dublat
îºi reclamã trebuinþa de a se circula public ºi, ca atare, transportul urban se re-gîn-
deºte, inclusiv cu linii de metro cãtre „noul centru“ ce se pot croi înainte de a se înãlþa
clãdire. Prin 1994, o companie britanicã aflase despre un proiect ideal, anterior, ce
desemna linia de metro cãtre Snagov ºi se propunea în antreprenor dar, la data aceea,
pãrea o bizarerie. Astãzi, evident, nu mai este cãci indiferent dacã va fi (sau nu) gest
de autoritate, „Noul Bucureºti“ se agregã ºi nu trebuie decît sã accelerãm un pro-
ces care, natural înaintînd, s-ar definitiva cam într-o jumãtate de secol.

RECAPITULATIO: FAÞA IMAGINATÃ A ROMÂNIEI

Indiferent de gradul de evoluþie, este în afarã de orice îndoialã cã, în viitor,
creºte diversitatea pe mãsurã ce viaþa se normalizeazã. Orice trebuinþe noi, „roiri“, corec-
þii în maniera de a trãi atrag rãspuns economic ºi, deci, o preschimbare cît de mãrun-
tã. Cînd acestea se adaugã apare deodatã o „altã faþã“ decît cea de ieri, fãcînd, de
la o etapã la alta, sã se uite „pînza de viaþã cotidianã“ rãmasã undeva, în trecut. Cãci
oricîte neajunsuri, incoerenþe ºi prea de tot josnice combinaþii ar fi, totul ajunge odatã
sã arate altfel.

Odatã, deci, faþa, imaginatã azi, a României va putea aduce la suprafaþã
potenþialul ce existã ca zãcãmînt care iradiazã, adeseori intermitent, slab perceput
ºi risipit.

În centrul vital al României, un oraº uriaº ce uneºte Bucureºtii de azi ºi Ploieºti,
întinzîndu-se pe zeci de kilometri de megapolis va coordona întregul Sud pînã la ulti-
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ma limitã. Canalul fluvial ce îl uneºte cu Dunãrea va fi împînzit de sate de case noi,
de mal comercial, de antrepozite, mici concentrãri de supermagazine ºi cvartale de
reºedinþe. Nervuri fine ºi dese de drumuri vor lega în sistem circulator tot ce apare ºi
solicitã contact. Se descoperã valoarea „zonelor libere“ ce abia acum vor fi înþelese
corect ºi, deopotrivã, se constituie zone de dezvoltare cu altfel de legislaþie decît
aiurea, unde bat ceasuri cu orã de miºcare economicã diferitã cãci accentul cade acum
acolo unde trebuie ºi doctrina „defavorizãrii“ compensate fãrã rost s-a consumat, ca
o rãtãcire în pãduri.

Apar latifundiile. „Argentinizarea“ se impune prin extensiunea „marii proprietãþi“
în scop de exploataþie.

Se clasicizeazã noþiunea de reºedinþã alternativã ºi orãºanul înþelege cã pînã
ºi o casã bãtrîneascã bine întreþinutã îl va ajuta sã-ºi facã viaþa altfel decît era în consu-
mismul dãunãtor de pînã mai ieri.„Cabane“ de „loisir“ (alcãtuite din „cincizeci de scîn-
duri“ ºi doisprezece butuci) ca ºi „casa de firmã“ se adaugã acestei voinþe de viaþa
autenticã.

În marginea Dunãrii, porturile fantomatice de azi redevind schele de comerþ cerea-
lier însã, deopotrivã, docuri de comerþ general ºi, unele chiar, debarcadere întinse alãturi
de „garaje“ de ambarcaþiuni private, de „plãcere“. Mici oraºe pierdute azi în semi-stepa
sãrãciei, precum Hîrºova, Ostrov, Corabia ºi Bechet pot primi pe omul extravagant ce
îºi ridicã o cãsuþã cu vedere la fluviu.

Marea Neagrã, indiferent dacã poimîine va înghiþi nisipul plajelor întinse de azi,
se va mãrgini în staþiuni „de plombã“ ori de extensiune, acestea adãugîndu-se, una
dupã alta, de la Nãvodari cãtre Nord. Cele trei oraºe, azi pustii, de la Gurile Dunãrii
ar putea aduce cu o rezervaþie de Porto – Franco (Sulina) ori cu exoticul de tîrguºor
pescãresc (Sf.Gheorghe ºi Chilia-Veche). 

Satele de munte, unde „agroturismul“ pãtrunde abia dibuit, vor putea fi împînzite
de pensiuni mici dar curate, ce aduc nu doar bani ci ºi civilizaþie. Ceahlãul ar putea
recîºtiga o poziþie de „far“ baudelairian într-o lume româneascã ceva mai agregatã faþã
de substanþa ei necomparabilã.

Dreptunghiul sacru al loisirului, dezvoltat azi de la mijlocul României cãtre
josul hãrþii, de la Poiana Braºov la Breaza, se menþine dar concentraþii noi apar în Apu-
seni, Maramureº, Neamþ, pe Semenic, sub-munte în Vîlcea ºi Gorj, în Buzãu, pe Siriu.
Sanctuarele se definesc ca regiuni închise ºi notorii cu caracter de rezervaþie, imitînd
St. Moritz, Grenoble ºi Cortina d Ampezzo.

Pretutindeni unde se poate vinde apar negustorii iar reþeaua de supermaga-
zine stabileºte acum regula ºi mercurialul. Companiile – prin efort de participaþie socialã –
rezolvã eterna problemã a locuinþei, fãcînd, de fapt, activã ºi vie solidaritatea nefi-
lantropã. Apoi, în sfîrºit, în formã „curatã“ ºi clasicã, mecanismele proprii acestei reali-
tãþi: creditul ipotecar, leasing, asigurãri. „Mobilitatea“, (cãci casele se mai ºi „pierd“)
ºi „exploataþia“ definesc epoca. Omul învaþã abia acum cã esenþa vieþii lui nu înseam-
nã nimic din ceea ce vine fãrã efort depus constant, muncã iscusitã ºi cu efect,
pricepere ºi gînd venit la timp. Dar aceasta este, în ultimã analizã, Utopia României
care produce, trezitã, în sfîrºit, din somnul greu al societãþii parazitare.

47



SSUUMMAARR

SFÎRªITUL CICLULUI INCOERENT ................................................................3
„ROMÂNIA DE VITRINÃ“ 
TREI DIZERTAÞII DESPRE PIAÞA REZIDENÞIALÃ ............................................5
„Imobile de prestigiu“, vile ºi palate ............................................................5
Bucureºti: cartiere de vile ºi „sate de miliardari“ ..........................................8
Un model utopic: „Comuna din Bãneasa“ ..................................................11
„Condominium“ ºi „ghetto“.......................................................................14
„ROMÂNIA CARE LUCREAZÃ“.....................................................................15
Obiectivele – unicat: cazinouri, parcuri de distracþii, ring automobilistic,  „Chi-
natown“, staþiuni balneare ..................................................................15
Contribuþia „boierimii pre-fanariote“...........................................................18
ROMÂNIA TÃCUTÃ ....................................................................................21
„Sate turistice“, repopulare ºi „gospodãrism“ .............................................21
Epiloguri: marea des-proprietãrire • Neo-chiaburimea • Noile latifundii ......23
ANATOMIA PIEÞII DE „LOISIR“ ...................................................................27
O revoluþie de mentalitate ..........................................................................27
Redescoperirea „omului natural“ ................................................................28
Dezvoltare prin hãrþi secrete ?  ....................................................................30
Opþiunea enigmaticã..................................................................................31
Investiþia „micilor proprietari“ ....................................................................33
Regina legendarã .......................................................................................34
VARIABILE. CELE ªAPTE NECUNOSCUTE ....................................................37
MAREA MODIFICARE..................................................................................43
Bucureºti – cele patru maladii curabile .........................................................43
RECAPITULATIO: FAÞA IMAGINATÃ A ROMÂNIEI........................................46

48



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /!!HelveticaBold
    /!!HelveticaItalic
    /!!HelveticaPlain
    /!!TimesBold
    /!!TimesBoldItalic
    /!!TimesItalic
    /!!TimesPlain
    /0HelvRBold
    /0HelvRBoldItalic
    /0HelvRItalic
    /0HelvRNormal
    /1TimesRBold
    /1TimesRBoldItalic
    /1TimesRItalic
    /1TimesRNormal
    /AbadiMT-CondensedLight
    /ACaslon-BoldOsF
    /ACaslon-SemiboldItalicOsF
    /Adelaider
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /Agnita
    /Aiud
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /Alexandria
    /AlexeiCopperplate
    /AllegroBT-Regular
    /Altor
    /Amaradia
    /AmazoneBT-Regular
    /Amyr
    /AndaleMono
    /Anina
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Italic
    /Apahida
    /ArchaicRoman
    /Arial
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /ArialBold
    /ArialBoldItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialItalic
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialTM
    /ArialTMBold
    /ArialTMBoldItalic
    /ArialUnicodeMS
    /ArialUpRBold
    /ArialUpRBoldItalic
    /ArialUpRItalic
    /ArialUpRRegular
    /AstrologyRegular
    /AUREAS
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /Azuga
    /BadCabbageICG
    /BadlocICG
    /BakerSignet
    /BanffPSMT
    /BangkokPSMT
    /BangPlain
    /BankGothicBT-Medium
    /Bard-Normal
    /Bardnr
    /Batang
    /Beius
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BergellPlain
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BickleyScriptPlain
    /BigTopr
    /Bodoni-Book
    /Bodoni-BookItalic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Bosanovanr
    /Botosani
    /Bran
    /Brasov
    /BrasovBold
    /BrasovLight
    /BremenBT-Bold
    /BroadbandICG
    /Brochurer
    /BronxPlain
    /Bucuresti
    /BucurestiBold
    /BucurestiLight
    /Buzau
    /CaflischScript-Bold
    /CaflischScript-Regular
    /Calarasi
    /Caligraf-W
    /CalistoMT
    /Calligraph
    /Calligraphic421BT-RomanB
    /Calligraphic810BT-Italic
    /Calligraphic810BT-Roman
    /CamelliaDEE
    /Carei
    /Carletonr
    /Castanetr
    /CenturionOldPSMT
    /Century
    /Century725BT-Black
    /Century725BT-Bold
    /Century725BT-BoldCondensed
    /Century725BT-Italic
    /Century725BT-Roman
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century731BT-BoldA
    /Century731BT-BoldItalicA
    /Century731BT-ItalicA
    /Century731BT-RomanA
    /Century751BT-ItalicB
    /Century751BT-RomanB
    /CenturyExpandedBT-Bold
    /CenturyExpandedBT-BoldItalic
    /CenturyExpandedBT-Italic
    /CenturyExpandedBT-Roman
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Bold
    /CenturyOldstyleBT-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Roman
    /CenturyOldStyleRegularR
    /CenturyOldStyTEE-Bold
    /CenturyOldStyTEE-Regu
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Bold
    /CenturySchoolbookBT-BoldCond
    /CenturySchoolbookBT-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Italic
    /CenturySchoolbookBT-Monospace
    /CenturySchoolbookBT-Roman
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CenturySchTEE-Bold
    /CenturySchTEE-BoldItal
    /CenturySchTEE-Regu
    /CenturySchTEE-ReguItal
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /Chalkr
    /CharlesworthBold
    /CheltenhamItcTEE-Bold
    /CheltenhamItcTEE-Book
    /ChillerPlain
    /CityDEE-Bold
    /CityDEE-Ligh
    /CityDEE-Medi
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /Cobadin
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialScrDEE
    /CommercialScriptBT-Regular
    /CompactaPEE-Blac
    /Constanta
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Coronet
    /Costinesti
    /Cottonwood
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /Craiova
    /Critter
    /CushingItcTEE-Heav
    /CushingItcTEE-HeavItal
    /Daia
    /DancinPlain
    /DauphinPlain
    /English111VivaceBT-Regular
    /EraslightrPlain
    /EstrangeloEdessa
    /ExPonto-Regular
    /Florencer
    /FrancePSMT
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrizQuaFrBoldItalic
    /Fujiyama2PSMT
    /FujiyamaExtraBoldPSMT
    /FujiyamaLightPSMT
    /FujiyamaPSMT
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturacondrBold
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /GatineauPSMT
    /Gautami
    /GeographicSymbolsNormal
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GlacierrItalic
    /GoldenOldStyler
    /Gothic-Thirteen
    /Goudy-ExtraBold
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GraphiteLight
    /GreekC
    /Greek-Regular
    /GreekS
    /GriffonShadowr
    /Haettenschweiler
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /HelveticaBoldItalic
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-BR
    /HelveticaItalic
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaPlain
    /HelveticaRO
    /Helvetica-ROBlackItalic
    /HelveticaRoBold
    /HelveticaROBold
    /HelveticaROBoldItalic
    /HelveticaROCondBlack
    /HelveticaROCondBlackItalic
    /HelveticaROCondensed
    /HelveticaROCondensedBold
    /HelveticaROCondensedBoldItalic
    /HelveticaROCondensedItalic
    /HelveticaROItalic
    /HelvnarrowBold
    /HelvnarrowBoldItalic
    /HelvnarrowItalic
    /HelvnarrowPlain
    /HoborNormal
    /HornWModificatNormal
    /HSAmplu
    /HSAmplu-Bold
    /HSAmplu-BoldItalic
    /HSAmplu-Italic
    /HSArabia
    /HSArabia-Italic
    /HSArhitect
    /HSArhitect-Italic
    /HSAris
    /HSAris-Italic
    /HSBambus
    /HSBambusAlbe
    /HSBambusAlbe-Italic
    /HSBambus-Italic
    /HSBambusNegre-Bold
    /HSBambusNegre-BoldItalic
    /HSBirou
    /HSBirou-Italic
    /HSBogdan
    /HSBogdan-Bold
    /HSBogdan-BoldItalic
    /HSBogdanian
    /HSBogdanian-Bold
    /HSBogdanian-BoldItalic
    /HSBogdanian-Italic
    /HSBogdan-Italic
    /HSBond
    /HSBond-Bold
    /HSBond-BoldItalic
    /HSBondCond-Bold
    /HSBondCond-BoldItalic
    /HSBond-Italic
    /HSCaligrafic-BoldItalic
    /HSCaligrafic-Italic
    /HSCarioca
    /HSCarioca-Bold
    /HSCarioca-BoldItalic
    /HSCarioca-Italic
    /HSClaris
    /HSClaris-Italic
    /HSClarisNegre-Bold
    /HSClarisNegre-BoldItalic
    /HSCoperta-Bold
    /HSCoperta-BoldItalic
    /HSCorp
    /HSCorp-Bold
    /HSCorp-BoldItalic
    /HSCorp-Italic
    /HSCorpNegru-Bold
    /HSCorpNegru-BoldItalic
    /HSDavid-Bold
    /HSDecorativ-BoldItalic
    /HSDingding
    /HSElegant
    /HSElegant-Bold
    /HSElegant-BoldItalic
    /HSElegant-Italic
    /HSElegantNegre-Bold
    /HSElegantNegre-BoldItalic
    /HSEuro
    /HSEuro-Bold
    /HSEuro-BoldItalic
    /HSEuro-Italic
    /HSFeltTip
    /HSFeltTip-Italic
    /HSFormal
    /HSFormalAlbe
    /HSFormalAlbe-Italic
    /HSFormal-Bold
    /HSFormal-BoldItalic
    /HSFormalCond
    /HSFormalCond-Bold
    /HSFormalCond-BoldItalic
    /HSFormalCond-Italic
    /HSFormalExtra-Bold
    /HSFormalExtra-BoldItalic
    /HSFormalExtraCond-Bold
    /HSFormal-Italic
    /HSFormalNegre-Bold
    /HSFormalNegre-BoldItalic
    /HSFortuna-Bold
    /HSFortuna-BoldItalic
    /HSGalant
    /HSGalant-Bold
    /HSGalant-BoldItalic
    /HSGalant-Italic
    /HSGeometric
    /HSGeometric-Bold
    /HSGeometric-BoldItalic
    /HSGeometric-Italic
    /HSGotic
    /HSGotic-Bold
    /HSGotic-BoldItalic
    /HSGoticCond-Bold
    /HSGoticCond-BoldItalic
    /HSGoticExtraCond-Bold
    /HSGoticExtraCond-BoldItalic
    /HSGotic-Italic
    /HSGoticNegre-Bold
    /HSGoticNegre-BoldItalic
    /HSGrafitti-Bold
    /HSGrafitti-BoldItalic
    /HSGravat
    /HSGravat-Bold
    /HSGravat-BoldItalic
    /HSGravat-Italic
    /HSInserat-Bold
    /HSInserat-BoldItalic
    /HSJuriu-Bold
    /HSJuriu-BoldItalic
    /HSLama-BoldItalic
    /HSLejer
    /HSLejer-Bold
    /HSLejer-BoldItalic
    /HSLejer-Italic
    /HSListing
    /HSListing-Bold
    /HSListing-BoldItalic
    /HSListing-Italic
    /HSManus
    /HSMatur-Bold
    /HSMatur-BoldItalic
    /HSMemo
    /HSMemo-Italic
    /HSMistral
    /HSMistral-Bold
    /HSMono
    /HSMono-Bold
    /HSMono-BoldItalic
    /HSMono-Italic
    /HSNico
    /HSNico-Bold
    /HSNico-BoldItalic
    /HSNico-Italic
    /HSPaltin
    /HSPaltin-Bold
    /HSPaltin-BoldItalic
    /HSPaltin-Italic
    /HSPensulat
    /HSPensulat-Italic
    /HSPicur-Bold
    /HSPicur-BoldItalic
    /HSPrestant
    /HSPrestant-Bold
    /HSPrestant-BoldItalic
    /HSPrestant-Italic
    /HSRond
    /HSRond-Bold
    /HSRond-BoldItalic
    /HSRond-Italic
    /HSStampa-Bold
    /HSStil
    /HSStilInfo
    /HSStilInfo-Bold
    /HSStilInfo-BoldItalic
    /HSStilInfo-Italic
    /HSStil-Italic
    /HSStilNegre-Bold
    /HSStilNegre-BoldItalic
    /HSStilSemi
    /HSStilSemi-Italic
    /HSTehnic
    /HSTehnic-Italic
    /HSTimp
    /HSTimp-Bold
    /HSTimp-BoldItalic
    /HSTimp-Italic
    /HSTitan-Bold
    /HSTitan-BoldItalic
    /HSUmbra
    /HSUmbra-Italic
    /HSUnicat
    /HSUnicat-Italic
    /HSUnis
    /HSUnisAlbe
    /HSUnisAlbe-Italic
    /HSUnis-Bold
    /HSUnis-BoldItalic
    /HSUnisCond
    /HSUnisCondAlbe
    /HSUnisCondAlbe-Italic
    /HSUnisCond-Bold
    /HSUnisCond-BoldItalic
    /HSUnisCond-Italic
    /HSUnis-Italic
    /HSUnisNegre-Bold
    /HSUnisNegre-BoldItalic
    /HSUniversitar
    /HSUniversitar-Italic
    /HSVertical
    /HSVertical-Italic
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Hunedoara
    /Impact
    /Ipa-samdUclphon1SILDoulosL
    /Ipa-sammUclphon1SILManuscriptL
    /Ipa-samsUclphon1SILSophiaL
    /Isaccea
    /Jimbolia
    /Jupiter
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KauffmanrBold
    /Keypunchr
    /Latha
    /LcdD
    /Lehliu
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicMT
    /LetterGothicMT-Bold
    /LetterGothicMT-BoldOblique
    /LetterGothicMT-Oblique
    /LiquidCrystalr
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /Lithos-Black
    /Lithos-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Maia
    /Mamaia
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MatisseITC-Regular
    /MezzMM
    /MicrosoftSansSerif
    /Minion-BoldCondensed
    /Minion-BoldCondensedItalic
    /Minion-Condensed
    /Minion-CondensedItalic
    /Minion-Ornaments
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Regular
    /MiniPics-HeadBuddies
    /Moinesti
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MVBoli
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /Myriad-Italic
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /Myriad-Roman
    /Myriad-Tilt
    /NebraskaFonetic
    /NebraskaPSMT
    /Nebraska-RomBold
    /Nebraska-RomRegular
    /NevisonCasD
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewsGothic-Bold
    /NewsGothicMT
    /NewsGothicMT-Bold
    /NewsGothicMT-Italic
    /Nueva-BoldExtended
    /Nueva-Roman
    /OCRA-Alternate
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OCRB-Alternate
    /Orator
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PabloPlain
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Paradiser
    /PMingLiU
    /Poetica-ChanceryI
    /Poplar
    /PosterBodoniBT-Roman
    /Predeal
    /ProseAntiquePSMT
    /PublicityGothicICG-Solid
    /Raavi
    /RCaslon
    /RCaslonBold
    /RCaslonBoldItalic
    /RCaslonItalic
    /Resita
    /RevueRNormal
    /RevueRPlain
    /RTimesBold
    /RTimesBoldItalic
    /RTimesItalic
    /RTimesNormal
    /Saligny
    /Salonta
    /Sanca
    /Sanvito-Light
    /Sanvito-Roman
    /Sascut
    /Scottr
    /Scriber
    /ScriberBold
    /ScruffPlain
    /Segarcea
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /Shruti
    /Sibiu
    /SimSun
    /Slobozia
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Sovata
    /Staccato222BT-Regular
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sygma
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonMM
    /TektonMM-Oblique
    /Tempo-HeavyCondensed
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesMacBold
    /TimesMacBolditalic
    /TimesMacItalic
    /TimesMacPlain
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TimesRomanRBold
    /TimesRomanRBoldItalic
    /TimesRomanRRegular
    /TimesTMBold
    /TimesTMBold-Italic
    /TimesTMItalic
    /TimesTMRoman
    /Tirgoviste
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Turn-W
    /Turn-WBold
    /Turn-WBoldItalic
    /Turn-WCondensat
    /Turn-WCondensatBold
    /Turn-WCondensatBoldItalic
    /Turn-WCondensatItalic
    /Turn-WDemi
    /Turn-WDemiBold
    /Turn-WDemiBoldItalic
    /Turn-WDemiItalic
    /Turn-WItalic
    /TurnWNormal
    /TypoUprightBT-Regular
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /VendomeICG-Black
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Viva-BoldExtraExtended
    /Viva-Regular
    /Vrinda
    /Webdings
    /Westminster
    /Willow
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /Zimnicea
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


