
Când vine vorba de a înșela,
hoții devin foarte inventivi și
găsesc noi trucuri pentru a-și

păcăli victimele. Fie că vând bucăți de
gresie în loc de telefoane sau găsesc
bijuterii care par valoroase, pe care le
oferă în schimbul unor sume de bani,
hoții apelează la diverse metode pentru a
face bani ușor. Dacă, în jurul
dumneavoastră, diferite persoane găsesc
bijuterii de aur, nu vă bucurați, nu vă
urmărește norocul, ci hoții încearcă să vă
înșele. Schema pe care o aplică este
simplă. Mai întâi, hoțul se preface că
găsește o verighetă de aur pe jos, în
apropierea victimei. După ce se asigură
că momentul a fost observat, hoțul se
uită uimit la bijuterie, apoi întreabă cu
amabilitate victima dacă îi aparține sau
dacă a văzut persoana care a pierdut-o.
Deși bijuteria pare valoroasă, este
masivă, are mai multe grame și este
ștanțată cu însemnele specifice pentru
aur, hoțul pare dornic să scape de ea. O
pune pe deget, dar pentru că nu i se
potrivește se oferă să o dăruiască pentru
că nu are ce face cu ea, cu toate că
fiecare știe care este valoarea aurului.
Totuși nu vrea să piardă din această
afacere, așa că propune să împartă
câștigul și cere bani în schimbul bijuteriei.
Vineri, în decurs de doar 10 minute, doi
șarlatani au încercat să păcălească o
persoană în zona Camerei de Comerț,
Industrie, Navigație și Agricultură de pe b-
dul Alexandru Lăpășneanu. Pe rând, hoții

au ”găsit”, apelând la abilitățile de
prestidigitație, două bijuterii de aur,
identice, la care au fost dispuși să
renunțe cu ușurință, în schimbul unei
sume de bani. ”Ce noroc am avut! Dacă
tot am găsit-o, haideți să câștigăm
amândoi! Nu avem cum să o împărțim,
dar păstrați-o dumneavostră și dați-mi

mie niște bani, că tot am găsit-o”, a spus
șarlatanul. Dacă întâlniți astfel de cetățeni
generoși, gândiți-vă că singura persoană
care va ieși în pierdere într-o astfel de
schemă sunteți chiar dumneavoastră. 
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CotiDiANUl “tElEGrAf” ANGAjEAzĂ rEportEr lA DEpArtAmENtUl SoCiAl. 
CV-urile tip europass, însoțite de fotografie, pot fi depuse la sediul ziarului, pe bd. Mamaia nr.
196 (clădirea din spatele hotelului “Bulevard” - etaj 2). CV-urile europass în format electronic
pot fi remise la adresa office@telegrafonline.ro. Studiile superioare sunt obligatorii.
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„ice Bucket Challenge“,
țeapă piramidală?

Simt că Elenei Udrea îi este ciudă rău pe inițiatorii
„ALS Ice Bucket Challenge“. Cum de nu s-a gândit și
ea la o asemenea țeapă, că doar experiență are cu
duiumul? Țineți minte super-gala de la Costinești, unde
un cablu de scenă costa 50.000 euro? Sau frunza-
brand-de-țară pe care s-au aruncat ‘jdemii de sute de
mii de euro din banii contribuabililor? Sau Gala Bute?
Sau terenurile de sport în pantă și parcurile din
pădurile unei țări deturnate de incompetenți?
Divaghez. De ce e „Ice Bucket Challenge“ o țeapă? Ei
bine, mersul întregii campanii (virale, geniale, no
comment aici) seamănă izbitor cu cel al unei scheme
Ponzi. Eu donez, nominalizez trei persoane, urmează
alte 9, 27, 81 și tot așa, exponențial, milioane. ALS a
raportat că sumele donate în ultimele luni au crescut
substanțial mulțumită expunerii online; nu cred că e
persoană cu cont de Facebook care să nu aibă pe
News Feed 3 - 4 clipuri noi pe oră cu persoane care-și
toarnă în cap apă cu gheață. Întrebarea de 100 de
puncte, însă, este următoarea - ce se întâmplă cu
banii? Potrivit datelor de pe site-ul ALSA, în 2012, doar
7,71% din buget a mers în cercetarea împotriva
sclerozei laterale amiotrofice și bolii Lou Gehrig, în
vreme ce 63,63% din bugetul anual a mers în „alte
activități“. Costuri administrative - 10,54%, strângerea
de fonduri - 18,11%. Practic, dacă donezi 100 de euro
în cadrul „ALS Ice Bucket Challenge“, doar 7,71 euro
ajung în laboratoarele de cercetare. Vorba unui
utilizator de FB, cam atât costă o eprubetă. Pentru
2013, datele au fost șterse de pe site; probabil fusese
trecută în raport și deplasarea în Bahamas, pentru
relaxare și normalizare a temperaturii corporale a
membrilor fundației, care scăzuse dramatic după
atâtea găleți cu apă înghețată turnate în cap. De
undeva, din fundul celulei în care își va petrece vreo
șapte vieți, Bernie Madoff aplaudă.
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Noua schemă de înșelătorie
cu bijuterii “găsite”

A început procedura de confiscare
a terenurilor Grivco

Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală (ANAF) a pornit procedurile de
confiscare a terenurilor şi clădirilor Grivco
şi Antena şi raportează periodic către
Direcția Națională Anticorupție (DNA)
stadiul în care acest proces se află, potrivit
agenției de presă Mediafax. “Noi, prin cele
două unităţi teritoriale de administrare,
Administraţia Sectorului 1 şi Administraţia
judeţului Ilfov, am demarat procedurile de
executare şi ducerea la îndeplinire a
dispoziţiei deciziei Curţii de Apel. Ducem la
îndeplinire această sarcină raportând
periodic inclusiv DNA, care a instituit mare
parte din măsurile asigurătorii, privind
stadiul ducerii la îndeplinire a acestor
măsuri”, a declarat, pentru Mediafax,
preşedintele ANAF, Gelu Ştefan Diaconu.
“Unitatea care este desemnată să execute
nu face altceva decât să solicite înscrierea

la cartea funciară în baza titlului
executoriu, adică decizia instanţei de
judecată. Înregistrarea bunurilor respective
ca fiind proprietatea Ministerului Finanţelor
Publice. Procedurile sunt în derulare, nu
ştiu cu precizie cât durează”, a adăugat
Diaconu, citat de Mediafax. Amintim că
magistrații Curții de Apel București i-au
condamnat definitiv pe 8 august, în
controversatul dosar ICA, pe Dan
Voiculescu la 10 ani de închisoare, pe
Gheorghe Mencinicopschi, fost director
ICA, la opt ani şi pe Sorin Pantiş, fost
ministru, la şapte ani de închisoare,
prejudiciul fiind estimat la aproximativ 60
de milioane de euro. De asemenea,
instanţa a dispus confiscarea mai multor
imobile aparţinând inculpaţilor, printre care
sediile posturilor de televiziune Antena şi
cel al grupului de firme Grivco.

Antifrauda, de 10 ori mai
eficientă decât fosta Gardă

Agenția Națională de Administrare
Fiscală (ANAF) va schimba regulile astfel
încât, în anumite cazuri, controalele şi
procesele-verbale încheiate de inspectorii
Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală
(DGAF) să fie temei pentru emiterea
deciziei de impunere către firme, fără a mai
fi necesară trimiterea inspecţiei fiscale.
„Întreaga activitate a DGAF se derulează
prin acţiuni planificate anterior, având criterii
certe de selectare, şi nimeni nu se
deplasează în control la o firmă fără ca asta
să fi fost planificată anterior la nivel de cod
unic de înregistrare. Altfel, inspectorii ar
risca să fie eliberaţi din funcţie. Ca să nu
mai circule în spaţiul public tot soiul de
vorbe că venim cu controalele la comandă.
Peste 70 - 80% dintre aceste controale sunt
bazate şi pe informaţii care vin şi de la alte
structuri“, spune președintele ANAF, Gelu
Ștefan Diaconu. Direcţia Generală

Antifraudă a calculat în acest an obligaţii
ale firmelor care trec de 300 milioane euro,
cu certitudinea încasărilor de minimum
80%. „De ce spun asta? Pentru că în
percepţia publică s-a încetăţenit ideea că
au venit ăştia şi controlează, rup toţi
chioşcarii, toţi buticarii, în loc să-şi vadă de
marile reţele. Vă asigur că ponderea
controalelor micilor afaceri atinge cel mult
20%“, a completat Diaconu. Comparativ cu
primele șase luni din 2013, în primul
semestru din acest an, DGAF a controlat cu
circa 60% mai puțini agenți economici, însă
sumele recuperate, „venituri suplimentare,
certe, palpabile, nu pe fantome, cum
stabileau tovarășii de la fosta Gardă
Financiară“, sunt de zece ori mai mari,
potrivit șefului ANAF.
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