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TURISM
muzicii uºoare: Dan Spãtaru, Cornel
Constantiniu, Gil Dobricã, Marina Voica,
numere comice cu Jean Constantin ºi Gelu
Manolache, un balet extraordinar. Între 1975 ºi
1977 am revenit în Capitalã ºi am deschis barul
“Bucureºti”, ex-„Atlantic”, în locaþia fostului
Teatru Cãrãbuº. De fapt, greºit au fost numite
baruri, pentru cã eu am introdus ºi promovat
peste tot programe artistice de înaltã þinutã, ceea
ce presupunea practic un cabaret. Veneam cu
experienþa celor studiate la celebrele cabarete
pariziene, drept care am ºi ajuns, la un moment
dat, sã avem în salã 700 de spectatori, veniþi tocmai pentru a urmãri vedetele de muzicã uºoarã
ºi trupa de balet care cuprindea aproape 30 de
dansatoare! Era coadã la bilete ºi chiar nu
puteam acoperi cererile…
- ªi ce a mai urmat?
- În 1979 am preluat Complexul
“Internaþionalul” din Olimp, care era o unitate
ultramodernã, singura care avea la ora
aceea…aer condiþionat! Am plecat acolo cu
echipa mea, întrucât selecþia era fãcutã de
Ministerul Turismului, toate unitãþile de pe
Litoral fiind preluate de echipele celor mai bune
hoteluri ºi restaurante din Bucureºti ºi din celelalte mari oraºe ale þãrii. De exemplu, Rex-ul din
Mamaia era preluat de o echipã din Braºov, care
dispunea ºi de o bucãtãrie foarte bunã, dar
amintesc acest lucru pentru cã, dupã decembrie
‘89, când nu s-a mai operat o asemenea selecþie
ºi detaºare pe Litoral, nivelul serviciilor a scãzut
dramatic. Revenind la “Internaþional”, poate cã
nimic nu e mai semnificativ decât faptul cã, la
200 de locuri disponibile în bar, am avut o
medie de peste…300 de bilete vândute pe zi!
Apoi, în 1985 am venit la Mamaia, unde am
refãcut din temelii barul „Melody”, cu acelaºi
succes, pentru a rãmâne acolo pânã în 1989.
- Aº vrea sã ne întoarcem, totuºi, la momentul în care aþi redeschis fostul „Atlantic”. Se
spune cã a fost ideea lui... Nicolae Ceauºescu!
- Aºa ºi e! Într-o zi a luat-o pe jos pe Calea
Victoriei, a dat dispoziþie ca ºi Capºa sã-ºi
redobândeascã numele, iar când a ajuns la fostul
„Atlantic”, vãzând cã e închis, a ordonat sã se
facã acolo cel mai frumos bar posibil. Eu eram
la ora aceea director comercial la IAPL Central,
aveam „Carul cu bere”, „Gambrinus”,
„Mioriþa”, Minion, Dunãrea, Pescarul,
Pensiunea Bulevard etc, dar în patru ore eram
director de complex la Barul Bucureºti, iar de
sãrbãtorile de iarnã unitatea s-a deschis, renovatã, toatã în pluº roºu, elegantã ºi primitoare. În
vederea deschiderii Barului Bucureºti s-a realizat cel mai mare spectacol de varietãþi, un adevãrat spectacol de teatru de estradã, iar cei mai
renumiþi actori de gen din România au alcãtuit
trupa realizatoare: Stela Popescu, ªtefan Bãnicã
Senior, Puiu Cãlinescu, Horia Cãciulescu, Dan
Spãtaru, Alexandru Arºinel, Gil Dobricã,
Cornel Constantiniu, Maria Dragomiroiu,
Pãuniþa Ionescu, Duo Papert, Jeanina Matei, formaþiile de muzicã uºoarã Mondial, Roºu ºi
Negru, Romanticii, o trupã de balet formatã din
balerini renumiþi ai Teatrului de Estradã, ai
Teatrului de Operetã ºi ai Operei Române –
rezultând un spectacol gigant, de peste douã ore
ºi jumãtate. Barul era plin pânã la refuz, cu mulþi
studenþi, turiºti strãini ºi oameni de afaceri, dar
ºi cu destui români, în condiþiile în care þinuta

era obligatorie „la cravatã”.
- Dupã care faimosul bar s-a... închis subit.
Ce s-a întâmplat?!
- Trecuserã câþiva ani, cu imagine excelentã ºi
bilanþ de invidiat, dupã care, într-o dimineaþã,
din dispozitia primului ministru Dãscãlescu, mam trezit cu o comisie de control economic ºi
financiar, formatã din 36 de persoane, care trebuia sã constate ineficienþa acestui gen de activitate. În urma controlului s-a constatat însã cã
unitatea era extrem de rentabilã! Se pare cã era
interesul Elenei Ceauºescu, deoarece Nicu
Ceauºescu frecventa Barul Bucureºti ºi avea o
relaþie cu Jeanina Matei. Controlul s-a încheiat
la ora 14, iar concluziile raportului aveau sã fie
cum nu se poate mai „pozitive”. Tovarãºul
Panã, care era primarul Capitalei, i-a convocat
la Primãrie pe ministrul comerþului interior, Ana
Mureºan, pe ministrul industriei uºoare, Fluxa,
pe Dinicã – preºedinte UCECOM, împreunã cu
o comisie de 40 de persoane, la care am fost
chemat ºi eu. Ajuns la Primãrie, am fost invitat
în biroul primarului ºi prim-secretarului
Capitalei, Panã, împreunã cu viceprimarul Radu
Constantin, care mi-au spus cã barul nu mai
poate funcþiona, având în vedere cã este la o distanþã de numai 8 metri de sediul Comitetului
Central, implicit de Cabinetul 1, cã trebuie evacuat pânã la ora 18, cã trebuie sã-i dea o altã
întrebuinþare, de genul casã de modã, ºi mi s-a
oferit funcþia de director al trustului de alimentaþie Bucureºti, pe care am refuzat-o. Am intrat
în concediu fãrã platã, iar în locul Barului s-a
fãcut casã de modã.
- Dar, din câte îmi amintesc, aþi preluat imediat „Doina”, de la ªosea!
- Da, aºa a fost! La câteva luni a luat fiinþã

Complexul Doina, la Restaurantul Doina de la
ªosea, o unitate care mergea foarte prost, aflându-se pe traseul unde circulau ºeful statului ºi
ceilalþi guvernanþi. Restaurantul Doina a intrat
în renovare, la parter s-a realizat o unitate pentru
program de bar de noapte, unde am mutat spectacolul de la barul Bucureºti, iar la demisol s-a
deschis crama, condusã de doi bãieþi de la barul
Bucureºti, respectiv Gigi Stefan ºi N. Bãdoi.
Primãvara, am amenajat ºi deschis grãdina
Doina, care fãcea o vânzare de 1500 lei (din
þigãri) ºi prin reorganizarea acestei terase am
ajuns la 35 – 40 mii lei /zi – din mâncare ºi bãuturi. Tot atunci am deschis pe Bd. Magheru ºi
prima ceainãrie, într-un spaþiu de la Pensiunea
Bulevard, unde se serveau numai ceaiuri medicinale de toate felurile, croissante, cornuri, produse de patiserie, sandviºuri. Am dotat-o cu
cãrþi care prezentau binefacerile acestor
ceaiuri... ºi cu dispozitiv special pentru citit
ziare. La inaugurare, a fost vizitata de Gãinuºã –
viceprim-ministru al Guvernului, ºi de Ana
Mureºan – ministrul Comerþului, care, împreunã
cu serviciile de securitate, au hotãrât sã se mai
facã încã 10 ceainãrii în Bucureºti ºi altele în
fiecare oraº mare din þarã. Primul care a intrat
în ceainãrie a fost poetul Adrian Pãunescu, care
a compus un catren pe tema „vinul nu-i la fel de
bun ca ceaiul”. Aceastã ceainãrie - care rãspundea unor cerinþe ale lui N. Ceauºescu – m-a ajutat sã pot pleca din nou vara pe Litoral, unde în
1977 am preluat terasa Paradis – pe care am
închis-o în sticlã, deoarece era în jurul unei
piscine, ºi am deschis barul Paradis – cu peste
500 locuri. Aici, am adus o trupã de 23 balerine
ºi cântãreþi, artiºti comici, acrobaþi, jongleuri.
Trupa a beneficiat de costume extrem de spec-
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