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Acum câțiva ani, o fostă colegă de liceu mă sună să îmi spună că, prietenul cel mai bun al 

soțului său are nevoie de o evaluare și că mă va contacta din partea ei. 
Au trecut câteva zile și într-o dimineață frumoasă de toamnă, eram la birou și am primit un 
apel de la prietenul recomandat de colega mea. I-am spus că îl aștept pentru început la birou 
și de aici… Totul a devenit ambiguu. I-am spus că am biroul pe str. Iuliu Maniu 47… etc. A zis: 
bine, eu vin din zona Dacia și ajung în trei sferturi de oră. A închis. Eu am râs în suinea mea, 
de la Piața Dacia până pe Iuliu Maniu nu se fac mai mult de 25 min. pe jos…. 
Am lucrat în continuare, dar la vreo trei ore după ce am vorbit, îmi spune că nu mai ajunge și 
că vine a doua zi. 
A doua zi, de abia am ajuns la birou și mă sună domnul recomandat, țipând: 

- Doamnă, vă bațeti joc de mine? Eu sunt pe Iuliu Maniu și un este nicio clădire de birouri așa 
cum spuneți Dvs.! 
Îl liniștesc și îi spun să ia ca reper Camera de Comerț… mai trece un sfert de oră… Sună iar, și 
mai furios: 

- Doamnă, pe Iuliu Maniu un există nicio Cameră de Comerț…. 
Eu îi răspund exasperată: 

- Domnule, în Brașov este o singură Cameră de Comerț, nu are sucursale și ea se află pe M. 
Kogalniceanu din care se ajunge pe strada Iuliu Maniu, artera care duce în centru. 
El începe să râdă, și să râdă, și să râdă… Eu m-am supărat auzindu-i râsul în cascade și i-am 

închis. Mai trec câteva minute și domnul sună din nou… I-am răspuns într-un final. Și el, jovial, 
îmi spune că se află în București pe str. Iuliu Maniu – Cartier Militari, iar de venit, cu o zi 
înainte venea de pe Bd. Dacia din București, nu de la Piața Dacia din Brașov. 
Proprietatea imobiliară pe care dorea să o evaluez se află în Brașov și la sfârșit de săptămână 
a ajuns la Brașov, în fine, a ajuns la biroul meu de pe Iuliu Maniu din Brașov. 


