
Data limită de predare a formularului 
200, care priveşte declaraţia de venit, 
s-a amânat până în 31 mai, iar cei care 
nu îşi depun declaraţiile până la această 
dată vor plăti penalizări. Termenul a fost 
amânat din cauza numărului mic de 
declaraţii depuse până la prima dată 
stabilită. În judeţul Timiş, din cele peste 
47.000 de persoane care ar fi trebuit 
să depună declaraţia, doar puţin peste 
13.000 de persoane au fãcut acest lucru.
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Proiect pentru  
Noul Parc  
al Copiilor
parcul va avea oaze tematice 
inspirate din basme care  
vor înlocui complet  
actuala concepţie.   
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interviu
“Să obţii medalie de aur  
cu un vin de trei euro  
e fantastic!”
interviu cu ing.  
Gheorghe iova,  
director general   
la Cramele Recaş.
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Concert clasic
Sâmbătă, 22 mai, în Piaţa Unirii vor avea 
loc concerte de muzică clasică: de la ora 
20.30, Ansamblul de Alămuri Romanian 
Brass Society din Timişoara, cu piese din 
repertoriul mondial şi naţional, iar de la 
ora 21.30 va concerta Incanto Quartetto, 
care abordează un repertoriu extrem 
de variat, de la preclasic la modern. La 
concertul din Piaţa Unirii, inclus în proi-
ectul „Timişoara-Mica Vienă”, va colabora 
şi solistul Dan Patacă, bariton la Opera 
Naţională Română Timişoara.

Timp liber - pagina 14
Concert Puya
Joi, 20 mai, Heaven Studio

Ce nu ţi-e CLeAR? 

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

15

Călin Catană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Care au fost primii paşi în dezvoltarea afacerii?Afacerea a fost începută de părinţii mei în urmă cu 16 ani, în 1994 cu un ma-gazin de mobilă, pe care eu l-am preluat în anul 2000 după terminarea fa-cultăţii. În 2001 am început cu partea de import, şi în scurt timp am devenit cel mai mare importator din România.  Când am văzut cât de mare poate să devina business-ul, am decis să ne lansăm şi pe partea de pro-ducţie. Am participat la un târg de utilaje din Germa-nia în 2004, iar în 2005 am început construcţia fabricii. Prima a avut în jur de 4.000 de mp şi ne-a costat cam 3,5 milioane de euro. În 2008, datorită faptului că cererea era foarte mare, iar noi nu puteam să producem decât 50% din cât vindeam, am decis să mărim capacitatea fabricii pentru a renunţa definitiv la importuri.
Care a fost cea mai inspira-tă decizie?

Cea mai inspirată deci-zie a fost să trecem la pro-ducţie. Avantajul este că te poţi adapta şi mula pe nece-sităţile pieţei. 

Aveţi o hotărâre pe care o regretaţi?
Nu sunt de concepţia să regret. Probabil însă că nu aş fi făcut fabrica atât de mare dacă aş fi ştiut că vine perioada asta. Dar tot răul poate fi un bine. Dacă acu-ma stăteam în capacitate, nici nu aş fi fost împins de la spate spre dezvoltare. 

Cât de tare vă afectează premizele dezvoltării pieţei imobiliare pe care v-aţi bazat în 2008 când aţi deschis fabrica?
Multe dintre firmele cu care lucram erau foarte mici, trăind din vânzările de pe o zi pe alta. Din 450 de firme, în februarie 2009, 100 erau deja falimentare. Atunci ne-am decis că stra-tegia principală este să nu 

pierdem teren, şi aşa a luat naştere Casa Rusu. Primul magazin deschis a fost cel din Sibiu în februarie anul trecut. În prima zi de des-chidere am vândut mobilă de 300.000 de lei, sumă pe care o obţineam pe un an întreg din colaborările cu magazinele de acolo.

S-au modificat pretenţiile clienţilor?
Da, oamenii sunt mult mai atenţi la ceea ce cum-pără. Nu mai sunt oameni în momentul de faţă care să arunce bani pe un pro-dus, fără să fie siguri că le şi foloseşte şi că este şi un deal bun.

Ce sfaturi daţi unui tânăr care vrea să se lanseze în afaceri?

Nu ştiu, e o perioadă foarte grea pentru a te lan-sa acum... Cred că ar trebui să studieze mult şi foarte amănunţit domeniul vizat înainte de a se apuca, îna-inte de a investi măcar un singur leu.

Care sunt principalele calităţi pentru a reuşi în afaceri?
Să munceşti şi să te de-dici complet. Indiferent de cât de calificat şi de bine in-tenţionat eşti, dacă nu eşti tu motorul afacerii, lumea simte lucrul ăsta. De la dis-tanţă, nu vei face niciodată mare lucru.

V-aţi gândit să investiţi şi în afara ţării?
Da, chiar anul acesta încercăm să deschidem un magazin de peste 5.000 de mp în Budapesta.

Cât timp acordaţi muncii?Dorm 5 ore pe noapte, două le petrec cu familia pentru că am şi un copil, iar restul timpului muncesc, chiar şi duminica. Anul ăsta se împlinesc 3 ani de când nu am mai fost în concediu, însă vreau să dau tot ce pot din mine, fie că iese bine sau rău, nu vreau să am mustrări de conştiinţă că nu am făcut tot ce se putea.  

Piaţa spaţiilor de birouri nu şi-a pierdut dinamismul pagina 8
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Joburile care au  ţinut piept crizei

Până mai anii trecuţi, înainte de a îşi face simţită prezenţa şi pe la noi criza economică, toată lumea căuta un loc de muncă care să îi aducă în primul rând cât mai mulţi bani, să aibă un orar flexibil, siguranţă, concedii plătite şi un nivel cât mai scăzut de stres.
Efectele crizei au făcut însă ca rata şomajului să ajungă la 10%, iar o dată cu asta şi pretenţiile oamenilor în ceea ce priveşte jobul pe care îl au să se schimbe. Principala preocupare a devenit în ast-fel de momente păstrarea în primul rând al unui loc de muncă cât mai stabil, fără să se mai pună accent pe bene-ficiile aduse de acesta. Până în 2008, datorită deficienţei de pe piaţă, angajatorii nu puteau emite prea multe pretenţii asupra viitorilor angajaţi. Poate că singurul avantaj de care beneficiază în momentul acesta anga-jatorii este posibilitatea de a-şi alege dintr-o gamă mai variată oamenii cu care să lucreze.

Nu toate domeniile au fost atinse de probleme la fel. Există încă domenii care au 

beneficiat de creşteri salari-ale chiar şi pe timp de criză.Domeniul IT rămâne în continuare unul dintre cele mai bine plătite domenii de la noi din ţară. Acest lucru se datorează cererii tot mai mari de specialişti în acest domeniu din ultimul an. Cele mai multe posturi se adre-sează programatorilor de Java şi C++, unde un junior începe cu un salariu de 500 de euro, şi poate depăşi cu lejeritate 1000 de euro după 2-3 ani de experienţă.Un alt domeniu bine plătit este şi cel bancar. Salariile variază aici între 500 şi 3000 de euro în funcţie de responsabilităţi. Un director executiv poate ajunge însă la un salariu care să depa-şească şi 10.000 de euro lunar.
Alte joburi foarte bine plătite sunt cele din vânzări şi telecomunicaţii, domenii unde salariile de bază dease-menea nu scad sub 500 de euro pe lună.

La polul opus se află joburile din domeniile care au fost cel mai puternic lovite de criză: imobiliare, construcţii, auto şi publicitate.

Brandul, elementul  esenţial în vânzări
Dan Negru: „Cu penele  altuia te poţi împodobi,  dar nu poţi zbura”

Marketing&ManagementProfil de manager 

Cristian Rusumanager Rus Savitar şi Casa Rusu

Profil de manager
Născut pe 30 aprilie 1978, Cristian Rusu a terminat Facultatea de Ştiinte Economice în anul 2000. În acelaşi an a preluat un magazin de mobilă cu 6 angajaţi şi l-a transformat într-un business cu o cifră de afaceri de peste 20 de milioane de euro în 2009 şi peste 350 de angajaţi.
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Mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

Acum aflăm  
că pauza de  

civilizaţie  
s-a încheiat 3

Viorel  
Screciu

Se instalează şi la 
nivelul suporterilor 

frustrarea. Timişore-
nii vor altceva.. 15

Povesteau despre re-
laţiile lor profesionale 

fără pic de aroganţă, 
cu normalitate 16

Eugen  
Manole

„Vrei să mergem 
la mine, ne uităm 
la video, am şi apă 

caldă…?” 4

sport
Principalele atracţii de 
pe piaţa transferurilor
Jucătorul lui Gaz metan mediaş, 
eric de Oliveira, este dorit  
din nou la timişoara.

Declaraţia de venit

Patru imobile  
ultracentrale, revendicate 
de o asociaţie funebră

Anchetă - pagina 5

pag 13

„Sperietoarea” care trebuie Să ne facă Să acceptăm o gigacalorie mai Scumpă

Apa Caldă raţionalizată
Ciprian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

După 20 de ani de la Re-
voluţie, în primul oraş liber 
de comunism, revin obice-
iurile de pe vremea lui Cea-
uşescu. Şefii de la Colterm 
se gândesc să dea apă caldă 
cu program, doar seara şi 
dimineaţa. Cel puţin asta 
vor ei să credem.

Eu unul, nu cred că se 
va ajunge la raţionaliza-
rea apei calde. Mai degra-
bă tot acest circ are o altă 
însemnătate. Executivul 
primăriei şi conducerea 
Colterm folosesc o cu-
noscută tehnică de 
manipulare. Ei ame-
ninţă că raţionalizea-
ză apa caldă, când, 
de fapt, se gândesc 
să scumpească giga-
caloria. După ce toată 
lumea îi va blama că 
iau în considerare raţi-
onalizarea apei calde, 
vor veni, salvatori, şi 
vor spune că au găsit 
soluţii să nu se ajungă 

la raţionalizare, dar 
trebuie, neapărat, 
să scumpeasă 
g i g a c a l o r i a . 
De ce să facă 
asta? Sim-
plu: odată 
ce te gân-
deşti că 
ai pu-
t e a 
s ă 

rămâi fără apă cal-
dă, parcă „înghiţi” 

mai uşor o scum-
pire. Totul este 

desprins din 
cărţile care 

descriu ma-
nipularea. 

Vă pro-
pun să 

f a c e ţ i 
u r -

m ă -
to -

rul exerciţiu: să spunem 
că aveţi nevoie de 100 de 
lei. Dacă îi cereţi unui co-
leg de birou această sumă, 
este foarte posibil să vă re-
fuze instant. În schimb, la 
început, cereţi-i să vă dea 
împrumut o sumă de 10 ori 
mai mare. Evident va refu-
za. Atunci, spuneţi-i imedi-
at: „Totuşi nu poţi sa îţi dai 
nici 100 de lei?” În această 
situaţie, aveţi şanse cu mult 
mai mari să primiţi cei 100 
de lei şi, deci, să vă atingeţi 
scopul iniţial. La fel fac şi 
cei din administraţia locală: 
punând înainte o situaţie 

care creează o neplăcere 
cu mult mai mare decât 
o scumpire a gigacalo-
riei, ei ne manipulează 
pentru a accepta mai 
uşor scumpirea gigaca-
loriei. În pagina 13 veţi 

putea citi pe larg moti-
vaţiile responsabililor, 
dar şi explicaţiile date de 
oamenii politici din con-
siliul local.
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… ca altădată. Se făcea că intram 
în rândul ţărilor civilizate. Că, după 
serviciu sau după o plimbare, după 
o seară cu amicii sau după un 
mers la cumpărături aveam apă 
caldă pentru duş, spălat de vase 
sau alte întrebuinţări casnice. Se 
făcea că nu ne jenam de consumul 
de săpun în statisticile europene 
şi că nu ne comparam cu noi, cei 
de acum douăzeci de ani, cărora 
statul le „dădea” cu porţia ce era 
de dat. Ne luaserăm, cică, „raţia” – 
plătită cam prea scump, totuşi, cu 
sănătate, cu viaţă. Cu două decenii 
în urmă, primul semn că regimul 
politic scârţâia din încheieturi a 
fost că… nu s-a mai „luat” apa 
caldă la ore fixe. În decembrie 
1989 s-a „dat” căldură şi apă caldă 
şi nu s-au mai făcut întreruperile 
de curent electric planificate. Asta, 
ca timişorenii să fie mai degrabă 
îndemnaţi să stea acasă decât să 
meargă „la revoluţie”. Doar că 
mânia pe regimul ceauşist n-a 
putut fi stăpânită prin firavele 
semne ale confortului. De atunci 
încoace, aproape că am uitat cum 
e să nu curgă apă caldă la robinet, 
ce înseamnă liste cu semnătură 
pentru produsele de bază, cum 
este să stai, o seară pe săptămână, 
la lumânare pentru că statul face 
economie pe spinarea cetăţenilor 
săi, ca să plătească datoriile către 
FMI. Acum aflăm că pauza de 
civilizaţie s-a încheiat. Raţionaliza-
rea apei calde pentru timişoreni – 
anunţată zilele acestea de Colterm  
- este un prim semn al alunecării 
spre stilul de viaţă de ev mediu 
întunecat. Ce urmează? Libertăţile 
cetăţeneşti sunt sub o presiune 
fără precedent. Convorbirile telefo-
nice ne sunt înregistrate şi stocate. 
Pentru propria noastră protec-
ţie – ni se spune. Datele noastre 
personale sunt obiect de tranzacţie 
între firme – altfel cum ne-am trezi 
asiguraţi fără să fi solicitat asta 
prin… intermediul facturii telefoni-
ce. Veniturile vor fi „ajustate”,  fără 
posibilitate de negociere. Pentru 
anestezierea relaţiilor cu Fondul 
Monetar Internaţional autorităţile 
statului ne spun că nu avem cum 
să ne sustragem politicii de „strâns 
cureaua”. Tot noi, cetăţenii. Ca 
acum… mulţi ani. Dintr-o dată nu 
contează că statul nu ştie să se 
gospodărească, să colecteze ce i se 
cuvine, să stăpânească „economia 
gri”. Nu contează că din toate 
falimentele şi maşinaţiunile de 
proporţii postdecembriste statul 
n-a recuperat nici măcar un leu, 
că şi-a irosit averea distribuind-o 
necondiţionat oricui a avut dorinţa 
să ia câte ceva, de la imobile 
şi obiective industriale până la 
terenuri şi păduri. Nota de plată o 
achităm tot noi, cetăţenii. Soluţia? 
Studenţii timişoreni au găsit-o: 
fugim din ţară! Doar că nimeni nu 
încearcă să ne oprească. Graniţa e 
(încă)  liberă. Însă destinaţiile spre 
care ne-am putea orienta  sunt 
cu probleme: unde te uiţi, sau eşti 
aşteptat cu (foarte mulţi) bani în 
conturi, sau sunt greve şi mişcări 
de stradă, sau seisme şi vulcani 
treziţi după sute de ani.

A fost odată…
Mariana Cernicova
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Traumwelten im Kinderpark - 
Naturerlebnis in der Stadt

1 Traum vom Fliegen

2 Zauberberg

3 Märchenwald

4 Elfenwiese mit kleinen Überraschungen

5 Zwergenland

6 Land der Riesen

7 Indianerland

8 Fernwehblick

9 Dunkler Wald

10 Verborgene Schätze

11 Parkcafé

12 Gräsermeer
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1 Visul zborolui

2 Muntele fermecat

3 P durea pove tilor

4 Câmpia elfilor – cu mici surprize

5 ara piticilor

6 ara gigan ilor

7 ara indienilor

8 Deschidere de perspectiv

9 P durea întunecat

10  Comorile ascunse

11 Cafe Parc

12 Marea mirodeniilor
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6 ara gigan ilor

7 ara indienilor

8 Deschidere de perspectiv

9 P durea întunecat

10  Comorile ascunse

11 Cafe Parc

12 Marea mirodeniilor

13 P durea care opte te

14 Sah

15 Cl dire administrativ ‚ depozitare

16 Labirint

17 Leag nul cerului

18 Insula pirati

19 Terasele Beg i

20 Câmpia neastâmp ra ilor
 

21 Teatrul de p pusi

22 Maneja fermecat

23 Fântâna pove tilor
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REAMENAJARE SI MODERNIZAREA PARCUL COPIIILOR 
str. Michelangelo , Timisoara1:1000

Plan cu situa ia propus  

oana aDamEsCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Parcul Copiilor „Ion 
Creangă” este proprietatea 
Primăriei Municipiului Timi-
şoara, suprafaţa înscrisă în 
extrasul de Carte Funciară fi-
ind de 65.070 mp, cu toate că 
suprafaţa totală care a fost lu-
ată în considerare în studiile 
de fezabilitate este de 66.600 
mp. În anul 2006, parcul avea 
1.390 exemplare de arbori şi 
arbuşti din 107 specii şi va-
rietăţi, aleile şi platformele 
betonate ocupau o suprafaţă 
de 6979 mp, iar construcţiile 
însumau 976 mp.

Studiul Direcţiei  
de mediu

Primul studiu de fezabilita-
te întocmit de SC Aghi Proiect 
SRL Timişoara, atacat de fostul 
prefect Ovidiu Drăgănescu 
prevedea realizarea de 6.150 
mp de alei noi şi încă 303 mp 
construcţii noi de arhitectură, 
faţă de situaţia existentă. De 
asemenea, se dorea mărirea 
amfiteatrului prin excavare şi 

construirea unui vestiar, des-
fiinţarea trenuleţului şi a liniei 
de cale ferată, fiind înlocuit de 
un trenuleţ pe roţi care ar fi cir-
culat pe alei, în schimb tunelul 
ar fi primit destinaţii multiple: 
discotecă, sală de biliard, club 
de şah, cofetărie/patiserie, 
jocuri electronice/mecanice, 
librărie şi magazin de jucării.  
Ar fi fost păstrate şi reabilita-
te Labirintul cu oglinzi, Aleea 
Matematicii, Grupul sanitar, 
Lacul cu hidrobiciclete şi Car-
todromul, care trebuia mărit 
şi completat cu pista pentru 
maşini ghidate pe bară. La ca-
pitolul transformări ar fi sufe-
rit Terenul de de golf, care ar fi 
devenit joc cu saltele, cofetăria 
„Pistruiatul” ar fi fost demolată 
şi înlocuită cu altă construcţie 
pentru sărbătorirea zilelor de 
naştere. Ar fi fost construită 
şi o clădire de birouri pentru 
administraţia parcului şi per-
sonal, dar şi un nou spaţiu de 
alimentaţie publică. Nici vege-
taţia nu ar fi rămas intactă, fi-
ind prevăzute extrageri şi înlo-
cuiri ale arborişlor şi arbuştilor 
care nu mai satisfac din punct 

de vedere peisagistic, dar şi 
iluminarea exemplarelor va-
loroase. Noutăţile ar fi fost 
Cetatea furnicilor, o replică la 
scară a unor muşuroaie, ame-
najate pentru copii, un chioşc 
oriental, terenuri de minigolf 
şi cricket pentru părinţi şi bu-
nici, un tobogan cu apă şi fân-
tâni arteziene. Valoarea totală 
a lucrărilor evaluată în luna 
mai 2006 a fost de 5.777.800 
lei, adică 1.650.800 de euro (la 
cursul de 3,5 lei din vremea re-
spectivă), iar termenul de reali-
zare era de 12 luni.   

Studiul Direcţiei  
de Dezvoltare

Noul studiu de fezabili-
tate semnat de germanii de 
la SC Fagus GMBH, care va 
sta la baza proiectului de 
reamenajare a Parcului Co-
piilor, propune, în schimb, 
o viziune idilică, cu multe 
elemente de basm. Din su-
prafaţa totală de 66.600 mp 
au fost prevăzute ca şi capa-
cităţi fizice: o clădire pentru 
recreere de 217 mp, o clădi-
re administrativă de 74 mp, 

două clădiri cu grupuri sani-
tare de 50 mp, iar suprafaţa 
spaţiilor verzi amenajate va 
însuma 10.686 mp. Parcul va 
avea oaze tematice inspirate 
din basme, care vor înlocui 
complet actuala concepţie, 
fiind reamenajate conform 
viziunii germane: Visul 
Zborului pe locul actualu-
lui bazin cu hidrobiciclete, 
Muntele Fermecat, în locul 
cetăţii, Pădurea poveştilor, 
Câmpia elfilor cu o cărare 

a spiriduşilor, Ţara Piticilor 
cu camera Albei ca Zăpada, 
Ţara Giganţilor cu jucării uri-
aşe, Ţara Indienilor cu cort şi 
totem, Pădurea Întunecată, 
Comorile ascunse, Marea 
Mirodeniilor, Pădurea care 
şopteşte, Labirintul, Leagă-
nul cerului, Insula Piraţilor 
în apropierea pontonului, 
Câmpia neastâmpăraţilor, 
Teatrul de păpuşi pe locul co-
fetăriei „Pistruiatul”, Maneja 
fermecată şi Fântâna poveş-

tilor în locul amfiteatrului. 
Pentru însoţitorii copiilor va 
fi construită o cafenea, vor fi 
amenajate locuri de picnic 
şi terasele Begăi. Ca şi bilanţ 
teritorial suprafeţele libere fi 
de 17.488 mp (2,3%), suprafe-
ţele verzi 48.771 mp (73,2%), 
iar clădirile vor ocupa 341 
mp (0,5%). Conform acestui 
studiu, valoarea totală a lu-
crărilor estimată în mai 2009 
era de 14.105.670 lei adică 
3.342.580 euro.   

Ultimul proiectant vrea 
să participe la licitaţie

Coordonată de arhitectul 
Mihai Corneliu Donici, ulti-
ma amenajare a parcului a 
avut loc acum mai bine de 
două decenii, aducând pro-
iectului forma sa actuală şi 
multe premiere mondiale. 
Acum, arhitectul încă este 
ispitit de provocarea Parcul 
Copiilor: „Proiectul a fost re-
alizat în trei etape: în 1984, 
’85 şi ’86. Eu am condus o 
echipă formată din cinci 
arhitecţi şi cinci designeri. 
Chiar dacă la momentul re-

Noul Parc al Copiilor
După cum se poate ob-

serva, în continuare, toate 
planurile executivului pri-
măriei pentru reabilitarea 
Parcului Copiilor s-au bucu-
rat de sprijin din partea con-
silierilor locali. Este evident, 
că, în aceste condiţii, o even-
tuală scuză de genul „consi-
lierii loclai s-au opus” din 
partea  responsabililor este 
neavenită. Singurii vinovaţi, 
pentru faptul că nici acum, 
după 7 ani de la închiderea 
parcului, acesta nu este re-
novat, sunt cei care conduc 
primăria. Iată situaţia votu-
rilor pentru toate hotărârile 
consiliului local care au pri-
vit situaţia  Parcului Copii-
lor (din lipsă de spaţiu, nu îi 
vom nominaliza pe votanţi. 
Listele complete de vot pot 
fi găsite pe pagina de inter-
net a publicaţiei noastre):

Hotărârea Consiliu-
lui Local 342/25.07.2006 
privind aprobarea Stu-
diului de Fezabilitate 
„Reamenajarea şi moder-
nizarea Parcului Copiilor 
Ion Creangă din Munici-
piul Timişoara“:
pentru  17
ÎmpotriVă 0
abŢineri 2
nu au Votat: 8

Hotărârea Consiliu-
lui Local 199/19.06.2007 
pentru “Reamenajarea şi 
modernizarea Parcului 

Copiilor Ion Creangă” din 
Municipiul Timişoara , 
prin încheierea unui con-
tract de asociere în partici-
paţiune
pentru  19
ÎmpotriVă 0
abŢineri 2
nu au Votat: 6

Hotărârea Consiliului 
Local 362/30.10.2007 pri-
vind aprobarea Caietului 
de Sarcini, a Instrucţiuni-
lor privind elaborarea şi 
prezentarea ofertei pen-
tru licitaţia publică des-
chisă în vederea asocierii 
în participaţiune pentru 
reamenajarea, moderni-
zarea, administrarea şi 
exploatarea Parcului Co-
piilor “ION CREANGĂ”, a 
modelului-cadru al Con-
tractului de asociere în 

participaţiune precum şi 
numirea Comisiei de ana-
liză şi evaluare a ofertelor
pentru  22
ÎmpotriVă 0
abŢineri 0
nu au Votat: 5

Hotărârea Consiliului 
Local 305/28.07.2009 pri-
vind aprobarea Studiului 
de Fezabilitate pentru 
realizarea obiectivului 
de investiţii REAMENA-
JAREA ŞI MODERNIZA-
REA PARCULUI COPIILOR 
„ION CREANGĂ“ elabo-
rat de către S.C.FAGUS 
GMBH în cadrul Contrac-
tului de Servicii nr. 41 din 
15.05.2009
pentru  24
ÎmpotriVă 0
abŢineri 0
nu au Votat: 3

Toate planurile propuse de 
executiv au trecut la vot, fără 
probleme, în consiliul local

spectiv a fost un fel de co-
mandă politică pentru că a 
fost iniţiativa Comitetului 
Judeţean de Partid, dar sub 
directa supraveghere a Con-
siliului Organizaţiei Pionie-
rilor. Chiar ei au propus 
schimbarea numelui din 
Parcul Pionierilor în Parcul 
Copiilor. Deşi comandă po-
litică, echipa pe care am co-
ordonat-o a fost formată din 
specialişti de primă mână, 
aşa s-a întâmplat că cel 
puţin 10-15 jocuri au fost 
premiere mondiale la acea 
dată. Şi, cu toate că investi-
ţiile de ordin cultural erau 
interzise în acea vreme de 
Ceauşescu, ştiu că mai mul-
te întreprinderi din Timi-
şoara au participat la con-
struirea sa. Trenuleţul a fost 
o investiţie majoră, CFR-ul 
a construit 1,5 km de cale 
ferată pe care a ţinut-o apoi 
în evidenţă şi întreţinere. 
Este păcat că în momen-
tul în care au intervenit 
problemele, după 1990, au 

preferat să radă tot. Noi am 
păstrat jocurile funcţionale 
din parcul vechi şi am con-
struit pe lângă. Dar, chiar 
şi atunci am ţinut seama 
de vegetaţie şi am încercat 
să amplasăm jocurile acolo 
unde nu erau copaci. Prin-
tre premierele mondiale 
ţin minte că era un labirint 
spaţial şi „şarpele cub” ce se 
plimba prin tot parcul. Fan-
tasmagorică mi s-a părut 
ideea de a folosi tunelul în 
scop imobiliar care să ducă 
la o supraetajare. Nu aveau 
cum să o facă pentru că a 
fost realizat din prefabri-
catele recuperate de la un 
canal de răcire de la o ter-
mocentrală. Cu ceva vreme 
în urmă, m-am interesat de 
soarta acelor jocuri făcute 
de noi, vroiam să le recupe-
rez dacă ar mai fi fost posi-
bil, dar am aflat că au fost 
date la fier vechi. Acum că 
se face o licitaţie pentru un 
nou proiect, mă bate gân-
dul să particip şi eu!”

Deşi comandă politi-
că, echipa pe care am 
coordonat-o a fost 
formată din specialişti 
de primă mână, aşa s-a 
întâmplat că cel puţin 
10-15 jocuri au fost 
premiere mondiale la 
acea dată.

Mihai Corneliu Donici
arhitect

printre premierele mon-
diale ţin minte că era un 
labirint spaţial şi „şarpe-
le cub” ce se plimba prin 
tot parcul. m-am inte-
resat de soarta acelor 
jocuri făcute de noi dar 
am aflat că au fost date 
la fier vechi. 

Mihai Corneliu Donici
arhitect

1. Visul zborului
2. muntele fermecat
3. pădurea poveştilor
4. câmpia elfilor
5. Ţara piticilor
6. Ţara giganţilor
7. Ţara indienilor
8. Deschidere de perspectivă
9. pădurea întunecată
10. comorile ascunse
11. cafe parc
12. marea mirodeniilor
13. pădurea care şopteşte
14. Şah
15. clădire administrativă
16. labirint
17. leagănul cerului
18. insula piraţilor
19. terasele begăi
20. câmpia neastâmpăraţilor
21. teatrul de păpuşi
22. manejă fermecată
23. fântâna poveştilor 

Mihai Corneliu Donici arhitectul care a proiectat Parcul 
Copiilor în 1984 vrea acum să-l remodeleze
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Eugen Manole

Manole Zice...

ancheTăacTUaliTaTe

GHEorGHE ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

În plină criză economică, cu 
curbe de sacrificiu care afectea-
ză categoriile de populaţie cu 
venituri reduse, o asociaţie din 
Timişoara se luptă în instanţele 
de judecată pentru a i se retro-
ceda câteva importante propri-
etăţi imobiliare, care în trecut 
au fost achiziţionate din banii 
pensionarilor. Vechea Asocia-
ţiune Funebrală Română din 
Timişoara, care anul acesta îm-
plineşte 158 de ani de existen-
ţă, revendică patru imobile im-
portante din Timişoara, a căror 
valoare este de ordinul zecilor 
de milioane de euro. Clădirile 
situate pe străzile Prayer nr. 5, 
Timotei Cipariu nr. 10, Timo-
tei Cipariu nr. 11 şi bulevardul 
Take Ionescu nr. 21 fac obiectul 
unor cereri de revendicare din 
partea asociaţiei în discuţie, 
însă procesele trenează chiar 
şi la 15 ani de la declanşarea 
acţiunii de chemare a Statului 
Român în judecată. Sentinţele 
aşteptate din partea judecători-
lor sunt cu atât mai greu de pre-
vizionat, cu cât nu mai puţin 
de 23 de apartamente din cele 
50 din componenţa celor patru 
imobile au fost vândute deja 
către chiriaşi. Iar când printre 
cumpărători sunt persoane de 
vază din Timişoara, de la po-
liţişti şi directori de Primărie, 
până la magistraţi şi oameni de 
afaceri, atunci nu este greu de 
ghicit care va fi deznodământul 
acestui caz.

Fostul primar  carol Telbisz 
a făcut parte din asociaţie

O incursiune în povestea 
de aproape 155 de ani a Vechii 
Asociaţiuni Funebrale, fondată 

de românii din Maierele Vechi 
(Elisabetin) este una în istoria 
Timişoarei, în condiţiile în care 
în existenţa asociaţiei regăsim 
nume precum Carol Telbisz, 
primar al oraşului în perioada 
1885-1914, dr. Aurel Cosma 
(1867-1931), primul prefect 
român de Timiş-Torontal, fost 
jurisconsult al asociaţiei, sau 
dr. Coriolan Baltă, fost senator 
al Partidului Naţional Ţărănesc. 
În anul 1850, locuitorii din ma-
ierele Timişorii, hotărăsc să se 
constituie într-o „asociere de 
ajutorare şi înmormântare”, 
prin preluarea fondurilor adu-
nate. Proiectul este retrimis 
în 1859 şi aprobat în ianuarie 
1860 cu titlul „Statutele Asoci-
aţiunei funebrale din suburbiul 
Timişorii Maereli vechi”. În aso-
ciaţie era primit „fieşte carele 
locuitoriu din capitala Timişo-
rii şi din suburbiile acesteia, 
fie acela ori de care religiune, 
cu aceea observare înse, ca la 
înscriere să fie deplin sănătos“. 
Prin încasator, membrii erau 
invitaţi să participe „pentru 
onoarea cea de pe urmă” dată 
răposaţilor; de asemenea, de 
Sf. Ilie, în 20 iulie, se oficia un 
parastas pentru aceştia, ulterior 
această dată fiind modificată - 
„în amintirea membrilor dece-
daţi, în fiecare an, în ziua de 8 
septembrie, la biserica ort. rom. 
din Elisabetin se va oficia o po-
menire, fără colivă, şi cu mini-
mum de cheltuieli”. La sfârşitul 
anului 1941, erau 19.414 mem-
bri, împărţiţi în şapte grupe. În 
acel an, se cumpără în Iosefin, 
pe str. Gheorghe Bariţiu nr. 35, 
o casă, aici funcţionând din 
1932, spre ajutorul membrilor, 
remizele pompelor funebre 
(car mortuar, cai, grajduri, în-
grijitori). După un proces de 

aproape trei ani, început în 
anul 1934, cu Primăria, care în-
fiinţase un serviciu specializat, 
asociaţia este obligată să cedeze 
municipalităţii pompele fune-
bre cu tot inventarul, primind 
o despăgubire. Sub conducerea 
dr. Coriolan Baltă urmează alte 
tranzacţii imobiliare din fondul 
de rezervă, urmate de închiri-
erea imobilelor achiziţionate: 
cumpărarea unei case pe str. 
Preyer (1936), cu 1,2 milioane  
lei, vinderea imobilului de pe 
str. Bariţiu cu suma de 1,5 mi-
lioane   lei, cumpărarea altei 
case pe str. Timotei Cipariu 
(1937), cu cca 2,8 milioane lei, 
şi a uneia de pe str. Take Iones-
cu (1940), cu 1,4 milioane lei. 
Exact imobilele revendicate în 
această perioadă, după ce toate 
proprietăţile asociaţiei au fost 
naţionalizate de comunişti...

„Vom ajunge la ceDo!”
Tergiversarea proceselor, 

sentinţele potrivnice, dar şi 
plângerile penale formulate 
de chiriaşii imobilelor împotri-
va unora dintre reprezentan-
ţii legali ai Vechii Asociaţiuni 
Funebrale din Timişoara l-au 
determinat pe preşedintele or-
ganizaţiei, Nicolae Palatin, să 
ceară ajutorul şefului statului, 
Traian Băsescu, totodată tri-
miţând memorii la Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Internelor 
şi Administraţiei, Parchetul 
General şi Consiliul Superior al 
Magistraturii. „Vă cer sprijin cei 
10.000 de membri, majoritatea 
pensionari şi chiar bolnavi cu 
pensii până la plafonul minim, 
cerându-vă să ne ajutaţi să ne 
recăpătăm proprietăţile, abuziv 
confiscate de comunişti”, se ara-
tă în memoriul trimis Preşedin-
ţiei. Răspunsul echivoc primit 

de la Cancelarie, în care se pre-
cizează că preşedintele nu are 
atribuţii legale de influenţare a 
instanţelor de judecată, nu l-au 
descumpănit pe Nicolae Palatin. 
„Mergem mai departe până la 
epuizarea tuturor căilor de atac 
ordinare din România, pentru 
ca ulterior să ne putem adresa 
la CEDO. Sunt convins că acolo 
o să ne redobândim drepturile, 
aşa cum s-a întâmplat şi în cazul 
imobilului în care se află Came-
ra de Comerţ. Nici o ameninţare 
din partea actualilor chiriaşi sau 
cumpărători nu o să ne sperie. 
Am dovedit că cele patru clădiri 
au aparţinut asociaţiei, iar prin 
exploatarea lor am putea mări 
ajutoarele de înmormântare 
oferite familiilor membrilor 
noştri defuncţi”, ne-a declarat 
Nicolae Palatin. De cealaltă par-
te, persoanele ameninţate cu 
pierderea apartamentelor con-
tinuă să facă plângeri penale pe 
numele conducătorilor asociaţi-
ei. Ultima plângere înregistrată 
la Parchet este cea formulată 
de Vasile Tărciatu, locatar în 
imobilul de pe bulevardul Take 
Ionescu, împotriva pârâtei Clau-
dia Schuller, pe care o acuză că a 
falsificat documentele din care 
reiese că asociaţia a funcţionat 
fără întrerupere din anul 1952.

publicitate

Patru imobile ultracentrale,  
revendicate de o asociaţie funebră

Vă mai aduceţi aminte, 
generaţia mea, adolescenţii 
anilor ’85, cum se agăţa o 
gagică?! „Vrei să fii prietena 
mea?”, adică trebuia să-i ceri 
prietenia, după care urma o 
pizza la Flora sau un tropi-
cal la Violeta şi, în cele din 
urmă, argumentul suprem: 
„Vrei să mergem la mine, ne 
uităm la video, am şi apă 
caldă…?”. Din acel moment, 
te puteai considera un mic 
Zeu, mai ales dacă fata era 
studentă şi stătea în cămine. 
Şi, pentru că edilii noştri sunt 
fani, incurabili, ai anilor ’85, 
s-au gândit să „raţionalizeze” 
apa caldă. Doar cârcotaşii 
văd partea goală a paharu-
lui, doar cei rău intenţionaţi 
văd un lucru negativ în asta, 
eu, un optimist prin excelen-
ţă, înţeleg foarte bine acest 
moment „retro”. Şi, chiar aşa, 
la ce ne-ar trebui apă caldă 
de la 09:00 până la 17:00 
sau de la 23:30 la 06:00 ?! În 
prima parte a zilei, se pre-
supune că suntem la servici 
- graţie guvernanţilor care 
au facilitat crearea de noi 
locuri de muncă (!?), iar de la 
23:30 până la 06:00, volens-
nolens, musai să dormim ca 
să dăm rata de randament 
maxim la servici şi să avem 
creştere economică reală! 
Eu, mai departe, aş propune 
ca de la ora 23:30 să se taie 
şi curentul, până la 06:00, 
iar cei care circulă pe stradă 
după ora 24 şi au plete sau 
sunt studenţi, să fie duşi la 
secţia de poliţie, iar în cazul 
unei recidive, să fie trimişi 
la canal... excepţie vor face 
doar serile dansante din ca-
drul căminelor muncitoreşti 
şi serile muzical-literare de 
masă şi obşteşti!
Urmează predarea paşa-
poartelor şi raţionalizarea 
untului, uleiului, făinei şi a 
zahărului!
Şi să ştiţi că dacă o să trecem 
pe duşuri scoţiene, poate ne 
trezim din amorţeala care ne-a 
cuprins după decembrie ’89.

Vrei să fii  
prietena mea?

alina sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Câteva milioane de euro 
de la Primărie, câteva de la 
Consiliul Judeţean, alte câte-
va sute de mii de euro de la 
fiecare instituţie publică. Un 
„pic” de aici, un „pic” de aco-
lo. Asta ar însemna reducerea 
cu 25% a salariilor angajaţilor 
din instituţiile publice din Ti-
miş. Ani de zile, angajaţii din 
sistemul public au fost priviţi 
cu ciudă de către cei angajaţi 
la privat. Despre ei se spunea 
că erau angajaţi pe pile şi că 
primeau salarii prea mari, 
deşi nu făceau nimic. Odată 
cu intrarea în criză economi-
că, posturile din administra-
ţie au făcut cu ochiul tuturor, 
căci părea un loc de muncă 
sigur. Acum un an, pentru 
un post fără responsabilităţi 
prea mari şi un salariu de 
1.000 de lei concuraseră pes-

te 110 persoane. 
Reforma economică 

anunţată de Guvern a băgat 
însă în sperieţi bugetarii. De 
la cel mai mic la cel mai mare 
şi-au refăcut calculele. Iar sa-
larii mari sunt cu duiumul 
în administraţie, şefii de in-
stituţii fiind, desigur, cei mai 
privilegiaţi. „Opinia Timişoa-
rei” a făcut un calcul la câteva 
dintre bugetele instituţiilor şi 
a conducătorilor ei pentru 
anul 2009. Ne-au ieşit econo-
mii de milioane de euro.

25% în minus şi la  
medici şi la profesori

În spitale, e criză de me-
dici, de asistente, de femei de 
serviciu, de orice. Angajaţii 
se plâng de ani de zile că au 
salarii mici şi nu este de mira-
re că au plecat în străinătate 
sau la clinici private, pentru 
un venit mai mare. La Spita-

lul Judeţean din Timişoara, 
cheltuielile salariale în bani 
au totalizat în 2009 în jurul 
sumei de 68 de milioane de 
lei. Reducerea cu 25% a sala-
riilor ar duce la o economie 
de 17 milioane de lei, deci 
patru milioane euro. Să luăm 
în considerare că bugetul de 
salarii al Autorităţii de Sănă-

tate Publică pe anul 2010 este 
de 3,6 milioane lei. După apli-
carea reducerii de 25 la sută, 
bugetul de salarii ar scădea la 
2,7 milioane lei, ceea ce ar în-
semna o economie de peste 
215.000 de euro. 

Despre veniturile foarte 
mari ale rectorilor s-a vorbit 
mult şi bine. La polul opus 

unui salariu mare putem 
exemplifica cu un salariu de 
1.200 de lei pentru un învă-
ţător plătit bine chiar, şi care 
ar rămâne cu 900 de lei după 
reducere. 

Nicolae Robu: „E o prostie 
că vom suporta egal conse-
cinţele crizei. Celor care au 
salariu de 100 milioane, li 
se reduc 25. Este important 
şi cât munceşte, ce munceş-
te, cât s-a pregătit pentru 
munca respectivă, care sunt 
efectele şi răspunderile. 
Lucrurile sunt complexe, 
nu pot fi tratate simplist. 
Rectorul Politehnicii are un 
buget de 2.000 mld. lei vechi 
în răspundere, 1.700 de an-
gajaţi, 15.000 de studenţi. E 
normal ca pentru asemenea 
răspundere să ai o indem-
nizaţie de 800 de lei noi? In-
demnizaţia este de 800 de lei 
brut, mie nu mi se pare nor-
mal aşa ceva”.

reduceri de milioane de euro 
printre bugetarii timişeni

publicitate

publicitate

În total, bugetul de sala-
rii al Primăriei Timişoara în 
2009 a fost de  50,67 milioane 
de lei. După aplicarea redu-
cerii de 25 la sută, bugetul 
de salarii ar putea scădea la 
puţin peste 38 de milioane, 
ceea ce ar însemna o econo-
mie de peste trei milioane 
de euro. Asupra cheltuielilor 
mari din administraţia timi-
şeană a atras atenţia şi mem-
brii Consiliul Consultativ al 
PMT. Omul de afaceri Ovidiu 
Şandor a exemplificat: „La un 

capitol din execuţia bugetară 
pe 2009 apar salarii de bază 
de 9 mil RON, iar sporurile, 
primele şi alte indemnizaţii 
aferente acestor salarii totali-
zează 25 milioane RON, adică 
sporuri de 280%! Doar orele 
suplimentare triplează sala-
rul, însemnând că acei anga-
jaţi au lucrat în medie 80 de 
ore pe săptămână!”

Secretarul Ioan Cojocari 
a explicat că suma lunară 
pe care a primit-o anul tre-
cut se datorează sporurilor 

câştigate în instanţă şi pri-
mite retroactiv. „S-au câşti-
gat o serie de sporuri prin 
hotărâri judecătoreşti şi 
atunci s-au dat banii retro-
activ pe cinci ani jumate în 
urmă, dar ăsta nu era un sa-
lariu lunar ca să-i iei! Când 
am trecut în declaraţie (de 
avere, n.r) nu puteam să 
spun, conform hotărârii, că 
au fost mai multe sentin-
ţe”, a explicat secretarul. În 
acest an, secretarul are un 
salariu de 4.800 de lei.

Peste 1.800 de persoane 
sunt angajate la Direcţia 
Generală de Asistenţă So-
cială şi Protecţia Copilu-
lui, instituţie subordonată 
Consiliului Judeţean, unde 
mai lucrează peste 150 de 
persoane. Anul trecut, bu-
getul de salarii a totalizat 
peste 100 de milioane de 
lei. Reducerea cu un sfert ar 
însemna 25 de milioane de 

lei în minus la cuantumul 
tuturor salariilor, adică în 
euro – aproape şase milioa-
ne euro.

Diminuarea salariului 
pare să nu îl afecteze pe 
preşedintele CJT, Constan-
tin Ostaficiuc: „Este foarte 
simplu să dau 25 la sută jos 
din salariul meu, nu am ni-
ciun fel de problemă, aştep-
tăm actul normativ”.

O avere la judeţTrei milioane de euro la PMT

GHEorGHE  
CiuHanDu 
primar 
- venituri din salariu 
pe lună: 7.684 de lei
După reducerea de 
25 la sută, gheorghe 
ciuhandu ar mai 
câştiga din salariu, 
în fiecare lună doar 
5.763 lei.

sorin  
GrinDEanu 
Viceprimar 
- venituri din salariu 
pe lună: 7.129 lei
După reducerea 
de 25 la sută, Sorin 
grindeanu ar mai 
câştiga din salariu, 
în fiecare lună doar 
5.346 lei.

aDrian  
orza 
Viceprimar 
- venituri din salariu 
pe lună: 7.065 lei
După reducerea de 
25 la sută, adrian 
orza ar mai câştiga 
din salariu, în fieca-
re lună doar 5298 
lei.

ioan CojoCari 
Secretarul  
primăriei
- venituri din salariu 
pe lună: 9.647 lei
După reducerea 
de 25 la sută, ioan 
cojocari ar mai 
câştiga din salariu, 
în fiecare lună doar 
7.235 lei.

ConsTanTin osTafiCiuC
preŞeDintele cJ timiŞ
- venituri din salariu pe lună: 
4.400 lei
După reducerea de 25 la sută, 
constantin ostaficiuc ar mai 
câştiga din salariu, în fiecare lună 
doar 3.300 lei.  

liViu borHa
VicepreŞeDinte cJ timiŞ
Venituri din salariu pe lună: 4.744 lei
După reducerea de 25 la sută, 
liviu borha ar mai câştiga din sa-
lariu, în fiecare lună doar 3.558 lei.  

pETriŞor năDăŞTEan
Secretarul cJ timiŞ
Venituri din salariu pe lună: 
10.083 lei
După reducerea de 25 la sută, 
petrişor nădăştean ar mai câştiga 
din salariu, în fiecare lună doar 
7.583 lei

Horia VErmEŞan
direCtor ASP 
Venituri din salariu pe 
lună: 4.035 lei

După reducerea de 25 la 
sută, Horia Vermeşan ar 
mai câştiga din salariu, în 
fiecare lună doar 3.026 lei

niColaE robu 
rector politeHnica
Venituri din salariu pe 
lună: 15.688 lei

După reducerea de 25 la 
sută, nicolae robu ar mai 
câştiga din salariu, în fie-
care lună doar 11.766 lei

Clădirea de pe strada Timotei Cipariu nr. 11

Clădirea de pe strada Prayer nr. 5

Clădirea de pe strada Timotei Cipariu nr. 10

Vechea Asociaţiune 
Funebrală Română 
din Timişoara, 
care anul acesta 
împlineşte 158 de 
ani de existenţă, 
revendică patru 
imobile importante 
din Timişoara.
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alina sabou
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Singura fabrică de piele 
şi mănuşi din România care 
există de aproape un secol 
nu a fost ajutată, de-a lungul 
anilor, să-şi susţină produc-
ţia şi pieţele câştigate în anii 
de dinainte de Revoluţie. 
Fabrica mai funcţionează 
şi acum, la Timişoara, dar 
la o capacitate de doar 10% 
faţă de timpurile glorioase 
din anii ‘70-‘80. Conducerea 
întreprinderii la care mai 
lucrează acum 50 de persoa-
ne, din cele peste 1.500 câte 
erau înainte de ‘89, atenţio-
nează că ataşaţii economici 
de la ambasadele României 
din străinătate nu acordă ni-
ciun fel de ajutor producăto-
rilor din ţară.

Marcel Mihoc, directorul 
economic al fabricii transfor-
mată în societate pe acţiuni, 
a reamintit, pentru „Opinia 
Timişoarei”, istoricul între-
prinderii înfiinţate în 1921. 
„Fosta fabrică de piele şi 
mănuşi a fost naţionalizată. 
Pe vremea lui Ceauşescu se 
făcea export de un milion de 
dolari pe lună pe piaţa rusă 
şi încă un milion de dolari 
pe piaţa europeană. A avut 
până la 6.000 de angajaţi. 
După Revoluţie, a devenit o 
societate comercială cu capi-
tal mixt de stat şi privat, prin 
cuponiadă. Statul român 
avea 33 la sută, iar 4.000 
de angajaţi au devenit acţi-
onari la societate. În 1989 
mai erau în jur de 2.500 de 
angajaţi, iar în 1996, datorită 
strategiei politice a conduce-
rii ţării, deşi erau doar două 
fabrici de acest gen în Româ-
nia – la Timişoara şi la Târgu 
Mureş – amândouă au intrat 
în faliment. Pieţele câştigate 
de zeci de ani s-au pierdut 
instantaneu tocmai datori-
tă nepromovării produselor 
româneşti peste hotare şi ne-

implicării celor care au con-
dus ţara asta”, spune Mihoc. 

capitalismul  
a adus falimentul

Greutăţi în menţinerea 
fabricii şi a statutului său din 
perioada comunistă au fost cu 
nemiluita: plăţile pentru mate-
ria primă trebuiau făcute şi cu 
achitarea TVA-ului pe loc, băn-
cile nu acordau credite pentru 
că rulajul banilor era greoi. „Ci-

clul de producţie este de şase 
luni, cu prelucrarea pielii şi a 
mănuşii, până trimiţi marfa 
afară şi primeşti banii, roteşti 
banii doar de două ori pe an. 
În condiţiile în care băncile nu 
dădeau credit decât preferenţi-
al, e clar că şansele să iei credit 
au fost aproape nule şi toate 
riscurile ţi le asumai tu, ca pro-
prietar şi ca producător”, preci-
zează directorul economic.

chinezismele  
au invadat pieţele

Un studiu din anul 2000, 
din Suedia, arăta că pe piaţa 
locală de acolo se vindeau 
într-un an două milioane de 
mănuşi. Dintre acestea, 1,8 
milioane erau produse chi-
nezeşti, tailandeze sau din 
Vietnam şi restul de 200.000 
erau împărţite între Polonia, 
Ungaria şi România. „Produ-
cătorii locali nu au fost prote-
jaţi în vreun fel. O pereche de 
mănuşi în China e 2 euro, la 
mine e 9 euro. Cum am şanse 
să mai concurez cu ei dacă nu 
ne protejează nimeni?”, s-a 

întrebat Marcel Mihoc. 
În aceste condiţii, fabrica 

a intrat în faliment, a fost 
recumpărată de un grup de 
cetăţeni români şi s-au păs-
trat sigla şi activitatea vechii 
întreprinderi. „Activitatea a 
fost redusă la 10% din ce era 
pe vremuri şi am început să 
recucerim piaţa europeană 
şi piaţa Rusiei, fără a fi aju-
taţi de nimeni, nici măcar de 
ambasadele sau consulatele 
noastre de afară. Participăm 
la târguri, pe cheltuiala noas-
tră, facem tot felul de promo-
vări, cu riscuri maxime, că te 
duci pe piaţa Rusiei cu marfă 
şi cine-ţi cumpără marfa? Ro-
lul ataşaţilor economici ar fi 
să stea de vorbă cu tine, să îţi 
promoveze produsele, să îşi 
spună care e piaţa din ţara 
respectivă, care ar fi nişa pe 
care poţi merge. Nici măcar 
nu te primesc în ambasadă. 
Ei sunt preocupaţi să chel-
tuie banii statului, nu să ne 
promoveze produsele peste 
hotare”, ne mai spune direc-
torul economic.
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Vechi şi nou

fabrica de piele şi mănuşi a 
fost înfiinţată în 1921, pe str. 
Simion bărnuţiu nr.21. Înain-
te de revoluţie, asemenea 
întreprinderi existau doar 
la timişoara şi târgu mureş. 
amândouă au fost falimen-
tate, iar pe locul unei secţii 
de la tg.mureş s-a ridicat un 
mall. cea de la timişoara 
este cea mai veche din ţară. 
colecţia de mănuşi a fabricii 
cuprinde peste 20.000 de 
modele diferite. pieţele de 
desfacere de acum sunt în 
Suedia, germania şi rusia, 
iar materia primă este asi-
gurată din etiopia, pakistan 
şi din ţară. Spaţiile rămase 
nefolosite au fost închiriate, 
iar într-unul din ele se va 
amenaja o clinică medicală.

Decăderea şi resuscitarea  
unui brand: fabrica de mănuşi

NetworkiNg

Din data de 18 iunie, facul-
tatea de economie şi de 
administrare a afacerilor 
îşi va reuni absolvenţii săi 
sub umbrela comunităţii 
alumni. cu această ocazie se 
va pune în funcţiune un site 
dedicat acestei comunităţi, 
dar şi un soft de gestiune 
a relaţiilor cu absolvenţii şi 
tinerii antreprenori. Diverse 
companii vor putea posta 
anunţuri care se vor adresa 
tuturor absolvenţilor feaa. 
tot cu această ocazie se va 
organiza şi un eveniment de 

networking în colaborare cu 
asociaţia tinerilor antrepre-
nori Jci timişoara - business 
Wings - având ca participanţi 
20 de absolvenţi selecţio-
naţi, “actori” de top în lumea 
afacerilor din timişoara. În 
plus, oamenii de afaceri vor 
beneficia şi de un training 
susţinut de mihaela Stroe. 

Premiere

proiectul transfrontalier 
“expo-agro banat” a fost se-
lectat de către coordonatorul 
naţional ipa printre primele 
10 proiecte transfrontaliere 

în cadrul programului carDS 
cross-border cooperation 
programme dintr-un total de 
174 de proiecte care au fost 
analizate în regiune. proiectul 
a fost derulat de primăria 
oraşului Zrenjanin (Serbia) şi 
camera de comerţ, industrie 
şi agricultură timişoara. 
una din activităţile cele 
mai importante din cadrul 
proiectului a fost organizarea 
la Zrenjanin a târgului de 
produse alimentare organice 
(organic food nation fair) 
la care au participat 75 de 
expozanţi din Serbia şi româ-
nia din mai multe sectoare. 

târgul s-a bucurat de un mare 
succes în rândul publicului 
larg dar și a celui profesional: 
peste 18.000 de vizitatori.

oNliNe

românii au plătit cu cardul, în 
primul trimestru, taxe locale 
în valoare de 4,8 milioane de 
euro, în creştere cu 388% faţă 
de aceeaşi perioadă din 2009, 
potrivit datelor colectate de 
Visa şi bancile partenere. În 
prezent, 100 de oraşe din 
întreaga ţară, printre care şi 
timişoara, acceptă plata prin 
card a taxelor şi impozitelor 

prin intermediul reţelelor de 
poS-uri instalate la ghişeele 
administraţiilor fiscale sau 
a internetului. În primul 
trimestru au fost realizate 
peste 70.000 de tranzacţii cu 
cardul în acest scop, de 6,5 ori 
mai multe decât în perioada 
similară a anului trecut. 

Creditare

În cadrul conferinţei “cum să 
iei bani de la ue?”, organizată, 
zilele trecute la timişoara de 
“Ziarul financiar”,  maria filip, 
şef serviciu evaluare-contrac-
tare în cadrul centrului regio-

nal de plăţi pentru Dezvoltare 
rurală şi pescuit, a declarat 
că principala cauză pentru 
gradul scăzut de absorbţie 
a fondurilor europene este 
faptul că beneficiarii care au 
proiecte aprobate nu reuşesc 
să obţină un credit. În acelaşi 
context, filip a precizat că 
80% dintre beneficiari au pro-
bleme cu cofinanţarea. “De 
aceea avem un grad scăzut 
de absorbţie. proiectele nu 
pot fi implementate pentru 
că nu au finanţare să înceapă, 
pentru că banii europeni vin 
prin implementare”, a expli-
cat maria filip.
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Călin CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Care au fost primii paşi în 
dezvoltarea afacerii?

Afacerea a fost începută 
de părinţii mei în urmă cu 
16 ani, în 1994 cu un ma-
gazin de mobilă, pe care 
eu l-am preluat în anul 
2000 după terminarea fa-
cultăţii. În 2001 am început 
cu partea de import, şi în 
scurt timp am devenit cel 
mai mare importator din 
România. Când am văzut 
cât de mare poate să devină 
business-ul, am decis să ne 
lansăm şi pe partea de pro-
ducţie. Am participat la un 
târg de utilaje din Germa-
nia în 2004, iar în 2005 am 
început construcţia fabricii. 
Prima a avut în jur de 4.000 
de mp şi ne-a costat cam 3,5 
milioane de euro. În 2008, 
datorită faptului că cererea 
era foarte mare, iar noi nu 
puteam să producem decât 
50% din cât vindeam, am 
decis să mărim capacitatea 
fabricii pentru a renunţa 
definitiv la importuri.

Care a fost cea mai inspira-
tă decizie?

Cea mai inspirată deci-
zie a fost să trecem la pro-
ducţie. Avantajul este că te 
poţi adapta şi mula pe nece-
sităţile pieţei. 

Aveţi o hotărâre pe care o 
regretaţi?

Nu sunt de concepţia să 
regret. Probabil însă că nu 
aş fi făcut fabrica atât de 
mare dacă aş fi ştiut că vine 
perioada asta. Dar tot răul 
poate fi un bine. Dacă acu-
ma stăteam în capacitate, 
nici nu aş fi fost împins de 
la spate spre dezvoltare. 

Cât de tare vă afectează 
premizele dezvoltării 
pieţei imobiliare pe care 
v-aţi bazat în 2008 când aţi 
deschis fabrica?

Multe dintre firmele 
cu care lucram erau foarte 
mici, trăind din vânzările 
de pe o zi pe alta. Din 450 
de firme, în februarie 2009, 
100 erau deja falimenta-
re. Atunci ne-am decis că 
strategia principală este să 

nu pierdem teren, şi aşa a 
luat naştere Casa Rusu. Pri-
mul magazin deschis a fost 
cel din Sibiu, în februarie 
anul trecut. În prima zi am 
vândut mobilă de 300.000 
de lei, sumă pe care o obţi-
neam pe un an întreg din 
colaborările cu magazinele 
de acolo.

S-au modificat pretenţiile 
clienţilor?

Da, oamenii sunt mult 
mai atenţi la ceea ce cum-
pără. Nu mai sunt oameni 
în momentul de faţă care 
să arunce bani pe un pro-
dus, fără să fie siguri că le 
şi foloseşte şi că este şi un 
deal bun.

Ce sfaturi daţi unui tânăr 
care vrea să se lanseze în 
afaceri?

Nu ştiu, e o perioadă 
foarte grea pentru a te lan-
sa acum... Cred că ar trebui 
să studieze mult şi foarte 
amănunţit domeniul vizat 
înainte de a se apuca, îna-
inte de a investi măcar un 
singur leu.

Care sunt principalele 
calităţi pentru a reuşi în 
afaceri?

Să munceşti şi să te de-
dici complet. Indiferent de 
cât de calificat şi de bine in-
tenţionat eşti, dacă nu eşti 
tu motorul afacerii, lumea 
simte lucrul ăsta. De la dis-
tanţă, nu vei face niciodată 
mare lucru.

V-aţi gândit să investiţi şi în 
afara ţării?

Da, chiar anul acesta 
încercăm să deschidem un 
magazin de peste 5.000 de 
mp în Budapesta.

Cât timp acordaţi muncii?
Dorm 5 ore pe noapte, 

două le petrec cu familia 
pentru că am şi un copil, iar 
restul timpului muncesc, 
chiar şi duminica. Anul ăsta 
se împlinesc 3 ani de când 
nu am mai fost în concediu, 
însă vreau să dau tot ce pot 
din mine, fie că iese bine 
sau rău, nu vreau să am 
mustrări de conştiinţă că 
nu am făcut tot ce se putea.  

piaţa spaţiilor de birouri nu şi-a 
pierdut dinamismul pagina 8

pagina 9

Joburile care au  
ţinut piept crizei

până mai anii trecuţi, înainte 
de a îşi face simţită prezenţa 
şi pe la noi criza economică, 
toată lumea căuta un loc de 
muncă care să îi aducă în 
primul rând cât mai mulţi 
bani, să aibă un orar flexibil, 
siguranţă, concedii plătite 
şi un nivel cât mai scăzut de 
stres.
efectele crizei au făcut însă 
ca rata şomajului să ajungă 
la 10%, iar odată cu asta şi 
pretenţiile oamenilor în ceea 
ce priveşte jobul pe care îl 
au să se schimbe. principala 
preocupare a devenit în ast-
fel de momente păstrarea 
în primul rând unui loc de 
muncă cât mai stabil, fără să 
se mai pună accent pe bene-
ficiile aduse de acesta. până 
în 2008, datorită deficienţei 
de pe piaţă, angajatorii nu 
puteau emite prea multe 
pretenţii asupra viitorilor 
angajaţi. poate că singurul 
avantaj de care beneficiază 
în momentul acesta anga-
jatorii este posibilitatea de 
a-şi alege dintr-o gamă mai 
variată oamenii cu care să 
lucreze.
nu toate domeniile au fost 
atinse de probleme la fel. 
există încă domenii care au 

beneficiat de creşteri salari-
ale chiar şi pe timp de criză.
Domeniul it rămâne în 
continuare unul dintre cele 
mai bine plătite domenii de 
la noi din ţară. acest lucru 
se datorează cererii tot mai 
mari de specialişti în acest 
domeniu din ultimul an. cele 
mai multe posturi se adre-
sează programatorilor de 
Java şi c++, unde un junior 
începe cu un salariu de 500 
de euro, şi poate depăşi cu 
lejeritate 1000 de euro după 
2-3 ani de experienţă.
un alt domeniu bine plătit 
este şi cel bancar. Salariile 
variază aici între 500 şi 
3000 de euro în funcţie de 
responsabilităţi. un director 
executiv poate ajunge însă 
la un salariu care să depa-
şească şi 10.000 de euro 
lunar.
alte joburi foarte bine 
plătite sunt cele din vânzări 
şi telecomunicaţii, domenii 
unde salariile de bază dease-
menea nu scad sub 500 de 
euro pe lună.
la polul opus se află joburile 
din domeniile care au fost 
cel mai puternic lovite de 
criză: imobiliare, construcţii, 
auto şi publicitate.

Brandul, elementul  
esenţial în vânzări

dan negru: „Cu penele  
altuia te poţi împodobi,  
dar nu poţi zbura”

Marketing&Management
profil de manager 

Cristian rusu
manager rus savitar şi Casa rusu

Profil de manager

născut pe 30 aprilie 1978, 
cristian rusu a terminat 
facultatea de Ştiinte 
economice în anul 2000. 
În acelaşi an a preluat un 
magazin de mobilă cu 6 
angajaţi şi l-a transformat 
într-un business cu o cifră 
de afaceri de peste 20 de 
milioane de euro în 2009 
şi peste 350 de angajaţi.

pagina 10

„participăm la târguri, 
pe cheltuiala noastră, 
facem tot felul de 
promovări, cu riscuri 
maxime, că te duci pe 
piaţa rusiei cu marfă 
şi cine-ţi cumpără 
marfa? rolul ataşaţilor 
economici ar fi să stea 
de vorbă cu tine, să îţi 

promoveze produse-
le, să îţi spună care e 
piaţa din ţara respec-
tivă, care ar fi nişa pe 
care poţi merge. nici 
măcar nu te primesc 
în ambasadă.”

marCEl miHoC 
director economic -  

Fabrica de Mănuşi

Din cei 6.000 de angajaţi pe care i-a avut fabrica de piele şi mănuşi, în prezent au mai rămas doar 50 de persoane

O parte din modelele de mănuşi produse la Timişoara
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Călin CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

În termeni largi, bran-
dul este elementul de le-
gătura dintre un produs 
şi felul în care acesta este 
perceput de către public. 
În termeni tehnici, bran-
dul este “asocierea auto-
mată, puternică şi persis-
tentă dintre un produs 
sau serviciu (cu toate atri-
butele aferente) oferite de 
o companie şi un concept 
sau o experienţă unică, 

în mintea clienţilor 
acesteia” (George 

B e r n a r d 
Shaw).
B r a n d u l 

a luat naştere 
având ca scop 

primar diferen-
ţierea produse-
lor pe piaţă. Un 
brand nu se rezu-
mă numai la logo, 

sau la marcă, no-
ţiunea fiind mult mai 

complexă. În construirea 
unui brand intră şi ma-
nagementul, publicitatea, 
PR, sloganul, preţul etc. 

Branduirea nu trebuie 
să fie asociată cu noţiu-
nea de marketing, bran-
dul fiind la rândul lui un 
element al strategiei de 
marketing. Brandul cre-
ază în primul rând loia-
litate. Spre exemplu: Ce 
fel de suc beţi? De la ce 
benzinărie vă alimentaţi 
maşina? Care este imagi-
nea care vă vine în minte 
atunci când vă gândiţi la 
Mercedes Benz? În toa-

te aceste cazuri, 
cu mici excepţii, 
ele sunt rezultate-
le unor strategii de 
branding.

Brandurile sunt 
utilizate atât pen-
tru produse, cât 
şi pentru servicii, 
ele putând chair fi 
asociate cu oameni 
sau anumite zone 
geografice. Pentru ca un 
brand să fie de succes, tre-
buie ca mesajul transmis 
de acesta să fie unul foar-
te clar, şi bine delimitat în 
ceea ce priveşte publicul 
ţintă căruia se adresea-
ză, plusând în special pe 
unicitate. Un studiu arată 
că pentru multă lume un 
brand de succes prezintă 
mai multă credibilitate 
chiar şi decât o lege sau o 
instituţie publică.

Paşii care trebuiesc 
parcurşi în construi-
rea brandului:

cum să îţi defineşti 
brandul

Este primul pas în 
construirea strategiei de 
brand. Definindu-ţi bran-
dul, poţi crea o fundaţie 
pe care să se sprijine toa-
te celelalte elemente. De-
finirea brandului va servi 
aşadar ulterior, ca un ele-
ment de măsura în evalu-
area tuturor strategiilor 
ce vor urma.

Determinarea obiecti-
velor brandului

Critic pentru eficien-
ţa managementului de 
brand este definirea clară 
a audienţei şi obiectivelor 

pe care bran-
dul trebuie să 
le întrunească. 
Impresiile pe 
care le laşi şi 
cuvintele ale-
se de oameni 
să îţi descrie 
produsul tău 
altor oameni, 
reprezintă nu-
cleul brandu-

lui tău.

Descoperirea şi elimi-
narea barierelor

Efectuarea unei analize 
atente pentru a determi-
na principalele bariere de 
care se poate lovi produ-
sul este vitală. Când vor-
bim de bariere, ne refe-
rim la condiţiile de piaţă 
care pot împiedica produ-
sul sau serviciul să atingă 
succesul: concurenţă, sin-
cronizare, finanţare, lipsa 
cererii, localizare etc.

“Branding înseamnă 
transmiterea unui mesaj. 

Brandingul nu este un 
logo, o reclamă deşteap-
tă, o grafică excepţiona-
lă. Brandingul reprezintă 
suma tuturor impresiilor 
mentale, bune sau rele 
ce sunt declanşate de un 
nume. Un branding de 
succes este coerent şi de-
pinde de abilitatea de a 
transmite clientului, în 
limbajul lui, un mesaj ce 
contează pentru el. Fie că 
este vorba despre tradi-
ţie, inovaţie, umor, sau 
pur şi simplu preţul”, 
ne-a spus Dan Mereanu, 
creative director la Innu-
endo Advertising.

Dacă un cosumator 
va fi întrebat cum poate 
descrie brandul, chiar şi 
în cuvinte proprii, cu si-
guranţă nu va sti cum să 
o facă. Spre deosebire de 
marca sau logo pe care le 
poţi vedea, descifra, in-
terpreta, percepţia bran-
dului este una ce are loc 
la nivel psihic, ca urmare 
a unui cumul de elemen-
te.

Brandul, elementul  
esenţial în vânzări

Călin CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Cu toţii ştim ce efecte 
a avut şi are în continua-
re criza economică, în pri-
mul rând asupra domeniul 
imobiliar. Dacă în ceea ce 
priveşte segmentul aparta-
mentelor şi clădirilor de lo-
cuit piaţa a dat semne chiar 
şi de blocaj, iar preţurile au 
înregistrat scăderi importan-
te faţă de perioada de vârf 
2007-2008, pe segmentul 
închirierii de birouri lucruri-
le nu stau chiar aşa de rău, 
piaţa rămânând totuşi una 
dinamică. Chiar dacă a avut 
un început mai timid în Ti-
mişoara, piaţa spaţiilor pen-
tru birouri începe încet-încet 
să se maturizeze.

Este cunoscut faptul că, 
până în urmă cu doar câţiva 
ani, în Timişoara numărul 
de clădiri cu destinaţie pen-
tru birouri era foarte mic, ne 
mărturiseşte Mădălin Suru-
giu, managerul Peterson Bu-
siness Solutions, încercând 
să ne schiţeze o istorie a ul-
timilor ani a pieţei spaţiilor 
de birouri. 

În 2003, erau pe piaţă nu-
mai două imobile cu destina-
ţie clară pentru birouri, cu 
dotări de clasa B sau B+.

Este adevărat că nici ce-

rerea pentru spaţii într-un 
centru de afaceri nu era prea 
mare, multe companii, chiar 
şi multinaţionale, avându-şi 
sediul în apartamente din 
clădiri vechi din zona isto-
rică, cărora le-au schimbat 
destinaţia din locuinţă în 
birou.

După 2005 însă, pe piaţa 
spaţiilor de birouri se simte 
o transformare. Foste spaţii 
industriale, construite îna-
inte de 1989, dar situate în 
zone centrale şi semicentra-
le, sau pe arterele principa-
le ale oraşului, cu acces la 
mijloacele de transport în 
comun, sunt reamenajate şi 
transformate în spaţii pen-
tru birouri.

Încep să apară şi noi, dar 
mici clădiri de birouri, cu su-
prafeţe medii de 100 – 1.500 
mp, cu un regim de înălţime 
de maxim P+4E.

Pentru că au vrut un plus 
de imagine sau pentru că 
au avut nevoie de mai mult 
spaţiu, tot mai multe firme 
au renunţat la fostele apar-
tamente şi au optat pentru 
un spaţiu într-un astfel de 
imobil.

Şi intenţia autorităţilor 
locale de a transforma, în 
viitorul nu foarte îndepăr-
tat, zona centrală istorică în 
zonă pietonală i-a făcut pe 

mulţi să se gândească la o 
posibilă relocare.

„Toate acestea au dus la 
o creştere a interesului mai 
multor investitori pentru 
dezvoltarea de proiecte noi 
pe acest segment de piaţă. 

Ca dovadă, în 2006 au înce-
put lucrările primului busi-
ness-park din Timişoara, cu 
o suprafaţă totală de apro-
ximativ 35.000 mp, cu cinci 
imobile, dintre care două 
sunt deja funcţionale şi al 
treilea va fi finalizat la sfâr-
şitul acestui an”, ne-a mai 
declarat Mădălin Surugiu.

Pe lângă acesta, un nou 
proiect este în curs de execu-
ţie, dezvoltat de o companie 
din Italia, în aceeaşi zonă. 
Este vorba de un mix cu spa-
ţii cu destinaţie comercială 
la parter, iar la etajele supe-
rioare birouri şi apartamen-
te. De altfel, aici se conturea-
ză şi viitorul pol de business 
din oraş, mai ales după ce şi 
Finanţele Publice s-au mutat 
în noul sediu din imediata 
vecinătate.

În acest moment însă, 
actuala criză economică şi-a 
făcut simţită prezenţa şi pe 
segmentul spaţiilor pentru 
birouri de închiriat. „Partea 
bună a crizei este că dezvolta-
torii şi proprietarii clădirilor 
de birouri au înţeles că nu 
ai cum să îţi înmulţeşti ba-
nii dintr-un astfel de proiect 
imobiliar într-un timp foarte 
scurt, iar clienţii au devenit 
din ce în ce mai educaţi în 
ceea ce priveşte calitatea ser-
viciilor oferite de proprietari, 
şi se îndreptă tot mai mult 
spre birourile de clasa A”, 
mărturiseşte managerul Pe-
terson Business Solutions.

Mai trebuie ţinut cont şi 
de costul lunar de întreţine-
re pentru spaţiile de birouri, 
cost care se situează între 2,5 
şi 3,5 euro/mp.

Dacă în 2007-2008 preţul la 
închiriere pe mp pentru birouri 
era cuprins între 10 şi 15 euro, 
începând cu 2009 preţurile au 
scăzut simţitor, apărând tot 
mai multe oferte sub pragul 
psihologic de 10 euro/mp, ajun-
gând chiar şi la 8 euro/mp.

Cea mai însemnată tran-
zacţie din ultimul timp a fost 
închirierea de către compa-
nia Wipro a unei suprafeţe 
de 4.500 mp în complexul 
City Business Center, dezvol-
tat de compania Modatim.

În concluzie, piaţa închiri-
erii de birouri va continua să 
fie una dinamică, ca urmare 
a nevoilor şi preocupării tot 
mai mari a companiilor, care 
sunt într-o continuă căutare 
de spaţii care să le optimize-
ze costurile şi să le ofere cât 
mai multe facilităţi.

cerinţe obligatorii pentru spaţii  de birouri clasa a:

-suprafaţa închiriabilă/ni-
vel de cel puţin 1.000 mp; 
-raportul procentual din-
tre suprafaţa utilă şi cea 
construită cel puţin 85% 
-asigurarea a cel putin 1 
loc de parcare la 70-150 
mp închiriabili (în funcţie 
de locaţie, centrală sau 
nu) 

-lifturi cu perioadă de aş-
teptare sub 30 secunde 
-spaţii open-space, cât 
mai flexibile la comparti-
mentare
-conexiune la telefon, 
date, internet 
-building management 
System (bmS), sistem de 
administrare automatiza-

tă a clădirii (care contro-
lează încălzirea, aerul 
condiţionat, ventilaţia, 
illuminarea şi securitatea) 
-înălţimea pe nivel de 
minim 2,7m 
-servicii de pază şi supra-
veghere a clădirii, întreţi-
nere şi curăţenie, restau-
rant / cafeteria

clienţii au devenit din 
ce în ce mai educaţi 
în ceea ce priveşte 
calitatea serviciilor 
oferite de proprietari, 
şi se îndreptă tot mai 
mult spre birourile de 
clasa a.

mădălin surugiu
manager Peterson  
Business Solutions

Cea mai însemnată 
tranzacţie din 
ultimul timp a fost 
închirierea de către 
compania Wipro a 
unei suprafeţe de 
4.500 mp în com-
plexul City Busi-
ness Center
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GHEorGHE ioVa. este „omul care sfinţeşte locul”! Bihorean, repartizat la fostul ias 
Recaş, ca şef de fermă, n-a părăsit până azi acest loc, reuşind să introducă Recaşul în 
circuitul de interes internaţional.

să obţii medalie de aur cu  
un vin de 3 euro e fantastic!

GEorGE sCHinTEiE
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Gheorghe Iova, 
care este secretul prin care 
aţi salvat de la distrugere viile 
fostei Întreprinderi Agricole 
de Stat Recaş?

Nu pot să spun că este ne-
apărat un secret. Foarte multă 
muncă, o politică managerială 
gândită în sensul că în urmă 
cu 12 ani, la vremea privatiză-
rii, ştiam că avem un potenţial 
în viticultură foarte bun, dar 
nu aveam o dotare foarte bună 
pentru vinificaţie, iar prime-
le investiţii s-au făcut în acest 
domeniu. În continuare am 
trecut la schimbarea structurii 
de soiuri, crescând suprafeţele 
cultivate pentru vinuri roşii 
şi diminuării celor cultivate 
pentru vinuri albe. Apoi, prin 
asocierea cu Philip Cox, prin 
a cărui firmă, la început am 
valorificat vinul la export, am 
reuşit să schimbăm şi menta-
litatea şi gândirea spre capita-
lism. Nu pot lăsa la o parte nici 
faptul că primii ani după priva-
tizare, condiţiile climatice au 
fost foarte favorabile, ducând 
la limita maximă potenţialul 
viticol din agricultură. De cinci 
ani s-au produs schimbări im-
portante în vinificaţie, adu-
când şi un oenolog autralian, 
iar exporturile au crescut an 
de an. Dar şi pe piaţa internă, 
Recaşul nefiind cunoscut nici 
măcar în România, în urmă cu 
zece ani. 

Mă întorc la începuturi şi 
vă întreb: credeţi că a fost o 
„politică” de distrugere a ceea 
ce era, totuşi bun, în perioada 
dinainte de 1989, Recaşul 
fiind o excepţie?

Sunt ferm convins că  nu 
a fost o politică de distrugere. 
Cred că s-au întârziat foarte 
mult deciziile legate de priva-
tizare, iar mulţi dintre foştii 
conducători ai acelor între-
prinderi de stat nu au privit în 
perspectivă. Suntem printre 
puţinii care am lucrat şi înain-
te în acest sector şi cunoşteam, 
atât eu, care mă ocup de vari-
anta viticultură, cât şi asociatul 
meu, Ioan Georgiu, pe varianta 
de vinificaţie, toate amănunte-
le legate de tehnologie. Acesta 
a fost un avantaj. Foarte impor-
tantă a fost decizia conduceri-
lor. Pot să vă spun că la priva-
tizare am fost singurul IAS din 
România care nu avea nici un 
leu datorie la bugetul de stat, 
acest lucru punându-şi am-
prenta pe ce am făcut ulterior. 

Ce investiţii aţi făcut?
În ultimii zece ani s-au inves-

tit peste 10 milioane de euro. 
Anul acesta avem un plan în-
drăzneţ de investiţii, de 2 mili-
oane de euro în viticultură, alte 
2 milioane de euro în vinifica-
ţie, şi un program de defrişare 
şi replantare de 130 ha.

Ce suprafeţe aţi preluat prin 
privatizare?

 660 de ha şi am mai cum-

părat 160 ha  de la diverşi 
proprietari. Exploatăm 820 de 
hecare în acest moment.

Cu ce fonduri faceţi investi-
ţiile?

În 2012 este ultimul an în 
care se mai pot accesa fonduri 
europene pentru reconversie-
restructurare, iar noi avem 
programul foarte clar stabilit 
ca la acel moment să înche-
iem de defrişat şi plantat în-
treaga suprafaţă. Practic, vom 
avea toată suprafaţa defrişată 
şi replantată cu soiuri noi, cu 
potenţial calitativ extrem de 
înalt. 

Sunteţi deja cunoscuţi în 
străinătate?

Numai în urmă cu zece zile, 
la Concursul Internaţional de la 
Bruxelles, România a obţinut 
patru medalii de aur la vinuri, 
din care două medalii de aur au 
fost obţinute de Recaş! Nu este 
numai o mândrie ci şi o satisfac-
ţie şi o bucurie foarte mare.

Dacă n-aţi fi avut şansa asocie-
rii cu investitorul britanic?

Această asociere a fost be-
nefică atât pentru noi cât şi 
pentru domnia sa. N-am fi 
ajuns unde suntem, dar pot 
să vă garantez că Recaşul ar fi 
continuat să existe ca viticultu-
ră şi vinificaţie.

În faza de început aţi recurs 
la tehnologii de înnobilare a 
vinurilor?

Am recurs la alegerea unor 
soiuri şi a unor selecţii clonare 
care să aibă potenţial maxim 
în centrul viticol. Din fiecare 
soi pe care l-am cultivat, prin 
suprafeţe de zece hectare, am 
cumpărat trei selecţii clonare, 
pentru a le testa modul în care 
se comportă în condiţiile de 
la Recaş. În acest an am cum-
părat din Italia şi Franţa. Mai 
avem 260 ha de vii bătrâne şi 
vom merge tot cu material să-
ditor din aceste ţări.

Care este piaţa externă?
Sunt peste 20 de ţări în care 

exportăm, principala fiind Ma-
rea Britanie, Germania, ţările 
nordice, SUA. Piaţa externă 
de vinuri este extrem de grea. 
Oferta mondială este foarte 
mare, la nişte preţuri foarte 
mici. Au venit ţări, aşa zise din 
lumea nouă, Chile, Africa de 
Sud, Australia, Noua Zeelandă, 
cu preţuri mici şi o calitate a 
vinului extraordinară. Noi ne 
luptăm cu tot ce înseamnă vi-
nificaţie mondială. 

Ce preţuri practicaţi?
Producem vinuri pentru 

toate buzunarele: de la vinu-
rile ieftine, de 8 lei, până la 
vinurile scumpe, de pildă pen-
tru Canada, la 18 euro/sticlă. 
Suntem singurul producător 
din România, selectat de cana-
dieni, pentru că ei fac import 
prin monopol de stat.

Ce înseamnă „Drumul vinului” 
pentru Cramele Recaş?

Această idee manageria-
lă, pe care am îmbrăţişat-o în 
urmă cu şapte ani, ne-a ajutat 
să creştem ca imagine. Fără 
falsă modestie, la vinuri albe 
nu ne bate nimeni, în Româ-
nia, iar la vinuri roşii, eu le 
consider printre primele cinci 
din ţară. În 2009 am avut pes-
te 10.000 de vizitatori, şi, deşi 
aveam patru săli destinate de-
gustărilor, nu erau suficiente. 
Avem în vedere, să construim 
un hotel, pentru că e mai greu 
de urcat la volan după ce ai 
ajuns la Cramele Recaş.

Care e vinul vedetă al Crame-
lor Recaş?

E foarte greu de spus. La Bru-
xelles, de exemplu am oţinut 
medalia de aur cu soiul Char-
donnay, din gama Terra Dacica, 
denumire sub care se exportă 
în SUA, un vin care ajunge la 
3 euro/sticlă. Ori să obţii aur la 
Concursul mondial de la Bruxel-
les cu un vin de trei euro este ab-
solut fantastic! Avem un raport 
preţ-calitate extraordinar, acesta 

fiind unul dintre elementele 
care ne ţin pe piaţa externă.

De unde vine dragostea dv 
pentru viticultură?

Este foarte, foarte veche. Eu 
am făcut liceul la Salonta şi în 
anul al IV-lea am făcut o vizită la 
Recaş, în 1978. Am făcut faculta-
tea la Cluj, iar în timpul facultă-
ţii majoritatea anilor de practică 
i-am făcut la Jidvei, perioadă în 
care chiar m-am îndrăgostit de 
viţa de vie. Este o mare bucurie 
să-mi duc viaţa cu acest hobby, 
care să-mi aducă şi o situaţie 
materială bună. Între timp a de-
venit profesie. Noi suntem ca şi 
fotbaliştii, care joacă de plăcere 
şi mai câştigă şi bani. 

Cum de aţi reuşit, fără să vă 
implicaţi politic?

Am reuşit să ne păstrăm 
verticalitatea, pentru că am 
prieteni în toate formaţiunile 
politice. Recaşul, prin tot ceea 
ce a făcut, a impus o anumită 
atitudine a oamenilor politici. 
Nu putem să desprindem eco-
nomicul de politic, pentru că 
am fost sprijiniţi de factorii po-
litici, începând de la autorităţi-
le administrative locale, până 
la ministerul de resort. 

Spuneţi-mi o definiţie a 
vinului...

Îmi place s-o citez pe Maria 
Tereza care spunea că „vinul este 
singura băutură pe care Dumne-
zeu a dat-o, ca să facă bucurie, 
atât săracului, cât şi bogatului.”

GHEorGHE ioVa 

năScUT: 4 septembrie 
1959, în localitatea Ginta, 
jud Bihor
STUDii: absolvent al 
Facultăţii de Horticultură 
la Cluj napoca, şef de 
promoţie, 1983, repartizat, 
împreună cu soţia, şef de 
fermă la ias Recaş, până în 
1990, apoi director, actu-
almente director general 
la Cramele Recaş. 1988-
2005, profesor universitar 
la Universitatea de ştiinţe 
agricole a Banatului.
hobby: muzica populară, 
drumeţiile 
STarea ciVilă: 
căsătorit, din 1982, cu o 
maramureşeancă, un copil 
de 2 ani şi jumătate

Nu putem să desprin-
dem economicul de 

politic, pentru că am 
fost sprijiniţi de factorii 
politici, începând de la 

autorităţile adminis-
trative locale, până la 

ministerul de resort

Sunt peste 20 de ţări 
în care exportăm, 
principala fiind ma-
rea britanie, germa-
nia, ţările nordice, 
SUa. Piaţa externă 
de vinuri este ex-
trem de grea. oferta 
mondială este foarte 
mare, la nişte preţuri 
foarte mici.publicitate

Care au fost primii paşi în 
cariera de televiziune, şi de 
ce aţi ales acest domeniu?

Eram la Timişoara cu ani 
în urmă, lucram la Radio Ti-
mişoara şi apoi televizunea 
m-a ales pe mine, nu invers. 
Am primit propunerea să 
fac tv în timp ce eram la ra-
dio.

În copilărie, ce meserie 
visaţi că o să aveţi?

N-am visat meserii în copi-
lărie, visam jucării, maşinuţe, 
nicidecum meserii… N-am 
avut niciodată dorinţa să de-
vin aviator sau medic, aşa 
cum citesc prin interviuri că-şi 
doreau unii când erau mici…

Care consideraţi că este cea 
mai importantă calitate a 
unui realizator de emisiuni 
TV?

Experienţa e importan-
tă în jobul ăsta, e greu să 
răzbeşti fără să ştii cu ce se 
mănâncă meseria, oricare ar 
fi ea. 

Care vă este cel mai drag 
dintre proiectele în care aţi 
fost implicat?

Îmi plac vorbele lui Vic-
tor Hugo, care spunea că 
cei mai frumoşi ani sunt 
cei ce vor veni… asemeni, 
sper că cele mai frumoase 
proiecte sunt cele ce vor 
veni…

Ce iubiţi, dar şi ce urâţi cel 
mai mult în ceea ce faceţi?

Îmi place că televiziunea 
îţi dă şansa să inventezi ori-
ce vrei, Lazarov îmi spunea 
adeseori că e o meserie în 
care ce visezi noaptea poţi 
construi a doua zi… N-am 
descoperit încă ce mă ener-
vează foarte mult în mese-
ria mea..

Ce sfat aţi da unui tânăr care 
visează să ajungă ca Dan 
Negru?

N-aş sfătui pe nimeni să 
facă aşa ceva… Performan-
ţele mele se datoreză în 
primul rând oamenilor care 
mi-au fost alături, echipelor 
cu care am colaborat de-a 
lungul anilor. 

Aveţi un model sau un idol?
Am prezentatori pre-

feraţi în divertismentul 
italian sau spaniol de la 
care fur meserie, însă cu 
măsură. Cu penele altuia 
te poţi împodobi, dar nu 
poţi zbura.

Cât timp liber vă mai rămâ-

ne la dispozitie, şi ce faceţi 
cu el?

Încerc să-mi drămuiesc 
timpul liber, sezonul ăsta a 
fost însă îngrozitor, cu două 
formate în România şi unul 
în Chişinău, săptămânal… 
E groaznic să faci trei show-
uri, în 7 zile, în două ţări. În 
România, potrivit cifrelor 
oficiale, Blondele şi Dan-
sez de la Pro sunt cele mai 
urmărite programe, iar în 
Moldova show-ul meu a fost 
de departe cel mai urmărit 
program de acolo. Aşa că sa-
tisfacţiile au fost mari...

V-aţi vedea făcând şi altce-
va? Dacă da, ce?

Deocamdată sunt prea 
ocupat cu meseria asta să 
mă mai gândesc şi la altele, 
dar cândva mă voi retrage în 
spatele camerelor, am des-
tule propuneri în privinţa 
asta, dar cred că e încă prea 
devreme…

Ce planuri de viitor aveţi?
Sa vin acasă, la Timişoa-

ra, şi să-mi închid telefonul 
de serviciu vreo 3 zile.

Dan Negru: 
„Cu penele altuia 
te poţi împodobi, 
dar nu poţi zbura”
Dan Negru s-a născut pe 23 februarie 1971 la 
Timişoara, a urmat Facultatea de drept şi cea 
de jurnalism, iar primii paşi ai carierei sale au 
fost la Radio Timişoara. A debutat în televi-
zune la TVR Timişoara, iar astăzi este unul 
dintre cele mai cunoscute nume din divertis-
mentul românesc, urmând ca pe data de 12 
iunie să lanseze la Bookfest şi prima sa carte 
„Amintiri în alb şi negru”
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Din cauza unor datorii de 
peste 80 milioane de lei la 
OMV Petrom, furnizorul de 
gaz al Coltermului, locuitorii 
oraşului de pe Bega vor avea, 
cel mai probabil, apă caldă 
„după program“. Atâta timp 
cât, mai bine de 20 de ani, 
aceasta a curs non-stop la ro-
binetele din casele noastre.

Inginerul  Aurel Matei, 
directorul Companiei Locale 
de Termoficare şi Distribuţie 
Colterm spune că din cauza 
situţiei dificile din punct de 
vedere financiar societatea 
are datorii neplătite, restante 
din lunile decembrie 2009 - 
aprilie 2010 de peste 80 mili-
oane de lei. S-au achitat până 
acum 43 de milioane pe fac-
turi din lunile februarie-mai 
a.c. 21 de milioane au fost din 
venituri proprii, 10 milioane 
din subvenţii de la bugetul 
local şi 12 milioane subven-
ţii de la guvern. Dacă nu se 
va ajunge la o înţelegere cu 
Petromul, de la mijlocul aces-
tei săptămîni apa caldă se va 
distribui după următorul pro-
gram: luni - vineri între orele 
6,00-9,00 şi 17,30 - 23,30 iar 

sâmbăta şi duminica şi sărbă-
torile legale între 8,00 -11,30 
şi 18,00 - 23,30.

investiţii neacoperite  
de finanţare

De fapt Coltermul este în 
pierdere de câţiva ani. Bună-
oară, balanţa de la sfârşitul 
anului 2008 arăta pierderi de 
19,5 milioane de lei, iar cea de 
la sfârşitul lui 2009 pierderi 

de 12 milioane. Tocmai dato-
rită necompetitivităţii, la în-
ceputul acestui an  compania 
propunea Consiliului Local un 
proiect de „reorganizare“ prin 
care de fapt, stipula să fie con-
cediaţi 10% din angajaţi, mai 
exact 120 de persoane. Dar, 
aceiaşi companie a investit 3 
milioane de lei într-un hotel 
- „Belavista“ - la munte,  con-
struit pe fundaţia unei cabane 

din 1934 şi care aparţinuse 
iniţial Uzinelor Electrice Timi-
şoara. Directorul Matei declară 
că, o bună parte din datorii au 
fost cauzate de unele investi-
ţii din 2007-2008 care nu au 
fost acoperite cu finanţare şi 
pentru care s-au emis bilete la 
ordin, bani pe care au fost ne-
voiţi să îi achite. Noi nu putem 
decât să ne întrebăm, dacă nu 
despre legalitate, cel puţin des-

pre oportunitatea unor astfel 
de investiţii. Pentru acest an 
însă, investiţiile „sunt nesem-
nificative şi sunt prevăzute 
doar pentru automatizare“ 
– ne asigură şeful companiei. 
Matei susţine că primăria nu 
mai prea are din ce să achite 
subvenţiile, iar de la bugetul 
de stat nu va mai veni nimic 
până în trimestrul IV. În plus, 
deşi facturile neachitate ale 

persoanelor fizice sunt ne-
semnificative faţă de totalul 
datoriei, agenţii economici au 
restanţe de plată la Colterm în 
valoare de 4 milioane de lei, 
iar instituţiile publice dato-
rează 10 milioane de lei. Până 
acum sumele de la bugetul de 
stat veneau în avans, şi puteau 
fi efectuate şi plăţile. Acum 
însă, din cei 5.000 metri cubi 
de gaz pe oră, cât furniza Pe-
tromul, acesta  nu va mai li-
vra decât 2.500 metri cubi pe 
oră, mult sub necesarul unui 
oraş de dimensiunile Timişoa-
rei. Aşa că în „oraşul de cinci 
stele“ apa se va furniza după 
program, la fel ca în vremea 
lui Ceauşescu. Am întrebat, în 
cazul în care se va adopta, cam 
cât vor  fi nevoiţi timişorenii 
să suporte această raţionaliza-
re. Directorul Matei nu a fost 
capabil să ne dea un răspuns.  
De partea cealaltă, consilie-
rii locali aruncă vina când pe 
guvern, când pe executivul 
primăriei. Prefectul Mircea Bă-
cală, ia apărarea Guvernului şi 
consideră că singurii vinovaţi 
sunt cei din conducerea Col-
term şi a primăriei. Condu-
cerea FALT consideră că vina 
este împărţită între primărie, 
guvern şi Colterm.

Coltermul raţionalizează  
apa caldă a timişorenilor

aurora mărGEanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

Ioniţă Ienea este unul din-
tre cei mai renumiţi tarago-
tişti ai României. Îndrăgeşte 
folclorul bănăţean de când 
se ştie. La început l-a ascultat 
cântând pe tatăl său, care îm-
preună cu câţiva localnici a în-
cercat să întemeieze un grup 
folcloric pe  lângă căminul 
cultural din Petnic (satul natal 
al aristului). Chiar din prima 
copilărie a început şi el să cân-
te. Cei care l-au ascultat şi-au 
dat seama că avea talent. Aşa 
că tatăl său, prieten fiind cu 
Luţă Popovici, o adevărată le-
gendă a folclorului bănăţean, 
a mers la Orşova unde locuia 
pe atunci maestrul ca să-l tes-
teze. Constatându-i   un talent 
ieşit din comun, maestrul 
Luţă Popovici l-a oprit la el pe 
tot parcursul unei vacanţe de 
vară cât încă era la gimnaziu, 
să se ocupe chiar el de instru-
irea sa. Anii au trecut, zile şi 
luni de pregătire asiduă. La în-
ceput a cântat cu Grupul „Iz-
voraşul” din Severin cu  care a 
făcut primul turneu în Cipru 

în 1975, apoi, câteva luni mai 
târziu plecat în turneu în An-
glia. În anul 1981, prin con-
curs, Ioniţă Ienea a fost anga-

jat la Ansamblul profesionist 
„Banatul” din Timişoara. Din 
1991 până în 1993 a fost chiar 
directorul acestuia. Acum 

este referent de specialitate 
la Ansamblul „Timişul” al Ca-
sei de Cultură a Municipiului 
Timişoara. Cu taragotul său 
Ioniţă Ienea a cucerit practic 
lumea. A cântat în Australia, 
Noua Zeelandă,  Statele Uni-
te ale Americii şi practic, în 
toată Europa, în special pen-
tru comunităţile de români. 
A participat cu ansamblurile 
din care a făcut parte la fes-
tivaluri naţionale şi interna-
ţionale împreună cu care a 
câştigat aprecierea publicului 
şi numeoase distincţii. A im-
primat nenumărate CD-uri, 
acompaniind interpreţi de re-
nume ai folclorului bănăţean 
precum Petrică Moise (căruia 
îi datorează şi anii de început 
ai carierei), Nicoleta Voica, 
Liliana Laichici etc. Doi ani 
la rând (în 1985-1986)  a câş-
tigat Locul I naţional ca solist 
instrumentist în cadrul „Cân-
tării României” la secţiunea 
artişti profesionişti. Acum, la 
rândul său îi învaţă  pe alţii să 
desluşescă tainele taragotului. 
Sunt numeroşi elevi de la Co-
legiul Naţional de Muzică „Ion 
Vidu” pasionaţi de folclor care 
au ales acest  instrument şi 
câţiva dintre ei chiar au de-
păşit stadiul de „promisiuni”. 
Prin talent, prestanţă, multă 
muncă şi corectitudine mora-
lă Ioniţă Ienea  aduce, prin fi-
ecare gest atistic al său, tribut 
folclorului autentic  bănăţean.

Dl. boGDan: parohia 
romano catolică ne cere 
chirie pentru diverse spaţii 
în care avem şcoli şi instituţii 
publice, dar nu cred că este 
moral din partea lor să vină 
să ceară scutire de impozit 
când noi le plătim chirii 
foarte mari şi facem faţă cu 
greu...

Dl. moŞiu: Vreau să-l întreb 
pe domnul secretar cât de 
legală este această plată la 
asociaţia automotivest? noi 
am cerut explicaţii în comisii 
şi nu am fost lămuriţi. nouă 
ni s-a părut curios că nu am 
putut primi nici măcar o ex-
plicaţie clară cu ce se ocupă 
respectiva asociaţie...
Dl. primar: este un fel de 

consorţiu al tuturor intre-
prinderilor şi universităţilor 
active în domeniul construc-
ţiilor de maşini. noi avem pe 
anul în curs de plată echiva-
lentul sumei de 3000 euro.
Dl. moŞiu: Dar în afară de 
aceşti bani se mai întâmplă 
ceva? noi ce profit avem? 
 
D-na obÂrŞanu: având în 

vedere faptul că oraşul este 
plin de gropi, oamenii sunt 
siliţi să plătească taxe şi im-
pozite, dumneavoastră din 
banii publici sponsorizaţi 
firme private? este criză! 
2.000.000 de euro pe an 
este fraudă! aţi citit contrac-
tul acela?
consilierii întreabă despre 
ce vorbeşte doamna.

Dl. sECrETar : Doamna se 
referă la toate punctele pen-
tru că sunt legate între ele. 

Dl. orza (răspunzând 
doamnei) : eu nu vreau să 
perturb urechile dumnea-
voastră. Sigur că este legal 
să susţii sportul şi e chiar o 
obligaţie a autorităţii locale 
să facă asta. Situaţia este 

mult mai gravă, este tragică 
pentru că mediul de afaceri 
nu mai susţine sportul timi-
şorean. asta ar trebui să vă 
dea de gândit! noi nu facem 
un act de caritate aici pentru 
firme private, facem un act 
de caritate pentru sportul 
timişorean. 

Chiar dacă se află în pragul falimentului, compania de termoficare Colterm, are un sediu invidiat chiar de companiile multinaţionale

l noua Zeelandă este 
singura ţară care conţine 
toate tipurile de climă din 
lume. 

l inima unei femei bate 
mai repede decât cea a 
unui bărbat. 

l Dacă nu poţi să mai 
vezi cu un ochi, îţi pierzi 
aproape o cincime din 
toată vederea. 

l Zilnic, omul uită 80% 
din tot ce a învăţat în ziua 
respectivă. 

l gura Statuii libertăţii 
are un metru lăţime. 

l pisicile au 32 de muşchi 
în fiecare ureche.

l Sugativa a fost des-
coperită în anglia în 
1863, dintr-o întâmplare, 
un muncitor uitând să 
adauge clei în cazanul cu 
hârtie crudă.

l turul franţei la ciclism, 
creat de către Henry Des-
granges, lua start pentru 
prima oară pe 1 iulie 1903. 
el conţinea 6 etape şi doar 
20 de concurenţi au reuşit 
să treacă linia de sosire, 
din cei 60 înscrişi.

l primul ascensor cunoscut 
a fost construit sub domnia 
lui ludovic XVi, la Versailles, 
în 1703 şi era folosit doar de 
rege personal. primul lift pu-
blic public a fost inaugurat 
154 de ani mai târziu la new 
York, în 1857.

l circulaţia pe dreapta în 
europa a fost impusă în 
1807 de napoleon i, ca re-
presalii împotriva engle-
zilor, care introdusesera 
blocada continentală.

Ezoteric 
Fest

În perioada 20-23 mai va 
avea loc cea de a iV-a ediţie a 
târgului de produse natu-
riste; alternative, ştiinţe, şi 
terapii spirituale, organizat 
de expo timişoara şi asoci-
aţia de metafizica geea life 
la casa tineretului timi-
şoara str. arieş nr. 19 (zona 
Stadion, Spital Judeţean), 
sub motto-ul „festival pentru 
o minte liniştită, un suflet 
împăcat şi un corp plin de 
energie şi lumina în armo-
nie”. evenimentul reuneşte 
toate persoanele, asociaţiile, 
fundaţiile, centrele, cabine-
tele sau firmele interesate 
de ştiinţele spirituale şi de 
terapiile complementare, 
fiind deschis tuturor celor 
care doresc să participe la 
nivel de expoziţie, conferin-
ţe şi care au ceva de oferit 
din punct de vedere social, 
comercial, medical, artistic şi 
spiritual. Vor fi expuse: cărţi, 
reviste, cosmetică, produse 
bio, produse apicole, cristale, 
ceaiuri, talismane, bijuterii, 
produse feng Shui etc. toto-
dată, manifestările culturale, 
muzicale şi ambientale vor 
fi incluse zilnic în programul 
ezotericfest 2010.

Timişoreni de 5 sTele

să râdem cu aleşii locali (perle din şedinţele clt)

şTiaţi că joc

Ioniţă Ienea, un virtuoz al Banatului

publicitate

Pentru că vine vara şi 
pentru că se simte tot mai 
mult nevoia de a ieşi, Cer-
cul de Jurnalistică Pepiniera 
Mass-Media vă propune o al-
ternativă, cel puţin energică 
la deja clasicul mers în oraş 
sâmbătă. HaiFest, un festi-

val ce aduce culoarea, viul 
şi arta într-o singură locaţie: 
Colegiul Naţional Constan-
tin Diaconovici Loga.

Manifestarea va avea loc 
sâmbătă, 5 iunie şi va reu-
ni liceeni timişoreni într-o 
competiţie a culturii, inovă-

rii şi tinereţii. De la pictură 
la fotografie, de la muzică la 
teatru, sunteţi invitaţi cu to-
ţii să participaţi la încercarea 
noii generaţii de artişti de a 
demonstra că tinerii din ziua 
de azi pot transforma non-
conformismul în artă şi bun-
gust. Intrarea este liberă. Hai 
la cultura – HaiFest (Oana 
Breaza)

Festivalul HaiFest

ioniţă ienea a cucerit  
„lumea” cu taragotul

„Din păcate 
situaţia din 
momentul 
de faţă era 
previzibilă, 
era doar o 
problemă de  
cât timp va 
trece până 
vom ajunge 
în această 
situaţie 
disperată. Sunt mai mulţi factori 
care contribuie la această situa-
ţie: neplata subvenţiilor de către 
guvern, menţinerea acelor datorii 
istorice cu care cet-urile au trecut 
la adminsitraţia locală şi, nu în 
ultimul rând, acţiunea nesăbuită 
a prefectului mircea băcală care a 
blocat hotărârea consiliului local 
care prevedea o majorare a preţu-
lui gigacaloriei. trebuie să ajun-
gem la momentul în care costurile 
de producţie ale coltermului să 
fie acoperite de cei care consumă. 
este adevărat că şi primăria mai are 
de dat bani la colterm, dar cea mai 
mare sumă o are de dat guvernul.”

Ciprian jichici
consilier local PNL

„eu nu cred 
că se va 
întâmpla 
acest lucru. 
Dar dacă 
totuşi vor 
raţioonaliza 
apa caldă, va 
fi rezultatul 
proastei 
gestionări  a 
coltermului 
din partea conducerii primăriei 
de-a lungul timpului. au fost efec-
tuale cheltuieli nejustificat de mari. 
a fost vorba despre înfiinţarea şi 
finanţarea unei echipe de fotbal, 
cu tot ceea ce înseamnă asta - baze 
sportive, echipamente, catona-
mente, deplasări, etc. apoi a fost 
vorba despre achiziţionarea unui 
hotel în Judeţul caraş Severin, dar 
şi alte investiţii şi reparaţii care nu 
au fost la locul lor, adică au fost fo-
losite sume enorme pentru aceste 
lucrări. Vă asigur că datoriile gu-
vernului la subvenţie sunt cu mult 
mai mici decât datoriile primăriei 
către colterm.“

mircea băcală
prefectul judeţului Timiş

„cred că este 
destul de pe-
nibil ceea ce 
fac domniile 
lor, şi mă refer 
acuma la şefii 
colterm-ului. 
Se pare că o 
fac din două 
motive foarte 
clare: primul, 
pentru că nu 
au reuşit să îşi restructureze cos-
turile şi nu au reuşit prin retehno-
logizare să obţină un preţ mai bun 
pentru energia pe care o produc. al 
doilea motiv este faptul că primăria 
are de alocat coltermului o sumă 
mare de bani pentru subvenţia 
preţului la gigacalorie şi se pare că 
nu reuşesc să o plătească. asta e cu 
atât mai ciudat cu cât am aprobat 
în consiliu un credit pentru colterm 
tocmai pentru a avea bani să îşi 
plătească datoriile către furnizori. 
nu concep ca acum, la douăzeci 
de ani de la revoluţie, să ne întoar-
cem înapoi la epoca ceuşistă şi să 
primim apă caldă cu porţia.”

ovidiu Ciuhandu
consilier local PDL

„eu sper să 
nu ajungem 
la raţionali-
zare pentru 
că asta ar 
însemna să 
ne întoarcem 
în timp, la 
vremuri de 
tristă amin-
tire. cred că 
autorităţile, 
atât la nivelul primăriei cât şi la 
nivel de prefectură, guvern, trebuie 
să găsească o soluţie să nu ajun-
gem acolo. Dacă totuşi se va da 
apă caldă cu program, eu nu vreau 
să mă gândesc care va fi reacţia 
populaţiei faţă de cei responsabili. 
nu aş vrea să fiu în pielea celor care 
trebuie să răspundă pentru aceas-
tă situaţie. asta pentru că această 
situaţie se datorează tuturor celor 
care ne-au condus din 1989 şi până 
în prezent. eu vreau să cred că totul 
face parte dintr-un plan prin care 
cei de la colterm vor să forţeze 
mâna celor din primărie şi guvern 
pentru a achita datoriile.”

petre olariu
preşedinte FALT
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Modeşti

Viorel Screciu

expoziţii

spectacoleparty
Joi, 20 mai

Heaven Studio: concert Puya

ScottiSH Pub: concert tHe StrangerS

van graPH: babalonia SoundclaSH

dublin Pub & More: dublin HouSe band

d’arc: retro Party

art club: SPecial Party

Vineri, 21 mai
SetuP: reclaiM! underground FeStival 3

youtoPia: We love ibiza

club daoS: good vibrationS

green Pub: druM and baSeMent

ScottiSH: beSt retro Party in toWn

art club retro: Student nigHt

tHe note: oMg i’M So retro

sâmbătă, 22 mai
youtoPia: concert anna leSko

700 coFFee & lounge: MuSic colourS

bunker: retro Party cu dJ ePocS

Duminică, 23 mai
van graPH k’Fe: babilonia 

club d’arc: HitS Party

art club 700: aMbient Party

timiş: 
recompensă cu bucluc (joi-vineri: 11; 
14; 16; 18; 20)

stuDio:
adevărul gol-goluţ (16; 18; 20)

cinema city:
Înfruntarea titanilor 3D (vineri -joi: 
15,30; 17,45; 20; 22,20)
iubire la roma (vineri-joi: 16,10; 18,15)
omul care se holba la capre (vineri-joi: 
20,10)
omul de oţel 2 (vineri, luni-joi: 14,40; 17,10; 
19,40; 22,10; sâmbătă-duminică: 12; 14,40; 
17,10; 19,40; 22,10)
Ultimul cântec (vineri; luni-joi: 13,30; 
15,40; 18,10; 20,20; 22,30; sâmbătă-duminică: 
11,10; 13,30; 15,40; 18,10; 20,20; 22,30;)
robin Hood (vineri, luni-joi: 14; 16,50; 
19,50; 22,40; sâmbătă-duminică: 11,10; 14; 
16,50; 19,50; 22,40)
WebSiteStory (vineri-joi: 14,20; 22,15)
scrisori către julieta – PREMIERĂ 
(vineri, luni-joi: 13,50; 16; 18,10; 20,30; 22,45, 
sâmbătă-duminică: 11,45; 13,50; 16; 18,10; 
20,20; 22,30)
The losers – PREMIERĂ (vineri, luni-joi: 
13,40; 15,50; 18; 20,10; 22,10; sâmbătă-du-
minică: 11,30; 13,40; 15,50; 18; 20,10; 22,10) 

cinema

Scrisori către Julieta

horoscop

paTruped

BerBec
eşti încă blocat 
de o problemă 
din trecut 
peste care nu 
poţi trece. trebuie 
să te întorci din drum pentru a 
repara această datorie, fără de 
care nu poţi ajunge la ce ţi-ai 
propus. Poate ai uitat, poate ai 
renunţat, dar acum trecutul îţi 
cere să te ocupi de ceea ce ai 
lăsat cândva pe linie moartă.

Taur
timpul e 
duşmanul princi-
pal al planurilor 
tale, pentru că 
nu mai ştii cum 

să-l gestionezi pentru a te încadra 
perfect în termene. eşti implicat 
în activităţi complicate, care ar 
necesita mari resurse de timp, dar 
de unde să faci rost de ele? de 
data aceasta  eşti obligat să duci 
la capăt ceea ce ai început.

Gemeni
eşti decis să pui 
capăt aici unei 
relaţii din care 
nu mai ai nimic 
de câştigat. nu 
vă mai înţelegeţi, fiecare are alte 
planuri şi nu mai găsiţi niciun 
punct comun pentru a continua 
legătura care v-a unit. nicio pri-
etenie nu e veşnică, nicio colabo-
rare nu durează toată viaţa, deci 
fii pregătit să-ţi iei rămas bun.

rac
Ţi se cere să iei 
iniţiativă. nu ai 
timp să anal-
izezi, să amâni 
răspunsul, ci tot 

ce se petrece acum are un ritm 
accelerat în care şi tu trebuie 
să fii la fel de rapid. dacă apare 
şansa unei schimbări în viaţa ta, 
fii sigur că va avea urmări dintre 
cele mai bune... numai dacă o 
accepţi pe loc!

Leu
nu accepta primul 
preţ care ţi se 
oferă în cazul 
unei afaceri pe 
care o doreşti 
profitabilă şi nici nu cumpăra nimic 
la primul impuls, pentru că peste 
câteva zile poate apărea o ofertă 
mai bună. dacă te laşi acum furat 
de plăcerea cumpărăturilor sau 
de dorinţa de a avea neapărat un 
anumit obiect, vei regreta.

Fecioară
eşti persoana de 
bază în multe 
planuri de la 
serviciu, pentru 
că tu ai mai 

multe calităţi pe care le pui cel 
mai bine în valoare când e mult 
de lucru. te concentrezi şi ajungi 
la rezultate excelente pentru că 
nimeni nu este mai responsabil ca 
tine. atenţie să nu profite unii prea 
mult de bunăvoinţa ta.

BaLanţă
Mediul în care 
trăieşti se 
bucură de o 
infuzie de capital 
binevenită. ieşi 
cu familia prin magazine pentru 
a decide ce schimbări să aduceţi 
în cămin, iar sumele pe care le 
manevraţi acum conţin multe 
zerouri. nu contează cât costă, 
ci mai mult ceea ce iese în urma 
investiţiilor de acum.

Scorpion
ca să-ţi demon-
strezi pregătirea, 
unii îţi cer 
argumente clare 
şi documente, 

de parcă doar simpla ta declaraţie 
nu ar fi de ajuns. Poate fi frustrant 
să fii nevoit să îţi treci în revistă 
palmaresul, mai ales dacă ai deja 
o poziţie bine conturată, dar une-
ori mai e nevoie şi de mărturii în 
favoarea calităţilor tale.  

SăGeTăTor
banii sunt un 
motiv de ener-
vare, nu pentru 
că nu i-ai avea 
la dispoziţie, ci 
pentru că se duc prea repede. ai fi 
avut nevoie să acumulezi o sumă 
mai mare de bani, dar când vezi 
că azi ai luat salariul şi mâine nu-l 
mai ai, e şi normal să te stresezi. 
e o perioadă în care prudenţa în 
plan financiar e o obligaţie. 

capricorn
Îţi vine foarte 
greu să comu-
nici cu anumite 
persoane, pentru 
că, în ciuda 

amabilităţii şi solicitudinii de care 
dai dovadă, nimereşti în medii 
ostile, în care unii te ţin la respect şi 
nu au chef să vorbească. nici vorbă 
de cooperări eficiente doar suspici-
uni, bârfe şi invidii venite din partea 
unora care nu te au la suflet. 

VărSăTor
tot ce faci e de 
bun augur. un 
proiect început 
acum, o decizie 
asupra căreia 
te opreşti în aceste zile, o relaţie 
pornită cu dreptul, sunt câteva 
din planurile care fac din această 
perioadă a lunii mai un mo-
ment de vârf. apare în calea ta 
o persoană ce va avea un efect 
benefic în activităţile începute.

peşTi
te bucuri de 
o perioadă 
relaxantă şi 
veselă, mai ales 
în relaţia cu 

lumea. În colectivul din care faci 
parte se aud veşti bune de succes, 
la care îţi aduci şi tu, cumva, 
contribuţia. nu vei fi tu pionul 
principal în toată povestea, dar 
eşti o rotiţă dintr-un angrenaj care 
înaintează lent, dar sigur.

Pet-ul Tobiano Pinto

4p
ed

raDu ClEţiu 

Dacă încă nu ai condiţi-
ile necesare pentru un pet 
de „artilerie grea” vă pro-
pun, în premieră, un pet 
de cinci stele: 

Ariciul pitic african. 
Acest animăluţ e pe cale 
să pătrundă pe uşa din 
faţă a standardelor unei 
rase. Varietatea de arici pe 
care crescătorii din vestul 
Europei îl numesc englezit 
„hegis” e creată prin încru-
cişări între ariciul african 
şi cel tunisian. Aceşti arici 
nu pot trăi în sălbăticie. 
Ei sunt pet-uri prin exce-
lenţă. Clubul crescătorilor 
de westie din Ungaria se 
ocupă cu omologarea lor 
şi eliberarea de pedigree 
pentru aceşti nou veniţi 
în lumea bună a pet-uri-
lor. Micuţi cât să-ţi încapă 
în palmă, pufoşi pe burtă 
şi cu ţepii plecaţi pe spate 
(dacă s-au obişnuit cu tine), 
sunt delicioşi la mângâiat. 
Aceşti arici pot fi hrăniţi 
cu hrană uscată pentru 
căţei. Dar, de aici începe 
sacrificiul iubirii, dacă vrei 
să îi răsfeţi le dai şi câte o 
porţie de viermuşi. Larve 
de făină pe care le folosesc 

şi pescarii. Aceste larve se 
găsesc uşor de cumpărat 
de la magazinele de pes-
cuit, sau pot fi crescute 
într-un loc călduţ. Aricii 
pot trăi şi hrăniţi doar cu 
acele granule uscate şi 
suplimente de vitamină, 
dar îi privezi de cea mai 
mare desfătare ce şi-o pot 
permite. Încurajator este 
că practica a demonstrat 
faptul că şi în cazul în care 
posesorul unui hegis s-a 
jurat că el viermuşi nu-i 
va da niciodată, din cau-
za iubirii care nu se poa-
te defini în sentimente ci 
doar în acţiuni, acest prag 
psihologic a fost depăşit şi 
ariciul a primit delicatese 
de viermuşi.

Personal am început să 
mă obişnuiesc cu gândul 
pentru că am fost pe lista 
de aşteptare pentru achizi-
ţionarea câtorva exempla-
re de hegis pinto. Despre 
ce înseamnă culoarea pin-
to şi alte varietăţi vom vor-
bi cu altă ocazie. Despre 
cum ne manifestăm iubi-
rea faţă de aceşti compa-
nioni ţepoşi... îi iubim în 
acelaşi fel ca pe hamsteri... 
sau după înclinaţia ţepilor.

Galeria de artă Helios: vineri, 21 mai, 
de la ora 18 se va vernisa expoziţia de grup 
„alegorii buddhiste”, curator elizabeth l. 
ochsenfeld, deschisă până la 2 iunie.  

muzeul de artă – palatul baroc: 
expoziţia retrospectivă „Semn-simbol” 
semnată de artista plastică timişoreană 
elena minodora tulcan, deschisă până la 
30 mai.

Galeria Triade: expoziţia „prezent 
continuu. pictură. colaj. obiect” a artistului 
plastic ion Stendl, deschisă până la 20 mai.

Galeria Calina: expoziţia „Îngerii lui 
bus” a artistului plastic cristian buzneanu, 
deschisă până la 28 mai. 

filarmonica „banatul”, foaier: 
sâmbătă, 22 mai, de la ora 18, expoziţie 
de instrumente tradiţionale româneşti, 
prezintă prof. univ. Dr. ovidiu papană. 

parcare billa-Circumvalaţiunii: expo 
flora timişoara, ediţia a V-a, 20-23 mai, 
târg internaţional de flori. 

20.05
În 1900 începe a doua ediţie a 
Jocurilor olimpice. 

21.05
În 1904, se pun bazele federa-
ţiei internaţionale de fotbal.

22.05
În 1999, mia Hamm înscrie 
cel de-al 108-lea gol pentru 
naţionala Sua, devenind cea 
mai bună marcatoare din 
istoria fotbalului feminin.

23.05
În 2007 clarence Seedorf devi-

ne primul jucător care câştigă 
liga campionilor de patru ori: 
ajax (1995), real madrid (1988) 
şi milan (2003 şi 2007).

24.05
În 1964, la partida dintre peru 
şi argentina, după ce arbitrul 
anulează un gol al gazdelor, 
izbucnesc incidente în urma 
cărora 300 de oameni sunt 
omorâţi, iar alţi 650 sunt răniţi.

24.05
În 1903, la 31 de ani, marcel 
renault, co-fondator al 
producătorului auto renault, 

moare într-un accident în 
timpul cursei paris-madrid.

25.05
În 1900, la 78 de ani, eyre m. 
Shaw devine cel mai în vârstă 
medaliat cu aur la olimpiadă.

26.05
În 2000, se organizează în 
premieră „gala laureaţiilor 
Sportului” la monaco. printre 
premiaţi s-au numărat tiger 
Woods (golf), marion Jones 
(atletism), manchester united 
(fotbal), lance armstrong 
(ciclism) şi pele (fotbal).

isToria săpTămÂnii sporTiVE 20 - 26 mai

ruGby

principalele atracţii de pe 
piaţa transferurilor

o superbă comedie romantică, 
Scrisori către Julieta ne poartă către 
însoritele şi magnificele ţinuturi ale 
italiei, acolo unde Sophie (amanda 
Seyfried), o tânără scriitoare ameri-
cană, se bucură de o vacanţă care îi 
va schimba viaţa pentru totdeauna. 
aflată în Verona, oraşul marilor 
iubiri şi al legendarilor romeo şi 
Julieta, Sophie este de-a dreptul 
fascinată de mitul scrisorilor către 
Julieta, aşa că se hotărăşte să ajute 
miile de îndrăgostiţi care an de an 
vin şi cer sfaturi pentru a-şi rezolva 
problemele sentimentale.

Teatrul naţional Timişoara: joi, 20 
mai, ora 11, Sala mare, „albă ca zăpa-
da” un concept de mirela puia, după 
îndrăgitul basm omonim pentru copii. 

Teatrul German de stat Timişoara: 
joi, 20 mai, ora 11„Vrăjitorul din oz” 
după l. frank baum, regizor Éva laba-
di megyes, iar de la ora 19 „grăsani în 
fustă” de nicky Silver, în regia Simonei 
Vintilă.

Teatrul maghiar „Csiky Gergely”: joi, 
20 mai, orele 10,30 şi 12,30, spectaco-
lul „moby Dick” după Herman melville.

Teatrul naţional Timişoara: vineri, 
21 mai, ora 19, Studio 5 „Viaţă lights, 
moarte fără filtru” de asndrei ursu, un 
spectacol de de felix crainicu.

Teatrul Thespis, Casa studenţilor, 
studio 202 „lelu bihoi”: vineri, 21 mai, 
ora 20, spectacolul „D’ale amorului” 
comedie-colaj după i.l. caragiale, 
regia c&a.

filarmonica „banatul” Timişoara: 
vineri, 21 mai, ora 19, concert simfonic 
„Ziua universităţii de Vest timişoara”, 
dirijor emil aluaş, solistă: cristina 
anghelescu-vioară.

Teatrul maghiar „Csiky Gergely”: 
sâmbătă, 22 mai, ora 19, „Slawomir 
mrozek: petrecerea” prezentat de 
teatrul bárka din budepesta. 

filarmonica „banatul” Timişoara: 
sâmbătă, 22 mai, ora 19, concert coral, 
cu concursul corului „ion Vidu” lugoj, 
dirijor remus taşcău, intervenţie 
solistică lucian oniţa.

opera naţională română Timişoara: 
duminică, 23 mai, ora 19, „nunta lui fi-
garo” operă bufă în patru acte, muzica: 
W.a. mozart, libretul lorezo da ponte, 
în cadrul festivalului internaţional 
„timişoara muzicală”, ediţia a XXXV-a. 

filarmonica „banatul” Timişoara: 
duminică, 23 mai, ora 19, foaierul 
Sălii capitol, concert cameral, îşi dau 
concursul Diana pap-soprană, Vlad 
colar-flaut, Valentina peetz-pian.  

Teatrul maghiar „Csiky Gergely”: du-
minică, 23 mai, ora 11, „W. Shakespeare: 
Visul unei nopţi de vară” prezentat de 
studenţii universităţii babeş-bolyai, 
facultatea de teatru şi televiziune, 
Secţia maghiară, cluj napoca, iar de 
la ora 19, tunde@csongor.hu prezen-
tat de teatrul móricz Zsigmond din 
níregyháza.

florin băTrÂnu:

„Campionatul a fost câştigat de echipa 
care a meritat şi care a fost cea mai con-
stantă în rezultate. poli a ratat titlul din ca-
uza lipsei de experienţă a multor jucători. 
s-au făcut greşeli pe parcurs, s-au pierdut 
puncte la grupările slab cotate. nu s-au 
concentrat la fel de bine ca la meciurile 
cu echipele de top. poli a pierdut campi-
onatul cu formaţii de genul lui Ceahlăul 
ori alba iulia, nu cu dinamo, steaua, Rapid 
sau Urziceni. nici campania de achiziţii 
din iarnă nu a fost inspirată. Cu excepţia 

lui Contra, sepsi şi parţial Cociş, restul nu 
m-au convins. Cosmin ar fi benefic echipei 
şi în continuare. Chiar şi dacă ar fi introdus 
un sfert de oră, ar putea să facă diferenţa.
Fotbalul din România s-a schimbat foarte 
mult. provincia a cucerit ultimele trei titluri. 
Grupările bucureştene nu mai deţin mono-
polul. s-a investit la fel de mult în provincie.
m-au deranjat declaraţiile pe care le-a fă-
cut acest daniel stanciu. este în club doar 
de trei luni, nu cunoaşte mentalitatea oa-
menilor de aici, nu e normal ce a făcut. 
asemenea declaraţii îndepărtează şi mai 
mult spectatorii de echipă.”

DEClaraţia săpTămÂnii

publicitate

ETapa a 10-a

grUPa a
ştiinţa baia mare - Dinamo bucureşti 64-0
bucovina Suceava - ”U” cluj 24-27
cSU arad - cSm bucureşti 18-9

grUPa b
Steaua bucureşti - Farul constanţa 23-17
rc bârlad - rcm Timişoara 21-41
ştiinţa Petroşani - Poli iaşi 17-5

claSament grupa a
1.Ştiinţa baia mare 10 10 0 0 49
2.Dinamo 10 7 0 3 37
3.cSu arad 10 6 0 4 27
4.cSm bucureşti 10 5 0 5 23
5.”u” cluj 10 2 0 8 10
6.Suceava 10 0 0 10 0

claSament grupa b
1.Steaua 9 9 0 0 43
2.farul 9 7 0 2 a35
3.timişoara 10 4 0 6 23
4.poli iaşi 9 4 0 5 18
5.petroşani 10 3 0 7 12
6.bârlad 9 1 0 8 5

Scriam în numărul anterior 
al ziarului nostru că jocul 
lui Poli nu are consistenţă. 
Meciul cu Pandurii a fost 
o mostră în acest sens. 
Vorba latinului: „Quod 
erat demonstrandum!”. 
Adică ce era de demon-
strat, a fost demonstrat. 

Las’ la o parte şmenurile 
din arbitraj, lucrăturile 
altora şi multe altele... 

că deh... trăim în 
România. Ce este 
trist e că noi nu 
convingem... ca 
joc... şi asta e cel 

mai important.
Se instalează firesc, 

şi la nivelul supor-
terilor, un sentiment de 
frustrare. Timişorenii vor 
altceva... nu un loc patru 
sau cinci chinuit. Poate 
vor prea mult oamenii 
ăştia. La mijloc cade ca 
întotdeauna antrenorul. 
Sabău poate să dea expli-
caţii pentru aceste prestaţii 
neconvingătoare cu echipe 
care trag să moară în liga 
întâi. Logica mă îndeamnă 
să întreb: dacă nu putem 
cu ăştia, atunci cu cine?
În rest... CFR câştigă 
campionatul aşa cum am 
prevăzut cu mai multă 
vreme în urmă. Asta da 
conducere! Mieluşei şi pe-
danţi în declaraţii, în rest... 
nu vreau să fiu atât de 
radical ca Marian Iancu... 
dar există un sâmbure de 
adevăr... dacă nu chiar o 
prună întreagă. Prună de 
Piteşti, că vorba aia: Ţuica 
de Trivale i-a ameţit rău 
pe ăia care acum stau la 
zdup.
Mă întreb ce s-ar întâmpla 
dacă băieţii de la Parchet 
şi de pe la DNA ar săpa 
ceva mai adânc? Că acum, 
prin celule, doarme pe 
ţambal doar plevuşca. Nici 
nu vreau să mă gândesc ce 
coadă s-ar face la poarta 
închisorii. Jucători, arbitrii, 
conducători de grad cel mai 
înalt. Dacă m-aş apuca să 
dau nume, nu mi-ar ajunge 
toate paginile din ziar. Şi 
zău că nu m-a lovit parano-
ia. E doar un exerciţiu.
Apropos de conducători. 
România a făcut 0-0 cu 
selecţionata sub 20 de ani 
a Insulelor Capului Verde. 
Asta ca rezultat al politicii 
„senzaţionale” din ultimii 
ani, practicată de FRF-ul 
condus de Cap Pătrat.

Eric, de la Gaz Metan, 
care a scos-o pe Poli 
din cursa pentru locul 
întâi, este dorit din 
nou la Timişoara

www.Clearpassion.ro

ioan GoGoŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Pentru al doilea an conse-

cutiv Poli şi-a văzut spulberat 
visul de a aduce în vitrina 
clubului trofeul de campi-
oană. Dezamăgirea este cu 
atât mai mare, cu cât în acest 
sezon au existat numeroase 
premise pentru reuşită. Ca 
niciodată, echipele bucureş-
tene au dezamăgit in corpo-
re, aflându-se toate trei sub 
podium. În plus, Vaslui şi 
Urziceni nu au avut un par-
curs de invidiat, iar viitoa-
rea campioană, CFR Cluj, a 
arătat destule momente de 
slăbiciune. Ca şi în ediţia an-
terioară, din nou o decizie la 
„masa verde” a fost favorabi-
lă clubului bănăţean.

Sub aceste auspicii, con-
ducerea „alb-violeţilor” tre-
buie să demareze în grabă 
planurile pentru următorul 
sezon, primordial fiind întă-
rirea lotului. S-a văzut şi la 

ultima campanie de achizi-
ţii, cea din iarnă, ce mult au 
contat, în sens negativ, tran-
sferurile făcute pe ultima 
sută de metri, nou-veniţilor 
luându-le timp până s-au aco-
modat cu coechipierii.

Cum Nibombe şi-a mani-
festat dorinţa de a pleca, iar 
situaţia lui Brezinsky este ne-
clară, centrul defensivei are 
nevoie de forţe proaspete. 
Una din variante ar fi brazili-
anul Helder, aflat sub formă 
de împrumut la Rapid, el fi-
ind jucătorul francezilor de 
la Nancy. Campion al Ameri-
cii de Sud cu tineretul Brazi-
liei, Helder a fost un jucător 
important pentru Rapid în 
acest sezon, oferind siguran-
ţă şi încasând foarte puţine 
cartonaşe. S-a numărat prin-
tre marcatorii acelui succes 
de senzaţie, 5-1, cu Steaua.

Pentru mijlocul echipei, 
soluţiile sunt mai numeroa-
se. Ca şi alte grupări de top, 
Poli a pus ochii pe un alt bra-

zilian, Eric, de la Gaz Metan, 
cel care a scos-o practic din 
cursa pentru locul întâi. Ti-
mişorenii l-au cerut şi în vară, 
dar afacerea nu s-a concreti-
zat. Acum, când medieşenii 
au rămas în prima ligă şi au 
nevoie de resurse financiare 
pentru a nu face figuraţie în 
viitorul sezon, transferul are 
mai multe şanse de realizare, 
mai ales că l-ar putea include 
şi pe Curtean, care ar reveni 
la echipa-mamă, după presta-
ţiile decepţionante în tricoul 
„alb-violet”. S-a discutat de 
alte două opţiuni, de jucători 
care nu ar mai fi doriţi în cur-
tea lui Dinamo, dar despre a 
căror utilitate e de discutat. 
Zicu a fost dorit şi în 2007, 
când evolua pentru Rapid, 
dar a refuzat, acceptând o re-
venire în curtea „câinilor ro-
şii”. Mutarea s-a dovedit una 
păguboasă, Zicu ne mai reve-
nind niciodată la forma care 
l-a propulsat şi la Naţională. 
Adrian Cristea este unul din-

tre jucătorii-problemă ai Ligii 
1. I se spune „Prinţul”, însă, 
apelativul pare a avea mai 
mult legătură cu „succesele” 
din afara terenului de joc.

Mai interesantă s-ar putea 
dovedi achiziţia lui Gabriel 
Giurgiu, de la Oţelul Galaţi, 
asta pentru a creşte mai mult 
numărul foştilor jucători ai 
Universităţii Cluj din lotul Po-
litehnicii. Giurgiu a evoluat 
opt ani la gruparea ardelea-
nă şi, de-a lungul carierei, s-a 
mai aflat în curtea campioa-
nei Rusiei, Rubin Kazan.

Cum în organigrama 
clubului va rămâne Da-
niel Stanciu, un impre-
sar auto-suspendat, e 
de aşteptat ca acesta 
să vină cu variante 
şi din exterior, fiind 
avantajat şi de faptul 
că în această vară se 
va desfăşura turne-
ul final al Campi-
onatului Mon-
dial.
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Am stat cu ei de vorbă vreo 2 
ore pe o terasă… Despre toate, 
de la televiziune la Hollywo-
od pentru că ei le cunosc pe 
ambele foarte bine. Doi tineri 
la vreo 30 de ani, îmbrăcaţi 
sport, dar sportul scump, Ral-
ph Lauren, fiecare cu maşina 
lui, Range Rover, dar fără nicio 
fiţă, cu bunul simţ al omului 
care munceşte pentru banii 
lui. Şi banii pe care ei îi câştigă 
nu sunt puţini deloc…
Fac animaţie pe calculator 
pentru Warner Bros, Tristar, 
au lucrat la grafica finalei 
Superbowl de pe NBC, fiind 
totodată şi co-realizatorii a 
două din cele 70 de reclame 
difuzate de NBC în timpul 
finalei. Fac naveta între conti-
nente pentru că lucrează mult 
şi pentru canale europene de 
televiziune...
M-a uimit maturitatea lor, cal-
mul şi bunul simţ. Nu încercau 
să epateze deloc sau să facă pe 
grozavii… Ştiam de toate reali-
zarile lor din America şi Rusia, 
din Italia, Spania sau Japonia 
de la nişte prieteni comuni. 
Despre televizunea de la noi 
am vorbit câteva minute, dar 
m-a surpins observaţia lor: “La 
voi televizunea e încă în căuta-
re de băieţi şi fete frumoase, de 
manechini”. Italienii, ameri-
canii sau oricare alţii nu au 
obsesia asta, ba chiar şi ruşii au 
depăşit-o. Ştirile şi divertismen-
tul de succes sunt prezentate 
de oameni maturi fie la RTL 
sau RAI, fie la NBC. Am zâmbit 
amintindu-mi că la noi toţi ai 
lu’ Bote au emisiuni… N-am 
aprofundat subiectul…
Au lucrat anul trecut pentru 
Mediaset şi mi-au spus că 
indiferent de bani, nu s-ar 
mai întoarce acolo… Mi-au 
povestit apoi de ce. La 30 de 
ani îşi permiteau să refuze 
banii Mediasetului… Vreo 10 
minute am povestit despre 
Pacino, au lucrat cu el în vreo 
două proiecte...  Povesteau 
despre relaţia lor profesiona-
lă fără pic de aroganţă, cu 
normalitate.
Erau relaxaţi şi am observat că 
telefonul lor suna de mai puţi-
ne ori decât al meu. “Am învă-
ţat să primim doar telefoane 
la care merită să răspunzi, 
ceilalţi nu ne mai sună”.
După vreo două ore de ceaiuri 
şi prăjituri ne-am luat rămas 
bun… Vlad şi Iura au urcat în 
Roverurile lor pierzându-se 
pe b-dul Ştefan cel Mare din 
Chişinău. Pe drum mi-am 
amintit de câţiva “deştepţi” 
suficienţi de pe la noi, angajaţi 
prin televiziuni sau firme de 
publicitate care i-ar fi privit de 
sus, cu aroganţă, pe cei doi 
moldoveni...

Dan Negru

Minţi  
strălucite (2)

Duminică
23 mai

cer mai  
mult noros,  
ploi  
răzleţe.
Minima: 12° C
Maxima: 23° C

miercuri
26 mai

temperaturile  
în creştere,  
izolat  
averse.
Minima: 13° C
Maxima: 25° C

marţi
25 mai

Vreme  
frumoasă,  
cer mai  
mult senin.
Minima: 12° C
Maxima: 24° C

Luni
24 mai

cerul va fi  
predominant 
noros,vântul  
va sufla slab.
Minima: 12° C
Maxima: 23° C

Sâmbătă
22 mai

cerul  
va fi parţial  
noros, izolat  
va ploua.
Minima: 8° C
Maxima: 21° C

Vineri
21 mai

Vreme  
instabilă,  
precipitaţii  
slabe.
Minima: 8° C
Maxima: 21° C

Joi
20 mai

cerul va fi  
acoperit, se vor 
înregistra averse  
de ploaie.
Minima: 7° C
Maxima: 17° C

meTeo
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Wilson şi Timi Soreanu Benzi desenate de  
Radu Cleţiu - CLEAR

ingreDiente pentru 
patru porŢii
500 g carne de vită sau 
porc,
300 g dovlecei,
6-8 cartofi medii,
2 cepe mari,
3 căţei de usturoi, 
1 varză mică,
1 vânătă,
2 ardei graşi,
2 morcovi, 
8 roşii medii,
50 ml ulei de măsline, 
o cană de supă de carne sau 
legume,
mărar, pătrunjel câte o 
jumătate de legătură,
sare, piper după gust.

moD De preparare:
Se spală carnea, se scurge şi 
se căleşte în ulei încins, într-o 
cratiţă încăpătoare. Se separă 
spală, se curăţă legumele apoi 
se taie în cuburi. peste carne 
se pun întâi cepele şi se lasă să 
se înăbuşe până devin sticloa-
se. Se adaugă apoi morcovii şi 
ardeii şi se continuă înăbuşi-
rea. Se  continuă cu cartofii, 
dovleceii, vânăta, o cană de 
supă şi se lasă să clocotească 
la foc mic 30-40 de minute 
până se înmoaie legumele. 
roşiile se spală se curăţă de 
pieliţe (prin scufundarea lor 
câteva secunde în apă cloco-
tită se vor decoji foarte uşor) 
apoi se adaugă peste ghiveci 
împreună cu usturoiul tocat 
mărunt. la sfârşit se adaugă 
sarea, piperul şi verdeaţa. Se 
dă totul la cuptor (în cuptorul 
preîncălzit) pentru 10 minute 
să se gratineze. Se aduce la 
masă ca fel principal de mân-
care, fără garnitură.

Ghiveci de  
legume cu carne

reţeta săptămânii vă este oferită de

Greu de creditat
„Ne pare rău. Funcţia 

dumneavoastră de prefect 
nu este eligibilă pentru a 
primi un credit pentru o 
locuinţă”. Asta trebuie să 
fi auzit prefectul de Timiş, 
Mircea Băcală, de câte ori 
s-a dus pe la vreo bancă 
să îşi ia un credit pentru 
a-şi cumpăra o locuinţă. 
Reprezentantul Guvernu-
lui în teritoriu locuieşte 
cu mama sa şi cu soţia, cu 

care s-a căsătorit anul tre-
cut, după ce a fost numit 
prefect. Deşi are un sala-
riu de circa 4.000 de lei 
pe lună, Băcală nu a putut 
să îşi ia credit, reprezen-
tanţii băncilor motivând 
că funcţia sa nu prezenta 
o garanţie. Asta e adevă-
rat, în condiţiile politice 
din ultimii ani, azi poţi fi 
prefect, mâine nu... Şi cine 
mai plăteşte ratele?

Bătălia pentru PUG
Consilierul personal al primaru-

lui Gheorghe Ciuhandu pe probleme 
de arhitectură, Ciprian Cădariu, are 
mari şanse de a fi avansat în funcţia 
supremă de arhitect şef al oraşului. 
Surse bine conspirate din Primăria 
Timişoara ne-au sesizat că Sorin Ciu-
rariu, actualul director al Direcţiei 
Urbanism, pare a fi căzut în dizgraţia 
stăpânirii locale din cauza opoziţiei 

făţişe manifestate faţă de implemen-
tarea anumitor proiecte urbanistice 
a băieţilor deştepţi. Cădariu nu face 
nici un secret din faptul că ar putea 
fi  preferat pentru întocmirea noului 
Plan Urbanistic General (PUG) al ora-
şului, lucrare în valoare de 2.311.320 
lei postată deja în Sistemul Electronic 
de Achiziţii Publice (SEAP). Cei care 
au pronosticat câştigarea licitaţiei de 
către consilierul primarului se bazea-
ză pe faptul că, aşa cum se procedea-

ză la lucrările cu destinaţie precisă, 
caietul de sarcini este întocmit astfel 
încât să se potrivească mai ceva ca o 
mănuşă firmelor de arhitectură loca-
le “Tectura” SRL sau “Arh Rom” SRL, 
ultima avându-i printre acţionari pe 
mama consilierului, Tatiana Cădariu. 
Licitaţia va avea loc în data de 8 iunie, 
iar până atunci potenţialii câştigători 
tratează cu arhiatenţie concursul 
pentru obţinerea celor 500.000 de 
euro din bani publici...

Cafenea politica la Corso
Duminica dimineaţa, 

întâlnire de taină la ca-
feneaua Corso din mall: 
candidatul la funcţia de 
preşedinte PSD Timiş, So-
rin Gridneanu, a sorbit o 
„cafea politică” alături de 
actualul vicepreşedinte 
al filialei, Adam Crăciu-
nescu. Discuţia dintre cei 
doi nu putea să ocoleas-
că apropiatele alegeri, în 
care Grindeanu se bate cu 
Marcel Mihoc şi Titu Bojin. 
Întâlnirea dintre cei doi în-
tăreşte zvonurile legate de 
unele iminente trădări din 
sânul partidului şi o even-
tuală retragere din cursă 

a unui candidat. Asta pen-
tru că este ştiut faptul că 
Adam Crăciunescu nu-l are 
la inima social-democrată 
pe Marcel Mihoc, cel care a 

anunţat primul că va can-
dida la preşedinţia partidu-
lui, chiar şi împotriva lui 
Ilie Sârbu. Trădare să fie, 
dar să ştim şi noi!

Cu ţuica  
la şefu

Zi mare pentru PSD Timiş 
în data de 18 mai. Şefu’ de la 
Ape, Titu Bojin,a împlinit o 
vârstă, iar la chef s-au strâns 
mai toţi primarii şi vicepri-
marii social-democraţi din 
judeţ. , sângerile de mâini şi 
cadourile s-au făcut chiar la 
sediul PSD de pe str.Loga. Pe 
scările către biroul de la etaj 
şi pe holuri a fost aglomera-
ţie. Toţi veniseră cu mâinile 
ocupate. Nu cu flori, ci cu 
băutură, fiecare după posibi-
lităţi: ţuică bănăţeană, vinuri 
de Recaş sau whisky aromat. 
Ziua a fost şi mai importantă 
pentru sărbătorit, pentru că 
şi-a anunţat oficial candida-
tura la şefia organizaţiei PSD 
Timiş. De ce credeţi că au ve-
nit atât de mulţi cu felicitări 
la şefu’?


