
Timişorenii care sunt şomeri sau în 
căutarea unui loc de muncă mai bine 
plătit pot participa vineri, 24 septemb-
rie, la Casa Tineretului la o nouă ediţie a 
Bursei forţei de muncă. Târgul de joburi 
va fi deschis între orele 8 si 16, iar firmele 
participantescot la concurs 870 de locuri 
de muncă. Doar unul din patru joburi sunt 
pentru cei cu studii superioare. Agenţii 
economici interesaţi pot contacta AJOFM 
Timiş atât la numarul de fax 0256 294 
234, la adresa de e-mail tm_mpm@ajofm.
anofm.ro, cât şi direct la sediul instituţiei 
din Bd. Republicii nr. 21, la camera 203.
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Ce nu ţi-e CLeAR? 

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com
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Câinele „corb”
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RADU CLEŢIU

O vizită la Babele şi Sfin-xul din Bucegi mi-a adus în aţă un exemplar din rasa care se vrea omologată ca a patra rasă românească „câi-nele corb”. Pe superbul pla-tou alpin unde am ajuns cu telecabina urcând din Buş-teni am întîlnit doi ciobani, tată şi fiu care îşi ăceau de lucru printre turiştii care nu mai reuşeau să coboa-re de pe stâncile pe care le escaladaseră pentru a ace otografii. De asemenea se pricepeau să declanşeze mecanisnele aparatelor oto care le erau întinse cu rugă-mintea de a ace ei pozele. Oriunde în lume într-un loc turistic cei doi ar fi câştigat oarte bine în urma celor prestate, din ericire, încă nu-i învăţase nimeni să fie şmecheri, aşa că rămâneau săraci, da cu inimă bună.Alături de cei doi se to-lănea la soare un exemplar canin masiv, de o culoare neagră derivată dintr-un brun oarte închis. Acum un an, la expoziţia canină internaţi-onală care se desăşoară la Târgul Mureş sub numele de Dracula Dog Show, am văzut o prezentare a rasei “corb”, iar exemplarul care aparţinea ce-lor doi ciobani era în standar-dele “corbului”. Le-am atras atenţia asupra potenţialului mascului pe care îl deţineau, 

în ideea de a-l proteja de a nu fi sterilizat, procedeu olosit des de ciobani pentru a-şi tempera câinii şi care a ăcut dificilă selecţia celorlalte trei rase româneşti omolgate.Ciobănelul cel tânăr a în-ţeles repede că posedă ceva de valoare şi a devenit dintr-o dată inatuat, deja îşi vedea câinele pe podium şi pe el în poziţia de mare proprietar. Sunt sigur că acel câine nu va fi prezentat vreodată la o ex-poziţie canină, dar nici nu va fi vândut unui specialist care să-l promoveze... Visul se de-

rulase prea repede şi în ima-ginaţie hrănirea orgoliului tâ-nărului cioban se consumase. Probabil că la anul, dacă voi ajunge din nou în zona Sfinxu-lui din Bucegi, câinele va avea o poveste spusă de tânărul cioban despre cum devenise “corbul” său masculul repre-zentativ al rasei. 
www.clearpassion.ro

Alături de cei doi ciobani se tolănea la soare un exem-plar canin ma-siv, de o culoare neagră derivată dintr-un brun foar-te închis.

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro

„Cărţile sunt cărăuşii ci-vilizaţiei. Fără cărţi, istoria e mută, literatura nu are glas, ştiinţa paralizată, iar gândirea şi meditaţia sus-pendate.” Barbara Werthe-im (1912-1989)
Nu mai este o noutate faptul că interesul româ-nilor pentru cărţi se află într-o continuă scădere. Potrivit ultimelor studii sociologice, peste 40% din-tre români nu mai citesc cărţi. Preţurile considera-bile (deşi TVA-ul la cărţi a rămas la nivelul de 9%) şi timpul liber limitat de vremurile în 

care 

trăim, fac ca pe rodul scri-itorilor din librării şi bibli-oteci să se îngroaşe stratul de praf. Dacă până acum plăcerea de a te transpune în corpul şi mintea unui personaj se măsura în sute de pagini, acum a deve-nit standard: durata unui film. Imaginaţia care se dezlănţuia citind o carte, acum stă liniştită în foto-liu, alături de privitor.În ciuda scăderii drasti-ce a numărului de vizita-tori în librării, cei care încă sunt interesaţi de cultura şi educaţia din cărţi sunt persoane cu vârste cuprin-se între 16 şi 50 de ani. Cei mai prezenţi sunt cei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 40 de ani, potrivit lui li-brarului Luciei Spuză de la Cărtureşti: „cumpărătorii 

s u n t studenţi sau 
persoane 
implicate 

sau intere-

sate social, unde în gene-ral nivelul de educaţie este peste mediu.” Domeniile sunt variate, însă în rân-dul adulţilor buisness-ul, psihologia, istoria-politică şi nu în ultimul rând căr-ţile despre autocunoaş-tere sunt în topul prefe-rinţelor: „Comunicare eficientă“, „Dezvoltare şi persuasiune“, „Eficienţă în 7 trepte“ sau „Cum să te psihanalizezi singur“, sunt câteva dintre titlurile cele mai căutate.
Când ne referim la lite-ratură, autorii români stau în top: Liiceanu, Paler, Ple-şu, Cărtărescu sau Vianu sunt cei mai răsfoiţi. În rândul tinerilor situ-aţia este diferită, climaxu-rile sociale gen Twilight şi continuările New Moon, Eclipse şi Breaking Dawn acoperă complet in-teresul pentru literatură. In-ternetul este 

î m p â n z i t 
cu păreri despre acest fe-nomen. Există comunităţi care iau la răspundere fie-care aspect al romanelor scrise de Stephenie Meyer şi apoi încearcă să găseas-că legături între lucrurile cele mai obscure. Un alt fe-nomen care duce tinerii în librării este Gossip girl, po-vestea unor tineri din New 

York City’s Upper East Side care deşi învaţă la o prestigioasă şcoală unde au de-a face cu multe pro-bleme legate de droguri, sex şi diverse triunghiuri amoroase.
”În general, adolescen-ţii sunt reticenţi la clasici sau opere mai dificile, dar există şi cei care ştiu ce vor şi întreabă de noile apari-ţii sau reeditări, mai spu-ne Lucia Spuză. Interesul pentru acestea se propagă din publicitate, şcoli şi an-turaje.
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”Cumpărătorii sunt studenţi sau per-soane implicate sau interesate social, unde în general nivelul de educaţie este peste mediu. În general, adoles-cenţii sunt reticienţi la clasici sau opere mai dificile, dar există şi cei care ştiu ce vor şi întreabă de noile apariţii sau reeditări.”
„Lucia Spuză librar Cartureşti

O seară de 
neuitat, 
o nuntă 
perfectă   
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Mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

După două decenii 
de zbateri, suntem 

săraci, blazaţi şi chi-
nuiţi de dileme. 3

Viorel  
Screciu

Poli rămâne neîn-
vinsă în campionat 

chiar dacă jocul  
nu convinge. 15

Cred că una din  
cele mai insalubre 

clădiri din Bucureşti  
e Casa Presei. 16

Eugen  
Manole

Să formăm -  
la nivel naţional - 

Asociaţia Ţeparilor 
de Bănci. 4

aproape 900 de locuri 
de muncă scoase  
la concurs în Timiş

Cel mai căutat infractor din 
Timiş reclamă faptul că este 
victima unei erori judiciare
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Oana adamesCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Actualul Plan Urbanistic Ge-
neral al Timişoarei a fost ela-
borat în anii 1996-1998, fiind 
aprobat în 2002, prelungit în 
aprilie 2007 pentru încă cinci 
ani şi deci, pe cale de a expira 

în aceeaşi lună din 2012. Nouă-
sprezece luni, atât mai are de 
„trăit” PUG-ul  oraşului, timp 
în care ar trebui ca noul plan 
să fie finalizat şi aprobat de 
plenul consiliului local pentru 
ca toate avizele, autorizaţiile 
de construcţie şi planurile ur-
banistice emise să aibă o bază 

legală în vigoare. Firma care a 
câştigat licitaţia organizată în 
iulie acest an are, însă, la dis-
poziţie 30 de luni pentru în-
tocmirea documentaţiei, con-
diţii în care am avea un nou 
PUG în anul 2013. Acest lucru 
ne-ar lăsa cu 11 luni „descope-
rite” urbanistic... Ba mai mult, 

la acestea mai putem adăuga 
cel puţin două luni, pentru că, 
de la licitaţia din iulie, con-
tractul de atribuire nu a fost 
încă semnat, data parafării lui 
constituind startul celor 30 
de luni de „gestaţie” pentru o 
nouă viziune a Timişoarei.

Evoluţia lasă cărţile  
în urmă. 7 
O seară de neuitat,  
o nuntă perfectă . 8-9
CAMEX Timişoara aniversează 10 ani!. 10
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recital anne robert (Canada) - vioară şi Jacques Boucher (Canada) - orgă
Domul Timişoara: duminică, 26 septembrie, ora 19

se disTriBuie graTuiT înTr-un TiraJ de 7.500 de exemplare

Ne aşteaptă un an fără PUG
Planul Urbanistic General al Timişoarei expiră în 2012, iar cel nou va fi gata în 2013

Elaborarea noului plan urbanistic general al Timişoarei are termen de 30 de luni

sPort
Contra, al  
zecelea antrenor
Cosmin Contra are și  
misiunea de a readuce  
suporterii la stadion.
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doar la capitolul Documen-
taţie pusă la dispoziţia ofer-
tanţilor în Caietul de sarcini, 
neavând vreo pondere în 
procesul de concepere al 
PUG-ului. Este vorba de Pre-
liminary Urban Plan; Vision 
Timişoara 2020-Metropolis 
şi Vision 2030 Timişoara-Fra-
unhofer.  

Primul anunţ de licita-
ţie pentru PUG a avut ter-
men luna aprilie a acestui 
an, însă rezultatul a fost 
contestat de participantul 
Iprotim SA care a întocmit 
actualul plan. Consiliul 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor a decis în iu-
nie ca nefondată contesta-
ţia Iprotimului, astfel că, la 
noua licitaţie din iulie, câş-
tigătoare a ieşit Planwerk 
Cluj Napoca, responsabilă 
şi de PUG-ul municipiului 

în care îşi are reşedinţa. 
Documentaţia pentru Timi-
şoara va fi realizată în 30 de 
luni pentru 1,9 milioane de 
lei, în timp ce pentru Cluj, 
PUG-ul în lucru are termen 
15 luni şi a fost atribuit di-
rect în urma unui concurs 
de soluţii pentru suma de 
2,4 milioane de lei.

PUG-ul timişoarei sare o generaţie 
şi va întârzia cel puţin un an

Timişoara meaTimişoara mea2 I

Pe la începuturile tranziţiei, 
oameni deştepţi, consultanţi din 
străinătate, politologi au prevestit 
că ne vom confrunta cu probleme 
cărora răspunsurile nu le pot veni 
decât dinspre politicile de stat. 
Aşa s-au născut Partidul Democrat 
Agrar, Partidul Naţional al Auto-
mobiliştilor şi chiar Partidul Pen-
sionarilor, cu intenţia de a pregăti 
modalitatea de a provoca Puterea 
(indiferent care ar fi fost ea) să 
acorde mai mult timp de dezba-
tere şi soluţii mai durabile decât 
avalanşa de ordonanţe de urgenţă 
prin care s-au gestionat temele în 
cauză. De-colectivizarea, de-co-
munizarea, privatizarea întregului 
patrimoniu naţional n-au avut 
precedent european care să fi fost 
model după căderea comunismu-
lui. Era limpede în 1989 că toate 
privirile s-au aţintit  spre Vest 
pentru ajutor, inspiraţie şi ghidaj, 
că integrarea europeană era opţi-
unea de urmat, că modelele succe-
sului occidental au fost seducătoa-
re şi că o a treia cale nu se prea 
contura clar. Decât că, iată, după 
două decenii de zbateri, suntem 
săraci, blazaţi, chinuiţi de dileme, 
sleiţi de aşteptarea mai binelui 
care întârzie să apară nu la nivel 
macroeconomic (greu de înţeles 
pentru majoritatea covârşitoare a 
populaţiei), ci la nivel individual. 
Într-o ţară cu un potenţial agricol 
uriaş, ca România, agrarienii ar fi 
trebuit să aibă un bazin elec-
toral serios. De-colectivizarea, 
schimbarea modului de producţie 
a bunurilor alimentare, chiar 
bătălia dintre utilizarea solului 
pentru producţie agricolă sau pen-
tru industrie(de exemplu, pentru 
producerea energiei electrice prin 
crearea parcurilor fotovoltaice) 
au fost şi sunt teme importante. 
Automobiliştii ar fi avut destu-
le de spus în dilemele privind 
politica de transporturi: în ce să 
se investească – în modernizarea 
căilor ferate sau în autostrăzi şi 
aeroporturi? Cum să se calibreze 
industria de automobile autoh-
tonă, ce să facem pe automotive, 
cum să negociem „taxa de polua-
re” pe plan european, ce taxe pot 
fi luate din posesia maşinii (de 
la rovignetă până la Telpark) etc. 
Partidul Pensionarilor propunea, 
înainte ca acesta să devină subiect 
de dezbatere de amploare care 
să fie vârsta de pensionare, ce 
„acoperire” li se oferă românilor 
care şi-au desfăşurat toată cariera 
profesională sub Ceauşescu (şi au 
acumulările pe care le au) com-
parativ cu ceilalţi, cât de speciale 
pot fi „pensiile speciale”, cât e de 
moral să mai taxezi un venit creat 
din plata cotizaţiei la fondul de 
pensii. Teme importante pentru 
societatea românească, dureros 
de dificile, au pierit însă în faţa 
atracţiei cărora promotorii lor le-
au căzut victimă: cea a fuzionării 
timpurii cu partide mari, care şi-
au anexat platformele respective  
ca pe floarea de la butonieră, pe 
care vrei în alegeri, dar o arunci 
după ce balul s-a încheiat.

Partidele  
„de ramură”

Mariana Cernicova
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PUBLICITATE

Ciprian Cădariu, arhi-
teCt-Şef al timiŞoarei

„În legislaţia românească, 
Planul Urbanistic General 
este cel mai important 
document de planificare 
urbană. Planul Urbanis-
tic General actual a fost 
început în 1998 şi aprobat 
în 2002, după care a fost 
prelungit în 2007. La 
vremea respectivă, a fost 
un proiect care a câştigat 
concursuri naţionale, dar 
care şi-a dovedit limitele în 
timp. Valabilitatea maxi-
mă a unui PUG este de 10 
ani. Având în vedere că în 
2012 expiră valabilitatea 
PUG-ului actual, a avut 
loc licitaţia şi luna aceasta 
se semnează contractul 
pentru realizarea noului 
Plan Urbanistic General. 
Documentaţiile menţiona-
te în anunţul de licitaţie-
sunt documente care au 
fost aprobate de Primăria 
Municipiului Timişoara şi 
Consiliul Local şi vor fi lua-
te în considerare ca orice 
documente care au fost 
însuşite de PMT şi CLT.”

Sorin Ciurariu, foSt arhiteCt Şef al timiŞoarei

niCuŞor miuţ, direCtorul direCţiei  
patrimoniu din primăria timiŞoara

„Legea permite ca un 
PUG să fie valabil 10 ani. 
El când a fost aprobat de 
Radoslav, în 2002, a fost 
aprobat pentru 5 ani, 
prin hotărâre de consiliu 
local. Eu când am venit 
aici, în 2007, şi am văzut 
cum stau lucrurile, am 
prelungit valabilitatea 
până la termenul legal 
de 10 ani, termen care 
se încheie în 2012. Eu 
vă spun: niciun PUG 
din România nu a putut 
să prevadă „eleganţa” 
dezvoltărilor imobiliare 
care nu au ţinut cont 
de nimic. Acest lucru 
nu e particularizat în 
Timişoara, e un fenomen 
de amploare naţională. 
Chiar legiuitorul a con-
statat că legea general 
valabilă pe România, 
Legea 350 a amenajării 
teritoriului şi urbanis-
mului, nu a prevăzut 
fenomenul imobiliar 
care a fost în anii aceştia 
şi neprevăzând-o, nu a 
putut să o gestioneze. 
Noua legislaţie are preci-
zări care vor fi cuprinse 
în PUG-urile de genera-
ţia a treia. 
Eu când am pornit  noul 
PUG, am ales o anumită 
cale: studii de funda-
mentare premergătoare 
şi după aceea lansarea 
PUG-ului. Primarul 
Ciuhandu a vrut altfel, 

l-a numit pe consilierul 
lui arhitect-şef, care a 
făcut ce a făcut. Eu nu 
ştiu despre ridicarea 
topo. Asta e treaba noul 
arhitect şef. Noi am 
considerat de cuviinţă 
să facem întâi nişte 
studii de fundamentare 
de unde să rezulte nişte 
date de temă, şi pe baza 
lor să generăm tema. 
Ei au zis: nu, domnule, 
facem studiile odată cu 
licitaţia. Legea spune că 
trebuie să existe un su-
port topografic pe care 
să se lucreze PUG-ul. Noi 
am contractat şi realizat 
o aerofotografie în 2008 
care să fie baza pentru 
PUG. Eu cred că am fă-
cut ce trebuia pentru ca 
să existe un suport topo 
pe care să se lucreze 
PUG-ul. Ce s-a întâmplat 
mai departe nu pot să vă 
spun...”

„Licitaţia pentru Planul 
Urbanistic General a 
avut loc în 18 iulie 2010, 
cu deschiderea ofer-
telor. Dintre cele două 
oferte primite, câşti-
gător a fost declarat 
Planwerk Cluj Napoca, 
ca lider într-o asociere 
de patru firme. Terme-
nul de execuţie pentru 
întocmirea documenta-
ţiilor este de 30 de luni, 
iar preţul de adjudeca-
re a fost de 1.985.120 
lei. Contractul a fost 
încheiat şi semnat de 
Primăria Timişoara, ur-

mează să fie semnat şi 
de câştigătorul din Cluj, 
al cărui reprezentant 
trebuie să vină.”

Timişoara, la fel ca mai 
toate municipiile României, 
s-a structurat pe baza unui 
PUG de generaţia I, prelungit 
până la maximum perioadei 
legale, conceput în anii ’90. 
Deşi prin 2007 ar fi trebuit 
să avem deja un plan pentru 
a II-a generaţie urbană, care 
să creioneze viitoarele carac-
teristiţi şi funcţionalităţi ale 
urbei, s-a preferat prelungi-
rea variantei existente, astfel 
că, în 2010, viitorul plan ur-

banistic general al Timişoa-
rei va fi de generaţia a III-a.    

Planul Urbanistic Gene-
ral al Timişoarei este vizibil 
învechit şi nu mai corespun-
de viziunilor urbanistice de 
la sfârşitul anilor ’90 când a 
fost conceput. Deşi în acea 
perioadă populaţia munici-
piului nostru era mai mare, 
numărând 332.277 locuitori, 
conform ultimelor date ofer-
tite de Institutul Naţional de 
Statistică, acum Timişoara are 

311.400 de rezidenţi. În ciuda 
scăderii demografice, suprafa-
ţa oraşului a crescut de 1,5 ori, 
ajungând la aproape 13 mii de 
hectare. Tendinţa locativă a 
fost evadarea din apartamen-
tele comuniste înghesuite şi 
construcţia unor case aerisi-
te, cu verdeaţă, astfel că noile 
cartiere rezidenţiale s-au apro-
piat mai mult de densitatea 
specific rurală. Vechile zone 
industriale cu coloşi au rămas 
în paragină, fiind închiriate la 

metru pătrat, precum Calea 
Buziaşului, în timp ce în alte 
zone lipsa coerenţei urbanisti-
ce a dus la apariţia unor spa-
ţii mixte, precum zona UMT, 
unde producţia de anvelope 
a fabricii Continental deran-
jează un cartier întreg. Le-
gislaţia nu a putut ţine pasul 
cu boom-ul economic, astfel 
că haosul a fost de neevitat: 
au apărut blocuri între case 
sau înghesuite pe orice petic 
disponibil investitorilor, case 

cu turnuleţe în plin centru, 
clădiri moderne lângă unele 
istorice, fără parcări etc. S-au 
cheltuit mulţi bani pentru stu-
dii de fezabiliate care să fluidi-
zeze traficul: lărgiri de benzi, 
poduri noi peste Bega, estaca-
de şi altele, care nu s-au mate-
rializat. Fostul şef al Direcţiei 
de Urbanism a promis în 2007 
un PUG în următorii ani, însă 
acţiunile şi studiile demarate 
cu specialişti italieni, olandezi 
şi germani au rămas astăzi 

În Occident, 
europenii ştiu 
cum va arăta 
oraşul lor  
chiar şi cu 30 
de ani înainte

Oana adamesCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Dezvoltarea oraşelor din 
Vestul Europei e fundamen-
tată pe două  tipuri de docu-
mente: unul care urmăreşte 
şi trasează o dezvoltare pe 
termen lung (20-30 de ani) 
numit Masterplan sau Plan 
Strategic de Dezvoltare şi 
unul care vizează direct pe-
rioada următoare de 5 până 
la 10 ani: Planul Urbanistic 
General.   Acesta din urmă 
este baza dezvoltării loca-
lităţii, cuprinzând analiza, 
reglementările şi regulamen-
tul local de urbanism, atât 
pentru suprafeţele din intra-
vilan, cât şi pentru cele din 
extravilan. El este scheletul 
şi fundamentul pe care se 
elaborează mai apoi, la scară 
mai mică, planurile urbanis-
tice zonale (PUZ) şi planurile 
urbanistice de detaliu (PUD), 
pentru care are caracter di-
rector şi de reglementare, 
fiind totodată indispensabil 
accesării fondurile structu-
rale. Actualul PUG al Timişoarei nu mai corespunde tendinţelor de dezvoltare actuală

Radu Radoslav, fost  
arhitect şef al Timişoarei

„PUG-ul reprezintă, de 
fapt, legea care dă voie 
sau nu să se construiască 
într-o localitate. Grav este 
că acum, primăria a lansat 
licitaţia pentru noul PUG 
fără să existe ridicare topo. 
Acest lucru este ilegal. Răs-
punsurile pe care mi le-a 
dat primăria au fost total 
evazive când am întrabat 
despre acest lucru. Ridica-
rea topo reprezintă baza pe 
care se lucrează un PUG. Pe 
ridicare topo se pun toate 
infrastructurile, se pune 
calitatea străzilor, se pune 
proprietatea publică, cea 
privată... Problema este că 
după ce au lansat licitaţia 
pentru PUG şi aceasta s-a 
adjudecat, atunci au scos 
la licitaţie şi ridicarea topo. 
Lucrul acesta nu este fair-
play. Pentru că, dacă era in-
clusă şi ridicare topo, preţul 
ar fi fost cu vreo 2-300 de 
mii de euro mai mic. Orici-
ne a ştiut că ridicarea topo 
se va scoate ulterior, a mers 
cu un preţ care a bătut tot. 
Ei, în caietul de sarcini, au 
specificat că există ridicarea 
de cadastru. Eu chiar i-am 

întrebat, pentru că am vrut 
sa particip şi eu la licitaţie. 
Mi-au răspuns că ea există, 
dar că nu ştiu cum, deci au 
răspuns foarte-foarte evaziv 
şi straniu, ori între a parti-
cipa la o licitaie cu un preţ 
cu 2-300 de mii de euro în 
plus sau minus, este imens. 
Păi cum să mai particip la 
licitaţie, când caietul de sar-
cini era... cum era... cum să 
spun, nu era corect...

PUG-ul aprobat în 2002 
prevedea şi o strategie de 
dezvoltare a Timişoarei. În 
baza acestei strategii s-au 

făcut toate studiile de feza-
bilitate, cum ar fi cele pen-
tru podurile peste Bega, tre-
cerile pe sub calea ferată, 
pietonizarea Cetăţii etc... 
Toate acestea au fost aban-
donate în 2006, deşi existau 
aceste studii de fezabilitate. 
Acuma cine a câştigat licita-
ţia pentru elaborarea nou-
lui PUG s-ar putea să spună 
că nu mai e bun nimica. 
Deşi eu cred că atunci când 
vorbeşte despre dezvolta-
rea unui oraş, întodeauna 
trebuie să existe continui-
tate.”

Planul Urban-
istic General al 
Timişoarei este 
vizibil învechit şi 
nu mai corespunde 
viziunilor urbanis-
tice de la sfârşitul 
anilor ’90 când a 
fost conceput.

Documentaţia 
pentru Timişoara 
va fi realizată în 
30 de luni pen-
tru 1,9 milioane 
de lei, în timp ce 
pentru Cluj, PUG-
ul în lucru are 
termen 15 luni.
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Galeria infractorilor daţi 
în urmărire generală pos-
tată pe pagina de internet 
a Inspectoratului de Poliţie 
al Judeţului Timiş începe cu 
Frunză Ewald, 58 de ani, din 
Şandra, care are un mandat 
de executare a pedepsei cu 
închisoare emis încă din 
2007 de Tribunalul Timiş. 
Instanţa a hotărât condam-
narea lui Frunză Ewald la 12 
ani de închisoare pentru co-
miterea infracţiunii de înşe-
lăciune, în baza unui rechi-
zitoriu întocmit, în 2001, de 
procurorul Lucian Papici, 
actualmente şef al Secţiei 
de combatere a corupţiei 
din cadrul DNA Bucureşti. 
Din probele adunate la do-
sar de procurorul Papici 
a reieşit că inculpatul, în 
calitate de administrator 
la firmă, a solicitat unui 
partener de afaceri din Ger-
mania să trimită un vapor 
în portul Constanţa pentru 
încărcarea a 700 de taurine, 
contra sumei de 200.000 de 
dolari, însă după ce a intrat 
în posesia banilor a „uitat” 
să mai onoreze contractul 
de export. Dosarul a stat pe 
rolul instanţelor de judeca-
tă aproape cinci ani, iar la 
finalul dezbaterilor Frunză 
Ewald a fost condamnat în 
lipsă la 12 ani de închisoare 
şi dat în urmărire generală 
pentru a fi capturat şi arun-
cat după gratii. Din Germa-
nia, de unde se presupune 
că se ascunde şi se sustrage 
executării pedepsei, Ewald 
– prin intermediul avocatu-
lui - a formulat o cerere de 
revizuire în care reclamă 
faptul că este victima unei 
grave erori judiciare. În mo-
tivaţia contestării pedepsei, 
acesta a susţinut că adevă-
raţii vinovaţi de „ţepuirea” 
omului de afaceri german 
sunt persoane din antura-
jul miliardarului gălăţean 
Maricel Păcuraru, iar el nu 
a fost decât un biet „ţap 
ispăşitor” băgat în faţă. În 
aprilie 2008, Tribunalul Ti-

miş, a luat în considerare 
cererea formulată de petent 
şi a dispus trimiterea dosa-
rului înşelăciunii la Parche-
tul de pe lângă Tribunalul 
Timiş pentru „cercetări faţă 
de motivele invocate de re-
vizuient”. Principala probă 
invocată de condamnat în 
apărarea sa este aceea că el 
nu avea drept de semnătu-
ră în contul firmei deschis 
la BCR, în care au ajuns cei 
200.000 de dolari, prin ur-
mare nu putea să retragă şi 
să folosească în scop perso-
nal banii trimişi de partene-
rul german...

un om de afaceri ger-
man, „ţepuit”  
de 200.000 de dolari

Conform rechizitoriului 
Parchetului de pe lângă Tri-
bunalul Timiş nr. 703 din 
23 iulie 2001, Ewald Frunză 
a fost asociat la SC Dialto 
Center SRL, înfiinţată în 
anul 1999 la Galaţi, alături 
de Iulian Ditcov, cumnatul 
afaceristului Maricel Păcu-
raru, Alexandru Dan Geor-
gescu şi Franz Paschschwoll. 
La puţin timp de la înfiin-
ţare, Ditcov şi Georgescu 
şi-au cesionat părţile socia-
le, astfel că Paschschwoll a 
devenit acţionar majoritar 
cu 70%, iar Frunză minori-
tar, cu 30%. Administrator 
a rămas Iulian Ditcov, însă 
Frunză a fost mandatat, 

întrucât vorbea fluent ger-
mana, să încheie afaceri în 
numele firmei, mai cu sea-
mă cu parteneri de afaceri 
nemţi. Astfel, în anul 2000, 
Frunză a început negocieri-
le cu un cetăţean german 
interesat de achiziţionarea 
a câteva mii de capete de 
taurine din România. În 
calitate de reprezentant al 
firmei Dialto, a semnat un 
contract cu germanul, care 
nu a stat mult pe gânduri şi 
a deschis un acreditiv în va-
loare de 250.000 de dolari la 
BCR Galaţi. Conform rechi-
zitoriului, Frunză i-ar fi ce-
rut partenerului de afaceri 
din Germania să plătească 
în avans 200.000 de euro, 
pe motiv că nu poate livra 
taurinele fără aceşti bani, 
iar acesta s-ar fi conformat, 
mai cu seamă că vaporul 
ajunsese în portul Con-
stanţa şi staţinarea îl costa 
30.000 de dolari pe zi. „A 
doua zi după depunerea su-
mei de 200.000 de dolari în 
contul firmei Dialto, suma 
a fost transferată de incul-
patul Frunză într-un alt 
cont şi folosită pentru di-
verse plăţi, altele decât pen-
tru plata unor furnizori de 
animale, fapt ce dovedeşte 
reaua-credinţă a inculpatu-
lui şi intenţia sa ilicită de 
înşelare a partenerului ger-
man”, spune procurorul Lu-
cian Papici, detaliind faptul 

că din extrasul de cont din 
data de 12.04.2000 reiese 
că suma a fost deturnată de 
inculpat de la destinaţia sa 
precisă. În mod paradoxal, 
anchetatorul trece cu vede-
rea faptul că Frunză Ewald 
nu avea drept de semnătu-
ră în bancă şi, prin urmare, 
nu putea să aibă acces la 
sumele din contul Dialto. 
Mai mult, se ştia că speci-
men de semnătură în ban-
că avea doar  administra-
torul Iulian Ditcov, care a 
şi iscălit documentele prin 
care s-au făcut şapte plăţi 
către firmele cumnatului 
său Maricel Păcuraru. În 
2006, Tribunalul Timiş l-a 
condamnat pe Frunză la 12 
ani de închisoare, sentinţă 
menţinută şi de următoa-
rele două instanţe, Curtea 

de Apel Timişoara şi Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 
În mod absolut de neînţe-
les, magistraţii au refuzat 
să ia în considerare proba 
nevinovăţiei inculpatului, 
respectiv adresa nr.46.173 
din 4.05.2005 a BCR Galaţi, 
în care se comunică faptul 
că Frunză Ewald nu a atins 
nici un cent din suma de 
200.000 de dolari. „Vă in-
formăm că nu figuraţi pe 
specimenul de semnătură 
depus de societatea SC Di-
alto Center Romano-Aus-
triacă SRL, prin urmare nu 
aţi putut face operaţiuni în 
conturile acestei societăţi, 
atât în lei, cât şi în valută”. 
În schimb, au luat în consi-
derare mărturia lui Ditcov, 
care a declarat sub jură-
mânt că l-a mandatat pe 
Frunză ca administrator în 
locul său şi că acesta a scos 
banii din cont doar la o sim-
plă cerere verbală...

„ancheta penală a aco-
perit urmele adevăraţi-
lor vinovaţi de aspirarea 
banilor din contul Bcr”

În memoriul adresat 
Parchetului Înalte Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, în care a 
solicitat revizuirea sentin-
ţei penale prin care a fost 
condamnat, Frunză Ewald 
a arătat că pentru aceleaşi 
fapte a fost judecat, anteri-
or, şi de autorităţile germa-

ne, care l-au găsit nevino-
vat deoarece nu s-a putut 
dovedi că banii viraţi în 
contul firmei gălăţene au 
fost scoşi de el. Mai mult, 
petentul acuză faptul că 
ancheta pornită de la nive-
lul IPJ Timş i-a favorizat pe 
adevăraţii făptuitori, Dit-
cov Iulian şi Alexandru Dan 
Georgescu, care au acţio-
nat la comanda lui Maricel 
Păcuraru, „incriminând pe 
subsemnatul în scopul clar 
de a acoperi urmele prin 
care au aspirat banii din 
contul Dialto Center des-
chis la BCR”. Tot în cererea 
de revizuire, Frunză Ewald 
recunoaşte că a semnat câ-
teva hârtii în alb la cererea 
lui Marcel Păcuraru. „Am 
semnat câteva hârtii în alb 
la cererea lui Marcel Păcu-
raru, motivându-se că sunt 
necesare pentru întrunirea 
AGA. Mai menţionez că 
nu am avu nici pregătirea 
necesară (am doar opt cla-
se) pentru a mă implica în 
viaţa societăţii în mod real. 
De fapt, şi de acest aspect 
s-a profitat. Rechizitoriul 
este lovit de nulitate întru-
cât este bazat pe mărturii 
mincinoase”, mai precizea-
ză Ewald, acuzând şi faptul 
că martorul cheie al acuză-
rii, Alexandru Dan Geor-
gescu, nu a putut fi adus în 
instanţă pentru confrun-
tări timp de şapte ani, sau 
nu s-a dorit acest lucru. În 
final să mai spunem că afa-
ceristul Maricel Păcuraru 
este unul dintre favorizaţii 
actualei guvernări, firmele 
sale fiind abonate la câşti-
garea licitaţiilor publice cu 
bani de la stat. În prezent, 
firmele sale derulează afa-
ceri de milioane de euro cu 
Senatul României, Camera 
Deputaţilor, Inspectora-
tul General al Poliţiei de 
Frontieră, Primăria Muni-
cipiului Bucureşti, Inspec-
toratul General al Poliţiei 
Române, Ministerul Aface-
rilor Externe, Autoritatea 
Rutieră Română, Ministe-
rul Educaţiei şi chiar Nu-
clear Electrica.

alina saBOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

O comisie din cadrul Mi-
nisterului Transporturilor 
a efectuat, zilele trecute, 
recepţia tehnică a variantei 
de ocolire a Timişoarei. Cu 
această ocazie, s-a dat în fo-
losinţă  întreg tronsonul de 
9,6 km, inclusiv pasajul de 
peste DN 6 Timişoara - Lugoj 
şi cel de peste calea ferată 
Timişoara – Bucureşti.  Tra-
ficul rutier pe tronsonul din 

şoseaua de centură a Timi-
şoarei închis timp de peste 
trei luni, pentru lucrări, a 
fost reluat, marţi dimineaţa. 
Directorul Direcţiei Regio-
nale de Drumuri şi Poduri 
Timişoara, Ioan Maliţa, a de-
clarat că lucrările au fost ve-
rificate de reprezentanţi ai 
Ministerului Transporturi-
lor, care au decis că centura 
de ocolire poate fi deschisă 
traficului rutier. 

Tronsonul care a fost 
deschis marţi circulaţiei re-

prezintă aproape un sfert 
din inelul de centură care 
urmează să fie construit în 
jurul Timişoarei. Varianta 
de ocolire deschisă marţi 
face legătura între DN 6, 
Timişoara - Lugoj, şi DN 69, 
Arad - Timişoara, cele două 
şosele fiind cele mai circula-
te din judeţul Timiş pentru 
că fac legătura între drumul 
care vine dinspre Bucureşti 
şi care continuă spre Vama 
Nădlac, de la graniţa cu Un-
garia. 

Acest prim tronson din 
centura Timişoarei a fost 
deschis circulaţiei la înce-
putul lunii decembrie 2009, 
inaugurarea fiind făcută de 
premierul Emil Boc, împre-
ună cu ministrul Transpor-
turilor de atunci, Radu Ber-
ceanu. În 21 iunie, circulaţia 
pe centură a fost oprită, re-
prezentanţii constructoru-
lui susţinând atunci că au 
nevoie de două săptămâni 
pentru turnarea ultimului 
strat de asfalt.

PUBLICITATE

Cel mai căutat infractor din timiş reclamă 
faptul că este victima unei erori judiciare

Varianta de ocoli-
re deschisă marţi 
face legătura între 
DN 6, Timişoara 
- Lugoj, şi DN 69, 
Arad - Timişoara, 
cele două şosele 
fiind cele mai cir-
culate din Timiş.

700 de taurine - mărul discordiei într-un dosar de înşelăciune, în care este acuzat Ewald Frunză

Ewald Frunză

alina saBOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Situaţia taxei de tranzit 
dorite de edilii Timişoarei 
pentru a fi aplicate maşinilor 
mai grele de 7,5 tone şi care 
nu aveau ca proprietari fir-
me din judeţ a fost tranşată 
de Tribunalul Timiş în cur-
sul zilei de marţi, iar mier-
curi a fost dată sentinţa: taxa 
este ilegală. Primarul Gheor-
ghe Ciuhandu a declarat că 
se va face recurs, dar mai în-
tâi trebuie văzut şi care este 
motivarea instanţei. În acest 
caz, magistraţii Tribunalului 
Timiş  au dat dreptate Pre-
fecturii şi au anulat taxa de 
tranzit introdusă  de Primă-
ria Timişoara. 

„A fost admisă acţiunea 
noastră şi a transportatorilor 
de a interveni în cadrul aces-
tui proces. Este vorba despre 
încălcarea legislaţiei europe-
ne. Nu avem încă motivaţia 
instanţei. Este o soluţie dată 
la Tribunal, însă există posi-
bilitate de recurs la Curtea 
de Apel. Este dreptul lor (a 
Primăriei Timişoara, n.r.) să 
facă apel, nu voi comenta. 
Vreau să transmit Primăriei 
că Instituţia Prefectului nu 
se opune iniţiativei Primă-
riei de a solicita Consiliului 
Local majorări de taxe, noi 
impozite, orice alte încasări 

de la cetăţenii Timişoara, 
dar cu condiţia să se facă 
respectând legea europeană 
şi legea naţională”, a afirmat 
prefectul Mircea Băcală. Pri-
marul s-a limitat la a spune 
că va apela şi la calea de atac 
permisă de lege. „O să facem 
recurs, nu ştiu care a fost 
motivaţia. Am aflat azi di-
mineaţă (miercuri, n.r.), dar 
nu am văzut nimic scris”, a 

declarat Ciuhandu. Magis-
traţii au admis şi ca forurile 
transportatorilor să fie parte 
în proces.

Taxa de tranzit impu-
să  firmelor care deţin ma-
şini de mare tonaj şi care 
nu sunt din judeţul Timiş şi 
nici nu descarcă marfă   în 
Timişoara trebuia să  intre 
în vigoare de la 1 ianuarie 
2010. Prefectura Timiş  a 
atacat în instanţă Hotărârea 
Consiliului Local prin care 
transportatorii trebuiau să 
achite pentru fiecare cami-
on care traversa Timişoara 
o taxă de 200 de lei. La în-
ceputul anului, transporta-
torii de la nivel naţional au 
ameninţat că vor bloca ora-
şul cu tiruri dacă acea taxă 
se va menţine. Banii strânşi 
din această taxă ar fi urmat 
să fie folosiţi pentru repara-
rea drumurilor.

Taxa de tranzit, declarată 
ilegală de instanţă

Eugen Manole

În ultima săptămână, 
România a fost cuprinsă 
de febra negocierii actelor 
adiţionale cu băncile, de 
parcă aşa ceva ar fi posibil. 
Conform principiului, „My 
way or Highway!”, băncile 
din România, prin repre-
zentanţii lor, cunosc doar 
două operaţiuni - adunarea 
şi înmulţirea - scăderea 
şi împărţirea sunt două 
operaţiuni cu care şi despre 
care băncile din România 
nu s-au întâlnit şi nici nu 
vor să audă de ele.
Am văzut că s-au constituit 
comunităţi de „nemulţu-
miţi”. Eu merg mai departe 
cu o idee mai veche: să 
formăm - la nivel naţional - 
Asociaţia Ţeparilor de Bănci, 
mai exact, să ne adunăm 
cât mai mulţi şi să nu mai 
plătim ratele la bănci, cu 
precădere pe cele neipote-
care, acele credite de nevoi 
personale, girate cu… „Să 
moară mama lu’ Ştefan cel 
Mare că-ţi dau banii înapoi”.
Are cineva habar despre 
legea falimentului persoa-
nelor fizice? Ştie cineva de 
ce în România nu există o 
asemenea lege? Pentru so-
cietăţile comerciale exista o 
lege a falimentului, băncile 
îşi trec la pierderi asumate 
creditele neperformante 
(adică ţepele) şi în cazul 
persoanelor juridice vorbim 
despre milioane de euro! 
Toţi aceşti bani se vor recu-
pera de la fraieri, pardon, 
de la persoanele fizice.
Câţi dintre dumneavoas-
tră aţi citit un contract de 
creditare da cappo al fine 
împreună cu un jurist/avo-
cat care să vă reprezinte? 
Câţi dintre dumneavoastră 
aţi reuşit să modificaţi mă-
car un paragraf în contract? 
Câţi dintre dumneavoastră 
nu v-aţi săturat de explica-
ţiile bombastice ale funcţio-
narilor bancari, atunci când 
aţi avut neclarităţi?
Şi atunci? Nu vi s-ar părea 
de bun simţ să ne constitu-
im în Asociaţia Ţeparilor de 
Bănci?
Eu personal aş dormi cu 
conştiinţa împăcată! 

Băncile ne mă-
nâncă zilele!

Manole Zice...

gHeOrgHe ilaŞ
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Aproape 1.000 de locuitori 
de pe strada Steaua din Timi-
şoara vor fi nevoiţi să-şi pre-
schimbe actele de identitate 
şi documentele ce le atestă 
proprietăţile, după ce prima-
rul oraşului, Gheorghe Ciu-
handu, a decis să „reboteze” 
strada după numele unei ţări 
din America Latină. De câte-
va zile, plăcuţele indicatoare 
arată că fosta stradă Steaua 
s-a transformat în Intrarea 
Peru, iar această schimbare 
onomastică a fost pusă în 
aplicare la cererea ambasa-
dorului Republicii Peru în 
România, Ernesto Pinto-Ba-
zurco Rittler, care şi-a expri-
mat această dorinţă cu ocazia 
semnării unui Acord de înfră-
ţire dintre Timişoara şi oraşul 
peruan Trujillo. Deşi în Timi-
şoara trăiesc, în prezent, doar 
35 de peruani, majoritatea 
desfăşurând activităţi econo-
mice, administraţia oraşului 
a fost de acord solicitarea am-
basadorului şi a a oferit un 
„plocon” diplomatic mai ine-
dit, respectiv denumirea unei 
străzi. „Domul Ciuhandu face 
cadori de protocol pe nervii şi 
banii noştri. Pentru a fi pe pla-

cul prietenilor peruani, a luat 
decizia schimbării denumirii 
străzii noastre, punându-ne 
pe drumuri pentru preschim-
barea tuturor actelor. Ar fi de 
aşteptat ca Primăria să achi-
te toate costurile presupuse 
de această schimbare”, şi-a 
vărsat năduful unul dintre 
locuitorii de pe fosta stradă 
Steaua. În opinia primarului 
Timişoarei, această înfrăţire 
va aduce oraşului de pe Bega 
dezvoltarea unor relaţii cul-
turale şi economice cu cel 
de-al treilea oraş ca mărime 
din Peru. Este de aşteptat ca 
şi alte străzi să fie rebotezate, 
în semn de curtoazie interna-
ţională, cu numele altor ţări 
din America de Sud, Africa şi 
chiar Asia. Oare cum ar suna 
Intrarea Bangladesh sau Ca-
lea Thailanda?

Cadou pentru 
ambasadorul 
Peru în România

Pasajul peste DN 6 spre 
Lugoj a fost finalizat

La începutul 
anului, trans-
portatorii de la 
nivel naţional au 
ameninţat că vor 
bloca oraşul cu 
tiruri dacă taxa 
se va menţine.

Instanţa a decis că transportatorii au avut dreptate când au 
demontat panourile care limitau accesul TIR-urilor în oraş
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Câinele „corb”
patruped4p

ed

radu Cleţiu

O vizită la Babele şi Sfin-
xul din Bucegi mi-a adus în 
faţă un exemplar din rasa 
care se vrea omologată ca a 
patra rasă românească „câi-
nele corb”. Pe superbul pla-
tou alpin unde am ajuns cu 
telecabina urcând din Buş-
teni am întâlnit doi ciobani, 
tată şi fiu care îşi făceau de 
lucru printre turiştii care 
nu mai reuşeau să coboa-
re de pe stâncile pe care le 
escaladaseră pentru a face 
fotografii. De asemenea se 
pricepeau să declanşeze 
mecanismele aparatelor foto 
care le erau întinse cu rugă-
mintea de a face ei pozele. 
Oriunde în lume într-un loc 
turistic cei doi ar fi câştigat 
foarte bine în urma celor 
prestate, din fericire, încă 
nu-i învăţase nimeni să fie 
şmecheri, aşa că rămâneau 
săraci, da cu inimă bună.

Alături de cei doi se to-
lănea la soare un exemplar 
canin masiv, de o culoare 
neagră derivată dintr-un brun 
foarte închis. Acum un an, la 
expoziţia canină internaţi-
onală care se desfăşoară la 
Târgul Mureş sub numele de 
Dracula Dog Show, am văzut 
o prezentare a rasei “corb”, iar 
exemplarul care aparţinea ce-
lor doi ciobani era în standar-
dele “corbului”. Le-am atras 
atenţia asupra potenţialului 
mascului pe care îl deţineau, 

în ideea de a-l proteja de a nu 
fi sterilizat, procedeu folosit 
des de ciobani pentru a-şi 
tempera câinii şi care a făcut 
dificilă selecţia celorlalte trei 
rase româneşti omolgate.

Ciobănelul cel tânăr a în-
ţeles repede că posedă ceva 
de valoare şi a devenit dintr-o 
dată infatuat, deja îşi vedea 
câinele pe podium şi pe el în 
poziţia de mare proprietar. 
Sunt sigur că acel câine nu va 
fi prezentat vreodată la o ex-
poziţie canină, dar nici nu va 
fi vândut unui specialist care 
să-l promoveze... Visul se de-

rulase prea repede şi în ima-
ginaţie hrănirea orgoliului tâ-
nărului cioban se consumase. 
Probabil că la anul, dacă voi 
ajunge din nou în zona Sfinxu-
lui din Bucegi, câinele va avea 
o poveste spusă de tânărul 
cioban despre cum devenise 
“corbul” său masculul repre-
zentativ al rasei. 

www.clearpassion.ro

alina saBOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Funcţionarii de la Direc-
ţia Economică din Primăria 
Timişoara muncesc pe rupte 
pentru a face faţă efectelor 
crizei economice. Zilnic, sute 
de persoane solicită să îşi 
treacă bunurile pe numele 
rudelor, pentru a nu plăti im-
pozite majorate, iar în alte câ-
teva sute de cazuri, executorii 
judecătoreşti şi alte instituţii 
cer adeverinţe care să ateste 
ce fel de bunuri au cetăţenii 
Timişoarei, care ar urma să 
fie executaţi silit. „Mă doare 
mâna de câte semnez pe zi”, 
a spus directorul executiv din 
Primăria Timişoara, Adrian 
Bodo.

De la 1 iulie 2010, au intrat 
în vigoare modificări la Codul 
Fiscal, prevederi care au ma-
jorat taxele ce trebuie plătite 
de persoanele care deţin mai 
multe locuinţe. Astfel, dacă 
până la începutul verii pro-
prietarii de mai multe imobi-
le plăteau în plus pentru fie-
care bun procente de la 50 la 
100%, din 1 iulie, taxele s-au 
majorat şi cu 300%. „Acum, 
de la prima locuinţă în afară 
de cea de locuit avem impozit 
majorat cu 65%, 150 la a doua 
şi de la treia cu 300 la sută. 
Dacă e să analizăm ca şi cuan-
tum, nu ar fi o catastrofă, dar 
psihologic deranjează contri-
buabilii, 300 la sută înseamnă 
foarte mult. Din baza de date, 
ponderea cea mai mare o au 
apartamentele cu 50-70 mp, 
ar fi 70 la sută din proprietăţi 
care se încadrează, iar impo-
zitul datorat nu depăşeşte 
100 de lei pe an. La o majora-
re cu 300 la sută ar însemna 
400 de lei. Nu e foarte mult, 
poate că de partea cealaltă, 
contribuabilii zic că e foarte 

mult”, a spus Bodo. În aceste 
condiţii, pentru a se proteja 
de „atacurile” statului asupra 
bunurilor proprii, timişorenii 
au început să îşi treacă imo-
bilele pe numele rudelor, de 
obicei ale copiilor. „În această 
perioadă, transferă drepturi 
de proprietate asupra bunuri-
lor, prin vânzare, donaţie sau 
testament.  Acum le trec pe 
numele copiilor, înscriu pe 
partea de sarcină un uzufruct 
viager sau interdicţia de vân-
zare fără acordul părinţilor 
şi iată că în loc să vină bani 
din majorare, nu se va mai 
majora impozitul cu nimic. 
În ultima perioadă avem do-
cumente care intră spre pre-
lucrare de ajung şi la 400 pe 
zi. Eu am şi luat măsuri ca de 
săptămâna aceasta să nu mai 
eliberăm adeverinţe cu taxe 
de urgenţă pentru că nu mai 
facem faţă. Noi, pe de o parte, 

reducem personalul cu 25%”, 
a precizat Bodo.

executorii  
stau la uşa PmT 

Pe lângă fenomenul acesta, 
mai e şi criza, care generează 
probleme cu privire la per-
soanele care în perioada de 
boom au contractat credite şi 
care astăzi, datorită resurselor 
limitate pe care le au, ajung 

în imposibilitatea de a le achi-
ta, iar acest lucru se simte şi 
la Primărie. „Primim adrese 
de la instituţii începând de la 
executorii bancari, executorii 
judecătoreşti, de la Ministe-
rul Finanţelor şi ni se solicită 
bunurile acestor persoane. Pe 
lângă documentaţia care o 
avem cu privire la transferuri 
de imobile, cât şi la mijloace 
de transport, vin şi aceste soli-
citări ale instituţiilor la care noi 
trebuie să facem faţă. Ni se cere 
situaţia bunurilor pe care le 
deţin aceste persoane în vede-
rea executării silite”, a explicat 
directorul Direcţiei Fiscale. „Fe-
nomenul” a fost sesizat de circa 
o lună. „Ajung şi aici la 400 de 
adeverinţe pe zi. Vă daţi seama 
câte sunt? Mă doare mâna de 
câte semnez pe zi. Şi te doare şi 
inima. De aici se vede care este 
dimensiunea fenomenului“, a 
concluzionat Adrian Bodo.
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Alături de cei doi 
ciobani se tolănea 
la soare un exem-
plar canin ma-
siv, de o culoare 
neagră derivată 
dintr-un brun foar-
te închis.

andreea HnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro

„Cărţile sunt cărăuşii 
civilizaţiei. Fără cărţi, is-
toria e mută, literatura nu 
are glas, ştiinţa paralizată, 
iar gândirea şi medita-
ţia suspendate.” Barbara 
Wertheim (1912-1989).

Nu mai este o noutate 
faptul că interesul româ-
nilor pentru cărţi se află 
într-o continuă scădere. 
Potrivit ultimelor studii 
sociologice, peste 40% din-
tre români nu mai citesc 
cărţi. Preţurile considera-
bile (deşi TVA-ul la cărţi 
a rămas la nivelul de 9%) 
şi timpul liber limitat de 
vremurile în care trăim, 

fac ca pe rodul 
scriito-

rilor din librării şi biblio-
teci să se îngroaşe stratul 
de praf. Dacă până acum 
plăcerea de a te transpu-
ne în corpul şi mintea 
unui personaj se măsura 
în sute de pagini, acum 
a devenit standard: dura-
ta unui film. Imaginaţia 
care se dezlănţuia citind o 
carte, acum stă liniştită în 
fotoliu, alături de privitor.

În ciuda scăderii dras-
tice a numărului de vizi-
tatori în librării, cei care 
încă sunt interesaţi de cul-
tura şi educaţia din cărţi 
sunt persoane cu vârste 
cuprinse între 16 şi 50 de 
ani. Cei mai prezenţi sunt 
cei cu vârsta cuprinsă în-
tre 20 şi 40 de ani, potrivit 
lui librarului Luciei Spuză 
de la Cărtureşti: „cumpă-
rătorii sunt studenţi sau 
persoane implicate sau 

intere- s a t e 

social, unde în general 
nivelul de educaţie este 
peste mediu.” Domeniile 
sunt variate, însă în rân-
dul adulţilor buisness-ul, 
psihologia, istoria-politică 
şi nu în ultimul rând căr-
ţile despre autocunoaş-
tere sunt în topul prefe-
rinţelor: „Comunicare 
eficientă“, „Dezvoltare şi 
persuasiune“, „Eficienţă 
în 7 trepte“ sau „Cum să 
te psihanalizezi singur“, 
sunt câteva dintre titlurile 
cele mai căutate.

Când ne referim la li-
teratură, autorii români 
stau în top: Liiceanu, Pa-
ler, Pleşu, Cărtărescu sau 
Vianu sunt cei mai răsfo-
iţi. 

În rândul tinerilor situ-
aţia este diferită, climaxu-
rile sociale gen Twilight şi 
continuările New Moon, 
Eclipse şi Breaking Dawn 
acoperă complet interesul 

pentru literatură. 
Internetul este 
împânzit cu 

păreri des-
pre acest 

f e n o m e n . 
Există comunităţi care iau 
la răspundere fiecare as-
pect al romanelor scrise de 
Stephenie Meyer şi apoi în-
cearcă să găsească legături 
între lucrurile cele mai 
obscure. Un alt fenomen 
care duce tinerii în librării 
este Gossip girl, povestea 

unor tineri din New York 
City’s Upper East Side care 
deşi învaţă la o prestigioa-
să şcoală unde au de-a face 
cu multe probleme legate 
de droguri, sex şi diverse 
triunghiuri amoroase.

”În general, adolescen-
ţii sunt reticenţi la clasici 
sau opere mai dificile, dar 
există şi cei care ştiu ce 
vor şi întreabă de noile 
apariţii sau reeditări“, mai 
spune Lucia Spuză. Intere-
sul pentru acestea se pro-
pagă din publicitate, şcoli 
şi anturaje.
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Datorii spitale

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate Timiş a reparti-
zat spitalelor din tot judeţul 
suma de 34,06 milioane de 
lei, dintr-un total restant de 
44,2 milioane de lei, pentru 
plata datoriilor la furnizorii 
de bunuri şi servicii rămase 
neachitate peste termenul 
scadent de 30.06.2010. După 
cum ne-a comunicat purtăto-
rul de cuvânt al CJAS, Mariana 
Mocioalcă, datoriile spitalelor 
la sfârşitul lunii iunie au fost 
de aproximativ 50 milioane 
de lei, însă o parte din aceste 
datorii, respectiv 5,1 milioane 
de lei, au fost achitate de nouă 
din cele zece spitale cu da-
torii. Banii au fost repartizaţi 
pe baza actelor adiţionale la 
contractul pe 2010.

Bănci cu proBleme

Grupul clienţilor nemulţumiţi 
de politica dobânzilor şi a 
comisioanelor practicate 
de Volksbank a ajuns la 
câteva mii, după ce, în luna 
iunie, un grup de timişoreni 
nemulţumiţi şi-au povestit 
necazurile pe internet şi au 
cerut solidarizarea altor per-
soane abuzate contractual 
de această instituţie bancară. 
Spaţiul virtual a fost un mediu 
propice pentru organizare şi 
pregătirea formelor de luptă 
împotriva băncii, astfel că, în 
paralel cu depunerea unei 
plângeri la BNR în care se 
reclamă schimbarea abuzivă 
a dobânzii şi comisionului de 
risc, se lucrează la sesizarea 
în comun a instanţelor de 
judecată. Pe lista neagră a 
clienţilor au ajuns, în ultima 
perioadă, şi Raiffeisen Bank, 
BCR, BRD, Bancpost şi Banca 
Transilvania.

Salarii în Timiş

Cele mai mari salarii din zona 
de vest a ţării sunt obţinute 
de angajaţii din Timiş - care au 
reuşit să înregistreze chiar o 
creştere a veniturilor faţă de 
aceeaşi perioadă a anului tre-
cut -, urmaţi de cei din Arad, 
Hunedoara şi Caraş-Severin. 
În cifre nete, în luna august, 
timişenii au câştigat, în medie, 
1.381 de lei, arădenii – 1.185 
de lei, hunedorenii – 1.168, iar 
angajaţii din Caraş-Severin – 
973 de lei. 

Scumpire apă

Preţul serviciilor de furnizare 
a apei potabile şi de canali-
zare furnizate de Aquatim 
ar putea fi majorate de la 
1 octombrie, ca urmare a 
“nevoii de ajustare la inflaţie”. 
Proiectul majorării preţului la 
apă potabilă de la 2,38 lei mc 
la 2,54 lei mc şi a canalizării 
de la 1,50 lei mc la 1,60 lei mc 
se va afla pe ordinea de zi a 
şedinţei Consiliului Local de la 
sfârşitul lunii în curs.

Familie & Timp liber
Evoluţia lasă 
cărţile în urmă

”Cumpărătorii sunt 
studenţi sau per-
soane implicate sau 
interesate social, 
unde în general 
nivelul de educaţie 
este peste mediu. 
În general, adoles-
cenţii sunt reticienţi 
la clasici sau opere 
mai dificile, dar 
există şi cei care ştiu 
ce vor şi întreabă 
de noile apariţii sau 
reeditări.”

„lucia spuză 
librar Cartureşti

De la 1 iulie, au 
intrat în vigoare 
prevederile care 
majorează taxele 
ce trebuie plătite 
de persoanele 
care deţin mai 
multe locuinţe.

O seară de  
neuitat,  
o nuntă  
perfectă   
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CameX timişoara  
aniversează 10 ani!

Ajung şi aici la 400 
de adeverinţe pe zi. 
Vă daţi seama câte 
sunt? Mă doare 
mâna de câte 
semnez pe zi. Şi te 
doare şi inima. De 
aici se vede care 
este dimensiunea 
fenomenului.

 adrian Bodo
director executiv Direcţia  

Fiscală din Primăria Timişoara

Executorii cer zilnic sute de 
adeverinţe Primăriei timişoara

„Ziua Naţională a Conta-
bilului Român” există şi este 
celebrată în data de 21 sep-
tembrie. Câteva zeci de prac-
ticanţi ai acestei meserii au 
şi marcat această zi, atât la 
Timişoara, cât şi la Sânnicolau 
Mare şi Lugoj. Cincisprezece 
dintre cei care s-au întâlnit 
în sala de conferinţe a unui 
hotel din Timişoara au fost 
răsplătiţi cu diplome de merit 
pentru activitatea bogată. De 
altfel, diplomele sunt merita-
te pe deplin, în contextul ac-
tual al legilor şi ordonanţelor 
tot mai complicate. 

Şi la întâlnirea de la Timi-
şoara, contabilii au discutat 
despre importanţa profesiei 
lor şi rolul pe care îl au în 

contexul crizei economice. 
„Rolul contabilului, mai ales 
în acest context de criză, este 
acela de a aduce propuneri 
de reabilitare a societăţilor 
pentru care prestează servi-
cii”, a spus Gheorghe Gruici, 
preşedintele Corpului Ex-
perţilor Contabili din Timiş. 
Filiala Timiş are o pondere 

însemnată în profesia conta-
bilă naţională, prin numărul 
de membri, dar şi prin cali-
tatea muncii prestate. Aproa-
pe 2.140 de membri sunt în 
Corpul Expertilor Contabili 
şi Contabililor Autorizaţi din 
judeţ. Dintre aceştia, aproa-
pe 740 sunt expert-contabili 
liber profesionişti sau anga-

jaţi, există 288 de societăţi 
de expertiză contabilă şi 18 
societăţi de contabilitate, 
dar şi 560 expert-contabili 
inactivi. Alţi 470 de contabili 
autorizaţi sunt inactivi. 

Printre temele dezbătu-
te la conferinţă au mai fost 
îmbunătăţirea mijloacelor 
de comunicare şi extinde-

rea colaborării cu organele 
de control şi cele judiciare. 
„Profesia contabilă la nivel 
global se află la răscruce”, 
spun liderii contabililor de 
la nivel naţional, aceştia sub-
liniind că este nevoie de noi 
reforme care să permită creş-
terea contribuţiei profesiei 
contabile la ieşirea din criză. 
Una din cerinţele contabililor 
este adoptarea unor norme 
legislative care să prevadă in-
terzicerea prestării serviciilor 
contabile pe piaţa liberă de 
către persoane neautorizate. 
Practicanţii acestei profesiei 
au mai cerut Guvernului şi 
asigurarea unui regim fiscal 
stabil, care să încurajeze dez-
voltarea IMM-urilor.

Profesia de contabil, „la răscruce”

Corpl Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi i-au premiat pe cei mai buni dintre ei

Direcţia Fiscală este luată cu asalt de cei care îşi trec proprietăţile pe numele soţilor pentru a evita plata unor impozite dublate
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Pentru o nuntă reuşită 
trebuie să luaţi în calcul 
toate detaliile şi mărun-
ţişurile, care, din pricina 
agitaţiei, se pot transforma 
într-o situaţie neplăcută. 
Primul pas în organizarea 
unui astfel de eveniment 
este estimarea bugetului. 
Micile depăşiri de preţ se 
pot transforma în cheltuieli 
mari pe ultima sută de me-
tri. Este ştiut că orice hârtie 
necesară, atât la biserică 
cât şi la starea civilă, costă 
bani. Căsătoriile efectuate 
în timpul săpămânii vor 
avea o taxă mai mică decât 
cele efectuate la sfârşit de 
săptămână.

Invitaţiile la nuntă
O invitaţie costă între 

1 leu şi 5 lei bucata. Dacă 
vreţi invitaţii hi-tech trebu-
ie să scoateţi din buzunar 
între 8 şi 12 lei pentru cele 
în format electronic, adică 
cd-uri, mini cd-uri sau dvd-
uri.

Verighetele
În unele bijuterii preţu-

rile sunt cuprinse între 45 
şi 70 lei gramul de aur, pen-
tru verighetele deja făcute, 
iar dacă nu vă plac mode-
lele disponibile şi doriţi 
unele făcute la comandă, 
preţurile încep de la 65 lei 
gramul şi pot depăşi chiar 
şi suma de 100 lei pe gram. 
Gravarea verighetelor nu 
este foarte scumpă, iar pre-
ţul va fi în funcţie de com-
plexitatea caracterelor şi 
poate ajunge până la 50 de 
lei pentru fiecare verighetă.

 
Foto - video – muzică
Preţurile pentru servi-

ciul de fotografie variază 
între 150 şi 600 de euro, 
pentru filmări între 150 
şi 750 de euro, dar totul 
poate fi negociat, întrucât 
majoritatea firmelor care 
prestează astfel de servicii 
lucrează în echipă şi pot 
oferi ambele servicii la un 
preţ mai bun. Când vine 
vorba despre muzică, tre-
buie să aveţi în vedere un 
buget care pleacă de la 150 
de euro pentru un DJ care 
pune muzică de pe calcula-
tor şi poate ajunge până la 
3.000 de euro în situaţia în 
care doriţi o formaţie care 
să cânte live.

Rochia de mireasă
Pentru acest accesoriu, 

nu trebuie să vă zgârciţi – 
buna dispoziţie a miresei 
depinde foarte mult de ale-
gerea rochiei potrivite. Pre-
ţurile încep de la 1.000 lei. 
În magazinele de lux, unde 
se vând creaţiile unor desig-
neri importanţi  trebuie să 
lăsaţi cel puţin 1.000 euro, 
dar sumele pot să urce foar-
te mult. Trebuie spus că la 
târgurile de nunţi se pot face 
adevărate afaceri. Se pot ob-
ţine discounturi la rochia de 
mireasă sau la costumul de 
mire, chiar şi de 30% din pre-

ţul iniţial. Puteţi opta pentru 
diverse combinaţii între alb 
şi accente de culoare în ton 
cu aranjamentele florale sau 
decoraţiuni. 

Florile şi  
         buchetul miresei

Trebuie alese cu grijă în 
funcţie de gusturi, dar şi de 
stilul nunţii şi restul decora-
ţiunilor florale. Şi aici preţu-
rile variază foarte mult, în 
funcţie de preferinţe – între 
150 şi 600 de lei.

Petrecerea  
din seara nunţii

Pentru o petrecere reuşită 
trebuie să alegeţi cu multă 
atenţie sala. Aveţi grijă să 
faceţi rezervarea din timp, 
cu cel puţin un an înainte 
de oficierea căsătoriei. Când 
veţi vizita potenţialele loca-
luri, trebuie să aveţi în ve-

dere aspectul. Pereţii cu un 
aspect învechit, o toaletă ne-
încăpătoare sau lipsa aerului 
condiţionat pot crea situaţii 
neplăcute.

Cu siguranţă, fiecare fe-
meie are o culoare în minte, 

când vine vorba de cum va 
arăta nunta sa, însă trebuie 
să se ţină cont şi de factorii 
exteriori care pot influen-
ţa peisajul. Alegeţi cu grijă 
culori care să completeze 
aranjamentul. Aveţi în ve-
dere atât draperiile, mesele 
cât şi culoarea pereţilor, a 
covorului, dar şi a tacâmuri-
lor. Folosiţi culori pastelate, 
vor aduce un aer romantic 
atmosferei. Specialiştii re-
comandă primăvara şi vara 
culori mai deschise, iar 
toamna şi iarna culori mai 
închise. Vă puteţi juca cu 
aceste culori pe husele pen-
tru scaune, fundiţe şi feţele 
de masă, după caz drapaje, 
sfeşnice, lumânări, pene sau 
lumini. Atenţie şi la culorile 
aranjamentelor florale de pe 
mese. Tortul trebuie să fie în 
aceeaşi paletă cromatică cu 
accentele de culoare puse pe 

rochia miresei, panglici, bro-
derii şi sală. Dimensiunea 
sălii este în funcţie de numă-
rul invitaţilor, iar modelul 
se alege după preferinţele 
fiecăruia. 

Un alt aspect important îl 

reprezintă gradul de flexibi-
litate pe care îl oferă restau-
rantul. Unele localuri impun 
clienţilor să achiziţioneze de 
la ei băutura sau anumite 
servicii (foto, video etc). Aces-
te practici aduc cu sine creş-

terea cheltuielilor, pentru că 
organizatorii îşi impun pre-
ţurile proprii, care pot fi mai 
ridicate decât cele practicate 
pe piaţă. Când vine vorba 
de meniu, la o nuntă se ser-
vesc patru sau cinci feluri de 
mâncare: aperitiv, gustare 
caldă, friptură, a doua gus-
tare caldă (care este opţio-
nală) şi tort. La aperitiv este 
indicat să existe minimum 
zece tipuri diferite pe farfu-
rie, pentru că ar trebui să fie 
cel mai complet, mai consis-
tent şi mai prezentabil fel 
de mâncare. Prima gustare 
caldă poate consta în peşte, 
gordon bleu, caşcaval pane 
sau chiar ciorbă, în funcţie 
de opţiunea mirilor. Friptura 
conţine în mod obligatoriu 
una sau mai multe bucăţi de 
carne (pui sau porc), alături 
de o garnitură de cartofi, 
orez sau legume mexicane. 

Ultimul fel poate fi un grătar 
de porc, sarmale etc. Masa 
miresei necesită o atenţie 
specială, perdeaua de lumini 
este în trend-ul anului 2010. 
La fel este şi intrarea în resta-
urant, nelipsitul covor roşu 
şi şampania de la intrare tre-
buie amintite.
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alternativa, firma de organizat evenimente

Dacă nu sunteţi bun 
prieten cu timpul sau pur 
şi simplu vi se pare prea 
multă bătaie de cap, o 
alternativă viabilă la 
acestă muncă, o repre-
zintă firmele de organi-
zat astfel de evenimente. 
Acestea se ocupă de 
absolut tot, de la A la Z 
pentru petrecerea nunţii 
dumneavoastră. Specia-
liştii vă stau la dispoziţie 
cu sfaturi şi sunt deschişi 
la orice idee. “Anul aces-
ta se poartă culoarea 

verde sau combinaţia de 
alb-negru, florile artifici-
ale, penele şi pietricelele 
pe mese”, spune Camelia 
Ristin de la Agenţia de 
organizat evenimente 
Golden Moments. Preţul 
unui meniu începe de la 
aproximativ 180 lei, iar 
în funcţie de preferinţe 
poate ajunge la maxim 
200 lei. În acest preţ este 
inclus meniu la alegere, 
open-bar, şampania, 
ospătari, tortul, fântâni 
de ciocolată.

Tortul trebuie 
să fie în aceeaşi 
paletă cromatică 
cu accentele de 
culoare puse pe 
rochia miresei, 
panglici, broderii 
şi sală.-

Este foarte impor-
tant la  intrarea în 
restaurant nelip-
situl covor roşu 
şi şampania cu 
care sunt serviţi 
toţi oaspeţii de la 
petrecere.

Cum să-ţi motivezi  
copilul să citească:
l Nu contează vârsta pe care o are micuţul tău. Specialiştii 
recomandă să li se citească  copiilor de la cele mai fragede 
vârste. 
l Se ştie că micuţii  au nevoie de un model, aşa că dumnea-
voastră ca părinte trebuie să-l oferiţi. Citiţi în preajma lui să 
vadă că este vorba de o activitate plăcută, nu o obligaţie.
l Dacă deja a  început să-i placă să citească, lăsaţi-l pe el 
să-şi aleagă cărţile favorite. Va deveni un moment special 
pentru el să facă asta când îşi va da seama ce lucruri minu-
nate poate descoperi acolo.

l De ziua lui puteţi să-i  oferiţi 
drept cadou cărţi, nu doar jucării. 
Poţi alege enciclopedii, cărţi de 

poveşti sau basme.
l Ca să-i arăţi 

copilului ce 
importanţă tre-
buie să ocupe 
cărţile în viaţa 

lui, amenajea-
ză-i un loc spe-

cial pentru citit în 
camera lui.
l Micuţii au 
nevoie de 
stimulente ca 

să facă ceva, 
aşa că puteţi 

să-l recompensaţi 
dacă termină de citit 

o carte într-o anumită 
perioadă de timp.

sfaturi recomandări

Pentru o nuntă  
reuşită nu uitaţi să:

l Luaţi o agendă în care să vă notaţi toate informaţiile şi 
planificările necesare.

l Stabiliţi din timp bugetul şi priorităţile, cât alocaţi decora-
ţiunilor, nunţii , lunii de miere etc.

l Alegeţi naşii şi stabiliţi cu ei toate detaliile despre nuntă.

l Puneţi cartonaşe pe mese cu numele invitaţilor, conferă 
siguranţă şi stabilitate.

l Invitaţiile pot fi realizate chiar de dumneavoastră! Este 
chiar indicat să fie personalizate. Musafirii vor observa.

l Faceţi o probă cu machiajul şi coafura pentru nuntă să 
evitaţi posibilele neplăceri.

l Muzica este foarte importantă în organizarea unei nunţi, 
ea poate să strice sau să facă o petrecere extraordinară. 
Verificaţi sonorizarea înainte.

PUBLICITATE
PUBLICITATE

Telefon  +40 256 222 798
Fax            +40 256 305 737

Profesioniştii aleg AUTO DEMI TRANS!

www.autodemitrans.ro
Calea Buziaşului nr. 60 Timişoara
Remorci, Accesorii 
Cârlige de Remorcare  
Piese Auto Import

Transport Persoane  
Transfer Aeroport               

Service Auto

o seară de neuitat,  
o nuntă perfectă

”Anul acesta se poar-
tă culoare verde sau 
combinaţia de alb-ne-
gru, florile artificiale, 
penele şi pietricelele 
pe mese”

Camelia ristin
oragnizatori evenimente,  

Golden Moments

nu uitaţi de  
lucrurile mărunte:

l Mărturii
l Carduri de masă
l Căsuţa pentru darul de 
nuntă
l Cocardele
l Confetti 
l Coşuleţe pentru cocarde
l Figurine de tort
l Cadouri pentru invitaţi
l Pahare pentru miri
l Animatori 
l Artificii
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adrian emil gârleanu. după ce a ocupat mai multe funcţii la inspectoratul de stat în Construcţii, prin reorganizarea acestei instituţii a 
deţinut, până în prezent, funcţia de director al direcţiei Judeţene de Control în Construcţii, funcţie ce va fi ocupată de altcineva, cu culoare politică 
guvernamentală, el rămânând în continuare inspector de specialitate

În timişoara se construiau  
10.000 de apartamente într-un an!
geOrge sCHinTeie
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Adrian Gârleanu, 
ca unul dintre cei mai vechi 
inspectori, după ce aţi girat 
o vreme şefia Inspectoratu-
lui, nu aţi intrat în cărţi pen-
tru oficializarea pe post...

Nici nu mi-am dorit.

Sunteţi inspector de specia-
litate privind ce anume?

Construcţiile civile, indus-
triale şi agricole.

Şi mai aveţi „obiectul muncii”?
Da. În judeţul nostru se 

construieşte, se fac multe 
case, cele mai multe investiţii 
fiind private.

Apropos de case, de ce sediul 
instituţiei dv este o clădire 
obişnuită, în raport cu alte 
sedii ale deconcentratelor?

Nu mi-am pus această pro-
blemă. E vorba de arhitecţi 
care au ţinut cont de condiţi-
ile de zonă. Nu mai mult de 
două etaje, fără mansardă.

Cum de aţi permis amplasa-
rea unei case chiar lipită de 
clădirea dv aparţinând unei 
familii de etnie romă?

Noi n-am permis, au fost şi 
amendaţi, dar s-au intabulat 
prin sentinţă judecătorească.

Supermarketurile au abun-
dat oraşul, mai este încă loc?

Se va construi un Lidl în-

tre Spitalul Judeţean şi fosta 
AEM, în zona Căii Buziaşului. 
Şi un Penny Market tot acolo. 

Împărtăşiţi ideea apariţiilor 
blocurilor între case?

Şi da şi nu! Da, dacă s-ar de-
limita zonele, nu în mijlocul 
unui cartier de case să trân-
teşti un bloc de patru etaje. 
Dar în urma unor studii şi a 
consultării vecinilor s-ar pu-
tea construi şi în zone de case, 
acolo unde sunt clădiri de un 
etaj şi intenţia locatarilor este 
de a supraînălţa şi ei. Nu, aco-
lo unde este un cartier de case 
exclusiv. Contează punctul de 
vedere arhitectural. Eu vor-
besc acum ca persoană şi nu 
ca opinie oficială. Ca inspector 
spun că trebuie să respectăm 
legea.

Aţi închis vreodată ochii 
la încălcarea legii, în urma 
unor presiuni, politice sau 
de altă natură?

Nu, niciodată.

Care este opinia dv de timi-
şorean despre „acvariul lui 
Ciuhandu”?

Ca timişorean, nu ştiu, pro-
babil că nu-i locul lui acolo. 
Ca inspector, ştiu că au fost 
aprobate numai cele două in-
trări de acces la fostele toalete 
publice. Partea din mijloc este 
neautorizată. Noi am făcut de-
mersurile la primărie.

I-aţi amendat pe cei care au 

construit acolo?
Nu, nu, acolo este zonă de 

monumente, şi este caz penal. 
Primăria s-a autosesizat şi nu 
ştiu mai departe. 

Dar Primăria însăşi a emis 
autorizaţia de construire...

Dar nu şi pentru partea din 
mijloc. Primăria a făcut plân-
gerea penală şi îşi continuă 
drumul. Dacă nu le dă autori-
zaţie, pot să demoleze. Fiind 
pe rol un proces, va hotărî 
justiţia. 

Susţineţi că nu este autori-
zaţie de construire?

Între axele 9 şi 16 nu există 
autorizaţie!

Care este amenda cea mai 
mare pe care aţi aplicat-o la 
această încălcare?

N-am aplicat amendă pen-
tru că nu este contravenţie ci 
infracţiune, fiind zonă de mo-
numente. Când am efectuat 
controlul erau deja actele îna-

intate spre justiţie.

Faceţi parte din comitetul 
pentru situaţii de urgenţă, 
aveţi şi dv o statistică a 
clădirilor pe care ar trebui 
să fie bulina de avertizare 
seismică?

Nu. Noi când găsim clădiri 
care sunt avariate, fie prin re-
clamaţii sau prin controalele 
noastre, propunem expertiza-
rea lor. Dar cu grad seismic 1 
avem una sau două clădiri în 
Timişoara. 

Nu pot să nu vă întreb, de 
ce s-a construit aşa de urât 
în Timişoara în perioada 
ceauşistă, în raport cu alte 
oraşe?

S-a construit mult. Având 
un volum mare s-au construit 
aceste blocuri din prefabrica-
te. În alte zone ale ţării s-a con-
struit mai puţin cu prefabrica-
te. De exemplu, la Târgovişte 
s-au construit blocuri în cadre. 
Închideri cu BCA, au şi altă ar-
hitectură, altă finisare, dar au 
fost mai puţine solicitări. În 
Timişoara se construiau câte 
10.000 de apartamente într-
un an.

Cu trei institute de proiec-
tări la vremea respectivă, 
foarte puţine „rupturi de 
ritm” arhitectonic. Cum vă 
explicaţi?

Mai sunt. Dacă e să amin-
tim zona Bălcescu, zona Mă-
răşti.

Sunt cam rare...
Da, şi astea, în paranteză 

fie spus, sunt proiecte ale 
unchiului meu, arhitectul 
Gheorghe Gârleanu.

Ca specialist, găsiţi nime-
rit faptul de a se emite 
autorizaţie de construcţie 
unor agenţi economici gen 
Continental, mari poluatori, 
în cartiere de locuinţe?

Din punct de vedere al 
construcţiei este OK. Ce se 
face înăuntru şi cât afec-
tează, ţine de mediu. Nu au 
decât să le impună să aducă 
filtre şi să reducă gradul de 
poluare. Probabil că acele fil-
te costă foarte mult.

Dv vă place cum arată 
oraşul din punct de vedere 
arhitectonic?

Oraşul vechi da! Oraşul 
nou cu cartiere de bocuri 
este comun, nu are nimic 
specific!

Ca timişorean simţiţi că 
oraşul are cinci stele?

Cinci stele nu, dar, hai, 
cu toleranţă patru, da! Şi 
asta tot datorită centrului 
vechi. Încă mai este de lu-
cru şi la partea veche. Tre-
buiau făcute nişte centuri 
concentrice în jurul centru-
lui vechi şi să nu se circule 
decât pietonal. Iar calea fe-
rată trebuie să rămână doar 
pentru uz local între cele 
două gări.

Ne vom pricopsi în continu-
are cu case ale romilor după 
bunul lor plac?

Primăria este responsabi-
lă. La noi vin după ce au în-
ceput lucrările.

Ce ar trebui să ştie un om 
care vrea să-şi construiască 
o casă?

În primul rând trebuie să 
discute cu un proiectant şi 
asta ar trebui să devină lege. 
Şi chiar atunci când vrea să 
facă o modificare sau o îm-
bunătăţire să ia legătura cu 
un proiectant. Atunci nu va 
mai avea de-a face nici cu 
legea, nici cu inspectoratul, 
nici cu primăria, va avea 
toate problemele rezolvate. 
Printr-un contract cu proiec-
tantul, în care sunt stipulate 
toate drepturile şi obligaţi-
ile, se câştigă şi timp, este 
mai operativ şi evită orice 
încălcare sau abatere de la 
lege.

Dacă aceste cerinţe s-ar 
respecta, am avea un oraş 
modern?

Eu zic că da. Construcţiile 
în regie proprie se practicau 
pe vremea lui Ceauşescu, 
când întreprinderile aveau 
zidari şi zugravi angajaţi 
care făceau asemenea lucrări 
în regie proprie. Este o prac-
tică conform legii, dar se fac 
lucrări de proastă calitate şi 
după aceea vin şi reclamă la 
noi. 

adrian emil  
gârleanu

născut la timişoara, la 22 
martie 1960

starea civilă: căsătorit, un 
băiat

activitate profesională:

absolvent al institutului 
politehnic „traian Vuia” 
timişoara, Facultatea de 
construcţii, 1986. Cursuri de 
„management prin proiect” 
la Universitatea din tenne-
see Knoxville

1986-1090 inginer extrac-
eram timişoara

1990-2000, inginer, apoi di-
rector la prefatim şi General 
Beton sRl timişoara

2000-prezent, ocupă 
diverse funcţii la inspectora-
tul teritorial în Construcţii 
Vest, inspector, şef serviciu, 
inspector şef, director la 
direcţia Judeţeană de Con-
trol în Construcţii timişoara

Hobby: fotbal şi auto

În alte zone ale ţării 
s-a construit mai 
puţin cu prefabri-
cate. De exemplu, 
la Târgovişte s-au 
construit blocuri în 
cadre. Închideri cu 
Bca, au şi altă arhi-
tectură, altă finisa-
re, dar au fost mai 
puţine solicitări.

CAMEX timişoara 
aniversează 10 ani!

Un eveniment cu tradiţie 
pentru constructorii din Ba-
nat, CAMEX Timişoara îm-
plineşte anul acesta 10 ani 
de promovare a excelenţei 
în construcţii în vestul ţării. 
Cea de-a X-a ediţie CAMEX, 
aniversară, va avea loc între 
30 septembrie şi 3 octom-
brie, la Centrul Regional 
C.R.A.F.T. din Timişoara. Pro-
gramul de vizitare al expozi-
ţiei este de joi până sâmbătă 
între orele 10:00 şi 18:00, iar 
duminică între orele 10:00 şi 
14:00.

Sunt aşteptate companii 
din ţară şi din străinătate şi 
vor fi prezentate tehnologii 
şi produse noi pentru dome-
niile construcţii şi instala-
ţii. Vor participa specialişti, 
oameni de afaceri, antre-
prenori şi autorităţi locale, 
reprezentanţi ai asociaţiilor 
profesionale şi patronate, ai 
mediului universitar şi aca-
demic.

Această ediţie aniversară 
este un bun prilej de a mul-
ţumi celor peste 1.300 de ex-
pozanţi, 35 parteneri, 100 de 
parteneri media şi parteneri 
instituţionali, precum şi ce-
lor 77.000 de vizitatori care 
luat parte la ediţiile CAMEX 

de-a lungul celor 10 ani, în 
perioada 2001 – 2010. 

Mulţumim de asemenea 
Primăriei Municipiului Timi-
şoara, un partener de încre-
dere şi care s-a implicat activ 
în promovarea   evenimen-
telor CAMEX şi a mediului 
antreprenorial din domeniul 
construcţiilor. De 10 ani Pri-
măria Municipiului Timişoa-
ra a fost în permanenţă unul 
dintre susţinătorii expoziţii-
lor CAMEX.

Cu ocazia celei de-a X-a 
ediţii CAMEX va avea loc la 
Timişoara, pe 30 septembrie 
şi 1 octombrie, Forumul Re-
gional în Construcţii Con-
struct Week Timişoara 2010, 
un forum care cuprinde 4 
conferinţe şi este dedicat 
specialiştilor din construcţii 
din Banat, arhitecţilor, urba-

niştilor, inginerilor de insta-
laţii, inginerilor constructori 
şi proiectanţi. La eveniment 
sunt aşteptaţi peste 300 de 
participanţi.

Partenerul Oficial CAMEX 
2010 şi al Forumului Con-
struct Week 2010 este DEKO 
Professional Services, unul 
dintre liderii sistemelor pro-
fesionale pentru construcţii 
din România.

Pentru mai multe infor-
maţii despre CAMEX Ti-
mişoara 2010 şi despre Fo-
rumul Construct Week vă 
invităm să accesaţi site-urile 
www.camex.ro  şi www.con-
structweek-timisoara.ro 

Vă asteptăm  
la cea de-a X-a ediţie  

CAMEX Timişoara!
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alina saBOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Patronatele din Timiş au 
reclamat la Prefectură, în 
cadrul Comisiei de Dialog 
Social, că nu au de unde să 
angajeze meseriaşi care, odi-
nioară, se găseau foarte des. 
Este vorba despre sudori, 
buldozerişti, excavatorişti şi 
macaragii. Prefectul Mircea 
Băcală a spus că niciuna din 
şcolile profesionale din judeţ 
nu mai pregăteşte profesio-
nişti în aceste domenii. Cei 
care ştiu meserie cu adevărat 
sunt pensionaţi sau în prag 
de pensionare. 

Numărul de profesionişti 
fiind mic, firmele care au 
activitate în domeniul con-
strucţiilor metalice au înce-
put să „vâneze” sudorii, ma-
caragii şi excavatoriştii de la 
societăţile concurente. „Pro-
blemă a fost ridicată de pa-
tronate. Nu pot să angajeze 
personal calificat pentru că 
nu au de unde. Patronatele 
sunt nevoite să caute în alte 
ţări, printre care Bulgaria şi 
chiar în China. Această re-
sursă nu mai există în Timiş. 
S-au acuzat şi patronatele 
între ele că, dacă există un 
sudor profesionist, încear-
că să îi fure, promiţând un 
salariu mai mare. De la In-
spectoratul Şcolar Timiş mi 
s-a transmis că nu mai există 
clase pentru aceste meserii, 
pentru că nu s-au mai căutat. 
Am propus Inspectoratului 
ca măcar o clasă să se facă 
de anul şcolar viitor, pentru 
pregătirea profesională pe 
aceste meserii”, a explicat 

prefectul Mircea Băcală. Pe 
piaţă se găsesc persoane care 
spun că practică aceste me-
serii, însă majoritatea sunt, 
de fapt, autodidacţi. 

Toţi vor la facultate
Problema locurilor de 

muncă pe acest palier de do-
menii a fost sesizată de mai 
multă vreme şi s-a acutizat o 
dată cu trecerea anilor. Moti-
vul pentru care s-a ajuns aici 
este că majoritatea celor care 
termină o şcoală preferă să 
dea la facultate, admiterea 
fiind pe bază de dosar, în cele 
mai multe cazuri. O statistică 

recentă a Inspectoratului Şco-
lar Timiş arăta că 60% dintre 
liceeni vor sa dea la facultate. 
Directorul general al Flextro-

nics, Radenko Prnja, spunea 
că este o cifră enormă, în con-
diţiile în care în Ungaria acest 
procent nu trece de 20%, iar 

în Irlanda de 15%. Alt motiv 
pentru lipsa mâinii de lucru 
este remuneraţia mult mai 
mică decât în alte ţări euro-
pene, unde au ajuns, de fapt, 
sudorii şi macaragii.

Se caută muncitori  
prin vecini

O situaţie paradoxală pen-
tru o situaţie de criză este 
şi la Sânnicolau Mare, unde 
şomajul este aproape ine-
xistent şi numai cine nu do-
reşte nu munceşte. „Firmele 
private au deficit de forţă de 
muncă de până la 1.200 de 
posturi. Aşteptăm pentru 

angajări şi persoane din alte 
localităţi, mai îndepărtate, 
pe lângă navetiştii pe care-i 
avem, în prezent. Ne gândim 
să aducem mână de lucru 
din Serbia, chiar dacă acest 
lucru implică nişte costuri 
mai ridicate aferente trans-
portului”, a spus primarul 
oraşului, Dănuţ Groza. Situa-
ţia este atât de gravă că anga-
jatorii caută şi oameni care 
nu ştiu nici măcar să citeas-
că, a mai spus edilul. Pentru 
aceste persoane, patronii au 
făcut un cod pe culori ca să 
ştie ce trebuie să facă atunci 
când muncesc.

comuniTaTecomuniTaTe

PUBLICITATE

Prostituatele şi peştii nu  
vor legalizarea prostituţiei
Caius seraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

O dată cu criza economi-
că, străzile de la marginea 
Timişoarei s-au îmbogăţit 
de fete care-şi vând trupuri-
le pentru câţiva lei. Pădurea 
Verde sau Calea Aradului, 
Buziaşului sau Calea Şagului 
sunt locuri deja celebre prin-
tre cei care vor să plătească 
pentru câteva minute de plă-
cere. Sexul a devenit pentru 
prostituatele timişene o sur-
să de venit sigur, iar pentru 
politicieni o nouă nişă elec-
torală. De curând, deputa-
tul Silviu Prigoană a depus 
în parlament un proiect de 
lege privind legalizarea pros-
tituţiei, astfel ca acestea să 
muncească legal, să plăteas-
că taxe şi impozite şi să aibă 
aceleaşi drepturi şi obligaţii 
ca oricare alt angajat al ţării. 

“Să se legalizeze,  
că fetele oricum  
vor sta pe stradă”

Femeile care practică 
prostituţia în Timişoara  
sunt de toate vârstele. Aces-
tea au renunţat de mult la 
a intra în legalitate şi s-au 
complăcut în a fi batjocorite 
atât de peşti, cât şi de clienţi. 
Cu toate acestea ele spun că 
statul nu le ajută cu nimic şi 
nici măcar o legea prostituţi-
ei nu le-ar avantaja. “Ce face 
statul pentru mine? Nimic. 
Să-mi dea loc de muncă, nu 
să mă pună să plătesc taxe şi 
impozite!”, strigă una dintre 
prostituatele de pe Calea Lu-
gojului. Când vine vorba de 
legalizarea prostituţiei însă 
nici nu vrea să audă. ”Ce 
se legalizeze? Să ne lase în 
pace! Nu vrem noi să dăm 
bani la stat. Banii care-i fac 
aici, fie că-s 500 de mii, sau 
1 milion îs banii mei, nu-i 
impart io cu nimeni”, e de 
părere Florica. 

La vederea posibililor cli-
enţi sau a altor  persoane 
care stau de vorbă cu prosti-
tuatele, îşi face apariţia, ime-
diat, protectorul care se in-
teresează de subiect. Nici el 
nu vrea legalizare, pentru că 
astfel, ar trebui să ţină cont 
de reguli, legi, chestii care 
nu-l avanteajează nici pe el, 

nici pe fetele sale. “Cum să 
se legalizeze? Io cu ce mă 
aleg din asta? Dacă se legali-
zează, să-mi dea Europa bani 
să-mi fac bordel. La mine aca-
să îl fac da’ numa să am bani. 
Din ce câştigă fetele astea nu 
fac io «Puff». Am o verişoară 
care a fost la «Puff» în Germa-
nia. Crezi că a stat? Nu a stat 
domn’e nicio săptămână. Nu 
e bine la Puff. Tre să dai bani 
în stânga, în dreapta şi la fi-
nal, nu te alegi cu nimic. Şi 
unde e legalizată prostituţia 

afară, mergeţi să vedeţi, că 
cele mai multe fete tot pe 
stradă stau, nu la «Puff». Aşa 
e în meseria asta. Nu vor ele 
să fie controlate. Ce să le tre-
buiască lor pensie? N-ajung 
ele acolo...”, e de părere Par-
dalian, unul dintre peştii de 
pe Calea Lugojului. 

Biserica nu-i condamnă 
pe păcătoşi, ci păcatul 

Nici biserica nu vede 
cu ochi buni o legalizare 
a celei mai vechi mese-

rii. Chiar dacă prostituţia 
este la vedere în zilele 
noastre, reprezentanţii 
bisericii spun că vor în-
cerca să facă tot ce le stă 
în putinţă pentru a stopa 
acest fenomen. “Noi nu-l 
condamnăm pe păcătos, 
ci condamnăm păcatul, 
adică practica în sine, 
care are ca efect decăde-
rea umană, a statutului 
pe care i L-a conferit Cre-
atorul omului. Nu trăim 
într-un turn de fildeş sau 

legaţi la ochi şi suntem şi 
noi conştienţi că prosti-
tuţia este o realitate, din 
păcate. Biserica va lupta 
împotriva acestui feno-
men cu mijloacele ei pen-
tru a-i întoarce pe cei care 
au luat-o pe acest drum şi 
a le spune că existenţa se 
poate câştiga şi altfel, ne-
abandonând demnitatea 
umană”, spune preotul 
Marius Florescu, purtăto-
rul de cuvânt al Mitropo-
liei Banatului.

Patronatele acuză o acută lipsă de muncitori calificaţi. La mare căutare sunt sudorii

Prostituatele din Timiş preferă strada în locul bordelurilor

Firmele din timiş ar  
„importa” sudori din China

cum e în alte ţări ue

Prostituţia si bordelurile sunt 
legale în Germania, Austria, 
Olanda, Elveţia, Ungaria, 
Grecia şi Turcia. Potrivit 
Sindicatului prostituatelor 
germane,(Hydra) în Ger-
mania există aproximativ 
400.000 de prostituate, iar 
statul german încasează din 
taxe şi impozitele aplicate 
acestora, peste 14 miliar-
de de euro în fiecare an. 
Ungaria a legalizat pros-
tituţia încă din 1999, dar a 
început să elibereze permise 
prostituatelor din anul 2007. 
Prostituatele cu permis 
eliberează chitanţe şi plătesc 
contribuţii sociale. În 2007, 
Autoritatea ungară pentru 
taxe şi impozite a estimat 
că în Ungaria sunt aproape 
20.000 de prostituate şi că 
industria sexului ajunge la 1 
miliard de euro anual.

ce spune proiectul de legalizare a prostituţiei?

l prostituatele trebuie să 
aibă minim 20 de ani, iar 
clienţii, minim 16;
l prostituatele vor fi obligate 
la consult medical periodic, o 
dată pe lună, iar practicantele 
ar urma să aibă un carnet de 
sănătate special. Ministerul 
Sănătăţii autorizează medici 
care pot constata dacă o 
persoană este aptă pentru 
a practica „cea mai veche 
meserie din lume”;
l numărul de autorizaţii ce 
poate fi emis se stabileşte, 
pentru fiecare localitate, 
de către Consiliul Local, la 
propunerea primarului;
l prostituatele se vor numi 
“persoane care prestează 

„Ce să legalizeze? 
Să ne lase în pace! 
Nu vrem noi să 
dăm bani la stat. 
Banii care-i fac aici, 
fie că-s 500 de mii, 
sau 1 milion îs banii 
mei, nu-i impart io 
cu nimeni...“

 Florica
prostituată

„Cum să se legali-
zeze? Io cu ce mă 
aleg din asta? Nu e 
bine la «Puff». Tre 
să dai bani şi la final, 
nu te alegi cu nimic. 
Şi unde e legalizată 
prostituţia afară, 
mergeţi să vedeţi, că 
cele mai multe fete 
tot pe stradă stau, nu 
la «Puff». Ce să le tre-
buiască lor pensie? 
N-ajung ele acolo...”

  Pardalian
peşte

activitate cu caracter sexual 
autorizată“, pe scurt, ACSA;

Drepturi ale  
prostituatelor:
l dreptul de a refuza anumiţi 
clienţi sau diferite servicii 
solicitate;
l dreptul la plata serviciilor 

prestate;
l dreptul de a desfăşura 
activitatea în condiţii de 
securitate; 
l dreptul de a renunţa 
oricând la exercitarea ACSA, 
fără înştiinţarea prealabilă a 
conducerii casei de toleranţă 
şi fără plata de penalităţi.

Obligaţii ale  
prostituatelor:
l să pună gratuit la dispozi-
ţia clienţilor mijloace de pro-
tecţie împotriva transmiterii 
bolilor sexuale;
l să-şi suspende imediat 
activitatea în cazul în care 
starea de sănătate este im-
proprie derulării activităţii;
l să afişeze, în mod vizibil, 
în locul autorizat pentru 
derularea ACSA, tarifele 
practicate;
l să respecte durata progra-
mului dinainte stabilit;
l să păstreze confidenţiali-
tatea cu privire la identitatea 
clienţilor;
l să achite la timp impozitele.

Ciprian VOin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

În urmă cu o lună, vă pre-
zentam situaţia localnicilor 
din Remetea Mică, comuna 
Maşloc, care sunt terorizaţi 
de mai mulţi ţigani care şi-
au instalat o tabără aproape 
de centrul localităţii. Aceştia 
trăiesc în mizerie cu acordul 
primăriei, instituţie care le-a 
eliberat o autorizaţie pentru 
a vinde haine vechi. Femeia 
de afaceri Rodica Vlad, care 
are o locuinţă lângă parcela 
ocupată de ţigani a făcut se-
sizări peste sesizări la primă-
rie şi Garda de Mediu, care 
au rămas fără rezultat: chiar 
dacă o parte dintre ei au ple-

cat, restul au rămas: „Garda 
de Mediu a venit, a ascultat 
de minciunile primarului 
din Maşloc, care a afirmat 
că nu sunt decât doi ţigani. 
De fapt au mai plecat din ei 
şi a mai rămas doar o fami-
lie acolo, dar care locuieşte 
în aceleaşi condiţii mizere: 
adică fără apă, într-o grădină 
unde nu există WC amena-
jat, unde tot o localnică care 
la rândul ei este venită şi cui-
bărită în casele nemţilor i-a 
primit, ca şi când ar fi fost 
proprietatea ei, dar asta nu 
rezolvă problemele de me-
diu. Garda de Mediu a spus 
că nu intră în scandalurile 
dintre vecini şi aceşti ţigani 
care nu se ştie din ce trăiesc. 

Garda de Mediu nu s-a sesi-
zat nici din faptul că acei oa-
meni în fiecare zi fac focul şi 
nu fac focuri mici, fac focuri 
consistente şi asta se întâm-

plă din arbori probabil şi din 
defrişările de pădure.”

De partea cealaltă, ofi-
cialii de la Garda de Mediu 
susţin că au fost în control 

la faţa locului şi că au dictat 
o serie de măsuri pentru pri-
măria din localitate. Comisa-
rul şef de la Garda de Mediu 
Timiş, Marian Eperieş, recu-
noaşte însă că acţiunea de 
control din Remetea Mică a 
venit târziu:”Sesizarea a ve-
nit în data de 3 şi  comisarul 
meu s-a dus  la faţa locului 
în data de 20. Termenul de 
rezolvare a unei sesizări este 
de 30 de zile. Deci eu m-am 
dus mai repede de 30 de zile. 
Cu 12 comisari, eu nu pot să 
dau curs unei sesizări ime-
diat, indiferent de persoana 
care o face. Oricum, primăria 
conform competenţelor din 
legea mediului este prima 
care intervine şi după aceea 

ne-am dus şi noi să verificăm 
ce s-a întâmplat. Când am 
ajuns acolo, în 2 săptămâni 
ţiganii au dispărut de acolo.”

Comisarii de la Garda de 
Mediu promit acum, un nou 
control la primăria din Maş-
loc. „Eu am făcut control la 
primărie şi am dat ca şi mă-
sură să gestioneze problema. 
Dacă primăria nu se achită 
de obligaţii atunci sancţio-
nez primăria. Da nu eu ca şi 
Gardă de Mediu rezolv pro-
blema localităţii. Acum pri-
măria e sub control. S-a re-
confirmat sesizarea, se reia 
controlul. Trimit altă echipă 
tocmai pentru a nu fi subiec-
tivism”, mai spune Marian 
Eperieş.

Teroarea ţiganilor continuă la Maşloc

„Patronatele sunt 
nevoite să caute în 
alte ţări, printre care 
Bulgaria şi chiar în 
China. Această resursă 
nu mai există în Timiş. 
S-au acuzat şi patrona-
tele între ele că, dacă 
există un sudor pro-
fesionist, încearcă să 
îi fure, promiţând un 
salariu mai mare.”

mircea Băcală
prefectul judeţului Timiş

Numărul de profesionişti fiind mic, 
firmele care au activitate în dome-
niul construcţiilor metalice au în-
ceput să „vâneze” sudorii, macaragii şi 
excavatoriştii de la societăţile concur-
ente. Problema locurilor de muncă pe 
acest palier de domenii a fost sesizată 
de mai multă vreme.

Ţiganii şi Primăria din Maşloc au scăpat deocamdată  
de amenzile comisarilor de la Garda de Mediu
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Vă daţi seama

Viorel Screciu

exPoziţii

PArTy
Joi, 23 septembrie

BunkeR: ConCeRt RAggAe the o.S.g.C.
SCottiSh PuB: Live ConCeRt with PhASeR
DAoS: ConCeRt FuRnAze (uk), DeLuSive DAwn (De)
vAn gRAPh k’Fe: the BeAt ConDuCtoR

Vineri, 24 septembrie
heAven StuDio: ADRiAn eFtimie
DAoS: RAygun CowBoyS
D’ARC: ALPhA Bite
SCottiSh: BeSt RetRo PARty in town

Sâmbătă, 25 Septembrie
SetuP venue: tRue SkooL
CLuB DAoS: ConCeRt PoPA ŞAPkă
CeLSo CLuB: SAtuRDAy night FeveR
mAnuFACtuRA hAnDmADe CAFe: ConCeRt JAzz

duminică, 26 Septembrie
DAoS: ConCeRt AkRAL neCRoSiS Şi kAthARoS viii
CLuB D’ARC: hitS PARty
ARt CLuB 700: AmBient PARty
SetuP: wARm uP

studio
Videocraţia (miercuri-joi: 16; 18; 20) 

Cinema City
marţi, după Crăciun (luni-joi: 13; 15,10; 
17,20; 19,30; 21,40)
resident evil: Viaţa de apoi (luni-joi: 
14,50; 16,50; 18,50; 20,50; 22,45)
amor la distanţă (vineri, luni-joi: 14; 
18,10; 20,20; 22,30; sâmbătă-duminică: 12; 
14; 18,10; 20,20; 22,30)
americanul (luni-joi: 15,30; 17,40; 19,50; 
22)
Dansul dragostei 3D (vineri-joi: 13,40; 
15,50; 18; 20,10; 22,20)
Macete (vineri-joi: 18,50; 21,50)
sunt un mic ticălos (luni-joi: 13,30)
karate kid (vineri-joi: 16)
shrek pentru totdeauna 3d subti-
trat (sâmbătă-duminică: 11,40)
Inception (vineri-joi: 19,10; 22)
Wall street: Banii sunt făcuţi să 
circule – PRemieRă (luni-joi: 11; 13; 15; 
19,30 21)

cinemAWall Street:  
Banii sunt  
făcuţi  
să circule

horosCop
berbeC
te cam joci cu lu-
crurile importante 
şi emiţi păreri ne-
argumentate logic, 
astfel că  nu prea 
inspiri încredere din cauza acestei 
atitudini uşuratice. Ai grijă totuşi, vei 
vehicula informaţii care ar necesita 
o mai mare atenţie din partea ta  şi 
nu vei scăpa basma curată abordând 
figura copilului nevinovat, ca atare 
mai bine te concentrezi la ce faci 
sau spui! 

taur
Atmosfera se 
animă foarte 
mult în mediul 
tău obişnuit. 
Apar colegi noi 

la serviciu sau îţi vin musafiri pe 
care îi primeşti cu braţele deschise, 
iar noutatea are un efect benefic 
asupra ta. orice schimbare de decor 
va ameliora relaţia cu lumea, pentru 
că noul te entuziasmează şi îţi dă alt 
tonus. Ceea ce începe acum, va avea 
efecte dintre cele mai promiţătoare 
curând!

Gemeni
un succes pro-
fesional merită 
sărbatorit cu 
surle şi trâmbiţe. 
iei o notă bună 
la un examen, obţii un job mult 
visat după ce ai trecut prin furcile 
caudine ale unei competiţii dure 
sau primeşti o veste excelentă care 
te va propulsa mai sus spre marile 
tale ţeluri de ascensiune, sunt 
câteva din evenimentele de vârf ale 
acestei perioade. 

raC
Călătoriile acestei 
perioade au un 
efecte stimulativ 
asupra ta. te 
întorci acasă cu 

alt chef de muncă şi cu alt tonus, 
ori pentru că la destinaţie au avut 
loc evenimente care ţi-au redat 
încrederea, ori pentru că ai întâlnit 
persoane cu efecte pozitive asupra 
ta. veştile care sosesc de departe te 
entuziasmează şi te determină sa iei 
decizii majore cu privire la ceea ce ai 
de făcut de acum înainte. 

Leu
te simţi blocat într-
un punct mort care 
te face să renunţi, 
încetul cu încetul, 
la ce ai început. nu 
abandona, aşteaptă momentul potri-
vit pentru a trece la etapa următoare, 
pentru că unele planuri treneaza 
uneori. De undeva se va ivi soluţia pe 
care o căutai, informaţia de care aveai 
nevoie sau susţinerea care te ajută să 
mergi mai departe. orice hop poate fi 
depăşit, dacă ai suficientă răbdare.

Fecioară 
eşti copleşit de 
furtuni de idei 
care ar merita 
puse imediat în 
aplicare. Sponta-

neitatea te scoate din orice impas, 
ca atare nu sta mult pe gânduri 
dacă e nevoie de o replică rapidă. 
te vei remarca prin agerime, prin 
rapiditatea cu care acţionezi, pentru 
că viteza de reacţie se va dovedi a 
fi cheia tuturor problemelor. e mai 
bine să acţionezi rapid, decât să 
ratezi momentul, stând pe gânduri.

balanţă
Aruncă o privire 
înapoi, la perioa-
da de pregătire, 
la un curs, la 
cunoştinţele 
acumulate, pentru că acum eşti pus 
în situaţia de a scoate de la naftalină 
informaţiile uitate. Dacă singur nu 
ţi le aminteşti, cel mai bine e să 
apelezi la un fost colaborator. Din 
trecut poţi scoate acum soluţiile cele 
mai bune, dar nu te sfii să recunoşti 
că ai uitat... 

sCorpion
munceşti mult, 
cuprins de o 
creativitate de 
invidiat şi de o 
hărnicie ieşită din 

comun. Când eşti motivat, tragi 
tare, sârguincios şi serios. Ai toate 
şansele să ajungi acum la finalul 
acestui proiect, pentru că pui în joc 
toate calităţile tale, care măresc 
astfel ritmul de evoluţie şi te trimit 
direct la ţintă. Dacă eşti liderul 
acestei acţiuni, cu atât mai bine se 
vor desfăşura toate.  

Săgetător
Dacă reuşesti să-ţi 
ţii sub control ener-
gia în exces şi dacă 
nu pretinzi rezul-
tate imediate, totul 
va evolua spre un nivel superior al 
planurilor. Dacă depăşeşti limita, 
imediat apar nereguli, ca atare 
încearcă să te supui regulilor impuse 
de alţii. entuziasmul are şi el rolul 
său, dar uneori poate strica totul, 
deci ai grijă cât de mult te aprinzi şi 
pentru ce!

CapriCorn
Cu cât sunt mai 
acerbe criticile 
şi opoziţiile din 
partea celor din 
jur, cu atât mai 

mare devine încăpăţânarea ta de a 
trece peste toate. Ambiţia ta ajunge 
la cote fantastice atunci când ai rivali 
puternici care îţi pun beţe în roate. 
iei taurul de coarne şi nu te laşi 
până ce nu obţii ceea ce ceilalţi nu 
te lasă să dobândeşti uşor. Luptă-te 
cu toată lumea, dacă e necesar, dar 
pe căi corecte.

VărSător
iubirea te 
dezamăgeşte 
profund, dar orice 
supărare din amor 
vine şi trece, nu 
are rost să pui la suflet... Poate te simţi 
mai singur ca de obicei, poate cel drag 
nu poate fi lângă tine sau nu răspunde 
nevoilor tale afective aşa cum te-ai 
aştepta, prentru că are altele pe cap şi 
nu-i mai stă gândul la iubire. Fii alături 
de el să-şi rezolve problemele, pentru 
că are nevoie de susţinerea ta. 

peşti
Dacă la serviciu 
atmosfera e 
tensionată şi 
încărcată de 
contradicţii, 

măcar acasă te bucuri de mai multă 
armonie. Ai sufletul plin de energie 
negativă, dar copiii şi partenerul te 
ajută să uiţi de griji şi să te relaxezi. 
Poate ai nevoie de câteva zile libere 
pentru că trebuie să te detaşezi de 
stres o vreme. Apare şansa unei 
împăcări ce restabileşte buna comu-
nicare cu o rudă cu care erai certat. 

muzeul de artă palatul Baroc: expo-
ziţia de sculptură şi desen „Absenţe 
încercuite” a artistului Maxim Dumi-
traş, deschisă până la 16 octombrie. 

galeria Calina: expoziţia de pictură 
„Possible Pasts” semnată de artistul plastic 

23.09
În 1913, francezul roland 
Garros devine primul 
aviator care traversează 
marea mediterană, zbu-
rând din sudul franţei la 
Tunis, capitala Tunisiei.

24.09

În 1982, tenismanul sue-
dez Bjorn Borg se retrage 
din activitate la vârsta de 
26 ani. De-a lungul cari-
erei a cucerit 11 titluri de 
“grand slam”: 6 la roland 
Garros şi 5 la Wimbledon. 
a fost lider al topului aTP 
între 1978-1980.

25.09
În 2005, spaniolul 

fernando alonso devine 
cel mai tânăr pilot care 
câştigă titlul mondial de 
formula 1, la vârsta de 24 
ani şi 58 zile, depăşind 
recordul lui emerson 
fittipaldi.

26.09
În 2005, Paolo maldini 
evoluează pentru a 571-a 
oară în Serie a, în vic-
toria lui milan în dauna 
lui Treviso, depăşind 
recordul lui Dino Zoff, 
de 570 meciuri, stabilit 
între 1961-1983. maldini a 
debutat în Serie a pe 20 
ianuarie 1985, contra lui 
udinese.

27.09
În 1908, compania Gene-
ral motors este fondată 
în flint (michigan, Sua) 
ca un holding al compa-
niei Buick, controlată de 
William Durant. În 1911, 
Durant împreună cu 
louis-Joseph chevrolet 

vor bune bazele compa-
niei chevrolet motor car, 
care în 1918 va fi preluată 
de General motors.

28.09
În 1958, se desfăşoară 
meciul de deschidere din 
cadrul primului campio-
nat european de fotbal. 
uniunea Sovietică învin-
ge ungaria, cu 3-1. Tot 
ea va câştiga şi trofeul, 
după finala cu iugosla-
via, de pe 10 iulie 1960. 
la turneu au participat 
18 naţionale.

29.09
În 1971, chelsea învinge 
pe Jeunesse hautchara-
ge (luxemburg), cu 8-0, 
în manşa întâi al primului 
tur al cupei cupelor. În 
returul de pe Stamford 
Bridge, londonezii se vor 
impune cu 13-0. Scorul 
general de 21-0 reprezin-
tă un record al fotbalului 
european.
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„Wall Street: Money Never 
Sleeps” este o poveste 
despre bani făcuţi cu orice 
preţ şi oameni care ar face 
orice ca să poată pătrunde 
în cel mai exclusivist club 
de bogăţie şi putere. În ace-
laşi timp, spune povestea 
încercărilor unui bărbat 
disperat de a se apropia din 
nou de fiica sa - o legătură 
ameninţată şi de eforturile 
la fel de mari de a fi reprimit 
în lumea pe care a lăsat-o în 
urmă. Gordon Gekko (Mi-
chael Douglas), după anii 
de închisoare pentru fraudă 
bursieră, spălare de bani şi 
înşelăciune, iese pe porţile 
Instituţiei Corecţionale 
Federale un om schimbat. 

Nemaifiind regele de pe 
Wall Street, Gekko e neras, 
cu părul ciufulit. Nimeni nu 
e acolo ca să-l întâmpine, 
nici măcar fiica lui Winnie, 
de care e înstrăinat, niciu-
nul din colegii lui de pe Wall 
Street, care n-au stat degea-
ba în lipsa lui, acumulând 
averi din ce în ce mai mari. 
După opt ani de închisoare, 
Gekko este acum singur şi 
un proscris.

sPecTAcole
Teatrul maghiar de stat 
Csiky gergely: joi, 23 
septembrie, ora 19, Sala Mare 
„Întoarcerea lui Ulise”, re-
gia: Balázs Zoltán. 

Filarmonica „Banatul” 
Timişoara: vineri, 24 
septembrie, ora 19, Concert 
simfonic, dirijor Radu Popa.
În program lucrări de Geor-
ge Enescu, Violeta Dinescuşi 
Michael Pepa.

Teatrul maghiar de stat 
Csiky gergely: vineri, 24 
septembrie, ora 19,

parcarea Hotelului „Timi-
şora”, one-woman show 
„Mady-Baby” cu Borbély B. 
Emília.

Teatrul german de stat 
Timişoara: sâmbătă, 25 
septembrie, ora 19, „Grăsani 
în fustă”, autor: Nicky Silver, 
regizor: Simona Vintilă.

Teatrul naţional Timişoa-

ra: sâmbătă, 25 septembrie, 
şi duminică, 26 septembrie, 
ora 19, Studio 5, „Iaacovi şi 
Leidental” de Hanoch Levin, 
un spectacol de Mihaela 
Lichiardopol.

domul Timişoara: dumi-
nică, 26 septembrie, ora 19, 
Recital Anne Robert (Canada) 
- vioară şi Jacques Boucher 
(Canada) - orgă.

Opera naţională Timişoa-
ra: duminică, 26 septembrie, 
ora 19, deschiderea stagiunii 
2010-2011 Il Maestro di Cap-
pella si Gianni Schicchi.

Filarmonica „Banatul”: 
duminică, 26 septembrie, ora 
19, „Poeme nocturne” cu Trio 
Contraste.

Teatrul maghiar de stat 
Csiky gergely: luni, 27 sep-
tembrie, ora 19, Sala Mare „Ai 
lăv iu” de Jimmy Roberts - Joe 
DiPietro,  regia: Puskás Zoltán.

Vă daţi seama!... Normal... 
Ne-am străduit... Mister 
ne-a pus bine în teren... nu 
e treaba mea să... ţin să 
le mulţumesc fanilor care 
au fost alături de noi...etc. 
Cam ăsta este, în rezumat, 
discursul fotbalistului român 
după o partidă încheiată în 
sublimul nostru campionat. 
Vă daţi seama că exprimarea 
lasă de dorit. În fond nimeni 
nu le cere „actorilor” de pe 
dreptunghiul verde să aibă 
abilităţile de vocabular 
ale unui orator, numai că 
prestaţia verbală este de 
cele mai multe ori egală cu 
cea din teren. Adică săracă. 
Stereotipiile verbale s-au 
înmagazinat în timp, în prin-
cipal, din cauza „insistenţei” 
cu care televiziunile, aşa zis 
naţionale, insistă agasant 
ca fotbaliştii să îşi exprime 
păreri în afara gazonului.
Nu e de mirare acest lucru 
cu cât, deunăzi, pentru a nu 
ştiu câta oară, un moderator 
umflat, la propiu, se trăgea 
pe burta slinoasă cu invita-
ţii şi cu cei contactaţi prin 
telefon folosind un limbaj 
de drucker de berărie. Păi şi 
atunci bieţii fotbalişti la ce 
nivel de discurs trebuie să se 
raporteze? Aşa se cântă, aşa 
dansăm!
În rest... Poli rămâne neîn-
vinsă în competiţia internă 
chiar dacă jocul nu convinge. 
Unde am fi acum în clasa-
ment dacă măcar două din 
egalurile alea „sublime” ar 
fi fost victorii? A devenit un 
lucru comun ca poliştii să 
alerge după rezultat după 
ce adversarul o bagă în aţe. 
Scenariul ăsta îmi creează o 
permanentă stare de discon-
fort psihic.
Trecerea lui Contra în pos-
tura de antrenor a suscitat, 
firesc, o serie de comenta-
rii unele chiar acide. Deşi 
sunt foarte tentat, ca orice 
microbist, mă feresc să trag 
concluzii. E prematur. Ca om 
care a stat şi la catedră mă 
încumet, totuşi, să îi dau un 
sfat lui Cosmin: să încerce 
să nu îl mai ia valul neputin-
ţei jucătorilor şi să intre în 
teren, pentru că a doua oară 
s-ar putea să nu mai nime-
rească bara şi atunci…chiar o 
dă în bară. Vă daţi seama!

iOan gOgOŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Prin modificarea băncii 

tehnice de săptămâna tre-
cută, Cosmin Contra este al 
10-lea antrenor principal pe 
care îl are Poli, de după pre-
luarea clubului de către BkP, 
în iarna lui 2005. De aseme-
nea, la Alin Artimon echipa 
nu a mai fost condusă de un 
tehnician originar din Timi-
şoara.

Predecesorii lui “Guriţă”, 
în marea majoritate antre-
nori cu experienţă, nu au 
îndeplinit visul suflării “alb-
violete”: cucerirea unui tro-
feu. De altfel, cu excepţia lui 
Uhrin şi Sabău, nimeni nu 
a antrenat Politehnica de-a 
lungul unui campionat în-
treg, fiind destituiţi pentru 
rezultate modeste şi, mai 
ales, pentru evoluţii necon-
vingătoare, care nu reflectau 
deloc investiţiile în echipă.

Gabi Balint, actualul se-
lecţioner al Moldovei, a fost 
cel mai eficient antrenor pe 
care l-a avut gruparea bănă-
ţeană. În returul sezonului 
2008/09, în care Poli a fost 
cel mai aproape de titlu de 
campioană, a înregistrat 10 
victorii din 16 posibile. De 
altfel, dacă nu ar fi fost eşe-
cul de pe stadionul Dan Păl-
tinişanu cu Unirea Urziceni, 
rivala la locul întâi, Balint ar 
fi intrat cu adevărat în isto-
ria clubului. Şi cu ajutorul 
punctelor obţinute de Duşan 
Uhrin Jr. în prima parte a 

stagiunii respective, timişo-
renii au adunat atunci cele 
mai multe puncte (67) într-o 
ediţie de campionat, perfor-
manţă care va fi tot mai greu 
de egalat.

Chiar dacă despre el se 
spune că este antrenorul 
cu care Poli a pierdut două 
finale de Cupa României, 
Vali Velcea are un procent 
excelent de victorii, câşti-
gând jumătate din meciuri-
le din campionat în care a 
fost “principal”. Şi celălalt 
secund al lui Contra, Iosif 
Rotariu, a pregătit-o pe Poli, 
el asigurând interimatul la 
patru partide, fără însă să în-
registreze vreo victorie.

Cel mai slab procent de 
reuşită îl are sârbul Vladimir 
Petrovic, care a repurtat nu-
mai două succese pe banca 
Politehnicii. E drept, a stat şi 
cel mai puţin la cârma “alb-

violeţilor”, doar şapte etape. 
Totuşi, a preluat naţionala 
Serbiei fără să fi cunoscut 
înfrângerea în Liga 1.

Unii s-au grăbit să-l com-
pare pe Cosmin Contra 
cu Pep Guardiola. Lucru 
eronat, numai şi dacă ne 
gândim că tehnicianul Bar-
celonei a fost propulsat la 
conducerea echipei mari 
după ce şi-a făcut uceni-
cia la satelitul catalanilor. 
Contra a devenit principal 
fără să mai aibă tangen-
ţă anterior cu această 
meserie. Pe lângă sar-
cina de a îmbunătă-
ţii situaţia echipei 
în clasament, fos-
tul internaţional 
mai are o misi-
une, la fel de 
importantă: 
să readucă 
suporterii la 

stadion. De când Anton Do-
boş a reînviat fotbalul de 
prima ligă la Timişoara, 
pe Dan Păltinişanu nu 
s-a înregistrat în ni-
ciun sezon o audienţă 
mai slabă decât cea 
de acum, media ajun-
gând la aproximativ 
5.000 de spectatori/
meci.

Al 10-lea antrenor  
din ultimii șase ani

PUBLICITATE

Răzvan Boar, deschisă până la 7 octombrie.

Centrul Cultural Francez: expoziţie 
ulei pe pânză „Pentru cunoscători” a 
pictorului Sorin Scurtulescu, deschisă 
până la 27 septembrie.

iulius mall, etajul i: expoziţia „Art Is 
Lifestyle/ Arta este lifestyle” prezenta-
tă de Galeria Jecza cu lucrări de Horia 
Damian, Peter Jecza, Ioan Augustin 
Pop, Cristian Sida, Gheorghe Fikl ș.a.

anTrenor Sezon număr de vicTorii procenT de reuşiTă

Cosmin Olăroiu 2004/05

2005/06 14 (din 27 posibile) 51,8%

Gheorghe Hagi 2005/06 5 (din 16 posibile) 31,2%

Sorin Cârţu 2006/07 5 (din 12 posibile) 41,6%

Alin Artimon 2006/07 4 (din 9 posibile) 44,4%

Valentin Velcea 2006/07

2008/09 6 (din 12 posibile) 50%

Duşan Uhrin jr. 2007/08

2008/09 26 (din 51 posibile) 50,9%

Gavril Balint 2008/09 10 (din 16 posibile) 62,5%

Ioan Ovidiu Sabău 2009/10 15 (din 34 posibile) 44,1%

Vladimir Petrovic 2010/11 2 (din 7 posibile) 28,5%

PUBLICITATE



16 I 23 - 29 Septembrie 2010, nr 120
D’ale ceTăŢii

Cred că una din cele mai 
insalubre clădiri din Bucu-
reşti e Casa Presei, fosta Casa 
Scânteii… Locul în care poţi 
să întâlneşti zilnic, “forma-
tori de opinie”, jurnalişti, 
intelectuali celebri, prezenta-
tori TV, toţi venind la serviciu 
acolo. Ca să gaseşti un loc 
de parcare poţi să te învârţi 
zeci de minute… Odată 
ajuns, descoperi o clădire 
în paragină, ticsită de câini 
vagabonzi, cu lifturi prăfuite, 
fără uşi, cu scări murda-
re, soioase… Prin preajmă 
găseşti câteva chioşcuri de 
termopan de unde poţi să 
ciuguleşti câte ceva de mân-
care…
Mi-am amintit de Casa Presei 
deschizând siteul celor de la 
New York Times. Ziarul împli-
neşte 159 de ani şi culmea, 
se pregăteşte să-şi închidă 
versiunea de print. Arturh 
Sulzberger jr. tocmai a de-
clarat că într-un viitor incert, 
ziarul va înceta să mai apară 
în versiunea tipărită. Acum 
New York Times cheltuie, 
anual, aproape 200 milioane 
dolari şi obţine venituri de 
aproximativ 150 milioane 
dolari din online.
Am avut ocazia să vizitez o 
mică parte a redacţiei “NY 
Times” şi atunci a fost prima 
dată când mi-am amintit de 
mizeria din Casa Presei de la 
Bucureşti… Acum, adeseori 
când ajung prin Casa Presei 
îmi amintesc de normalitatea 
pe care am întâlnit-o acolo. 
Locuri în care dimineaţa vin 
la serviciu formatorii de opi-
nie. Locuri diferite, din lumi 
diferite…Cu opinii despre 
viaţă la fel de diferite…
Dacă sunteţi din Bucureşti 
sau ajungeţi prin preajmă, 
merită să vizitaţi Casa Pre-
sei…Nimeni nu vă va împie-
deca. Doar câinii vagabonzi 
aciuaţi prin holuri…

Dan Negru

Diferenţe

Duminică
26 septembrie

Vreme  
închisă,  
va ploua  
moderat
minima: 11° c
maxima: 19° c

miercuri
29 septembrie

Vreme închisă,  
cer mai mult  
acoperit, condiţii  
de ploaie.
minima: 8° c
maxima: 17° c

marţi
28 septembrie

Temperaturile  
vor scădea  
simţitor, va  
ploua moderat.
minima: 8° c
maxima: 15° c

Luni
27 septembrie

Cer mai mult  
noros, se vor  
înregistra  
averse de ploaie.
minima: 9° c
maxima: 17° c

Sâmbătă
25 septembrie

Cer mai mult  
noros, moderat 
se vor înregistra 
precipitaţii.
minima: 11° c
maxima: 22° c

Vineri
24 septembrie

Cer parţial  
noros ziua,  
temperaturile  
scad uşor.
minima: 11° c
maxima: 22° c

Joi
23 septembrie

Cer mai mult 
senin,vreme 
frumoasă, noaptea 
condiţii de ceaţă.
minima: 9° c
maxima: 24° c

meteo

reţeta săptămânii

... zVonuri ... bârFe ... combinaţii ... zVonuri ... bârFe ... combinaţii ...

Pilaf englezesc cu peşte 
afumat. Kedgeree este 
numele uneia dintre cele 
mai îndrăgite mâncăruri 
englezeşti al cărui nume şi 
origine vin din India.
Khich, originalul indian 
are, în mare, aceleaşi 
ingrediente de bază (orez, 
peşte, ou), un plus de linte 
şi arome mai multe şi mai 
concentrate.Versiunea 

adaptată de coloniştii 
britanici este mai potrivită 
pentru gusturile insulari-
lor englezi şi, în general, 
pentru europeni.

ingredienTe:
- 200 g orez basamati 
(considerat cel mai bun 
din lume, are bobul lung, 
este parfumat şi dacă este 
corect gătit are o textură 
absolut excepţională). Se 
poate cumpăra din orice 

supermarket
- 250 g file de peşte afumat,
- 50 g unt,
- o legătură de ceapă verde,
- 2 linguriţe de curry (con-
diment asiatic cu ghimbir, 
scorţişoară, ardei iute, 
fenicul, coriandru, usturoi, 
ceapă etc.)
- 450 ml supă de pui, 
- 2 linguri de smântână,
- 2 ouă fierte tari,
- pătrunjel tocat, piper şi 
sare după gust.

mOd de preparare:
Ceapa se curăţă şi se taie 
rondele (inclusiv frunzele). 
Peştele se spală şi se taie în 
cubuleţe. Untul se pune la 
topit într-o cratiţă. Se adaugă 
ceapa şi se sotează uşor. Se 
adaugă orezul, praful de 
curry, supa de pui şi se ames-
tecă totul bine. Când începe 
să fiarbă se acoperă vasul, 
se reduce focul la minim şi 
se lasă să fiarbă pentru 12 
minute fără să amestecăm. 

Se trage cratiţa de pe foc se 
adaugă peştele, pătrunje-
lul, smântâna, se acoperă 
din nou şi se mai lasă astfel 
pentru 5 minute până se 
încălzeşte peştele. Se aduce 
la masă cu ouă fierte tari, 
tăiate sferturi pe lungime. Se 
serveşte, de obicei, la micul 
dejun cu pâine prăjită.

Kedgeree

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Trustul Agenda 
şi-a schimbat 
stăpânul

După aproape două dece-
nii în care a funcţionat ca o 
adevărată pepinieră de jur-
nalişti, Trustul Agenda şi-a 
schimbat stăpânul. De la 1 
octombrie 2010, toate pu-
blicaţiile scoase pe piaţă de 
mogulul Zoltan Kovacs vor 
aparţine austriecilor de la 
„Inform Media”, care, după 
câţiva ani de aşteptare, şi-au 
văzut visul preluării concu-
renţei de pe online împlinit. 
Suma tranzacţiei nu a fost 
făcută publică, însă zvonerii 
au avansat cifra de 800.000 
de euro, un preţ care altăda-
tă - când refuza şi oferte de 
şapte milioane de euro - l-ar 
fi făcut pe Zoli să moară de 
râs. „Inform Media” este o 
companie de publishing a 
grupului austriac „Vorarl-
berger Medienhaus”.

Blonda lui Bote este bisexuală?

Noua iubită a lui Cătă-
lin Botezatu este nimeni 
alta decât timişoreanca 
Violeta Babliuc. Cei doi 

s-au cuplat în cadrul unei 
emisiuni de pe un post 
naţional. S-au cuplat e 
un fel dea spune, pentru 
că orientările sexuale ale 
noii blonde a lui Bote par 
a fi altele decât cele nor-

male. Cel puţin în lumea 
virtuală, acolo unde foto-
modelul timişorean recu-
noaşte că ar avea o relaţie 
mai specială cu Andrada 
Ersek, o altă pretenden-
tă la titlul de „blonda lui 

Bote”. Cele două şi-au 
etalat pe profilurile de pe 
Facebook poze fierbinţi, 
în care sunt destul de in-
time. Ne întrebăm acum: 
relaţia cu Bote e doar  de 
faţadă? 

Fast & Furios pe Bega Donaţie surpriză

Bârfă super-adevărată,  
confirmată din „n” surse

Bârfă posibil adevărată, 
povestită la prima mână, 
confirmată dintr-o sursă

Nu am văzut cu ochii 
mei, povestită la mâna 
a doua sau a treia...

O vizită cel puţin ciu-
dată a avut loc la începu-
tul săptămânii trecute 
la Primăria Timişoara. O 
doamnă tânără şi foar-
te frumoasă a intrat în 
biroul viceprimarului 
Sorin Grindeanu, înso-
ţită de bodyguarzi şi de 
fotograf, şi s-a prezentat 
ca fiind impresara a lui 
Placido Domingo. Vizita 
femeii a fost manage-
riată de impresarul de 
fotbalişti Cristia Opria, 
care a adus stafful oas-
pete la Primărie cu un 
bolid Rolls Roys. Doam-
na, de origine română, a 

prezentat un album cu 
fotografii în care era ală-
turi de mari figuri prin-
ciare ale Europei. Grin-
deanu a avut tot timpul 
impresia că se afla la ca-
mera ascunsă şi credea 
că din moment în mo-
ment i se va spune că to-
tul a fost o farsă. Finalul 
vizitei a oferit, însă, altă 
surpriză: către Primăria 
Timişoara a fost făcută 
o donaţie de 100.000 
de euro, bani care să fie 
folosiţi în scopuri de bi-
nefacere. Donaţia poate 
fi acceptată numai după 
verificarea cecului emis 
şi după aprobarea de 
către Consiliul Local Ti-
mişoara.

Ideea unor investitori ita-
lieni de a amenaja o pistă de 
karting într-o hală de pe Calea 
Şagului, închiriată de la nişte 
conaţionali, se profilează din 
start ca o afacere ce va trebui 
creditată din greu până va in-
tra în viteza profitului. Acest 
diagnostic a fost relevat de ana-
liza SWOT a firmei, efectuată 
de un grup de contabili free-
lanceri, care a scos în evidenţă 
faptul că doar pentru acope-
rirea chiriei lunare, care se 
ridică la circa 10.000 de euro, 
karturile ar trebui să circule 
non-stop pe serpentinele pistei 
nu mai puţin de 5,3 ore pe zi.

Iar hala să fie gazdă ospi-
talieră pentru cel puţin 1000 
de împătimiţi ai kartingului 
în fiecare luna. Cu siguranţă, 
pentru a repara această proble-
mă de circuit fiscal, campionii 
italieni vor trece din nou pe 
la concurenţă, respectiv kar-
todromul Şcolii de Şoferi Isac, 
din cartierul Freidorf, pentru a 
înţelege cum se scoate profitul 
rapid şi furios din sportul ex-
trem cu adrenalină...

Pagina de pe Facebook a Violetei unde declară că este  într-o 
relaţie cu Andrada Ersek

Andrada Ersek şi Violeta Babliuc într-un moment „intim“ , 
într-o fotografie postată tot pe Facebook

Zoltan Kovacs


