
Festivalul Vinului
Miresme ameţitoare de vin proaspăt, must 
din cel mai parfumat, struguri cu bobul 
auriu şi dulce, precum şi bucate alese, numai 
bune de stropit din belşug! Se pregăteşte 
Festivalul Vinului la Timişoara. De vineri şi 
până duminică pe platoul de la stadionul Dan 
Păltinişanu va începe o nouă ediţie a festivalu-
lui. Licorile născute din podgoriile Recaşului şi 
mâncarea apetisantă merg mână în mână cu 
muzica. Aşa că, din programul de la Festi-
valul Vinului nu lipsesc interpreţii de muzică 
populară, trupe rock, blues şi pop. 

Liga Europei la Box
România – Slovacia, din cadrul Ligii Europene 
de Box se va desfăşura vineri, 29 octombrie 
de la ora 18.00, în sala „Constantin Jude”. Este 
unul din cele mai imporante evenimente de 
box ţinute la Timişoara. Tricolorii au nevoie de 
victorie vineri, după ce au pierdut încleştarea 
cu Polonia. Românii au obţinut doar cinci 
puncte din cele 14 puse în joc. Organizatorii 
au pregătit un veritabil spectacol. Ringul va fi 
montat în mijlocul sălii şi va fi îmbrăcat în la-
sere. La intrarea în ring, fiecare sportiv român 
va fi acompaniat de muzică şi va fi primit cu 
jocuri de lasere, de lumini şi mult fum.

Opinia Timișoarei
28 Octombrie  - 3 Noiembrie 2010    Numărul 125, aNul 3

www.opiniatimisoarei.rosăptămânal regional independent

actualitate
Ciuhandu, urecheat de 
Corpul de Control al 
primului Ministru (IV)
Raportul final cuprinde  
un număr de nouă măsuri 
dispuse pentru remedierea 
deficienţelor constatate.

4

interviu
„Ar fi bine ca premierul să lase pe 
altcineva în loc, pentru  
că a intrat într-un  
con de umbră“
Interviu cu Ion Răducanu, 
preşedinte al  
UNPR Timiş

11

Prognoza în weekend - 29 - 31 octombrie
Duminică
18

o C
Sâmbătă
16

o C
Vineri
13

o C

astăzi ai  
suplimentul  
Eco &  
Deco
paginile 7 - 10

radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

www.opiniatimisoarei.ro

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro

Modelul american de case din lemn are concurenţă în România: casele eficiente. Mai ieftine de cât orice altă  variantă de pe piaţă, casele care se folosesc de energiile alternative sunt soluţia ideală. O casă eficien-tă înseamnă o casă ale cărei costuri de întreţinere sunt reduse la minimum, printr-o mai bună izolare termică şi fonică, un sistem optim de încălzire şi un consum mai mic de energie. Costurile de întreţinere ulterioară sunt cu 10-15% mai mici, din cele ale unei case clasice. Diferit este că în  funda-ţia unei case eficiente este aplicat un strat de izolare hi-dro-termică, pentru evitarea apariţiei punţilor termice, care se pot forma între cele două unităţi cu temperaturi diferite. Pentru pereţi sunt mai multe variante, însă sis-temele moderne (ICF) sunt cele mai recomandate, pen-tru că îmbină perfect într-o unică soluţie rezistenţa, si-guranţa şi izolarea. La acope-riş, singura diferenţă faţă de unul clasic este norma dublă sau triplă de izolare termică şi fonică, care se poate face atât cu materiale clasice cât şi avansate.

Un prim element foarte im-portant sunt ferestrele casei. Suprafaţa totală a vitrării nu trebuie să depăşească 20% din suprafaţa totală a zidurilor ex-terioare, deoarece prin sticlă se pierde cea mai mare cantitate de căldură, iar vara se câştigă.  Se foloseşte sticla tripan (3 foi de sticlă) cu emisivitate redu-să deoarece are performanţe aproape duble faţă de o sticlă termopan (2 foi de sticlă).80% din banii cheltuiţi pen-tru întreţinerea unei locuinţe clasice reprezintă costul pen-tru energia necesară încălzirii. Peste 50% din această energie se risipeşte în momentul în care deschidem ferestrele. O fereastră deschisă pentru aerisire permite pătrunderea zgomotului, prafului şi a altor mirosuri care pot influenţa negativ confortul. Din acest motiv, orice casă eficientă are un sistem propriu de ventila-ţie. Aerisirea se face eficient, printr-un sistem care operea-

ză cu costuri minime, iar 80% din energie este recuperată.Un alt factor important este încălzirea eficientă a lo-cuinţei. Cel mai bun sistem de încălzire a unei locuinţe este acela a cărui exploatare costă cel mai puţin, necesită  inter-venţie de manipulare mini-mă şi nu te face să depinzi de surse de energie epuizabile. O  variantă optimă este accea prin care transferul căldurii din mediul înconjurător în interiorul casei se face prin intermediul unei pompe de căldură, care este folosită atât pentru încălzire, cât şi pen-tru obţinerea apei calde me-najere. Pe parcursul anului, deşi temperatura exterioară variază considerabil de la un anotimp la altul, temperatura din interiorul solului rămâne relativ constantă, fapt ce de-monstrează că pământul are capacitatea de a absorbi şi de a stoca energia termică. Deoa-rece pompele folosesc căldura din mediul înconjurător, sunt considerate a fi o sursă de ”energie regenerabilă”. Dacă pompa de căldură este completată cu unul sau două panouri solare, costurile de exploata-re devin cu 90% mai mici pe timp de vară şi cu 65% pe timp de iarnă, faţă de încălzirea cu gaz metan.

CROMOTERAPIE

În  fundaţia unei case e ciente este aplicat un strat de izolare hidro-termică, pentru evitarea apariţiei punţilor termice.
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Casele e cente – concurenţa pentru cele de lemn

Cât de 
sănătoase sunt apele minerale îmbuteliate?        pagina 8

Un pod vechi - o mansardă modernă             pagina 9Canalizarea nu este coş de gunoi!

Culorile încăperilor de azi, medicamentele de mâineCulorile nu sunt doar o încântare pentru ochi şi suflet. Folosite cu price-pere, ele au puterile unui vraci nevăzut. Este dovedit aptul că organismul nostru poate fi influenţat în moduri specifice de culorile din jur. Cromoterapia este conside-rată o metodă alternativă şi non-invazivă de tratament. Specialiştii spun că puteţi vindeca de anumite stări, prin simpla şedere într-un  spaţiu colorat într-o anumită culoare. Este recomandat ca în fiecare cameră să olosiţi maxim trei culori, nuanţele din acestea pot fi de câte eluri vă ace să vă simţiţi conortabil. Este de evitat haosul de culori, 

acesta transmite starea care îi poartă numele. O com-binaţie perectă vă poate induce o anumită stare. De exemplu, culorile predomi-nante pentru dormitor ar trebui să fie verde, portoca-liu sau galben. Sunt bene-fice pentru relaxare, calm, odihnă şi ajută la reumatism, tensiune mare şi depresie. Pentru camera de zi, sunt recomadate culorile roz şi violet, culori pozitive  care bine-dispun, oeră încrede-re şi energie. În bucătărie, accesorile în culoarea roşie ajută la inspiraţie, iar pentru baie, cel mai potrivit este albastrul. Dintr-o combinaţie armonioasă puteţi lua câte puţin din fiecare culoare.

Primele exem-plare de arici pitici africani cu linie genealogică , importate în Ro-mania au pozat pentru rubrica “4ped”.

Dacă sunteţi interesaţi de o astel de casă, sau pur şi simplu de eficien-tizarea locuinţei dum-neavoastră, trebuie să ştiţi că Asociaţia Green Power a pus în rulaj proiectul „Casa eficientă 20102011”. Este destinat tuturor persoanelor care doresc să-şi reducă cos-turile de întreţinere a lo-cuinţei printr-o mai bună izolare termică şi onică, un sistem mai optim de încălzire şi un consum mai mic de energie şi persoanelor care au în vedere construirea unei case eficiente în viitor. Pentru mai multe detalii AGP a pus la dispoziţie un Centru de Oertare unde puteţi primi gratuit inor-maţii complete despre tot ce presupune realiza-rea unei case eficiente.

Consultanţă gratuită
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Cine pe cine repre-
zintă? Cine poate 

spune că vorbeşte în 
numele românilor? 3

Viorel  
Screciu

De ce ar fi trebuit să 
îmi aleg o meserie 
atât de periculoasă 

ca cea de ospătar? 15

Audienţele TV scad 
atât pentru subiecte 
necrofile cât şi pen-

tru cele mondene. 16
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În străinătate la 
schi, împreună cu 

instructorul din 
România. 6

SC „Drumuri municipale” Sa, 
obligată la despăgubiri de 
aproape 300.000 de euro

Anchetă - pagina 5

mirela VlăDuţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Trăiesc în lux, îşi permit 
cele mai exotice vacanţe şi pot 
avea aproape orice şi-ar dori. 
Este vorba despre bogaţii Ti-

mişoarei care figurează în to-
pul multi-milionarilor români. 
Toţi susţin că reţeta succesului 
este garantată de munca şi dă-
ruirea pe care eşti dispus să le 
investeşti şi nu uită de unde au 
plecat. Fie că au pornit cu un 

magazin tip ABC ca să ajungă 
după nici 20 de ani pe locul opt 
al celor mai bogaţi români, fie 
că au primit moştenire o afa-
cere pe care au transformat-o 
într-un imperiu, cei mai avuţi 
timişoreni şi-au dezvăluit, în 

exclusivitate pentru Opinia 
Timişoarei, plăcerile ascunse, 
viaţa de familie şi secretele 
unei afaceri profitabile. Chiar 
dacă în aparenţă sunt oameni 
normali, conturile lor spun 
contrariul.

Casele eficente –  
concurenţa pentru cele de lemn. 7 
Cât de sănătoase sunt apele minerale 
îmbuteliate? 8
Un pod vechi - o mansardă modernă. 9
Canalizarea nu este coş de gunoi! 10

Timp liber - pagina 14
„interzis accesul animalelor” de rodrigo Garcia 
Teatrul Naţional Timişoara: vineri 29 octombrie, ora 19, Sala 2

Se DiStribuie Gratuit îNtr-uN tiraj De 7.500 De exemplare

Careul de aşi al Timişoarei 
la masa bogaţilor
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sport
Unde sunt  
suporterii?
Chiar dacă poli are cel mai 
bun debut de campionat din 
istorie, numărul spectato-
rilor care urmăresc meciurile 
de acasă ale “alb-violeţilor” 
continuă să fie redus 15
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Votul pentru moţiune a repus în 
discuţie problema reprezentativi-
tăţii. Cine pe cine reprezintă? Cine 
poate spune, cu toată îndrep-
tăţirea, că vorbeşte în numele 
poporului român şi este exponen-
tul intereselor celor mulţi? Cât 
de adevărate sunt mărturiile de 
viaţă prezentate în argumentările 
pentru demolarea politicii guver-
nului? Politicienii de vremuri noi, 
în douăzeci de ani de activitate, 
au compromis ideea soluţiei 
politice. Lipsa de consecvenţă faţă 
de propriile platforme ideologi-
ce, zig-zagurile individuale prin 
partide (aşa-numitul „traseism 
politic”, adesea drapat în mantia 
interesului de grup – deh! Numai 
aşa obţinem banii pentru pro-
iectele comunităţii. Sau altceva, 
mai frecvent, invocarea lui „nu 
puteam, cu conştiinţa împăcată, 
să mai rămân acolo!”), lipsa de 
compasiune pentru problemele 
omului mărunt şi ridicatul din 
umeri când vine vremea scadenţei 
şi electoratul vrea să ştie rezulta-
tele efective ale demersurilor po-
litice, toate acestea fac din omul 
politic al României contemporane 
un soi de Darth Vader pe care nu 
ai cum să-l simpatizezi. La rândul 
lor, liderii sindicali nu se simt, 
nici ei, prea confortabil. Numărul 
membrilor de sindicat a scăzut 
continuu, transformarea pieţei 
muncii obligând la mai multă 
flexibilitate şi inovare. Sindicatele 
n-au reuşit nici să preîntâmpine 
deteriorarea condiţiilor de muncă, 
nici să contracareze risipirea 
patrimoniului social, nici să nego-
cieze eficient cu noile patronate 
contractele colective – indiferent 
că este vorba despre o instituţie 
sau firmă, respectiv – despre o 
ramură întreagă. De la Miron 
Cozma încoace, nici nu s-a mai 
văzut o mişcare sindicală de am-
ploare suficient de consistentă ca 
să sperie vreo guvernare. Dar, mai 
ales, cei mai mulţi dintre angajaţii 
activi pe piaţa forţei de muncă 
au constatat cât de mult ne-am 
întors la modelul dublului discurs 
de pe vremea lui Ceauşescu, când 
aveam enumerate pe hârtie cele 
mai minunate realizări şi drepturi, 
dar în realitate… Aşadar, în nume-
le poporului. Cine se mai anunţă? 
Cine mai vrea să fie purtătorul de 
cuvânt al milioanelor de cetăţeni 
ai acestei ţări? Era să uit. Televi-
ziunile. Care şi-au luat în serios 
rolul de mobilizator al naţiunii. 
La o adică, după tele-revoluţie, de 
ce n-am avea şi o tele-guvernare? 
Necazul este altul. Orice discur-
suri mobilizatoare s-ar rosti, de o 
parte sau de alta a argumentării, 
responsabilitatea pentru soarta 
naţiunii o are tot naţiunea. Din 
păcate, vocile foarte zgomotoase 
de pe scena publică nu produc 
soluţii realiste, măcar pe termen 
mediu, ca să vedem cum vom fi 
un popor european adevărat, nu 
doar o populaţie mânată încoace 
şi încolo, de interesele conjunctu-
rale ale unor lideri care au pierdut 
contactul cu lumea reală.

În numele  
poporului

Mariana Cernicova
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Cum trăiesc timişorenii di n topul milionarilor
Emil Cristescu spune că 

prima sa afacere a fost imediat 
după Revoluţie şi a fost înce-
pută alături de fratele său, Ma-
rius. La Revoluţie, Emil Crites-
cu era student la Facultatea de 
Electronică şi Telecomunicaţii 
şi se vedea mai degrabă ca an-
gajat în domeniul cercetării. 
“Nu cunoşteam noţiunea de 
om de afaceri. Revoluţia mi-a 
deschis noi orizonturi şi, îm-
preună cu fratele meu Marius, 
am pornit pe un drum pe care 
nici nu visam atunci, drum 

care astăzi înseamnă Bega 
Grup. În 1990 am înfiinţat îm-
preună cu fratele meu primul 
nostru SRL, un magazin cu 
“de toate” în zona Complexu-
lui Studenţesc. Anii 1993-1997 
au însemnat Petrobanat şi un 
lanţ de 12 benzinării, iar mai 
apoi, în 1997 achiziţionarea 
magazinului Bega şi moder-
nizarea acestuia. Undeva în 
această perioadă am câştigat 
primul million şi a fost vorba 
de multă muncă”, şi-a amintit 
Emil Cristescu.

Criza arde conturile
Criza economică a afec-

tat grupul de firme Bega, iar 
efectele se simt indirect. “Pe 
zona de producţie, pe par-
cursul anului trecut ne-am 
confruntat cu foarte multe 
falimente ale clienţilor sau 
furnizorilor. De asemenea, în 
imobiliare s-au simţit efecte-
le crizei. Depăşim 10 milioa-
ne de euro buget investit în 
extindere şi modernizare în 
două proiecte mari în turism 
pe care nu ne permitem să 

Pornit în afaceri ime-
diat după 1990, dintr-un 
sediu de firmă aflat într-o 
garsonieră de pe strada 
Lev Tolstoi din Timişoara, 
mehedinţeanul Georgică 
Cornu a avut o ascensiune 
fulminantă în mediul de 
afaceri bănăţean. În nici 
20 de ani, a adunat o ave-
re impreionantă, de peste 
160 de milioane de euro, 
cu care, în prezent, se cla-
sează pe locul 38 în Topul 
300 al celor mai bogaţi ro-

mâni, întocmit de revista 
Capital. Tranzacţiile cu 
materiale de construcţii şi 
metalurgice, cu care a de-
butat în afaceri după ple-
carea din funcţia de şef al 
Serviciului Aprovizionare 
din cadrul AEM, au trecut 
pe planul doi după ce, în 
anul 2000, a achiziţionat 
firma Confort Timişoara. 
Imediat a intrat pe piaţa 
licitaţiilor lucrărilor de an-
vergură şi, astfel, a ajuns 
să reabiliteze reţelele ur-

bane de termoficare din 
Drobeta Turnu Severin, 
Făgăraş şi alte oraşe din 
ţară. 

afaceri cu statul
Treptat, a început să-

şi depună candidatura 
pentru modernizarea şi 
întreţinerea străzilor din 
Timişoara, câştigând con-
tracte de zeci de milioa-
ne de euro. „Afacerile de 
anvergură se fac cu banii 
băncilor, nu cu banii pro-

Aflat la mijlocul To-
pului 300 a celor mai 
bogaţi români, pe locul 
143, medicul de origine 
siriană Ahmad Jabri Ta-
brizi resimte acut criza 
economică, care aproape 
că i-a înjumătăţit averea. 
Dacă în 2008 se lăuda cu 
un “mărunţiş” de peste 
70 milioane de euro, la 
ora actuală proprietăţile 
şi conturile sale mai valo-
rează “doar” în jur de 40 
milioane de euro. “Nu mă 

întrebaţi cum am făcut 
primul milion, în condi-
ţiile în care în SUA, spre 
exemplu, un milion de 
dolari se adună greu, de-a 
lungul a generaţii întregi! 
A fost o perioadă în care 
am intrat în afacerile cu 
ţigări, cafea, alcool şi alte 
mărfuri de import ce se 
vindeau ca pâinea caldă. 
Sigur, a fost nevoie de o 
doză de curaj, dar, în via-
ţă, cine nu riscă, nu câşti-
gă!”, spune Ahmed Jabri 

Tabrizzi, amintindu-şi că 
o perioadă s-a aflat şi în 
vizorul organelor de ur-
mărire penală.

„Doctorul”, în  
vacanţe exotice

Cu banii câştigaţi din 
aceste afaceri de nişă, 
„Doctorul”, cum este cu-
noscut în viaţa mondenă 
a Timişoarei, şi-a achiziţi-
onat spaţii comerciale în 
diferite zone ale oraşului, 
pe care le-a transformat în 

Moştenitorul fabricii de 
confecţii Moda Tim a reuşit să 
„îşi croaiscă” drumul în afa-
ceri, devenind un prolific dez-
voltator de imobiliare pentru 
sectorul business din Banat. A 
preluat afacerea la 27 de ani, 
iar acum, la 40 de ani a ajuns 
în topul celor mai bogaţi oa-
meni din România pe locul 
239, în topul întocmit de Ca-
pital. Prezenţa în top îl şi fla-
tează pe omul de afaceri, dar, 
pe de altă parte, se simte dez-
amăgit de faptul că figurează 

lângă unii dintre bogaţii iliciţi 
ai României. “Teoretic, sco-
pul unui astfel de top ar fi să 
arate modelele de succes. Din 
păcate, jumătate dintre cei 
prezenţi în top au ajuns acolo 
prin metode dubioase şi doar 
o parte prin creativitate, efort 
şi muncă. Tinerii care văd ast-
fel de topuri trebuie să nu fie 
induşi în eroare de modele 
false. Mă onorează că sunt în 
acel top, dar nu mă onorează 
că mă aflu printre persoane 
care nu ar trebui să fie acolo”, 

a spus Şandor.

Viaţa de familie
Timişoreanul a preluat afa-

cerea după decesul tatălui său 
şi, deşi fabrica există şi acum, 
viziunea sa s-a extins în zona 
imobiliarelor. Fabrica este 
condusă de sora sa Animona 
Huţu şi are 500 de angajaţi. 
Şandor este un om bogat şi 
din punct de vedere familial: 
este căsătorit cu o profesoară 
suedeză şi are doi copii. A fă-
cut liceul de informatică Gri-

le amânăm – investiţia în 
modernizarea Hotelului Ti-
mişoara şi extinderea com-
plexului turistic Arsenal 
Park Orăştie”, precizează 
Emil Cristescu. Dacă ar fi să 
fie luat drept exemplu, de ti-
neri care ar dori să înceapă 
acum o afacere, dar nu au 
fonduri substanţiale pentru 
aşa ceva, sfatul unuia din 
cei mai bogaţi oameni de 
afaceri din Timişoara este să 
caute oportunităţi către zo-
nele insuficient exploatate.

Frate, frate,  
dar brânza...?

Familia a fost de bază în 
dezvoltarea afacerilor, Emil 
Cristescu precizând că îm-
preună cu fratele său, Ma-
rius, funcţionează într-un 
duo perfect. “Marius este 
intuitiv şi speculează foarte 
bine oportunităţile, iar mie 
îmi revine sarcina de a cal-
cula implicaţiile”. În afară 
de afaceri, pasiunile omului 
de afaceri sunt muzica de 
operă, dar şi mersul pe bi-

cicletă. Timişoreanul se află 
în clasamentele oamenilor 
bogaţi încă de când se fac 
aceste topuri, dar opinia lui 
Cristescu este că ar fi trist 
ca un astfel de instrument 
să fie un barometru pentru 
viaţa sa. “Sunt o persoană 
foarte cumpătată. Au fost 
situaţii în care am ajutat cu 
sume consistente persoane 
sau instituţii, în majoritate 
fiind vorba de acţiuni uma-
nitare”, a mai spus Emil 
Cristescu. 

prii. Are mare dreptate 
Ion Ţiriac, când susţine 
acest lucru. Eu am ajuns 
la un nivel de creditare 
enorm pentru un om de 
afaceri, de aproape 100 
milioane de euro. Plătesc 
lunar rate şi dobânzi ban-
care de peste un milion 
de euro. O firmă mare nu 
poate să funcţioneze fără 
credite, iar acum piaţa e 
blocată. În plus, băncile 
jecmănesc firmele, în loc 
să le asigure condiţii de-

cente de creditare. Plus 
că decontările cu statul 
se fac extrem de greu”, 
spune Georgică Cornu, 
care răspunde simplu 
când este întrebat cum 
a făcut primul milion de 
dolari. „Cu multă muncă 
şi perseverenţă!”. Dacă 
în afacerile profilate pe 
construcţii a cunoscut 
apogeul fără să dea „nici 
o şpagă”, după cum spu-
ne când este chestionat 
pe această temă, a eşuat 

parţial în tentativa de 
a investi în presa liberă 
şi a deveni unul dintre 
mogulii Timişoarei. „Am 
avut încredere în buna-
credinţă a unor jurnalişti 
şi am fost dezamăgit!”, 
spune Cornu. O altă in-
vestiţie spre care priveşte 
cu încredere este sătucul 
de vacanţă de la Hernea-
cova, unde milioanele de 
euro desenează, deja, o 
oază de lux unde timişe-
nii se vor putea relaxa.

case de schimb valutar. 
În prezent, lanţul său de 
case de schimb numără 
nu mai puţin de 19 uni-
tăţi, astfel că şi-a câştigat 
renumele de „rege” al ca-
selor de schimb valutar 
din Timişoara. „Româ-
nia a devenit un stat de 
drept, cu legi clare, astfel 
că, astăzi, cred că este im-
posibil să mai aduni din 
afaceri mărunte un mi-
lion de euro”, apreciază 
milionarul timişorean, 

evaluând că actuala cri-
ză economică i-a erodat 
averea cu aproape 40%. 
În 2008 a dat o lovitu-
ră pe piaţa imobiliară, 
cu un teren pe care l-a 
achiziţionat cu 100.000 
de euro şi l-a revândut 
cu 1,7 milioane de euro. 
Recunoaşte că are inves-
tiţi în imobiliare aproape 
8 milioane de euro. Doar 
în centrul Timişoarei 
deţine 2.500 de metri 
pătraţi de spaţii comer-

ciale, din care o parte pe 
strada Alba Iulia, a căror 
valoare de piaţă este de 
peste 15 milioane de 
euro. Anul trecut a di-
vorţat de soţia sa, Silvia, 
astfel că timpul liber şi-l 
împarte între sejururile 
de lux în zone exotice 
ca Bahamas, Costa Rica, 
Republica Dominicană 
şi Jamaica, sportul, prac-
ticând regulat tenisul şi 
înotul, şi întâlnirile cu 
cei trei copii ai săi...

gore Moisil şi Facultatea de 
Calculatoare din cadrul Poli-
tehnicii Timişoara, însă, încă 
de când era student a înce-
put să colaboreze pe proiec-
te de cercetare cu Institutul 
Regal din Stockholm.

Omul de afaceri are o pa-
siune destul de rară, dar care 
îi satisface setae de cunoaşte-
re. “Sunt colecţionar de hărţi 
vechi. Este o îmbinare inte-
resantă de geografie, istorie 
şi artă. Pe lângă asta, îmi 
plac foarte mult călătoriile”, 

a mai spus antreprenorul. Pe 
lângă investiţia în imobiliare 
şi confecţii, familia Şandor 
are o pensiune în localitatea 
Altringen, pe care o numeşte 
“afacerea de suflet”.

reţeta succesului
Dacă ar ajunge să o ia 

acum de la zero, timişorea-
nul spune că nu ar alege să 
emigreze. Şandor este con-
vins că România le oferă 
încă celor care vor să dez-
volte afaceri mari, şansa de 

a câştiga bani mulţi, în timp 
ce străinătatea este opţiunea 
celor care vor doar un trai 
decent. “Emigrarea este o 
soluţie, dar nu pentru toată 
lumea. Cred că România ofe-
ră în continuare mai multe 
oportunităţi, dar dacă vrei să 
fii angajat cu un trai decent, 
se poate să ai şanse mai mari 
emigrând. Ca om de afaceri 
e greu să emigrezi. Acolo 
toate nişele sunt acoperite, 
sunt jucători foarte mari”, 
explică Şandor.

Ahmad 
Jabri  

Tabrizi 
“Regele” 

caselor de 
schimb 

valutar din 
Timişoara

Ovidiu 
Şandor 

Şi-a croit 
drumul spre 

succesul 
imobiliarelor 

de business

Georgică 
Cornu 

„Nababul  
asfaltului”  
şi oaza de  

lux de la  
Herneacova

Emil  
Cristescu

De la un 
magazin 

ABC, la un 
imperiu  

capitalist

580-640 
milioane euro

- industrie

- producţie gaze

- imobiliare

- turism

160 
milioane euro

- construcţii

- media

- comerţ

40-45 
milioane euro

- imobiliare 

- schimb valutar

25 
milioane euro

- textile 

- imobiliare
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GHeorGHe ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Una dintre cele mai impor-
tante societăţi comerciale ale 
Consiliului Local Timişoara, 
SC „Drumuri Municipale” 
SA, este la un pas de a fi exe-
cutată silit pentru o datorie 
de aproape 300.000 de euro. 
Obligaţia de plată a fost insti-
tuită de Tribunalului Timiş, 
prin sentinţa comercială nr. 
1082/PI/2010 pronunţată în 
dosarul 81/30/2010, în care SC 
“Drumuri Municipale” SA a 
fost chemată în judecată de o 
familie a cărei casă a fost dis-
trusă complet de o explozie. 
Dezastrul s-a produs în urmă 
cu doi ani, în luna mai 2008, 
în timp ce drumarii Timişoa-
rei executau o serie de lucrări 
pe strada Alexandru Vlahuţă, 
fără a cunoaşte situaţiile de 
gospodărire subterană, şi au 
fisurat o conductă de gaz. Prin 
sentinţa pronunţată de Tribu-
nalul Timiş în data de 28 sep-
tembrie 2010, SC “Drumuri 
Municipale” SA este obligată 
la plata a 117.000 euro repre-
zentând contravaloarea bunu-
rilor mobile distruse în incen-
diu, 22.669 euro reprezentând 
contravaloarea diferenţă ne-
cesară refacerii locuinţei la 
stadiul fizic existent la data 
producerii exploziei, respec-
tiv 17.05.2008, şi a sumei de 
150.000 de euro cu titlu de da-
une morale. 

“Tot ce-am adunat  
o viaţă, s-a mistuit  
în câteva minute”

Dezastrul s-a produs în 
ziua de 17 mai 2008, când 
o echipă de muncitori de la 
„Drumuri Municipale” a venit 
să execute lucrări de amena-
jare a carosabilului pe strada 
Alexandru Vlahuţă nr. 10. 
Aşa cum s-a întâmplat în alte 
zeci de cazuri când asemenea 
lucrări de mare risc au fost 
tratate cu indolenţă proletară, 
conducta de gaz metan a fost 
deteriorată, ceea ce a făcut ca 
în subsolul casei familiei Sto-
ici să înceapă acumulările de 
gaz. „Am sunat la cei de la Gaz 
şi la Drumuri Municipale şi 

le-am cerut să vină urgent la 
faţa locului pentru a izola con-
ducta din care ieşea gazul. Mi-
au răspuns că o să trimită pe 
cineva. În disperare de cauză, 
am încercat să pun un dop la 
ţeavă, însă nu am reuşit mare 
lucru întrucât gazul avea pre-
siune mare. Mi-am dat seama 
că va urma o explozie şi am 
intrat rapid în casă şi mi-am 
scos în stradă soţia şi nepoţica. 
Cred că am avut zile, pentru 
că, după câteva minute, s-a 
produs o explozie devastatoa-
re, urmată de un incendiu. Tot 
ce am adunat o viaţă, s-a mis-
tuit în câteva minute. N-am 
mai putut recupera nimic”, îşi 
aminteşte proprietarul casei, 
Slobodan Stoici, în vârstă de 
75 de ani. Singura speranţă că 
situaţia sa patrimonială va re-
veni, oarecum, la normal era 
faptul că imobilul, construit 
în anul 1970, era asigurat con-
tra sumei de 100.000 de euro. 
Numai că firma cu care era 
încheiat contractul, ASIROM, 
a refuzat plata integrală a su-
mei cuprinsă în contractul AP 
315581/07.06.2007, argumen-
tând că nefiind daună totală, 
despăgubirea nu poate fi decât 
parţială. Adică suma de 37.750 
de euro, sumă care, dealtfel, 

s-a şi achitat. „Suma asigurată 
reprezintă limita maximă în 
caz de daună totală, situaţie în 
care se propune demolarea, 
iar nu speţa de faţă. Conform 
expertizei întocmite de ex-
pertul Dorel Târnoveanu, nu 
avem o daună totală, ci parţia-
lă”, spun la unison managerul 
Departamentului Daune, Ioan 
Ştefănescu, inspectorul daune 
Maria Iordache şi juristul Lau-
ra Opriş, adică reprezentanţii 
societăţii de asigurări care au 
fost trimişi la „negocierile” cu 
Slobodan Stoici. În condiţiile 
în care suma primită drept 
despăgubire nu acoperea nici 
pe departe costul refacerii 
imobilului, familia Stoici a 
scos la vânzare ceea ce a mai 
rămas din imobilul distrus 

şi terenul, după care s-a mu-
tat într-o casă a unor rude la 
Dumbraviţa. 

„Vom pune sechestru  
pe utilajele şi maşinile  
de asfalt care  
lucrează la drumuri”

Cum era şi firesc, sinistraţii 
septuagenari de pe strada Ale-
xandru Vlahuţă s-au îndreptat 
cu pretenţii de despăgubire 
şi împotriva societăţii a cărei 
angajaţi, prin neglijenţa de 
care au dat dovadă, au pro-
vocat dezastrul. În data de 
07.01.2010 au depus la Tribu-
nalul Timiş o cerere de chema-
re în judecată a SC „Drumuri 
Municipale” SA, în care solici-
tau obligarea societăţii la des-
păgubiri de aproape 300.000 

de euro. „Ca urmare a smul-
gerii conductei ce alimenta 
imobilul subsemnaţilor, din 
contorul aflat în stradă, gazele 
naturale au pătruns în subso-
lul imobilului, iar în jurul orei 
13.30 s-a produs deflagraţia, 
urmată de un incendiu care a 
distrus în întregime imobilul, 
cu toate bunurile care se gă-
seau în acesta. Culpa societăţii 
pârâte este constatată şi de 
către E.ON Gaz Romania, care 
în procesul verbal de cerceta-
re întocmit după producerea 
evenimentului arată că bran-
şamentul, în lungime totală 
de 5.50 m, era poziţionat în 
spaţiul verde la o adâncime 
de 0,57 m, iar responsabila de 
producerea întregului eveni-
ment este SC Drumuri Munici-
pale SA care a efectuat lucrări 
de decopertare a carosabilu-
lui, fără respectarea cerinţe-
lor legale privind calitatea în 
construcţii”, se precizează în 
plângerea adresată instanţei. 
De partea cealaltă, reprezen-
tanţii „Drumurilor Municipa-
le” spun că vinovaţi de produ-
cerea incidentului soldat cu 
distrugerea casei familiei Sto-
ici ar fi E.ON Gaz. „Producerea 
deflagraţiei a fost determinată 
de împrejurarea că lucrătorii 

SC E.ON Gaz Romania nu au 
respectat prevederile legii din 
punct de vedere tehnic atunci 
când au introdus conductele 
de gaz sub carosabil la o adân-
cime necorespunzătoare. Ast-
fel, adâncimea legală potrivit 
standardelor tehnice la care 
trebuia amplasată conducta 
de gaz era de 80 cm, iar adân-
cimea la care a fost amplasată 
conducta în zona respectivă 
era mult mai mică, adică 57 
cm”, spun drumarii în întâm-
pinarea depusă la dosar. Deşi 
sentinţa a fost pronunţată în 
urmă cu o lună, societatea 
Consiliului Local încă nu a răs-
puns solicitărilor reclamanţi-
lor de a plăti sumele datorate. 
„Vom trece la executare silită. 
Vom pune sechestru pe utila-
jele care lucrează la drumuri, 
maşini de asfalt, buldozere şi 
chiar pe mobilierul din birou-
rile societăţii de pe strada Eter-
nităţii. I-am chemat la negoci-
eri de două ori şi ne tratează 
cu indiferenţă”, ne-a declarat 
avocatul reclamanţilor, Mari-
an Ardelean. Reprezentanţii 
SC „Drumuri Municipale” nu 
au putut fi contactaţi pentru 
a-şi preciza punctul de vedere 
vizavi de perspectiva execută-
rii silite.

PUBLICITATEPUBLICITATE

SC „Drumuri Municipale” SA, obligată la 
despăgubiri de aproape 300.000 de euro

Casa familiei Stoici a fost distrusă într-o explozie provocată de muncitorii de la Societatea de Drumuri Municipale Timişoara

Avocaţii familiei Stoici vor să pună sechestru pe maşinile firmei

„Mi-am dat seama că 
va urma o explozie 
şi am intrat rapid în 
casă şi mi-am scos în 
stradă soţia şi nepo-
ţica. Cred că am avut 
zile, pentru că, după 
câteva minute, s-a 
produs o explozie 
devastatoare, urma-
tă de un incendiu. 
Tot ce am adunat o 
viaţă, s-a mistuit în 
câteva minute. N-am 
mai putut recupera 
nimic”

Slobodan Stoici
proprietarul casei distruse

aliNa Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Doar zece chiriaşi din blo-
curile ANL din Timişoara şi-
au exprimat, oficial, dorinţa 
de a cumpăra apartamentele 
în care locuiesc. Neoficial, 
spun reprezentantii ANL, ar 
fi peste 100 de persoane in-
teresate să dea circa 30.000 
de euro pe un apartament 
cu o cameră şi aproximativ 
40.000 euro pentru unul cu 
două camere. Şefii ANL de la 
Bucureşti şi de pe regiunea V 
Vest au venit, marţi, la Timi-
şoara ca să promoveze vânza-
rea acestor apartamente, însă 

s-au lovit de nemulţumirile 
actualilor chiriaşi. Lor li se 
pare că preţul de 407 euro pe 
metru pătrat este prea mare, 
în condiţiile în care, din cau-
za crizei, pot găsi apartamen-
te cu două camere, în bloc 
nou-nouţ, cu 35.000 de euro. 

În Timişoara, sunt 280 de 
unităţi locative construite din 
fondurile Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, din 2003 
încoace. În prima etapa de 
vindere a apartamentelor, 
se pot scoate la vânzare 110 
spaţii la un preţ stabilit de 
Ministerul Dezvoltării de 407 
euro/mp. În acest preţ este 
inclus un TVA de 19% (rămas 

neschimbat după majorarea 
la 24% a TVA), dar se adaugă 
şi preţul terenului pe care 
este construit blocul. „Valo-

rile comunicate astăzi (marţi, 
n.r.) de Primăria Timişoara 
pentru vânzare, cu terenul 
inclus, sunt de 27.850 euro 

la un apartament cu o came-
ră şi de 38.905 euro pentru 
unul cu două camere. Preţul 
pe metru pătrat stabilit de 
minister este de 407 euro pe 
metru pătrat, dar este un preţ 
care este valabil în acest an, 
anul viitor se poate modifi-
ca. La Timişoara, oficial, sunt 
înregistrate 10 solicitări de 
cumpărare”, a spus Liviu Mar-
chiş, director general adjunct 
coordonator al ANL. În situa-
ţia în care chiriaşii nu doresc 
să cumpere, pentru că nu au 
bani sau din alte motive, pot 
rămâne în chirie, dar trebu-
ie să ştie că Primăria poate 
schimba valoarea chiriei.

Preţuri prea mari pentru blocurile ANL din Timişoara

Chiriaşii din Blocurile ANL nu se înghesuie să le cumpere

SerGiu miat
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro

O echipă de control apar-
ţinând Corpului de Control 
al Primului Ministru, Emil 
Boc, a efectuat timp de două 
săptămâni, o amplă verifi-
care privind modul în care 
şi-au îndeplinit atribuţiile şi 
competenţele, Consiliul Lo-
cal şi Primăria Timişoara. 

Echipa de control trimisă 
de premier a constatat că pri-
marul Timişoarei, Gheorghe 
Ciuhandu, şi-a tras sporuri 
salariale ilegal, că şefa servi-
ciului Resurse Umane ocupa 
o funcţie de conducere fără 
să aibe acest drept, că lu-
crătorii Serviciului de Audit 
Intern erau plătiţi pentru 
nemuncă şi că informaţiile 
clasificate sunt gestionate 
deficitar. Pe lângă acestea, 
controlul a mai scos la ivea-
lă că directorul Direcţiei 
Economice nu a aplicat viza 
„control financiar preven-
tiv” pe angajamentele legale 
încheiate de primărie, sau 
că şeful Direcţiei de Mediu 
scoate drept câştigătoare fir-
mele sale preferate. 

Teme de casă pentru 
primar şi secretar

Raportul final întocmit 
de Corpul de Control al Pri-

mului Ministru, cuprinde 
un număr de nouă măsuri 
dispuse pentru remedierea 
deficienţelor constatate:
l Constituirea unei co-

misii disciplinare care să 
cerceteze modul în care au 
fost îndeplinite atribuţiile 
în ceea ce priveşte instru-
mentarea de către Ramona 
Cobliş şi Mirela Laschievici 
a dosarului având ca obiect 
acordarea unor drepturi sa-
lariale referitoare la acorda-
rea suplimentului postului 
şi suplimentului treptei de 
salarizare şi să dispună în 
consecinţă.
l Constituirea unei 

comisii pentru stabilirea 
persoanelor responsabile 
care au încălcat prevederi-
le legale referitoare la nu-
mirea în funcţii publice de 

execuţie şi de conducere a 
doamnei Rodica Aurelian, 
precum şi dispunerea unor 
măsuri în consecinţă.
l Înfiinţarea unei struc-

turi, sau desemnarea unei 
persoane din cadrul primă-
riei, care aibe în atribuţii 
gestionarea informaţiilor 
clasificate.
l Depunerea diligenţelor 

necesare în vederea obţine-
rii autorizaţiilor necesare 
pentru cei care au acces la 
informaţiile clasificate.
l Înfiinţarea unui re-

gistru pentru înregistrarea 
documentelor secrete de 
serviciu. 
l Anularea tuturor spa-

ţiilor libere şi a numerelor 
de înregistrare din registrul 
de intrare/ieşire care nu con-
semnează date referitoare la 

documentul respectiv.
l Întocmirea rapoartelor 

semestriale cu privire la acti-
vitatea de soluţionare a peti-
ţiilor şi analiza activităţii de 
soluţionare a petiţiilor.
l Elaborarea Planului 

anual de activitate a Servi-
ciului Audit Public Intern, 
care să cuprindă un număr 
mai mare de misiuni de au-
dit care să vizeze structuri 
funcţionale din cadrul pri-
măriei.
l Adoptarea unor soluţii 

pentru scăderea semnificati-
vă a numărului de autorizaţii 
şi permise în conformitate 
cu prevederile Memorandu-
mului de Înţelegere între Co-
munitatea Europeană şi Ro-
mânia.

Persoanele desemnate în 
raportul final pentru adu-

cerea la îndeplinire a măsu-
rilor de remediere au fost 
primarul Gheorghe Coriolan 
Ciuhandu şi secretarul Ioan 
Cojocari. 

„Control cu  
substrat politic“

Administraţia municipa-
lă consideră că verificarea la 
care a fost supusă primăria 
şi consiliul local a avut ca-
racter politic îndreptat îm-
potriva oponenţilor actualei 
puteri. „Controlul efectuat 
a avut, mai mult, un sub-
strat politic, urmărindu-se 
cu orice preţ găsirea unor 
probleme la Primăria Timi-
şoara şi la Consiliul Local Ti-
mişoara. Din punctul nostru 
de vedere, noi am analizat 
conţinutul raportului şi am 
dus la îndeplinire măsurile 
solicitate, acolo unde a fost 
cazul. Însă, în cele mai mul-
te cazuri, nu am avut ce mă-
suri de soluţionare să luăm, 
pentru că aşazisele nereguli 
constatate în activitatea pri-
măriei erau, sau urmarea 
aplicării unor sentinţe jude-
cătoreşti definitive, sau ur-
marea aplicării stricte a le-
gislaţiei, chiar dacă aceasta 
nu este întotdeauna cea mai 
bună”, a declarat Flavius 
Boncea, purtătorul de cu-
vânt al Primăriei Timişoara.

Gheorghe Ciuhandu şi Ioan Cojocari sunt cei care trebuia să aplice măsurile de remediere a 
deficienţelor constatate de inspectorii Corpului de Control al Primului Ministru

Eugen Manole

De multe ori am fost tentat 
să cred că o persoană trecută 
prin viaţă, ajunsă la maturita-
tea conferită de trecerea celor 
40 de ani de viaţă, nu mai 
poate fi surprinsă cu nimic. 
Total greşit raţionamentul 
meu! Nu mai departe decât 
ieri, un post de televiziune 
încerca să ne explice cât este 
de avantajos să te duci în 
străinătate la schi, împreună 
cu instructorul din Romania. 
Adicătelea, dacă am înţeles 
eu bine, te duci în Austria la 
schi pentru că este mai ieftin 
şi serviciile sunt mai bune, dar 
marele tău impediment este 
limba pe care odrasla ta nu o 
stăpâneşte deloc. Soluţia este 
să-ţi cari instructorul de schi 
cu tine...
Haideţi să recapitulăm: nu-ţi 
trece prin cap să-ţi faci con-
cediul de iarnă în România 
pentru că este scump şi ai 
servicii proaste, dar îţi permiţi 
să-i plăteşti instructorului 700 
de euro / săptămână, plus 
cca 400 de euro cheltuieli de 
cazare şi masă în Alpii austri-
eci sau elveţieni! Nu-ţi trece 
prin cap, nicio secundă, că un 
instructor de schi din Austria, 
te încasează doar pentru 
orele de schi şi nu te taxează, 
suplimentar, pentru cursurile 
de limbă germană, ocazie cu 
care măcar progenitura ta – 
parvenitule – ar avea şansa să 
înveţe o limbă straină! Nu-ţi 
trece prin cap, dacă ţii cu tot 
dinadinsul să-ţi faci concediul 
în altă ţară, să-ţi pregăteşti 
din timp copilul cu nişte ore de 
limbă străină!
Mă întreb dacă ţine de sno-
bism, incultură sau doar de 
idioţenia unui jurnalist de la 
postul de televiziune?

Limitele  
prostiei?  
Plus, minus  
infinit!

Manole Zice... Ciuhandu, urecheat de Corpul de 
Control al Primului Ministru (IV)
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aNDreea HNyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro

Modelul american de case 
din lemn are concurenţă în 
România: casele eficiente. 

Mai ieftine decât orice altă  
variantă de pe piaţă, casele 
care se folosesc de energiile 
alternative sunt soluţia ide-
ală. O casă eficientă înseam-
nă o casă ale cărei costuri 
de întreţinere sunt reduse la 
minimum, printr-o mai bună 
izolare termică şi fonică, un 
sistem optim de încălzire şi 
un consum mai mic de ener-
gie. Costurile de întreţinere 
ulterioară sunt cu 10-15% mai 
mici, din cele ale unei case 
clasice. 

Diferit este că în  funda-
ţia unei case eficiente este 
aplicat un strat de izolare hi-
dro-termică, pentru evitarea 
apariţiei punţilor termice, 
care se pot forma între cele 
două unităţi cu temperaturi 
diferite. Pentru pereţi sunt 
mai multe variante, însă sis-
temele moderne (ICF) sunt 
cele mai recomandate, pen-
tru că îmbină perfect într-o 
unică soluţie rezistenţa, si-
guranţa şi izolarea. La acope-
riş, singura diferenţă faţă de 
unul clasic este norma dublă 
sau triplă de izolare termică 
şi fonică, care se poate face 
atât cu materiale clasice cât 
şi avansate.

Un prim element foarte im-
portant sunt ferestrele casei. 
Suprafaţa totală a vitrării nu 
trebuie să depăşească 20% din 
suprafaţa totală a zidurilor ex-
terioare, deoarece prin sticlă se 
pierde cea mai mare cantitate 
de căldură, iar vara se câştigă.  
Se foloseşte sticla tripan (3 foi 
de sticlă) cu emisivitate redu-
să deoarece are performanţe 
aproape duble faţă de o sticlă 
termopan (2 foi de sticlă).

80% din banii cheltuiţi pen-
tru întreţinerea unei locuinţe 
clasice reprezintă costul pen-
tru energia necesară încălzirii. 
Peste 50% din această energie 
se risipeşte în momentul în 
care deschidem ferestrele. 
O fereastră deschisă pentru 
aerisire permite pătrunderea 
zgomotului, prafului şi a altor 
mirosuri care pot influenţa 
negativ confortul. Din acest 
motiv, orice casă eficientă are 
un sistem propriu de ventila-
ţie. Aerisirea se face eficient, 
printr-un sistem care operea-

ză cu costuri minime, iar 80% 
din energie este recuperată.

Un alt factor important 
este încălzirea eficientă a lo-
cuinţei. Cel mai bun sistem de 
încălzire a unei locuinţe este 
acela a cărui exploatare costă 
cel mai puţin, necesită  inter-
venţie de manipulare mini-
mă şi nu te face să depinzi de 
surse de energie epuizabile. 
O  variantă optimă este accea 
prin care transferul căldurii 
din mediul înconjurător în 
interiorul casei se face prin 
intermediul unei pompe de 
căldură, care este folosită atât 
pentru încălzire, cât şi pen-
tru obţinerea apei calde me-
najere. Pe parcursul anului, 
deşi temperatura exterioară 
variază considerabil de la un 
anotimp la altul, temperatura 
din interiorul solului rămâne 
relativ constantă, fapt ce de-
monstrează că pământul are 
capacitatea de a absorbi şi de 
a stoca energia termică. Deoa-
rece pompele folosesc căldura 
din mediul înconjurător, sunt 
considerate a fi o sursă de 
”energie regenerabilă”. Dacă 
pompa de căldură este 
completată cu unul sau 
două panouri solare, 
costurile de exploata-
re devin cu 90% mai 
mici pe timp de vară şi 
cu 65% pe timp de iarnă, 
faţă de încălzirea cu gaz 
metan.

Cromoterapie

GiGi ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Camera de Comerţ, In-
dustrie şi Agricultură Timiş 
a radiografiat, şi în acest an, 
mediul economic local şi a 
întocmit un top al firmelor 
care poate fi considerat un 
autentic clasament al perfor-
manţei în afaceri. Încă de la 
preluarea conducerii CCIAT 
de către actualul preşedinte, 
Georgică Cornu, s-a renunţat 
la topul paralel care cuprin-
dea doar membrii Camerei 
şi s-a optat pentru o ierarhi-
zare generală a firmelor din 
Timiş. “De când am fost ales 
preşedinte, am renunţat la 
acel top paralel, în care in-
trau doar membrii Camerei 
de Comerţ, şi l-am transfor-
mat într-un bal anual unde 
se acordă şi distincţii. Actu-
alul top este cât se poate de 
obiectiv, întrucât se realizea-
ză în baza datelor care ne 
sunt furnizate de Direcţia Fi-
nanţelor Publice”, a precizat 
Georgică Cornu. Mai mult, 
Cornu a procedat şi la epu-
rarea organizaţiei de firmele 
care nu-şi plăteau cotizaţiile. 
„Primul pas după alegerea 
în funcţie a fost evaluarea 
membrilor Camerei şi exclu-
derea celor care şi-au făcut 
un obicei din a nu plăti coti-
zaţia de ani de zile. Am decis 
excluderea din organizaţie 
a 200 de firme cu datorii”, 
ne-a declarat Georgică Cornu 
imediat după instalare. Cum 
era de aşteptat, criza econo-
mică traversată de mediul 
de afaceri în ultimii doi ani 
se reflectă şi în indicatorii de 
bază ai topului. Astfel, dacă 

în 2008 criteriile de eligibi-
litate au fost îndeplinite de 
12.165 de firme din Timiş, 
anul trecut doar 6.296 de 
firme şi-au depus bilanţul 
contabil şi, prin urmare, au 
intrat în procesul de selecţie 
pentru top. Pe de altă parte, 
pentru a nu atrage atenţia 
inspectorilor de Fisc, unele 
firme nu doresc să intre în 
competiţia rentabilităţii şi 
preferă să rămână în anoni-
matul călduţ al mediului de 
afaceri. “Acest aspect, al con-
troalelor dirijate spre socie-
tăţile comerciale care apar 
în top, s-a discutat cu repre-
zentanţii Ministerului Finan-
ţelor, însă aceştia au negat 

că liderii mediului de afaceri 
sunt vizaţi de controale mai 
dese. Până la urmă, ca om de 
afaceri, trebuie să-ţi asumi 
un risc în tot ceea ce faci”, 
consideră directorul general 
al CCIAT, Menuţa Iovescu.

laureaţii Topului  
Firmelor 2010

Cea de-a XVII-a ediţie a 
Topului Firmelor din Judeţul 
Timiş a readus în prim-plan 
firmele care, an de an, ocu-
pă locuri fruntaşe în acest 
clasament al competitivi-
tăţii. Printre acestea se află 
Zoppas Industries Romania, 
Uzinele Textile Timişoara, 
Timcon, Simultan, Rus-Sa-

vitar, RETIM, Pro Air Clean, 
Medici’s, Linde Gaz Roma-
nia, Kathrein Romania, Gra-
foprint, Hidrotim, Frigoglass 
Romania, Fornetti Romania, 
ELBA, Contitech Romania, 
Continental Automotive 
Products, Confort, Blutick-
et Romania, Bioclinica, Brol 
Medical Center, Alcatel şi 
altele, care au fost distinse 
cu Trofeul de Excelenţă. Pe 
domenii de activitate, nu 
mai puţin de 484 de firme 
au urcat pe unul dintre cele 
trei locuri ale podiumului. 
Astfel, la „Cercetare, Dezvol-
tare şi High Tech” le regăsim 
pe AEM, Flextronics, ISIM 
şi INCEMC, la „Industrie” 

– UTT, Garofiţa, Satimpex, 
Pasmatex, Cottontex, Shire-
en, Eclipsa Shoes ’99, Filty, 
Rieker Romania, Rus-Savi-
tar, Smithfield Prod, Afil, 
Femadar, Sabiko-Impex, 

Fornetti, Scalini, Cramele 
Recaş, Phoenix, West Tipo 
International, Grafoprint, la 
„Servicii” – Midrom Tradinc 
Co, Magus International Co, 
TV Europa Nova, RMB Casa 
Auto, Autoglobus 2000, Hor-
ticultura, Friend’s Arena, 
Cooperativa Igiena, Pegamar 
Express, Qalta Solutions, Ba-
bel Center, Bioclinica, Ideal 
Casa Design, Black Eight, 
Glissando, la “Comerţ-Tu-
rism” – Auto Europa, Banat 
Car, Tim Ciclop, Profi Rom 
Food, Life Care Corp, Nova-
Tim, Varbittour, Bega Tu-
rism, Societatea Comercială 
de Tratament Balnear Buzi-
aş, Lussam, DAF Junior.
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În  fundaţia unei 
case eficiente este 
aplicat un strat 
de izolare hidro-
termică, pentru 
evitarea apariţiei 
punţilor termice.
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Denumire

Adunarea Generală Extraor-
dinară a membrilor CCIAT a 
aprobat în unanimitate de 
voturi modificarea denumirii 
organizaţiei, prin înlocuirea 
sintagmei „Timişoara” cu 
sintagma „Timiş”. Astfel noua 
denumire a organizaţiei este 
Camera de Comerţ, Industrie 
şi Agricultură Timiş. Timp de 
trei zile, CCIAT sărbătoreşte 
în mod festiv 160 de ani de 
la înfiinţare, ocazie cu care 
la Timişoara se reunesc toţi 
conducătorii sistemului 

cameral din România. Mo-
mentul jubiliar va fi marcat 
prin montarea unui ceas pe 
frontispiciul clădirii CCIAT 
din Piaţa Operei. Ceasul este 
legat prin satelit cu Greenwi-
ch şi a fost deyvelit miercuri 
seară, sub sloganul „CCIAT 
dă ora exactă în mediul de 
afaceri banăţean”.

H&m la mall

Fanii brandului suedez H&M 
au motiv de bucurie! Com-
pania Iulius Group a anunţat 
că a semnat un parteneriat 

cu retailerul suedez H&M 
(Hennes & Mauritz) pentru 
deschiderea a trei magazine 
în ţară, printre care unul va 
fi la Iulius Mall Timişoara. 
Celelalte două reprezentanţe 
H&M vor fi deschise la Cluj 
şi la Iaşi. H&M este cel mai 
mare comerciant de fashion 
din lume şi are mii de maga-
zine în Europa.

AerogAră

Aerogara non-Schengen de 
la Aeroportul „Traian Vuia” 
Timişoara este pregătită 

să primească evaluarea 
raportorilor Uniunii Euro-
pene. Recepţia construcţiei 
s-a făcut după o investiţie 
de peste 3,5 milioane euro. 
Aerogara cuprinde, pe lângă 
imobilul propriu-zis, dotările 
necesare unei bune funcţio-
nări a aerogării (benzi trans-
portoare, aparatură cu raze 
x, sisteme de supraveghere, 
de sonorizare şi de afişări 
curse, reţea de voce şi de 
date). În aceste zile începe 
montarea benzilor trans-
portoare şi a aparaturii cu 
raze X, astfel încât, până la 

sosirea comisiei de evalua-
re, această operaţiune să fie 
finalizată. Suprafaţa clădirii 
care va deservi traficului de 
pasageri cu ţările care nu fac 
parte din spaţiul Schengen 
este de 2.000 de metri 
pătraţi. 

Scăderi

SIF Banat-Crişana a înre-
gistrat în primele nouă luni 
venituri de 80,4 milioane de 
lei, mai puţin de jumătate 
din valoarea consemnată în 
perioada similară a anului 

trecut, de 170,6 milioane 
de lei, potrivit rezultatelor 
financiare transmise Bursei. 
Cea mai mare parte a veni-
turilor, de 36,6 milioane de 
lei, au provenit din imobili-
zări financiare, în timp ce din 
investiţiile financiare cedate 
s-au înregistrat venituri de 
21,65 milioane de lei. Soci-
etatea a obţinut în primele 
nouă luni un profit net de 
44,37 milioane lei, cu 60,6% 
mai scăzut decât câştigul 
din aceeaşi perioadă a anu-
lui trecut, de 112,87 milioane 
de lei.

Eco & Deco
Casele eficente – 
concurenţa  
pentru cele de lemn

Cea de-a XVII-a 
ediţie a Topului 
Firmelor a readus 
în prim-plan 
firmele care, an 
de an, ocupă 
locuri fruntaşe în 
acest clasament

Cât de  
sănătoase sunt 
apele minerale 
îmbuteliate?      
  pagina 8

Un pod vechi -  
o mansardă modernă             pagina 9

Canalizarea nu este  
coş de gunoi!

Topul Firmelor stabileşte 
„vârfurile de lance“  
ale economiei din Timiş

Culorile încăperilor de azi, 
medicamentele de mâine
Culorile nu sunt doar o 
încântare pentru ochi şi 
suflet. Folosite cu price-
pere, ele au puterile unui 
vraci nevăzut. Este dovedit 
faptul că organismul nostru 
poate fi influenţat în moduri 
specifice de culorile din jur. 
Cromoterapia este conside-
rată o metodă alternativă şi 
non-invazivă de tratament. 
Specialiştii spun că vă puteţi 
vindeca de anumite stări, 
prin simpla şedere într-un  
spaţiu colorat într-o anumită 
nuanţă. Este recomandat ca 
în fiecare cameră să folosiţi 
maxim trei culori, nuanţele 
din acestea pot fi de câte 
feluri vă face să vă simţiţi 
confortabil. Este de evitat 
haosul de culori, acesta 

transmite starea care îi 
poartă numele. O combina-
ţie perfectă vă poate induce 
o anumită stare. De exem-
plu, culorile predominante 
pentru dormitor ar trebui 
să fie verde, portocaliu sau 
galben. Sunt benefice pen-
tru relaxare, calm, odihnă şi 
ajută la reumatism, tensiune 
mare şi depresie. Pentru ca-
mera de zi, sunt recomadate 
culorile roz şi violet, culori 
pozitive  care bine-dispun, 
oferă încredere şi energie. 
În bucătărie, accesorile 
în culoarea roşie ajută la 
inspiraţie, iar pentru baie, cel 
mai potrivit este albastrul. 
Dintr-o combinaţie armoni-
oasă, puteţi lua câte puţin 
din stare fiecărei culori.

Primele exem-
plare de arici 
pitici africani cu 
linie genealogică, 
importate în Ro-
mania au pozat 
pentru rubrica 
“4ped”.

Laureaţii permanenţi ai Topului Firmelor

Dacă sunteţi interesaţi 
de o astfel de casă, sau 
pur şi simplu de eficien-
tizarea locuinţei dum-
neavoastră, trebuie să 
ştiţi că Asociaţia Green 
Power a pus în rulaj 
proiectul „Casa eficientă 
2010-2011”. Este destinat 
tuturor persoanelor care 
doresc să-şi reducă cos-
turile de întreţinere a lo-
cuinţei printr-o mai bună 
izolare termică şi fonică, 
un sistem mai optim de 
încălzire şi un consum 
mai mic de energie şi 
persoanelor care au în 
vedere construirea unei 
case eficiente în viitor. 
Pentru mai multe detalii 
AGP a pus la dispoziţie un 
Centru de Ofertare unde 
puteţi primi gratuit infor-
maţii complete despre 
tot ce presupune realiza-
rea unei case eficiente.

Consultanţă gratuită

PANOURI SOLARE 
FOTOVOLTAICEVENTILAţIE  

NATURALă

FERESTRE  
ENERgETIC - EFICIENTE

REzERVOR  
APă

FERESTRE  
ENERgETIC - EFICIENTE

UNghI SOLAR VARA

UNghI 
SOLAR 
VARA

PANOURI SOLARE 
PENTRU îNCăLzIRE

AER  
PREîNCăLzIT

IzOLAţIE

IzOLAţIESISTEM DE îNCăLzIRE îN PARDOSEALă

SISTEM DE îNCăLzIRE îN PARDOSEALă

SISTEM DE 
CONTROL 
PENTRU ILUMINAT, 
SISTEMUL 
REFLECTORIzANT 
şI VENTILAţIE

PANOURI 
REFLECTORIzANTE 
ExTERIOARE

SISTEM 
REFLECTORIzANT 
PENTRU INTERIOR

POMPă  
DE 
CăLDURă

VENTILAţIE, 
RECIRCULAREA 
AERULUI

PUBLICITATE
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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

aNDreea HNyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro

Evaluarea conţinutului de 
minerale din apele îmbute-
liate reprezintă o problemă 
la nivel modinal. Un studiu 
făcut de cercetători ştiinţifici 
de la Facultatea de Ştiinţa 
Mediului din cadrul Universi-
tăţii Babeş-Bolyai din Cluj ne 
arată indicii asupra calităţii 
apelor româneşti.

Cercetătorii au studiat 30 
de mărci diferite de ape îm-
buteliate existente pe piaţa 
din România (25 româneşti şi 
5 străine). Acestea au fost ana-
lizate cu ajutorul unui aparat 
care a determinat parametrii 
fizici ai apelor. Rezultatele au 
fost comparate cu standardele 
apei potabile din România şi 
cele din Uniunea Europeană. 
Studiul a urmărit determina-
rea concentraţiile ionilor de 
calciu, magneziu, sodium, 
clorură şi sulfat. Astfel, spe-
cialiştii clujeni au descoperit 
că doar 26 de probe din cele 
35 analizate respectă, în linii 
mari legislaţia, adică în pro-
cent de 74,28% din probe.

În raportul prezentat se 
arată că doar 15 din cele 35 de 

probe analizate respectă inte-
gral, toate normele legislative 
în vigoare. Doar o parte dintre 
apele îmbuteliate comerci-
alizate în România respectă 
aceste standarde. Este vorba 
despre: Perrier, Vittel, Evian, 
Vera Aqua, Sport Calipso Zi-
zin, Carpatina şi Roua Mun-
ţilor şi doar apele plate de la 
Poiana Negri, Borsec, Dorna 
şi Lipova. 

Consumul regulat de ape 
minerale carbogazoase cu 
conţinut prea ridicat de so-
diu, calciu şi magneziu sau 
cu un pH impropriu, poat 
conduce, în timp la îmbol-
năvirea rinichilor, stomacu-
lui şi ficatului şi la agravarea 
bolilor cardio-vasculare. 
Medicii spun că este contra-
indicat consumul regulat de 
apă minerală carbogazoasă 
pentru persoanele care su-
feră de boli ale rinichilor.

În raportul final al stu-
diului, specialiştii clujeni 
recomandă ca persoanele 
cu afecţiuni ale rinichilor 
să evite consumul regulat 
a 6 sortimente de ape îm-
buteliate: Biborţeni, Borsec, 
Tuşnad, Dorna, Poiana Negri 
şi Izvorul Minunilor.

aNDreea HNyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro

Dacă sunteţi fericitul po-
sesor al unei case cu pod şi 
încă nu aţi transformat acel 
spaţiu într-o frumoasă man-
sardă, acum este momentul. 

Pentru ca modificarea 
într-un spaţiu locuibil să fie 
făcută cât mai practic, tre-
buie respectate câteva  re-
guli. ”Este de reţinut faptul 
că fiecare pod de clădire are 
deja o structură meşteşugi-
tă, concepută să acopere un 
spaţiu de locuit, să-l prote-
jeze şi atât, dar poate fi mo-
dificat cu ajutorul unui spe-
cialist”, a spus arhitectul 
Marius Lăcătuş. În cazul în 
care nevoia de spaţiu locui-
bil nu poate fi îngrămădită 
de către un arhitect într-un 
pod existent, cu cheltuieli 
minime, puteţi apela la sim-
ţul inovator al acestuia şi să 
reconfiguraţi acoperişul. 
Zona de “coamă” a acope-
rişului, trebuie să fie cât 
mai înaltă posibil. Această 
înălţime va permite dialo-
garea cu spaţii generoase 
de locuit. O altă variabilă 
de luat în calcul este înăl-
ţimea parapetului lateral; 
această zonă poate acomo-
da cu uşurinţă momentul 
de repaos diurn sau noc-
turn, precum şi spaţiile de 
depozitare. De asemenea, 
ideal este ca panta acope-
rişului să fie cât mai mare. 
Altfel spus, fiecare pod 
poate fi metamorfozat în-
tr-un spaţiu unic de locuit.  
Pentru că mansarda este 
dezavantajată de înclinaţia 
acoperişului, este indicat ca 
scara să fie poziţionată cât 
mai aproape de zona cen-
trală a acoperişului, în zona 
înaltă. Dacă iluminarea nu 
poate fi făcută cu geamuri 
nomale, alternativa cea 

mai folosită este introduce-
rea unor ferestre în planul 
mansardei. Acum că acce-
sul şi încăperea sunt rezol-
vate, următorul pas ţine de 
mobilarea mansardei. Tre-
buie să ştiţi că o mansardă 
se mobilează dupa aceleaşi 
criterii ca în orice alt spaţiu 
locuibil, tinându-se seama, 
suplimentar, de zonificarea 
impusă de forma acoperişu-
lui şi de potenţialul vitrat 
din planul acestuia. Există 
corpuri de mobilă speciale 
pentru astfel de încăpei, 
însă şi o mobilă normală 
se poate potrivi perfect. 
”A locui la mansardă în-
seamnă a fi aproape de soa-
re şi de dimineaţă. În cazul 
unei iluminări zenitale in-
spirate, înseamnă a urca câ-
teva scări, a te refugia, a te 
retrage din calea deranjului 
obositor diurn… înseamnă 

odihnă”, mai spune arhitec-
tul Marius Lăcătuş.

200 de euro/mp
Investiţiile făcute în amena-

jarea unui pod nelocuit sunt 
mult mai reduse comparativ 
cu ridicarea de la zero a unei 
anexe la locuinţa deja existentă 
sau cu achiziţionarea unei case. 
În plus, infrastructura şi utilită-
ţile sunt deja create, iar prin re-
abilitarea termică sunt reduse 
costurile la încălzire, întrucât 
pierderile de caldură pentru în-
treaga locuinţă sunt mai mici. 
Preţul mediu pe metru pătrat 
pentru amenajarea unei man-
sarde variază în funcţie de su-
prafaţa podului, materialele 
folosite, ce se păstrează şi ce 
se foloseşte din structura ante-
rioară. Astfel, în medie, preţul 
pe metru pătrat poate fi de 
aproximativ 150-200 de euro 
la cheie.

Cât de sănătoase  
sunt apele  
minerale  
îmbuteliate?

Recomandări
doar o parte dintre apele îmbuteliate comerci-
alizate în românia respectă standardele din do-
meniu. ele sunt: Perrier, Vittel, evian, Vera aqua, 
Sport Calipso, Zizin, Carpatina şi roua munţilor 
şi doar apele plate de la Poiana negri, Borsec, 
dorna şi lipova. 

Statistici

l Bucovina, dorna, Tuşnad şi Biborţeni au Ph 5,5, 
adică sub limita minimă admisă. 
l apa minerală Tuşnad are indicele de conducti-
vitate electrică peste limita maximă admisă. 
l dorna carbogazoasă are o concentraţie prea 
mare de ioni de calciu, peste limita maximă 
admisă. 
l apele minerale carbogazoase Borsec, Biborţeni 
şi Tusnad depăşesc concentraţia maximă admisă 
excepţional pentru ionii de magneziu. 
l Concentraţia ionilor de clorură şi sulfaţi a fost 
respectată în toate probele de apă analizate.

Un pod vechi -  
o mansardă modernă

Sfaturi pentru exploatarea mansardei:

Condensul este unul 
dintre duşmanii cei mai 
importanţi ai mansardei. 
Prevenirea condensului 
se poate realiza şi prin 
ventilarea frecventă a ca-
merei pentru menţinerea 
unei temperaturi potrivite. 
Pentru a limita umidita-
tea în încăperi, arhitectul 
recomandă să: 

• Nu uscaţi rufele în interior 
• Menţineţi închise uşile 
bucătăriilor şi ale băilor 
• Reduceţi numărul plante-
lor de apartament 
• Aerisiţi regulat 
• Nu depăşiţi o umiditate a 
aerului de 45% 
• Păstraţi o temperatu-
ră constantă de 21°C în 
interior.

„Este de reţinut faptul 
că fiecare «pod» are o 
structură concepută 
să acopere un spaţiu 
de locuit şi să-l pro-
tejeze, dar poate fi 
modificat cu ajutorul 
unui specialist”.

marius  lăcătuş 
arhitect Vall Studio

Propunere de standardizare
Cercetătorii clujeni au propus standardizarea 
de către toţi producătorii de ape îmbuteliate din 
România, a unei culori pentru capac, în funcţie de 
gradul de mineralizare al apei îmbuteliate, astfel 
încât consumatorii să înţeleagă mai bine ce cumpă-
ră din magazine şi efectele apei minerale pe care o 
consumă asupra stării lor de sănătate.

tip apă Culoare CapaC

ape cu conţinut redus de 
minerale, ape plate

alb 

ape cu un conţinut mediu 
de minerale, ape de izvor

albastru 

ape minerale carboga-
zoase naturale

verde 

ape minerale îmbogăţite 
sau forte, ape minerale 
medicinale

mov
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Reţeaua de canalizare 
a municipiului Timişoara 
are o lungime de peste 500 
km. Ea este verificată, cură-
ţată şi reabilitată de către 
echipele de intervenţie ale 
Aquatim în cadrul unui pro-
gram anual. În Timişoara, 
reţeaua de canalizare func-
ţionează gravitaţional şi 
colectează unitar atât apele 
reziduale, cât şi pe cele plu-
viale transportându-le către 
Staţia de Epurare a apelor 
uzate a oraşului. Apa epura-
tă (curăţată) este deversată 
ulterior în râul Bega.

 Având în vedere lun-
gimea reţelei, este foarte 
greu de prevăzut unde apar 
probleme, mai ales că unii 
cetăţeni confundă canali-
zarea cu “un coş de gunoi”, 
aruncând tot felul de mate-
riale care pot duce la obtu-
rări. Acest lucru reiese foar-
te clar din numărul mare de 
reclamaţii pe această temă 
care ajung la dispeceratul 
Aquatim. Circa 70% dintre 
problemele reclamate de 
clienţii noştrii se referă la 
blocarea racordurilor de 
canal, de cele mai multe ori 
produsă pentru că se con-
fundă canalizarea cu coşul 
de gunoi. 

Menţinerea sistemului 
de canalizare în stare de 
bună funcţionare depin-
de şi de modul în care ce-
tăţenii respectă normele 
elementare cu privire la 

calitatea apelor uzate de-
versate. Astfel, este interzi-
să aruncarea în reţeaua de 
canalizare a gunoiului me-
najer sau a altor materii în 
suspensie care pot provoca 

depuneri sau care stânje-
nesc curgerea normală a 
apelor uzate. De asemenea, 
este interzisă aruncarea în 
canal a uleiurilor uzate, a 
produselor inflamabile, a 

grăsimilor şi, în general, a 
substanţelor cu agresivitate 
chimică asupra reţelelor de 
canalizare sau care au un 
impact negativ asupra per-
sonalului de exploatare. 

O altă recomandare se re-
feră la parcarea maşinilor. 
Şoferii trebuie să fie atenţi să 
nu parcheze autoturismele 
deasupra gurilor de vizitare a 
canalizării sau a receptorilor 
stradali, pentru a nu împiedi-
ca accesul echipelor de inter-
venţie. 

Periodic, echipele de in-
tervenţii ale societăţii Aqua-
tim scot din reţeaua de ca-
nalizare gunoaie menajere, 
PET-uri, diverse obiecte de 
dimensiuni mari, care îm-
piedică funcţionarea cana-
lizării în bune condiţii. Ase-
menea obiecte ajung uneori 
şi pe grătarele de la staţia de 
epurare a oraşului.

 În imagine este prezentat 
un colector de canalizare de 
la intersecţia Splaiului Sofocle 
cu strada Baba Novac, din Ti-
mişoara. Capacul căminului a 
fost furat şi câţiva cetăţeni au 
profitat de ocazie pentru a-l 
transforma în tomberon.

Rugăm cetăţenii să ne 
semnaleze, dacă observă lipsa 
capacelor de canal, nefuncţio-
narea sistemului de canaliza-
re sau situaţii de genul celei 
din imagine, la dispeceratul 
Aquatim, la numărul de tele-
fon 0256 201 362 – program 
non-stop.

Canalizarea nu este coş de gunoi!

PUBLICITATE

www.volvotm.ro

Noul S60
Calea Lugojului 140 Telefon: 0256.24.37.37

Fax: 0356.81.67. 49

peNtru  
rebelul diN tiNe !

PUBLICITATE

ioN răDuCaNu.  Unul dintre iniţiatorii Uniunii naţionale pentru progresul româniei, a fost ales în unanimitate preşedinte al organizaţiei judeţene a acestui 
nou partid. susţinând coaliţia guvernamentală vizează obţinerea unor posturi în administraţia locală, printre care, potrivit unor surse, şi postul de prefect.

 Ar fi bine ca premierul să lase pe altcineva 
în loc pentru că a intrat într-un con de umbră
GeorGe SCHiNteie
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Ion Răducanu, 
aţi fost ales în unanimitate-
preşedinte al organizaţiei 
judeţene a Uniunii Naţionale 
pentru Progresul României.
Vă bucură acest lucru?

Nu neapărat. Este un partid 
care acum începe să crească şi 
nu este o concurenţă şefia lui. 
Au fost câteva persoane care 
au primit un mandat în a for-
ma acest partid, printre care 
m-am numărat şi eu. Fireşte 
că am candidat şi la preşedin-
ţia organizaţiei, dacă eu am 
încercat să coagulez în jurul 
meu o echipă care s-a bazat 
în primul rând pe relaţii de 
prietenie, de respect şi apre-
ciere reciprocă. Aşa am reuşit 
să strâng lângă mine nucleul 
de bază care se cheamă Biroul 
Politic Permanent Judeţean. 
Fiind la început, era normal 
să fie unanimitate.

Având în vedere succesul 
Conferinţei judeţene, fapt 
apreciat şi de preşedintele 
executiv Gabriel Oprea, să 
înţeleg că va fi un nou semnal 
politic dat de Timişoara?

În mod sigur. Liderii de la 
Bucureşti au fost impresio-

naţi de faptul că în două luni 
am reuşit să creăm acest par-
tid care la Timiş numără peste 
2000 de membrii. Oamenii au 
înţeles că trebuie să facem o 
alt fel de politică. În discursul 
meu, prin care mi-am asumat 
nişte criterii de performanţă, 
am declarat că nu voi accep-
ta niciodată să fim un partid 
anexă, atât timp cât voi avea 
independenţa să facem opo-
ziţie la tot ceea ce este ilegal, 
sau împotriva interesului na-
ţional. Noi suntem un partid 
de centru stânga care are are 
doi piloni: interesul naţional 
şi dialogul social. Dacă va 
lipsi din programul nostru 
interesul naţional, vom sfida 
şi aproba în parlament legi, 
în detrimentul cetăţeanului, 
atunci nu mă vor mai prinde 
pe mine în fruntea organizaţi-
ei. Subliniez că UNPR nu este 
în parlament. În parlament 
este un grup de senatori şi de-
putaţi care s-au unit şi fac po-
litica interesului naţional. Că 
oamenii din acest grup al in-
dependenţilor sunt membri 
UNPR, este o altă problemă. 

Nu este o formă de mascare?
Nu. Sigur că intrând în 

UNPR trebuie să facă politica 
de centru stânga. Ei trebuie să 

justifice în faţa partidului de 
ce au votat o lege care nu este 
în interesul naţional. Noi lup-
tăm pentru stabilitate. Noi nu 
spunem că guvernul actual a 
făcut totul pentru interesul 
naţional. În acest moment 
noi nu mai votăm nici o lege 
care nu este în interes naţio-
nal, sau care e în dezinteresul 
populaţiei! Iar dacă se pune 
problema plecării de la gu-
vernare a actualului guvern, 
parlamentarii noştri vor vota 
pentru stabilitate aşa cum 
s-au angajat.

Indiferent de competenţa 
guvernului?

Nu indiferent. Dacă va fi 
un alt guvern al acestei coali-
ţii, e foarte bine. Problema e 
să se ajungă la faza în care să 

poată rezolva problemele ţă-
rii. Dar, repet, parlamentarii 
noştri nu vor mai vota nimic 
dacă nu va corespunde intere-
selor noastre de partid.

Explicaţi-mi acest paradox: 
UNPR este şi la guvernare şi 
în opoziţie?

Partidul nu este la putere. 
Faptul că şeful grupului de 
parlamentari independenţi, 
Gabriel Oprea este şi minis-
tru, acesta a fost numit ca 
parlamentar independent şi 
nu ca preşedinte al UNPR. Noi 
suntem în coaliţia parlamen-
tară care susţine guvernul, 
spre deosebire de UDMR care 
este în coaliţia guvernamen-
tală, au 4-5 miniştrii şi un vi-
ce-prim ministru. În Timiş au 
şapte servicii deconcentrate 
şi un post de subprefect. Noi 
nu avem absolut nimic. Mai 
mult, are PSD directorul de la 
Direcţia Apelor şi pot să dau 
şi alte exemple, unde culoa-
rea roşie a devenit portocalie 
pentru a-şi păstra posturile.

UNPR Timiş ce pretenţii are?
Noi nu avem nici o preten-

ţie. Zvonurile care au apărut 
aici nu sunt temeinice. Sigur 
că la nivel central s-a discutat 
că în anumite zone să intre 

şi oamenii competenţi, va-
loroşi pe care poate să-i dea 
UNPR. Poziţia mea a fost că 
nu vrem nimic, ci să apărăm 
interesele oamenilor şi facem 
opoziţie faţă de cei care-şi bat 
joc de oameni. Dacă conduce-
rea centrală decide obţinerea 
anumitor posturi de decon-
centrate este altceva, dar eu 
personal nu mă voi ruga de 
nimeni pentru niciun post 
în serviciile deconcentrate şi 
nici n-o să accept orice propu-
nere aruncată de la PDL. Sunt 
zvonuri aruncate pe piaţă de 
cineva care, vezi doamne, 
n-ar mai putea dormi dacă aş 
reveni eu prefect.

Dv, personal, râvniţi la postul 
de prefect?

Eu nu doresc. Ştie toată 
lumea că eu, mai în glumă 
mai în serios, şi pe vremea 
lui Geoană, am spus că m-aş 
duce şase luni ministru de 
interne, pentru a dovedi că se 
poate face ordine în ţara asta. 
N-aş sta mai mult de şase luni, 
pentru că după aceea ar putea 
să-mi fie viaţa în pericol.

Care va fi poziţia partidului 
dv cu privire la sistarea dimi-
nuării salariilor bugetarilor 
cu 25%?

Poziţia partidului nostru, 
dar şi a mea, este că trebuie 
redus personalul bugetar, la 
700-800 de mii, după care să 
le dea salariile integral, dar 
nu să le dăm salariile nedi-
minuate şi să-i menţinem pe 
toţi. Nu se poate să suporţi un 
sistem bugetar cu 1.400.000 
de oameni, este o aberaţie!

Iar cu privire la Legea pensiilor?
Partidul nostru nu va fi 

de acord cu impozitarea pen-
siilor sub 1.000 de lei. În al 
doilea rând, ministrul Oprea 
s-a angajat şi veţi vedea re-
zultatul, că nimeni nu se va 
atinge de pensiile militare 
sub 3.000 de lei.

Ne prinde 1 ianuarie cu ace-
laşi premier?

Nu ştiu, nu pot să estimez. 
Dacă ar fi după mine, perso-
nal, ca cetăţean, aş zice că ar 
fi bine ca premierul să lase pe 
altcineva în loc, pentru că a 
intrat într-un aşa con de um-
bră încât şi dacă ar face mi-
nuni nu poate să-şi atragă cre-
dibilitatea de care are nevoie 
un prim ministru. Eu cred că 
un premier trebuie să fie de 
profesie economist, pentru că 
gestionează macroeconomia 
unei ţări.

ioN răDuCaNu

născut la 24 iunie 1949, în 
turceni, jud gorj

absolvent al Facultăţii de 
comerţ, academia de studii 
economice Bucureşti

activitate profesională: 
1971-1990, şef serviciu şi 
vicepreşedinte la UJCC 
timiş, apoi om de afaceri, 
în prezent fiind director 
general al sC auto europa 
srl. Între 2004-2005 a fost 
prefect al judeţului timiş

starea civilă: căsătorit, doi 
copii

Hobby: lectura, călătoriile, 
filmul şi sportul

Poziţia mea şi a 
partidului este 
că trebuie redus 
personalul buge-
tar, la 700-800 
de mii, după care 
să le dea salariile 
integral, dar nu 
să le dăm salariile 
nediminuate şi să-i 
menţinem pe toţi.
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Chinezul cu suflet de bănăţean: 
„Ţara mea-i Banatul meu”

Profit din peneluri şi acuarele

CaiuS SeraCiN
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Timişorenii care au un te-
ren intravilan sau extravilan 
sunt obligaţi să şi-l împrej-
muiască până la jumătatea 
lunii noiembrie! Asta au ho-
tărât consilierii locali la ulti-
ma şedinţă de plen a Consi-
liului Local Timişoara. Dacă 
nu reuşesc să se încadreze în 
termen, proprietarii de tere-
nuri riscă amenzi usturătoa-
re, între 1500 şi 2.500 de lei.

Deşi toţi consilierii pă-
reau că sunt de acord cu 
aceste prevederi, mai bine 
jumătate de oră, consilierul 
local Ovidiu Ciuhandu s-a 
certat cu primarul Gheor-
ghe Ciuhandu, explicând că 
pentru ridicarea gardului 
e nevoie de autorizaţii, iar 
primăria Timişoara le da cu 
mari întârzieri şi oamenii 
vor fi amendaţi. 

Conform proiectului „tre-
buie împrejmuite terenurile 
pe care le deţin sub orice for-
mă legală, atât cele din intra-
vilanul municipiului, cât şi 
cele situate de-a lungul cailor 
de comunicaţie rutieră sau 
feroviară, precum şi ampla-
sarea pe teren la loc vizibil pe 
frontul stradal, a unui panou 
care să cuprindă sintagma 
proprietate privată”. Această 
prevedere l-a scos din sărite 
pe consilierul local Ovidiu 
Ciuhandu care a propus co-
legilor săi un amendament 
prin care cei care nu se vor 
conforma să nu fie amendaţi 
până în luna iunie a anului 
viitor, pentru că nu au tim-
pul efectiv să intre în legali-
tate. „Poliţia Comunitară va 
da amenzi încă din prima zi 
în care această hotărâre va 
intră în vigoare. Propun un 
amendament prin care să fie 
amendaţi doar cei care până 
în iunie 2011 nu se vor pune 
în legalitate”, a spus Ovidiu 
Ciuhandu. 

Primarul Gheorghe Ciu-
handu a intervenit şi a spus 
că ceea ce face tizul său nu 
este altceva decât o politică 
ieftină. „Mă opun acestui 
amendament. Asta înseam-

nă că încă 9 luni nu le vom 
putea face nimic celor care 
pe terenul lor cresc bălării, 
vin alţi oameni şi îşi pun 
corturi”, a declarat primarul 
Timişoarei. Pentru a mai cal-
ma spiritele, consilierul libe-
ral Ciprian Jichici a propus 
ca perioada de graţie pentru 
proprietarii terenurilor viza-
te să fie de 45 de zile. Amen-
damentul a trecut, iar acest 
lucru l-a enervat şi mai tare 
pe Ovidiu Ciuhandu. Demo-
crat liberalul a propus un alt 
amendament prin care pri-
marul Gheorghe Ciuhandu 
să plătească pentru întârzi-
erile privind acordarea avi-
zelor de construcţii pentru 
gardurile ce urmează a fi ri-
dicate în jurul proprietăţilor. 
„Vă întreb omeneşte. Credeţi 
că este posibil ca în 45 de zile 

un cetăţean al acestui oraş 
să primească de la Direcţia 
de Urbanism avizul de con-
strucţie, iar apoi să şi con-
struiască respectivul gard? 
Eu nu cred aşa ceva. Şi pen-
tru asta, ar trebui să fie tras 
la răspundere primarul”, a 
spus Ovidiu Ciuhandu. Deşi 
a stârnit zâmbete printre 
aleşi, amendamentul a fost 
supus la vot. Cum era de 
aşteptat, a căzut cu 9 voturi 
împotrivă şi doar 8 pentru. 
Astfel, toţi timişorenii vizaţi 
de această hotărâre a aleşilor 
locali vor trebui ca în 45 de 
zile de la intrarea în vigoare 
a noii hotărâri să-şi depună 
actele pentru construirea 
gardului împrejmuitor şi să-l 
şi construiască. 

Garduri de împrejmuire 
pentru toate terenurile 
private din Timişoara!
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Având la bază principiile marketingului 
occidental, Lycos Courier vine în sprijinul 
dumneavoastră cu un mix de promovare: 
pliante publicitare şi spoturi TV, o combinaţie 
perfectă pentru promovarea afacerii.

În acest sens, pe lângă distribuirea mate-
rialelor publicitare vă asigurăm - ÎN MOD 
GRATUIT - spoturi TV la cea mai cunoscută 
televiziune regională.
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mirela VlăDuţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

A venit în România la 
scurt timp după Revoluţie, 
iar de 18 ani a descoperit 
Timişoara. De atunci s-a 
îndrăgostit de oraşul de pe 
Bega şi nici prin cap nu-i 
trece să se întoarcă pe me-
leagurile natale. Nu pentru 
că nu i-ar fi dor de China 
sau de familie, ci pentru că 
aici şi-a găsit adevăratul des-
tin. Chen Ming s-a născut în 
urmă cu 53 de ani în oraşul 
Wuxi, din provincia chineză 
Jiangsu. Înainte de a ajunge 
în România a stat o perioadă 
în Bolivia, Argentina, Rusia 
şi Ungaria, însă niciunde 
nu s-a simţit ca acasă până 
a ajuns în sânul românilor. 
“Românii seamănă cel mai 
mult cu chinezii. Au suflet 
mare şi ştiu să îşi trăiască 
viaţa”, spune Ming. Chiar 
dacă a lăsat în urmă o soţie 
şi un copil, care este acum 
căsătorit, chinezul spune 
că lucrurile stau exact aşa 
cum ar trebui să fie. Aici are 
oportunitatea de a-şi dez-
volta afacerile, o societate 
comercială de construcţii şi 
una de sisteme audio-video,  
însă are şi câteva regrete. 
“Eu sunt inginer proiectant 
electronist, însă nu am in-
vestit doar în acest dome-
niu. Sunt şi lucruri care nu 
îmi plac în România. Spre 
exemplu clasa politică. Cred 
că politicienii români sunt 

mai răi decât liderii comu-
nişti chinezi. Nu se gândesc 
deloc la oameni. În China 
salariul minim a ajuns la 
200 de euro, dar şi când era 
100 de euro oamenii se des-
curcau mai bine decât aici, 
pentru că viaţa e mai iefti-
nă”, spune Ming

un singur dor:  
tocăniţa de şarpe

Chiar dacă are foarte 
puţin timp liber şi mul-
te  probleme de gestionat, 
Chen Ming nu renunţă la 
dragostea pentru mâncarea 
chinezească. Ingredientele 
care dau savoare şi unicitate 
bucătăriei tradiţionale asia-

tice le primeşte tocmai din 
China , dar sunt şi câteva pe 
care nu are cum să le intro-

ducă în ţară. “Carne de câi-
ne nu ţin minte să fi mâncat 
vreodată şi nici nu cred că aş 

încerca. În schimb îmi place 
foarte mult carnea de şarpe. 
Este foarte gustoasă. Din pă-

cate, în România nu se poate 
procura aşa ceva şi oricum 
ai nevoie de ustensile spe-
ciale din porţelan pentru a 
fi gătită”, se destăinuie chi-
nezul. Deşi îi place mânca-
re românească foarte mult, 
în special ciorba de burtă, 
mănâncarea chinezească 
rămâne de bază. “Mâncarea 
noastră este mult mai echi-
librată. Spre exemplu, dacă 
mănânci multă carne pui 
şi o cantitate mare de legu-
me şi bambus care ajută la 
digestie. O specialitate chi-
nezească nu poate fi bună 
dacă nu respectă cel puţin 
unul din cele trei criterii: 
design, miros, gust. Am 
participat şi la concursuri 
de gătit şi am câştigat locul 
doi la Noaptea bucătarilor”, 
mai spune Ming. O altă pa-
siune a sa este vânatul, iar 
trofeele sale stau dovadă pe 
pereţii biroului său. În acest 
moment, în Timişoara, sunt 
puţin peste 20 de chinezi şi 
se ajută între ei. Majoritatea 
prietenilor săi sunt, însă, 
români. Mare iubitor al tra-
diţiilor populare româneşti, 
Ming are o serie de obiecte 
vestimentare şi obiecte tra-
diţionale româneşti, pe care 
le poartă cu mare fală. Nu se 
gândeşte să se mai întoar-
că în China, decât în vizită. 
“Acum ţara mea-i Banatul 
meu”, a concluzionat Ming 
parafrazându-l pe interpre-
tul de muzică popular Petri-
că Moise.

aliNa Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Perioadă de criză sau nu, 
experţii în domeniu spun că 
românii au început să inves-
tească în arta de valoare. La 
galeriile de artă din Timişoa-
ra sunt preţuri pentru orice 
buzunare. Ca o altă dovadă 
a deschiderii pieţei stă şi or-
ganizarea primei licitaţii cu 
picturi valoroase, semnate 
de nume celebre. 

Galeria de Artă „Helios”, 
din centrul Timişoarei, este 
un spaţiu rămas aproape 
neschimbat de ani de zile. 
A rămas în administrarea 
Uniunii Artiştilor Plastici 
(UAP) din oraş, în timp ce, 
în jur, profilul comercial se 
schimba constant. Pe lângă 
galeriile de artă private, „He-
lios” este locul de întâlnire 
pentru creatorii de artă din 
Timişoara. Este şi locul unde 
ajung străinii pentru a cum-
păra din creaţiile artiştilor 
timişoreni. „Paradoxal, faţă 
de anii trecuţi, am vândut 
mai multe lucrări. Sunt oa-
meni care dispun de fonduri 
pe care vor să le investească 
în artă. Mulţi sunt străini, 
timişoreni plecaţi peste ho-
tare, în Germania, Franţa, 
SUA. Cel mai mult le place 

arta figurativă, care repre-
zintă ceva. Arta abstractă are 
clienţii ei, sunt mai rafinaţi, 
au o cultură plastică. Cel mai 
bine se vând pictura şi bron-
zurile, dar şi biju-urile şi 
vestimentaţia”, ne spune Il-
diko Micota-Maroşan, artist 
plastic şi galerist la „Helios”. 
Preţurile sunt variate, de la 
250 de lei până la 40.000 
de lei, galeria practicând şi 
cele mai mici adaosuri din 
domeniu. Pentru a expune 
la această galerie, un artist 
plastic trebuie să fie mem-
bru al UAP.

La nivel naţional, există 
un trend de creştere al sec-
torului de investiţii în artă şi 
asta o spune chiar directorul 
unei case de licitaţii din Bu-
cureşti, Alexandru Bâldea. 
Casa Artmark organizează, 
joi seară, la Teatrul Naţio-
nal din Timişoara, de la ora 
19,30, prima licitaţie duplex 
cu Bucureştiul, cu piese a 
căror valoare este de peste 
jumătate de milion de euro. 
Luchian, Grigorescu, Palla-
dy sunt doar câteva din cele 
140 de tablouri pentru care 
puteţi licita, preţurile por-
nind de la 250 de euro până 
la 50.000 de euro. O bagatelă 
dacă ar fi să facem o estima-
re a pieţei de artă, aflată pe 

un val de creştere. „Majo-
ritatea clienţilor investesc 
sume pornind de la câteva 
sute de euro la câteva mii 
de euro. Avem însă şi clienţi 
ce investesc, îndeosebi în ul-
tima jumătare de an, masiv 
în câte un autor. Spre exem-
plu, avem un client care a 
cumpărat, în acest an, un 
Luchian în valoare de peste 
200.000 de euro, ori un altul 
care a achiziţionat opere de 

Pallady în valoare de peste 
100.000 de euro”, a dezvă-
luit Bâldea, pentru „Opinia 
Timişoarei”. 

randamente crescute
Specialiştii spun că piaţa 

este în formare, iar jumătate 
dintre cei care cumpără dove-
desc o îmbinare perfectă în-
tre interesul financiar şi care 
chiar apreciază esteticul. S-a 
constatat un randament me-
diu anual de 27 la sută, adică 
o pictură este, de la un an la 
altul, cu 27% mai valoroasă. 
„Colecţionarii au gustul for-
mat şi ştiu ce vor, colecţio-
nând de regulă lucrări ce se 
circumscriu unei tematici 
sau unui curent/artist. În ulti-
ma perioadă, atraşi de randa-
mentele crescute ale investi-
ţiei în artă, pricinuite pe de o 
parte de starea de emergenţă 
a pieţei de artă, la noi încă 
foarte tinere, pe de altă parte 
de vocaţia obiectului de artă 
de a tezauriza valoarea finan-
ciară, au apărut mulţi inves-
titori ce economisesc achizi-
ţionând artă de patrimoniu, 
(spre ex. Luchian, Petraşcu, 
Pallady, Baba, Ciucurencu, 
Iser, Bernea etc.)”, mai spune 
Bâldea. Majoritatea clienţilor 
provin din mediul de busine-
ss al capitalei.

Iubitorii de artă nu se uită la bani când vine vorba de achiziţionarea tablourilor.

Chinezul stabilit în Banat este campion la cratiţă

Ming se făleşte cu portul tradiţional românesc

CaiuS SeraCiN
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Consilierii locali au hotă-
rât ca toţi timişorenii ce au 
venituri care nu depăşesc 
1.000 de lei să beneficieze 
de ajutoare de încălzire! Ini-
ţial, proiectul de hotărâre 
prevedea ca doar cei care au 
un venit de până la 900 de 
lei să primească ajutorul de 

încălzire, însă viceprimarul 
Timişoarei, Sorin Grindeanu 
a propus un amendament, 
care a şi trecut la vot, prin 
care şi cei ce au venituri de 
până în 10 milioane de lei 
vechi pe membru de familie 
să beneficieze de acest ajutor.   
Cei vizaţi de noua hotărâre 
de consiliu local se vor adresa 
administratorilor de bloc care 
vor solicita formularele speci-

fice la cele 16 puncte termice 
din oraş, în perioadă 1-12 no-
iembrie. Solicitările pentru 
ajutoare de încălzire se vor 
depune în centrele Colterm. 
Pe lângă cereri, timişorenii 
care vor să primească ajutor 
de la bugetul local trebuie să 
depună şi documentaţia refe-
ritoare la venitul lunar. Anul 
trecut au fost depuse peste 
13.000 de cereri, iar după 

analiza dosarelor şi după an-
chetele sociale 
11.000 de 
timişoreni 
au bene-
ficiat de 
a juto -
rul so-
cial.

Timişorenii cu venituri de până în 1.000 lei 
vor primi ajutoare pentru încălzire 

trimite CV la email lau.popa@opiNiatimiSoarei.ro
informaţii la tel 0724.579.000

„Cel mai mult le place 
arta figurativă, care 
reprezintă ceva. Arta 
abstractă are clienţii 
ei, sunt mai rafinaţi, 
au o cultură plastică”

ildiko micota-maroşan
artist plastic

Ovidiu Ciuhandu. 
a propus un alt 
amendament prin 
care primarul Gheo-
rghe Ciuhandu să 
plătească pentru 
întârzierile privind 
acordarea avizelor 
de construcţii pen-
tru garduri.

„Carne de câine nu ţin 
minte să fi mâncat şi 
nici nu cred că aş încer-
ca. În schimb îmi place 
foarte mult carnea de 
şarpe. Este foarte gus-
toasă. Din păcate, în 
România nu se poate 
procura aşa ceva”

Chen ming

Anexă la HCL SE APROBA
PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

1. 

[ % ]

pana la 155,00 90

155,01 ÷ 210,00 85

210,01 ÷ 260,00 80

260,01 ÷ 310,00 75

310,01 ÷ 355,00 70

355,01 ÷ 425,00 65

425,01 ÷ 480,00 55

480,01 ÷ 540,00 50

540,01 ÷ 615,00 40

615,01 ÷ 700,00 30

700,01 ÷ 800,00 20

800,01 ÷ 900,00 10

VICEPRIMAR
SORIN GRINDEANU

 d. pentru apartamentele cu 4 camere si 2 persoane la maxim 8,66 Gcal pe intreg sezonul de incalzire in care 
se acorda ajutoare, repartizat pe luni astfel: noiembrie - 0,96 Gcal, decembrie - 1,40 Gcal, ianuarie - 1,9 Gcal, 
februarie - 2,00 Gcal, martie - 1,48 Gcal şi aprilie - 0,92 Gcal ;

Anexă privind nivelul lunar al ajutoarelor pentru încalzirea locuinţelor racordate la sistemul centralizat, 
în municipiul Timişoara

Venitul net mediu 
lunar pe membru de 
familie, respectiv al 
persoanei singure 

(lei)

Compensare 
procentuala 

lunara

2. Ajutoarele pentru incalzire se vor acorda pentru consumurile facturate in lunile: noiembrie, decembrie, 
ianuarie, februarie, martie si aprilie.
3. Valoarea efectiva a ajutorului pentru incalzirea locuintei se calculeaza in functie de compensarea stabilita la 
punctul 1, ca procent din valoarea facturii calculata prin inmultirea consumului defalcat pe consumatori 
individuali cu pretul local al energiei termice facturate populatiei (inclusiv TVA)

4. Ajutorul pentru incalzirea locuintei, calculat in conditiile prevazute la punctul 3, nu poate depasi o valoare 
calculata prin inmultirea consumului maxim lunar cu pretul local de facturare la populatie (inclusiv TVA)

5. Consumul maxim lunar se stabileste pe tip de apartament si in functie de zona de temperatura in conditiile 
din OUG 5/2003, modificata si completata
6. Pentru a realiza o concordanta fireasca intre numarul de camere ale unui apartament si numarul de 
persoane, se limiteaza consumul maxim lunar astfel: 
a.  pentru apartamentele cu 2 camere si o singura persoana la maxim 4,33 Gcal pe intreg sezonul de incalzire 
in care se acorda ajutoare, repartizat pe luni astfel: noiembrie - 0,48 Gcal, decembrie - 0,70 Gcal, ianuarie - 
0,95 Gcal, februarie - 1,00 Gcal, martie - 0,74 Gcal şi aprilie - 0,46 Gcal ;

 b. pentru apartamentele cu 3 camere si o singura persoana la maxim 4,33 Gcal pe intreg sezonul de incalzire 
in care se acorda ajutoare, repartizat pe luni astfel: noiembrie - 0,48 Gcal, decembrie - 0,70 Gcal, ianuarie - 
0,95 Gcal, februarie - 1,00 Gcal, martie - 0,74 Gcal şi aprilie - 0,46 Gcal ;

 c. pentru apartamentele cu 4 camere si o singura persoana la maxim 4,33 Gcal pe intreg sezonul de incalzire 
in care se acorda ajutoare, repartizat pe luni astfel: noiembrie - 0,48 Gcal, decembrie - 0,70 Gcal, ianuarie - 
0,95 Gcal, februarie - 1,00 Gcal, martie - 0,74 Gcal şi aprilie - 0,46 Gcal ;
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Boxerul

Viorel Screciu

expoziţii

party
Joi, 28 oCtombrie

BunkeR: ConCeRt MARius PoP & the M theoRy
CLuB 30: ConCeRt CAssA LoCo
sCottish PuB: the PhAseR
VAn GRAPh k fe: the BeAt ConduCtoR

Vineri, 29 oCtombrie 
setuP: hiP-hoP PeRfoRMAnCe: CedRy2k, dRAGonu, fAiBoX
CLuB dAos: ConCeRt the Moood
no nAMe: RhAdoo
CLuB heAVen: ReMeMBeR

Sâmbătă, 30 octombrie
no nAMe: niGht LonG eVents 1 yeAR AnniVeRsARy
setuP: ConCeRt tRAVkA & the dRuMAndBAss hALLoween MAshuP
CLuB dAos: Good ViBRAtion 7
youtoPiA: new RetRo By dj LAnd & hALLoween PARty

Duminică, 31 octombrie
VAn GRAPh k’fe: BABiLoniA 
CLuB d’ARC: hits PARty
ARt CLuB 700: AMBient PARty
AteLeR diy: ConCeRt ReALiCide

Studio
autobiografia lui Nicolae Ceauşescu (vineri - joi 9.30, 13.00, 
16.30, 20.00)

Cinema City
aventurile lui Sammy 3D – PReMieRA (vineri – joi 13:00)
resident evil: Viaţa de apoi (vineri, luni-joi: 14; 16; 18; 20; 22; 
sâmbătă-duminică: 12; 14; 16; 18; 20; 22)
Greu de pensionat – (vineri 13, luni-joi: 14,10; 16,50; 19,30; 22,10; 
sâmbătă-duminică: 11,30; 14,10; 16,50; 19,30; 22,10)
reţeaua de socializare – PReMieRA (sâmbătă-duminică: 12,40; 
14,50)
Demon (vineri, luni-joi: 13,10; 15,30; 17,50; 20,10; 22,20; sâmbătă-
duminică: 11; 13,10; 15,30; 17,50; 20,10; 22,20)
amor la distanţă (vineri-joi: 15,50; 22)
inception (vineri-joi: 21,30)
oameni mari şi fără minte (vineri-joi: 17,10; 19,20)
piranha 3D (vineri-joi: 14,40; 18,40; 20,40)
Punct ochit... punct iubit! (vineri, luni-joi: 16,40; 22,30; sâmbătă-
duminică: 13,50; 18; 20) 
Wall Street: banii sunt făcuţi să circule (vineri, luni-joi: 13,50; 
16,30; 19,10; 21,50; sâmbătă-duminică: 11,10; 13,50; 16,30; 19,10; 
21,50)

Centrul Cultural Francez: expoziţia „fibre, pigmenţi...” a artistei 
plastice Ana Adam, deschisă până la 29 octombrie. 
Centrul Cultural Francez expoziţia Art from scrap deschisă până 
în 15 ianuarie. expun artiştii Cosmin florin Moldovan, Benjamin 
Varga şi dan Vişovan. 
librăria Cărtureşti: expoziţia „foto/sceno/grafii” în colaborare cu 
teatrul German de stat timişoara ce cuprinde schiţe de decor şi 
fotografii din spectacolul „shaking shakespeare”, deschisă până la 
30 octombrie.
Cloud Factory: expoziţia „Masca“ eveniment de halloween. eveni-
mentul are loc în 31 octombrie, 2010 între orele 14-21.
muzeul de artă, palatul 
baroc: expoziţia „Cunoscut. 
Recunoscut“ a sculptorului 
Adrian uncrut, deschisă 
până la 31 octombrie, zilnic 
între orele 10-18 (lunea 
închis), şi expoziţia de grup 
„Ateliere”, deschisă până la 31 octombrie.
Galeria Calina: expoziţia „Piramida memoriei (elan vital ii)” sem-
nată de artistul plastic Romul nuţiu, deschisă până la 12 noiembrie.
iulius mall, etajul i: expoziţia „Art is Lifestyle/ Arta este lifestyle” 
prezentată de Galeria jecza cu lucrări de horia damian, Peter 
jecza, ioan Augustin Pop, Cristian sida, Gheorghe fikl, Cosmin 
Moldovan ş.a.

cinemaAutobiografia  
lui Nicolae Ceauşescu

horoSCop
berbeC
sentimental, ce 
primeşti nu te 
mulţumeşte, ce 
oferi nu e în forma 
cea mai romantică, 
deci viaţa sentimentală este motiv de 
dezamăgire. Adeseori te simţi singur, 
părăsit sau neînţeles chiar dacă cel 
drag este prin preajmă. La serviciu, 
apar sarcini în plus: unele nu sunt pe 
placul tău, altele nasc controverse 
în jur, deci relaţia ta cu serviciul este 
adeseori tensionată. 

taur
În amor, au loc 
evenimente mar-
cante în viaţa de 
cuplu, momente 
care pot deveni 

puncte de referinţă ale acestui an. 
Pentru unii, poate apărea decizia de 
a divorţa, pentru alţii, a venit vremea 
unui angajament cu tentă legală ce va 
avea urmări de lungă durată, deci se 
vorbeşte despre viaţa în doi în termeni 
foarte serioşi, dar şi foarte radicali: bun-
rău, alb-negru. La locul de muncă tot 
ce promiţi, duci la îndeplinire. 

Gemeni
esti mulţumit de 
relaţia sentimentală. 
Cheia succesului 
este sinceritatea, 
pentru că aveţi o 
discuţie foarte serioasă faţă în faţă care 
scoate la lumină neînţelegerile care au 
şubrezit relaţia. Acum puneţi cărţile pe 
masă şi faceţi lumină în tot ceea ce v-a 
ridicat întrebări. te gândeşti serios să-ţi 
mai cauţi un serviciu, după orele de 
program sau poate se iveşte ocazia de 
a schimba macazul în plan profesional. 

raC
timiditatea este 
cel mai mare 
duşman în plan 
sentimental. deşi 
sunt sentimente 

intense în interior, nu ştii să le arăţi ci 
le ascunzi. ori o faci pe grozavul şi laşi 
o impresie greşită asupra adevăratelor 
tale sentimente, ori îl ţii la respect exact 
pe cel care te atrage. nu ai curajul să 
exprimi ce simţi. La serviciu, te cam 
eschivezi de unele sarcini, pentru că nu 
ai curajul să recunoşti sincer că nu ştii 
să duci la îndeplinire acest plan. 

Leu
În amor, eşti mai 
mult atras de flirturi 
şi jocuri sentimen-
tale fără consistenţă, 
pentru că eşti încă 
afectat de o greşeală din trecut sau de 
o iubire eşuată care încă mai dor... nu 
poţi uita prin ce ai trecut atunci şi ca să 
te răzbuni pe vechile suferinţe, alegi 
aventura ca pe singura scăpare. dacă te 
joci prea mult, ai putea răni pe cineva 
care poate chiar ţine la tine. La serviciu, 
fii pregătit pentru veşti bombă. 
 

FeCioara
iei iniţiativa în 
dragoste şi trasezi 
direcţia principală 
a vieţii de cuplu. 
Partenerul nu îţi 

inspiră seriozitate, îl consideri un copil 
fără minte. eşti în faţa unui drum nou 
şi aşa cum decizi tu, aşa se întâmplă, 
pentru că nu prea poţi pune bază de 
promisiunile jumătăţii tale. Mai are 
multe de învăţat despre iubire şi cuplu! 
La serviciu, eşti mândru de ceea ce iese 
din mâinile tale şi lucrezi cu o pasiune 
specifică proiectelor aflate la început. 

balanţă
În plan sentimen-
tal, toate încercările 
tale de apropiere, 
de comunicare, de 
rezolvare a unor 
probleme mai vechi nu par să aibă 
efectele scontate. tensiunea pluteşte 
peste relaţia voastră şi un pas greşit se 
poate solda cu suferinţe profunde. nu 
ai nicio plăcere să te duci la serviciu de 
vreme ce acolo te aşteaptă stres, bani 
puţini, critici şi o negură ce planează 
peste toţi. 

SCorpion
Cifra doi are o 
greutate specială 
pentru tine, 
deoarece acum ori se 
formează un cuplu, 

ori, dimpotrivă, se dezleagă... se pun în 
balanţă mai mult ca oricând valorile im-
portante în iubire, cum ar fi fidelitatea, 
comunicarea şi loialitatea. În schimb, 
cei care au ieşit de curând dintr-o iubire 
pot avea şansa de a se îndrăgosti din 
nou. La serviciu, ai de ales între mai 
multe opţiuni: două locuri de muncă 
sau două funcţii diferite.

Săgetator
În iubire, nu ştii să 
profiţi de ocaziile 
bune, şi deşi ai o 
relaţie aparte cu 
norocul, de data 
aceasta nu îl fructifici aşa cum se cuvine. 
se poate ivi o şansă în iubire, dar te 
prinde pe picior greşit şi găseşti atât de 
multe cusururi, încât nici nu se pune 
problema să simţi ceva pentru acea 
persoană. Şansa te vizitează la serviciu, 
pentru că exact de unde te aşteptai mai 
puţin, sare iepurele tău norocos! 

CapriCorn
În iubire, decizia 
pe care eşti gata să 
o iei are conotaţii 
categorice, ca şi 
cum ai ajuns la 

punctul culminant în care trebuie să 
spui clar ce vrei. dacă e o cerere în 
căsătorie, trebuie să fii foarte sigur că 
vrei să fii jumătatea pretendentului 
tău. Porneşti pe un drum fără şansa de 
răzgândire şi de acum înainte lucrurile 
nu vor mai fi la fel! e şansa ta de afir-
mare la serviciu, o ocazie unică de care 
trebuie să profiţi imediat. 

VărSător
este perioada 
marilor răscruci de 
drumuri, pentru că 
trebuie să alegi alt 
drum în iubire. Că 
e o despărţire de omul cu care ai fost 
sau e decizia de a trece la o altă etapă în 
relaţia actuală, lucrurile nu vor mai sta la 
fel de acum înainte. eşti pregătit pentru 
o schimbare de decor, de atitudine, de 
atmosferă. schimbările se resimt şi în 
carieră, pentru că nu mai eşti mulţumit 
cu ceea ce ai şi vrei să încerci altceva. 

Peşti
dacă e să fie 
cineva fericitul 
zodiacului în plan 
sentimental, se 
pare că norocosul 

eşti tu, pentru că ai parte de un 
eveniment fericit pentru inima ta. Că 
e vorba de o căsătorie sau de împlini-
rea unei iubiri pentru care ai luptat 
multă vreme, ai motive să zâmbeşti 
şi să visezi frumos. Ţi-ai depăşit cu 
brio complexele şi limitele. te duci la 
serviciu de parcă acolo te-ar aştepta 
cele mai dragi persoane. 

28.10
În 1943, sculptorul grec 
Costas dimitriadis moare 
la atena, la vârsta de 64 
ani. Celebra sa operă 
„aruncătorul de disc” a 
câştigat medalia de aur 
la Jocurile olimpice de la 
Paris din 1924.

29.10
În 1974, boxerul ameri-
can muhammad ali îl 
învinge pe conaţionalul 
său, George Foreman, în 
gala de la Kinshasa (Zair, 
actuala republica demo-
cratică Congo). meciul va 
rămâne în istorie drept 

“Bubuitul din Junglă”, 
iar ali va deveni al doilea 
campion mondial la ca-
tegoria grea, după Floyd 
Patterson.

30.10
În 1996, gruparea turcă 
Fenerbahce istanbul 
pune capăt seriei de 40 
ani de invincibilitate a 

lui manchester united 
în cupele europene pe 
stadionul old Trafford, în-
vingând-o cu 1-0 în cadrul 
ligii Campionilor.

31.10

În 2000, antrenorul sue-
dez Sven Goran eriksson 
devine primul selecţioner 
non-britanic care preia 

naţionala angliei. În noua 
funcţie va debuta abia pe 
1 ianuarie 2001, când îşi 
va încheia contractul cu 
lazio.

01.11
În 1946, se consemnează 
primul meci de baschet 
din nBa. la Toronto, 
gazdele de la huskies 
sunt învinse de new York 
Knicks, cu 66-68, în faţa a 
7.090 spectatori.

02.11
În 2000, Gary kasparov 
ratează titlul mondial la 
şah pentru prima dată în 

ultimii 15 ani. el pierde 
în favoarea lui Vladimir 
Kramnik în cadrul turneu-
lui de la londra.

03.11
În 1900, are loc deschide-
rea primului salon auto, 
în new York, în celebra 
arenă madison Square 
Garden.

iStoria SăptămâNii SportiVe  28 oCtombrie - 3 Noiembrie

Documentarul este realizat 
exclusiv din imagini de 
arhivă, obţinute de la TVR 
şi de la Arhiva Naţională de 
Filme, şi prezintă inclusiv 
scena judecăţii soţilor 
Ceauşescu, din decembrie 
'89. Au fost incluse în docu-

mentar şi imagini inedite, 
care nu au fost niciodată 
difuzate - imagini tăiate la 
cenzură, căutate şi selecta-
te de Titus Muntean. Pentru 
realizarea documentarului 
au fost vizionate peste o 
mie de ore de înregistrări.

spectacole
Filarmonica „banatul”: 
vineri, 29 octombrie, ora 19, 
Sala Capitol, melomanii din 
Timişoara vor putea asculta 
un concert vocal-simfonic, cu 
celebra „Carmina Burana” de 
Carl Orff.

teatrul maghiar de Stat 
Csiky Gergely: vineri 29 
octombrie, ora 19, Sala Studio, 
„Inimi şi coroane” de Fülöp 
Erzsébet.

teatrul German de Stat timi-
şoara: vineri 29 octombrie, 
ora 19, în sala Teatrului Ger-
man „Shaking Shakespeare”, 
regia: Radu-Alexandru Nica.

opera Naţională română 
timisoara: vineri 29 octom-
brie, ora 19, Madama Vut-
terfly, operă în două acte de 
Giacomo Puccini

teatrul maghiar de Stat 
Csiky Gergely: sâmbătă 
30 octombrie, ora 19, Sala 
Studio, „Cap de Lemn” de Vass 
Richárd.

teatrul Naţional timişoara: 
vineri 29 octombrie, ora 19, 
Sala 2, „Interzis accesul ani-
malelor” de Rodrigo Garcia, 
un spectacol de Rodrigo 
Garcia. 

teatrul German de Stat 
timişoara: duminică 31 
octombrie, ora 19, în sala Tea-
trului German „Aşteptându-l 
pe Godot”, regia: Christiane J. 
Schneider.

teatrul German de Stat 
timişoara: miercuri 3 
noiembrie, ora 19, în sala 
Teatrului German „Comedie 
pe întuneric“.

Când eram mic, ca mai toţi 
copiii, îmi alegeam pentru 
viitor tot felul de meserii 
năstruşnice. Tractorist, doctor 
ginecolog, chiar ospătar. Cea 
din urmă îndeletnicire mă atră-
gea pentru că aş fi putut avea 
acces în bucătăria cu bunătăţi 
a restaurantului acolo unde 
clienţii, desigur, nu aveau ce 
căuta. Destinul a vrut să fac 
cu totul şi cu totul altceva. Din 
perspectiva timpului îmi dau 
seama că alegerile ulterioare 
nu au fost greşite.
De ce ar fi trebuit să îmi aleg 
o meserie atât de periculoasă 
ca cea de ospătar? O mese-
rie în care zilnic, moment de 
moment, te expui la tot felul 
de riscuri. Nu râdeţi! Ce te faci 
dacă îţi intră pe uşă Mutu? Să 
vă văd atunci pe unde scoateţi 
cămaşa? Câte zile de spitaliza-
re achiziţionaţi? Ei! Vedeţi că 
nu e o meserie uşoară ?
Lasând gluma la o parte 
constat,ca şi alţii de altfel, că 
Adi al nostru are o apetenţă ie-
şită din comun pentru chelneri. 
Că împarte pumni în stânga şi 
în dreapta e de înţeles, pentru 
că primul sport pe care l-a 
practicat a fost boxul... şi cum 
fotbal nu prea mai joacă, din 
cauza faptului că şi-a uzat 
nasul cu prafuri, a revenit la 
prima dragoste. Nu înţeleg 
de ce chelnerii i-au devenit 
duşmani...
Nu înţeleg de ce bate chelneri 
şi nu bibliotecari... de exemplu? 
Cred totuşi, că am înţeles. Păi 
la trei-patru dimineaţa bibli-
otecile sunt închise şi atunci 
omul, nervos fireşte, unde să se 
ducă să îşi astâmpere „setea de 
cunoaştere”? Dă de prima uşă 
deschisă şi acolo ce să vezi? Bă-
ieţi şi fete cu „dinaintea” plină 
cu tot felul de licori. Trebuie să 
intri în atmosferă... nu? Şi pe 
măsură ce termină „volumele”, 
buna dispoziţie se instalează. 
Dar vai! Tocmai când lucrurile 
merg ca pe roate, se găseşte un 
deştept cu şervet pe braţ să se 
bage în seamă. Păi să nu-i tragi 
una în freză?

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Unde sunt suporterii?
ioaN GoGoşaNu
ioan..gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Chiar dacă Poli are cel 

mai bun debut de campio-
nat din istorie, fiind singu-
ra grupare neînvinsă după 
primele 12 etape, numărul 
spectatorilor care urmăresc 
meciurile de acasă ale “alb-
violeţilor” continuă să fie 
unul destul de redus, incom-
parabil mai mic cu cel din 
ediţiile precedente.

Pare inexplicabil de ce, 
atunci când timişorenii nu 
se aflau printre echipele 
de top ale Ligii întâi şi nici 
rezultatele nu se ridicau la 
nivelul aşteptat, tribunele 
stadionului Dan Păltinişanu 
erau arhipline indiferent de 
adversarul bănăţenilor, iar 
acum, când Poli se numără 
printre performele stagiu-
nii, fiind una dintre candida-
tele la titlul de campioană, 
suporterii nu se înghesuie 
la reprezentaţiile favoriţilor.

La primele şase partide 
de pe propriul teren, Poli-
tehnica a avut în tribune 
aproximativ 43.000 de spec-
tatori. Puţin, dacă ne gân-
dim că pe la Timişoara au 
trecut atât campioana “en 
titre”, CFR Cluj, cât şi una 
dintre rivalele tradiţionale, 
Rapid Bucureşti. Şansele ca 
echipa lui Contra să termine 
din nou prima în topul spec-
tatorilor de acasă sunt tot 
mai reduse dacă ne gândim 
că în retur, dintre formaţiile 
cu nume, în capitala Banatu-
lui vor poposi doar Steaua şi 
Dinamo. În plus, meciul cu 

“câinii roşii” este programat 
abia în ultima rundă, când 
s-ar putea să nu mai conteze 
decât pentru palmares.

Greutăţile sociale, ne-
siguranţa zilei de mâine, 
interminabila criză econo-
mică, care le-a secătuit bu-
zunarele şi le-a întins nervii 
la maxim tuturor, par să fi 
învins fotbalul la Timişoara. 
Acel spirit al fanilor, de care 
vorbea şi Cosmin Contra, s-a 
stins treptat şi pentru că ilu-
zia de a câştiga un trofeu s-a 
spulberat în fiecare sezon. 
Chiar şi numărul celor care 
compun galeria s-a redus 
simţitor. De la coregrafiile 
ce implicau toată peluza 
sud, acum s-a ajuns să se ba-
zeze doar pe patru sectoare.

O mare parte din vina 
îndepărtării fanilor de sta-
dion o au şi conducătorii 

clubului, care de multe ori 
au dat impresia că, în ciu-
da declaraţiilor lor, nu sunt 
interesaţi pentru obţinerea 
unei performanţe cu totul 
deosebită. Un exemplu re-
cent este cel al preşedinte-
lui Marian Iancu, care, nici 
după aproape şase ani de 
implicare în fotbal, nu a 
înţeles că la un club solid 
rufele nu se spală în public. 
Nu este prima dată când 

patronul lasă senzaţia că 
este un duşman al echipei, 
intervenţiile lui făcând mai 
mult rău acesteia.

Nu în ultimul rând, Poli 
nu are parte nici de o pu-
blicitate pe măsură în presa 
centrală. Vă puteţi închipui 
ce reacţii ar fi avut aceasta 
dacă Steaua ori Dinamo ar 
fi avut o serie de 12 meciuri 
fără înfrângere? Câte “speci-
ale” nu s-ar fi realizat, câte 

pagini nu ar fi fost alocate 
pentru a ridica în slăvi per-
formanţa, câţi eroi nu ar fi 
apărut peste noapte…

Un număr redus de spec-
tatori nu se înregistrează 
doar la Timişoara, ci şi pe 
majoritatea stadioanelor din 
ţară. La acest lucru au con-
tribuit şi rezultatele slabe 
înregistrate de echipele ro-
mâneşti în cupele europene, 
cât şi de prestaţiile naţiona-
lei, care a ajuns să se bată cu 
Luxemburg pentru evitarea 
ultimului loc într-o grupă 
preliminară. Naţionala nu 
mai umple demult arenele 
din ţară, în timp ce, în jocu-
rile de acasă, CFR şi Steaua 
au avut parte de asistenţe 
neînsemnate, ruşinoase pen-
tru un meci în grupele Ligii 
Campionilor, respectiv Liga 
Europei.

Pagină  
oferită  
de dacs

distribuitor  UrSUS BreWerieS
băuturi alcoolice, răcoritoare, vinuri
Adresa: Str. Demetriade, Nr. 1/5, Timişoara    Telefon relaţii clienţi: 0745.529.507

aDVerSar Nr. De SpeCtatori

Gloria Bistriţa 2.000

CFR Cluj 15.000

Victoria Brăneşti 3.000

Sportul Studenţesc 3.000

Rapid Bucureşti 13.000

„U” Cluj 7.000

ToTal 43.000

Prin tribunele de pe „Păltinişanu“, pline altădată, acum cam bate vântul...
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Toate dosarele de fali-
ment aflate în grija judecă-
torilor sindici de la Tribuna-
lul Timiş sunt verificate cu 
atenţie mărită de conduce-
rea Curţii de Apel Timişoa-
ra, după apariţia în public a 
unei înregistrări video care 
dezvăluie relaţia nepotrivită 
dintre un magistrat şi un 
lichidator judiciar. În condi-
ţiile în care judecătorul care 
apare în filmuleţ a luat deci-
zii care favorizează flagrant 
grupul de firme în umbra 
cărora se află Nicolae Mann, 
fostul boss al afacerilor din 
Carani, cum ar fi şi scoate-
rea de sub sechestru DIICOT 
a aproape un milion de 
euro, şefii justiţiei bănăţene 

au intrat în alertă maximă 
şi încearcă să descopere 
eventuale urme de trafic de 
influenţă. Paparazzii care 
au realizat filmarea nici nu 
şi-au dat seama că, intrând 
în culisele proceselor de fali-
ment, deschid Cutia Pando-
rei în care se află o serie de 
proceduri judiciare suspecte 
din zona mercantilă a justi-
ţiei timişene. Alo, DNA-ul, 
sunteţi pe fir?

d’ale CeTăŢii

Încet – încet, o modă apune pentru 
a face loc alteia…Înmormântări şi 
parastasuri în direct, ţâţe şi curve 
dezbrăcate, lumea mondenă, toate 
încep să piardă teren pe piaţa de 
televiziune americană... Şi americanii 
dau tonul…Săptămânile trecute, zia-
re şi televiziuni americane au reluat 
subiectul morţii lui Chaplin care, îm-
preună cu scandalul crimei O.J Sim-
pson, au făcut audienţe uriaşe… În 
1977, de Crăciun , Chaplin a murit în 
somn pentru ca la doar un an după , 
cadavrul său, cu tot cu coşciug avea 
să fie furat de câţiva tembeli care 
sperau să primească o sumă de bani 
în schimbul corpului actorului. Doar 
că familia a amânat plata răscumpă-
rării aşa că hoţii au aruncat cadavrul 
pe marginea unui lac din Elveţia. 
Chaplin a fost îngropat apoi sub un 
strat de beton gros de aproape doi 
metri…Nici în ziua de azi, nimeni nu 
ştie cu siguranţă dacă acolo e chiar 
înmormântat faimosul comic, cine 
i-a răpit cadavrul, de ce…
Cioclii tv din America au reluat su-
biectul, punându-şi întrebarea dacă 
nu cumva familia a înscenat toată 
povestea pentru a atrage atenţia 
presei şi a obţine astfel venituri 
suplimentare… Nu suntem singuri 
pe lume… Nu noi am inventat cioclii 
tv, scenarile macabre, discuţia la 
catafalc… Imagini cu corpul în putre-
facţie a lui Chaplin au rulat din nou 
pe unele canale americane, cu riscul 
unor amenzi usturătoare de la FCC 
(CNA-ul lor). Audienţele însă, au fost 
dezastruoase, publicul s-a plicitisit…
Audienţele tv cad dramatic atât 
pentru subiecte necrofile cât şi 
pentru piaţa mondenă, scandalurile 
vedetelor hollywoodiene, ţâţele 
starletelor care vor să fie în vizorul 
presei încep să piardă teren… Casele 
de producţie de TV din Statele Unite 
s-au reorientat, deja, spre altceva…
Televizunile americane fac în ultimile 
săptămâni cifre zdrobitoare de audi-
enţă cu invitaţi care dezbat probleme 
legate de sfârşitul lumii, extratereş-
trii sau viaţa după moarte…Analiştii 
media cred că asta va fi subiectul 
care, până în 2012, va înlocui zona 
mondenă din televizune. Fireşte, 
va fi loc pentru toate, dar curentul 
începe să se schimbe…Şi asta pentru 
că, pe măsură ce ne apropiem de 
2012, subiectele legate de sfârşitul 
lumii vor acapara, de la buletinele de 
ştiri serioase până la showurile de 
divertisment…
Primii care au început să-i copieze 
pe americani în trend TV sunt cei de 
la… OTV. Sunt sigur însă că asta nu 
vine de pe urma unor studii de trend. 
Acolo văd zilnic dezbateri cu Pavel 
Coruţ, sfârşitul lumii prevăzut de 
clarvăzătoarea Vanga sau explicaţii 
ale generalului Streinu despre 2012…
Asta în detrimentul ţâţelor, a starle-
telor şi a scandalurilor fabricate din 
lumea mondenă…

Dan Negru

Noul trend!

Duminică
31 octombrie

Vreme  
frumoasă vântul  
va sufla  
slab.
Minima: 1° C
Maxima: 18° C

miercuri
3 octombrie

Cer parţial  
noros,  
vântul va  
sufla slab.
Minima: 3° C
Maxima: 12° C

marţi
2 octombrie

Cer mai mult noros, 
vântul va sufla slab, 
precipitaţii pe tot 
parcursul zilei.
Minima: 6° C
Maxima: 16° C

Luni
1 octombrie

Cer mai  
mult noros,  
vântul va  
sufla slab.
Minima: 6° C
Maxima: 17° C

Sâmbătă
30 octombrie

Vreme  
friguroasă, vântul  
va sufla  
slab.
Minima: 1° C
Maxima: 16° C

Vineri
29 octombrie

Vreme  
rece, vântul  
va sufla  
slab.
Minima: 1° C
Maxima: 13° C

Joi
28 octombrie

Vreme  
geroasă, vântul  
va sufla  
slab.
Minima: 1° C
Maxima: 12° C

meteo

reţeta săptămânii

... zVonuri ... bârfe ... combinaţii ... zVonuri ... bârfe ... combinaţii ...

Bucătăria franceză este 
caracterizată printr-o 
nemaipomenită diver-
sitate, comparabilă cu 
bucătăria chinezească 
sau cu cea indiană. 
Elementul comun este 
seriozitatea cu care 
gătitul este privit în 
orice regiune. Fiecare 
provincie a Franţei are 
o bucătărie distinctă: în 

nord-vest se folosesc un-
tul, creme fraiche (un tip 
de smântână specifică şi 
merele; în Provence (sud 
est) uleiul de măsline, 
condimentele şi roşiile; 
în sud-est grăsime de 
raţă, foie-gras (pateu de 
ficat de gâscă) şi ciu-
perci porcine (crepes); 
în nord-vest  se simte 
influenţa germană şi se 
folosesc slănina, cârnaţii 
berea. 

iNGreDieNte:
- 750 g muşchi de vită, 
- 100 g unt, 
- 500 g de ciuperci,
- 50 ml de ulei,
- o cană de smântână,
- 2 cepe mari, 
- 1 kg de cartofi,
- sare, piper, pătrunjel.

moD De preparare:
Se taie carnea în bucăţi 
şi se pune la fript într-o 
cratiţă cu puţin unt şi 2-3 

linguri de ulei. După ce 
carnea a prins o crustă 
aurie pe ambele părţi 
se adaugă ceapa tocată 
mărunt, sarea şi piperul 
şi se mai lasă aproxima-
tiv o oră jumătate la foc 
mic (până scade totul la 
consistenţa unui sos). 
După ce adăugăm sarea, 
carnea va lăsa suc propriu 
dar este bine să-l comple-
tăm cu o cană de apă sau 
supă de carne. Separat, 

cu restul de ulei şi unt 
se înnăbuşă ciupercile 
curăţate, spălate şi tăiate 
în felii groase. Când sunt 
gata se toarnă peste car-
ne. Stroganoff-ul se aduce 
la masă cu cartofi fierţi 
peste care se pun smântâ-
nă şi unt. Totul se presară 
cu pătrunjel tocat.

Boeuf  
Stroganoff

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Raluca Boancă, 
mica mafiotă

Raluca Boancă le calcă 
pe urmă fotomodelelor din 
vestul ţării care au pozat în 
reviste celebre. Numărul din 
noiembrie a revistei FHM 
îi este dedicat tinerei de 21 
de ani, studentă la Ştiinţe-
le comunicării. Tânăra este 
protagonista unui shotting 
incendiar în Sicilia, unde in-
terpretează rolul unei micuţe 
mafiote. Şedinţa foto a durat 
şapte zile, timp în care Ralu-
ca a muncit pe brânci. Peisa-
jele de pe malul Mediteranei 
s-au îmbinat de minune cu 
formele perfecte ale tinerei, 
iar cele peste 8 ore de muncă 
pe zi nu au făcut-o pe Raluca 
să regrete că era nevoită să se 
trezească de la 7 dimineaţa şi 
să stea în faţa aparatelor foto 
sau a echipei de machiaj.

„Sexy pesedistele”  
se pregătesc să pozeze 
pentru electorat

Al 13-lea comandant Falimentul la control!

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...

Instalat la cârma Inspec-
toratului Judeţean de Poli-
ţie Timiş în urmă cu câteva 
luni, comisarul şef Gheor-
ghe Popescu este cel de-al 
13-lea comandant al poliţiş-
tilor timişeni din perioada 
de după revoluţie. Acest 
număr nu i-a purtat ghini-
on, după cum s-ar fi aştep-
tat unii subalterni mai nos-
talgici, ci, dimpotrivă, i-a 
adus un noroc intempestiv 
şi de masă. Despre ce este 
vorba? Noul inspector şef 
este singurul poliţist dintre 
cei 13 perindaţi pe la con-
ducerea insituţiei care se 
află, indubitabil, în graţiile 
sindicatului. “Iubesc actua-
la conducere a IPJ Timiş, ca 

fiind cea mai profesionis-
tă şi cu faţă umană dintre 
toate. Demult visam la aşa 
o conducere, aştept de o 
viaţă!”, ni s-a confesat co-
misarul şef Doinel Malcoci, 
liderul sindicatului din Po-
liţia Timiş, iar această de-
claraţie idolatrică nu face 
decât să sublinieze faptul 
că, uneori, liderii sindicate-
lor cazone nu cred în fatali-
tăţi şi superstiţii...

Gheorghe Popescu Nicolae Mann

Partidul Social Democrat 
Timiş le pregăteşte votanţi-
lor săi o nouă surpriză. Nu 
este vorba despre o mărire 
a pensiilor sau a salariilor, 
ci despre un calendar. Şi nu 
unul obişnuit, cu mai-marii 
partidului, Grindeanu, Bo-

jin sau Ilie Sârbu, ci unul 
sexy. Cele mai frumoase 
activiste de partid vor poza, 
la începutul lunii noiem-
brie, al şaselea an consecu-
tiv, pentru o nouă ediţie a 
calendarului sexy al PSD. 
La ediţia din 2010, în pagi-
nile calendarului au apărut 
Alina Danuleţiu sau foste-
le fotomodele Cristiana 

Jurescu (foto) şi 
Anca-Adriana 
Drideanu.


