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Iluminatul arhitectural re-prezintă o provocare pentru orice specialist din domeniu. Este o provocare a imaginaţiei şi a cunoştinţelor în domeniul tehnicii de iluminat. “Joaca cu lumina” are un potenţial de impact emoţional asupra pri-vitorului, dat fiind faptul că monumentele arhitecturale, spaţiile verzi, clădirile sau bi-sericile, reprezintă “sufletul” tuturor oraşelor. “Clădirile pot avea aspecte complet di-ferite care se obţin doar prin proiectarea unei lumini în exterior. Prin apăsarea unui singur buton o clădire poa-te deveni nonconformistă şi mult mai frumoasă.” spune Maia Fetescu, coordonatorul colectivului de proiectare din cadrul companiei Elba.

Cromatica luminii este şi ea importantă. Aceasta se poate modifica cu ajutorul unor sisteme şi proiectoare montate în faţa clădirii. Culo-rile folosite ţin de imaginaţia fiecăruia. 
Este important ca în mo-mentul în care optaţi pentru un sistem de iluminat arhi-tectural, să ţineţi cont de mai multe aspecte. Sistemul de ilu-minat arhitectural trebuie să aibă în vedere structura clădi-rii pentru a pune în evidenţă detaliile finisajelor exterioare. În plus, în momentul montă-rii acestui sistem trebuie să aveţi grijă ca lumina să nu pă-trundă în interior. Ca să reduceţi consumul de energie şi să nu o consumaţi inutil, este recomandabil să apelaţi la serviciile unor spe-cialişti. Dacă doriţi să obţineţi un rezultat cu un efect ma-

xim, aveţi grijă să iluminaţi corepunzător terasele, foişoa-rele şi elementele de vegetaţie pentru care puteţi folosi spo-turi sau felinare. Un alt aspect care poate deveni un avantaj este acela că iluminatul ar-chitectural poate fi eco dacă optăm pentru montarea  unei instalaţii speciale care permi-te stocarea şi transformarea energiei solare acumulate în timpul zilei, în energie elec-trică folosită pe timpul nopţii.Cei care vor să ilumineze arhitectural pot scoate din buzunare câteva mii de euro. Dacă acest lucru se face cu ajutorul unui specialist, cos-turile la energia electrică uti-lizată nu sunt foarte mari. Se montează diferite becuri cu un cosum mic de energie, dar care înfrumuseţează întregul aspect al imobilului şi care ţin cont şi de aspectele financiare.

Ce este iluminatul arhitecturalRăspândit la nivel mondial începând cu anii ‚60, utili-zând modalitati de iluminare a exteriorului, iluminatul arhitectural este un domeniu cuprins între arhitectură şi inginerie. Elementele de bază pentru finalitatea dorită sunt: puterea de iluminare, direcţia 

conului de lumină, uncţiona-litatea materialelor olosite şi energia utilizată.Importantă este în primul rând uncţiona-litatea, apoi estetica aparate-lor şi corpurilor olosite. Elementele olosite în iluminatul arhitectural sunt compuse din : spoturi, pro-

file, corpuri circulare pentru iluminat punctual, lămpi de tavan sau leduri încorporate în pavaj. Terasele şi oişoa-rele sunt iluminate cu leduri speciale încastrate în ziduri sau pe stâlpi de susţinere. Importanţa este poziţionarea corpurilor şi direcţionarea 

luminii în zonele de interes. Cantitatea de lumina este iar un actor important şi se pot utiliza lumini simple, standard sau complexe, pe dierite înăl-ţimi şi nivele de luminozitate. Se poate opta pentru lumina in “background” sau aduce-rea cladirii in prim-plan. 
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 Iluminatul arhitectural implică un spirit creativ, 

dar şi o bună organizare a energiei folosite

„Clădirile pot avea aspecte complet dierite care se obţin doar prin proiectarea unei lumini în exterior. Prin apăsarea unui singur buton o clădire poate deveni noncon-ormistă şi mult mai rumoasă.”
Maia Fetescucoordonatorul colectivului de proiectare - Elba
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poli nu a păstrat 
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Olăroiu a fost dat afară după 
o victorie, iar Gică Hagi a fost 
forţat să renunţe. ll 15

interviu
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Interviu cu Liviu Găitan, fost 
ofiţer de informaţii al Serviciului 
Român de Informaţii. l 11

actualitate
Zona de vest  
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Regiunea Timiş-Arad este 
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Ce trebuie să faci?
Citeşti săptămânalul Opinia Timişoarei în fiecare joi 
şi decupezi talonul de participare la tombolă, răspunzi 
corect la întrebare şi îl completezi cu datele tale.

Apoi pui talonul în urna specială de la redacţia Opinia 
Timişoarei (str. Proclamaţia de la Timişoara, nr. 7) sau 
în urna din incinta magazinului BauMax Timişoara 
(str. Calea Şagului - DN 59, km 7+500 dreapta).

Participă la o super tombolă şi poţi pleca acasă cu un aspirator Platinium 1500W!

 19
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mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Cea mai ieftină înmor-
mântare este, după un 
calcul simplu, cel puţin 
1.800 de lei, o sumă deloc 
mică, dacă ne gândim că 
puţini timişoreni şi-o pot 

permite. Aceasta nu inclu-
de însă şi pomana, o tra-
diţie pe care orice creştin 
o respectă. Pe lângă golul 
sufletesc rămas în urma 
decedatului, acesta le lasă 
rudelor şi un imens gol în 
buget, de pe care profită 
“mercenarii morţii”, totul 

petrecându-se sub ochii şi 
cu concursul administra-
ţiei locale. Primăria Timi-
şoara este proprietara de 
drept a locurilor de veci, 
dar câştigurile importan-
te intră în buzunarul ce-
lor care le administrează, 
respectiv firmele private. 

Dacă la primărie trebuie să 
plătiţi o taxă de aproxima-
tiv 90 de lei pentru şapte 
ani, ca “să intri cu mortul 
în cimitir” mai trebuie să 
achitaţi în jur de 1.000 de 
lei. În realitate, însă, lo-
curile sunt foarte puţine 
şi s-ar putea să fie nevoie 

să apelaţi la “samsarii de 
locuri de veci”, unde pre-
ţurile pornesc de la 500 
de euro şi ajung chiar şi la 
10.000 de euro, dovadă că, 
pe lumea asta, totul are un 
preţ. Chiar şi moartea.
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Moartea... o scumpă!
Mafia locurilor de veci şi  
taxele exorbitante fac  
din înmormântare  
o necesitate de lux

Cimitirele din Timişoara vor deveni neîncăpătoare peste câţiva ani. Un loc de veci porneşte pe „bursa neagră“ de la 500 de euro
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În judeţul Harghita profesorii iau 
lecţii de optimism. Pur şi simplu 
stau în bănci şi urmează indica-
ţiile trainerilor de „gândire po-
zitivă”, fac exerciţii, îşi schimbă 
modul de a privi realităţile care 
îi înconjoară. Asta în timp ce 
majoritatea românilor reiterează 
gluma de dinainte de 1989: „Ce e 
mic şi negru şi te-aşteaptă după 
colţ? Viitorul!” Mai la est, blânzii 
moldoveni, la Iaşi şi Focşani, îşi 
iau porţia de proteste. Huiduieli-
le de ziua „unirii mici” n-au fost 
decât exemple din repertoriul 
modalităţilor de eliberare a 
frustrărilor acumulate în timp. 
Logica bugetară a autorităţi-
lor este simplă şi inflexibilă: 
„Obişnuiţi-vă cu restricţiile. E 
criză”. Şi punctum – am adăuga, 
citând un clasic. Nimeni nu mai 
invocă nici luminiţa de la capătul 
tunelului, nici prognoze pentru 
când se sfârşeşte curba de sacrifi-
ciu. Doar vedem cum în toate 
segmentele şi cotloanele pe care 
statul le descoperă ca fiindu-i sub 
control intră, nemilos, foarfeca 
tăierilor. (Asta în timp ce Uniu-
nea Europeană ne urechează că 
nu permitem, de pildă, concu-
renţă pe piaţa furnizorilor de 
energie electrică., necum pentru 
abandonarea oricăror principii 
de economie socială, prevăzu-
te, între altele, în documentele 
fundamentale ale Uniunii.) Noi, 
la frontiera de Vest, avem alte 
preocupări decât harghitenii sau 
ieşenii. Nici optimismul nu ne 
intră în registru (căci este şi greu 
să ignori loviturile realităţii), 
nici văitatul fără soluţii. Soluţia 
noastră – clamată din 1989 
încoace! – este descentralizarea 
accentuată şi acordarea unei mai 
mari posibilităţi de experimenta-
re a soluţiilor pentru dezvoltare 
durabilă locală. Când felia tăiată 
de la tortul naţional are geome-
trie variabilă nu doar în fiecare 
an, ci şi de la un trimestru la 
altul, Timişoara nu mai reuşeşte 
să-şi facă, gospodăreşte, nici un 
calcul serios. Dacă ştim din start 
cât este, putem vedea şi cât mai 
avem nevoie de la parteneri, cât 
putem da din resurse proprii, pe 
ce contăm, la ce ne angajăm. 
Când, însă, tranşe de plăţi din 
primele trimestre se amână, 
apoi se suspendă complet, iar 
la sfârşit primim ultima tranşă 
întreagă, ca să ni se ceară soco-
teală pe proiecte nerealizate (iar 
dacă banii sunt atraşi pe parcurs 
din alte surse decât cele prevă-
zute iniţial prin proiect DNA-ul 
cere, iute-repejor, explicaţii), 
descurajarea şi demobilizarea nu 
mai pot fi evitate. Avem şanse să 
se schimbe lucrurile? Ar fi un mi-
racol. Autorităţile centrale nu vor 
lăsa din mâini pâinea şi cuţitul, 
orice argumente am aduce, orice 
garanţii am da, căci ar dispărea 
sursa de putere şi capacitatea 
de a impune soluţii şi politici în 
numele unui interes (chipurile!) 
naţional.

Optimism  
şi cârcoteală

Mariana Cernicova
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Afacerile cu morţi adu c prosperitate 
„mercenarilor” pe tim p de recesiune
Decesul îi arde pe timişoreni 
la buzunar mai mult  
decât o nuntă sau un botez

mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

gheorghe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Un deces în familie la adu-
ce timişorenilor, pe lângă o 
imensă durere sufletească, 
grija unor cheltuieli exorbi-
tante. Chiar şi cea mai iefti-
nă înmormântare depăşeşte 
500 de euro, dacă e făcută 
aşa cum cere tradiţia. În tot 
acest timp firmele de pompe 
funebre şi administratorii de 
cimitire prosperă, cu concur-
sul autorităţilor. Cimitirele 
din Timişoara, deşi aparţin de 
fapt şi de drept administraţiei 
locale, sunt concesionate de 
firme private pentru sume pe 
care nu am reuşit să le aflăm, 
întrucât reprezentanţii primă-
riei au refuzat să ne furnizeze 
aceste date. Directorul Admi-
nistraţiei Cimitirelor, Nicolae 
Cacuci, spune că toate cele 
cinci cimitire din oraş sunt 
concesionate de firme priva-
te. „Sunt concesionate numai 
serviciile din cimitire, nu şi 
locurile în sine, acestea sunt 
proprietatea primăriei. Firme-
le plătesc o taxă de redevenţă, 
care este stipulată în contract. 
Sunt informaţii pe care eu nu 
vi le pot transmite”, a declarat 
Cacuci. 

mafia locurilor de veci
„Bursa” locurilor de veci 

din cimitire a atins cote maxi-
me, în ciuda crizei economice. 
Un astfel de loc porneşte de la 
600 de euro şi poate ajunge 
chiar şi până la 3.000 de euro 
pe piaţa neagră. Dovadă stau 
sutele de anunţuri din publi-
caţiile locale. Spre exemplu, 
un timişorean care face o 
astfel de tranzacţie consideră 
că 1.100 de euro este o baga-
telă. “Vând loc de veci, cimi-
tir Calea Şagului, la un preţ 
de criză – 1.100 de euro. Rog 

seriozitate. Tel 0734***056”. 
Administratorii cimitirelor 
cunosc realitatea, dar susţin 
că locurile nu pot fi vândute şi 
faptic. „Nu se pot vinde locu-
rile de veci, se pot ceda doar 
rudelor până la gradul IV. La 
fiecare şapte ani se plătesc 90 
de lei. Ei şi dacă încearcă să 
le vândă tot la noi ajung cu 
actele şi nu pot trece de noi”, 
a declarat Dan Huţu, adminis-
tratorul cimitirului din Calea 
Buziaşului. Întrebarea este de 
ce se mai tranzacţionează lo-
curile de veci la sume exorbi-
tante, din moment ce pentru 
o taxă de doar 90 de lei plătită 
la primărie, aveţi concesiunea 
timp de şapte ani? La această 
întrebare nu a vrut nimeni să 
răspundă, dar este lesne de 
înţeles dacă ne gândim că în 
cimitirul Rusu Şirianu, spre 
exemplu, nu mai există nici 
un loc disponibil. 

Înhumare la suprataxă 
Cei mai câştigaţi din aceas-

tă “afacere” sunt concesionarii 
cimitirelor. Pentru ca “mortul 
să fie băgat în groapă” trebuie 
să mai scoţi din buzunar în jur 
de 1.000 de lei. Această taxă 
este pentru îngropare şi acce-
sul maşinii în incinta cimitiru-
lui, iar timişorenii chestionaţi 
de reporterii Opinia Timişoa-
rei susţin că de cele mai multe 
ori nici nu primesc chitanţe 
pentru aceşti bani. Culmea, 
marea perdantă a acestei “afa-
ceri” este Primăria Timişoara, 
proprietara locurilor, care per-
cepe o taxă de aproape 100 de 
ori mai mică decât adminis-
tratorii privaţi. 

Un mic ajutor vine de la 
Casa de Pensii, dar doar pentru 
cei care au pensii de stat. Fa-
miliile rămase în urma acestei 
categori primeşte 2.000 de lei 
ajutor de înmormântare, însă 
pentru restul este un efort fi-
nanciar greu de suportat.

Cimitirele au devenit adevărate cartiere rezidenţiale pentru ţiganii care investesc zeci de mii de euro în palatele mortuare

Serviciile de pompe funebre au taxe exorbitante

Cel mai ieftin coşciug costă 400 de lei

„Recensământul moRţiloR”, împotmolit în Recesiune

Primăria Timişoara a 
avut în anul 2008 un 
proiect de informatizare 
a celor şapte cimitire din 
oraş. Concret, ar fi trebuit 
să se „deseneze” hărţi ale 
cimitirelor cu locurile de 
veci astfel ca vizitatorii 
să găsească mult mai 
repede mormintele care 
urmau să le viziteze şi să 
se facă un fel de recensă-
mânt al celor îngropaţi în 
aceste cimitire. Perso-
nalităţile care îşi găsesc 
odihna în cimitirele din 
Timişoara urmau să fie 
menţionate în această 
bază de date. Din păcate, 
în cei aproape trei  ani 
scurşi de la lansarea 
proiectului nu s-a reuşit 
şi finalizarea acestuia. 
Cei de la Administraţia 
Cimitirelor spun că încă 
se mai lucrează la el. 

„Ştiu că exista o firmă, că 
s-a organizat o licitaţie 
care să adune toate infor-
maţiile  din cimitire şi să 
le transpună într-o bază 
de date. Din cate ştiu, 
la o parte din cimitire 
s-au adunat informaţiile 
necesare. Nu ştiu însă 
în ce fază este acum 
proiectul”, a declarat Ni-
colae Cacuci, directorul 
Administraţiei Cimitire-
lor din Timişoara. Dacă 
proiectul va fi sau nu pus 
în aplicare, în totalitate, 
Cacuci este sceptic. „Nu 
pot să ştiu dacă proiectul 
va deveni sau nu realita-
te deoarece Primăria nu 
are fonduri suficiente”, a 
spus el.  Conform proiec-
tului iniţial, costul unui 
singur infochioşc s-ar fi 
ridicat la suma de 5.000 
de euro. (Liliana iedu)

Ţiganii şi-au transferat kitsch-ul  
arhitectural în cimitirele Timişoarei

Clanurile de ţigani bo-
gaţi din Timişoara au înce-
put să-şi transfere arhitec-
tura kitsch-ioasă specifică 
palatelor personale către 
monumentele funerare 
construite în cimitirele 
din oraş. Spre exemplu, în 
cimitirul din Calea Buziaşu-
lui sunt peste 70 de cavouri 
împodobite cu îngeri sculp-
taţi în piatră, coloane co-
rintice cu frunze de acant, 
marmură neagră şi tradiţio-
nalele turnuleţe, reprezen-
tative pentru puterea başta-
nului în interiorul clanului. 
„Din 2001 nimeni nu-şi 
poate ridica un loc de veci 
cu o înălţime mai mare de 
1.80 metri. Mulţi romi au 
cumpărat, însă, locuri im-
pozante de veci de la nemţi 
sau de la români. Eu nu am 
putut să-i împiedic să facă 
acest lucru. Tot ce a depins 
de mine am făcut. Le-am in-
terzis să construiască peste 
monumentele în stil gotic. 
Şi acolo voiau modificări. 
Lor le plac turnuleţele pe 
care majoritatea le conside-
ră de prost gust. Cert este 
că nu există legi care să le 
interzică. Oamenii au au-
torizaţie pentru aşa ceva”, 
declară cu sinceritate Dan 
Huţu, administratorul ci-

mitirului din Calea Buzia-
şului. 

10.000 de euro  
pentru „o garsonieră 
sub pământ”

Această invazie a kitsch-
ului din cimitirele Timişoa-
rei nu pare a fi stopată în 
vreun fel de edilii oraşului, 
care se gândesc doar la so-
luţii alternative care să ate-
nueze şocul vizual. „În toa-
te cimitirele ar trebui să se 
planteze cât mai mulţi co-
paci. Dacă fiecare mormânt 

ar avea copacul lui, locurile 
de veci pot deveni oaze de 
verdeaţă”, propunea Sorin 
Ciurariu pe vremea când de-
ţinea funcţia de arhitectul 
şef al Timişoarei. În viziu-
nea sa, în câţiva ani copacii 
plantaţi ar reuşi să acopere 
turnuleţe ţigăneşti şi totul 
ar intra în normalitate. Până 
la crearea perdelei verzi 
care ar estompa efectul ca-
vourilor cu turnuleţ, romii 
de frunte ai Timişoarei con-
tinuă să vâneze locurile de 
veci bine plasate în cimitire, 
pentru construcţia palatelor 
funerare în miniatură. 

„Ce era să fac? Am avut 
mare nevoie de bani, că 
toată pensia mi-o dau pe 
medicamente. Măcar, acu-
ma am din ce trăi... Dincolo 
de viaţă, facă ce-or vrea cu 
mine!”, spune fosta propri-
etară a unui loc de veci în 
cimitirul din Calea Lipovei, 
care a recunoscut că l-a vân-
dut unui rom cu suma de 
10.000 de euro. Nu a contat 
că în acel loc, cumpărat în 
urmă cu 35 de ani, erau în-
gropaţi atât părinţii săi, cât 
şi soţul, decedat în urmă cu 
zece ani...

Capela simbol a cimitirului 
din Calea Buziaşului, cons-
truită înainte de 1900, a fost 
„moştenită“ de clanul Cârpaci

Gamă laRGă de sicRie, în funcţie de buGet

La ieşirea din Casa Austria 
te întâmpină o imagine 
dezolantă. Chiar în faţă, în 
clădirea Spitalului Jude-
ţean, este amplasată o 
firmă de pompe funebre. 
Proprietarul acesteia 
Daniel Drăgoi spune că nu 
este nimic anormal şi că 
are afacerea aici de peste 
15 ani. “Am participat la lici-
taţie şi aşa am ajuns aici, nu 

este nici o neregulă. Nu pot 
să spun că e o afacere atât 
de profitabilă pe cât cred 
unii, dar nici nu mă plâng”, 
a declarat Drăgoi.
Acesta spune că majorita-
tea celor care vin aici caută 
sicrie mai ieftine, deşi, la co-
mandă, pot fi aduse şi din-
tre cele mai extravagante, 
model american. “Cel mai 
ieftin sicriu este din lemn şi 

costă 400 de lei. Noi oferim 
servicii complete: ridicăm 
ajutorul de înmormântare 
şi achităm toate taxele. 
Avem şi servicii de machiaj, 
făcute de autopsierii de aici 
de la morgă, cu care lucrăm 
şi noi”, mai spune patronul 
firmei. Există şi sicrie care 
costă şi 10.000 de euro, 
însă numai de import şi 
aduse numai la comandă.

rodica voinea
„Mi se par foarte 
mari taxele pentru 
înmormântare. 
O nuntă se poate 
face fără bani, dar 
o înmormântare 
costă enorm.“

elena popovici
„Sunt enorme 
taxele. Mita cred 
că intră în taxele 
alea în mod di-
rect. Altfel nu îmi 
explic costurile 
imense.“

stelian moisescu
„Eu am primit 
chitanţă pe taxele 
plătite. Măcar atât 
merităm.“

Ştefan Midone
„Preoţii nu te 
înmormântează 
fără mulţi bani. La 
cimitire, groparii 
aşteaptă un leu 
ca să pună sicriul 
frumos.“

eugenia Gorescu
„Faptul că nu am 
primit chitanţă este 
strigător la cer. În 
Spania mi-a murit un 
frate. Acolo sunt taxe 
mai mari, dar există 
corectitudine.“

Varianta cea mai ieftină  
de înmormântare – 1.800 de lei

Taxe CimiTir – 1.000 de lei
SiCriU – 400 de lei
Pânză – 150 de lei
CrUCe – 50 de lei
PreoT+CanTor – 200 de lei

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Consiliul Local Timişoara 
a votat în unanimitate la ulti-
mul plen atribuirea în conce-
siune, fără licitaţie, 8 hectare 
de teren din zona centrală 
a oraşului, cu scopul de a se 
asocia cu o firmă americană, 
Walco Monceau Group Inc. 
care doreşte să construiască 
trei parcari subterane în ur-
mătorii patru ani. Investiţia 
s-ar face pe banii americani-
lor, 30 de milioane de euro, 
din care s-ar asigura peste 
2.500 de locuri de parcare. 
Proiectul le-a plăcut atât de 
mult aleşilor locali, încât ni-
ciunul dintre consilierii pre-
zenţi în sală nu s-au opus, 
ba mai mult chiar opoziţia a 
făcut front comun cu puterea 
în interesul timişorenilor. 

Nu acelaşi lucru se poate 
spune despre reprezentanţii so-
cietăţii civile. Aceştia sunt mai 
rezervaţi şi au vrut ca primarul 
să-l retragă de pe ordinea de zi, 
pe motiv că o astfel de investi-
ţie necesită o dezbatere publi-
că. Mai mult, reprezentanţii 
societăţii civile spun că nimeni 
nu ştie cum arată contractul în-
tre firma americană şi ADP. 

„Ce facem dacă o să ne 
ceară 20 de lei pe oră?“ 

„Noi vom încerca să-i ară-
tăm domnului prefect că prin 
această hotărâre a consilierilor 
s-a încălcat legea şi credem că 
domnul prefect va da avizul 
negativ. Dacă nu va da dum-
nealui, atunci noi vom ataca în 
contencios administrativ hotă-
rârea. Nu ştim ce prevede acel 
contract. Nu ştim cât plătim şi 
cât câştigăm. Vrem să vedem 

proiectul de contract, ceea ce 
nu ni s-a arătat. Ne afectează 
pe noi, dar şi pe copiii noştri. 
Ce-o să facem dacă o să ne 
ceară 200.000 de lei pe oră să 
parcăm acolo. Faptul că e un 
interes ocult a fost dovedit. 
Le-a fost teamă să-mi acorde 
cuvântul mie în calitate de ce-
tăţean. Faptul că nu au dorit să 

organizeze dezbatere publică, 
deşi legea îi obligă, dovedeşte 
că au ceva de ascuns. Ceva ce 
timişorenii nu trebuie să ştie. 
Domnul primar spune că am 
fi împotriva unui astfel de pro-
iect. Sub nicio formă. Noi vrem 
să-l vedem în conţinut, nu 
doar în formă. Nu ne putem 
opune vreunui proiect care re-

uşeşte să construiască ceva în 
Timişoara”, spune Adrian Sto-
ica preşedintele Grupului de 
Iniţiativă în Promovarea Opi-
niei Publice – GIPRO, cel care 
a vrut să ia cuvântul în plenul 
Consiliului Local, dar aparatul 
de vot al primarului s-a opus, 
deşi, susţine el, legea îi dădea 
acest drept.

Sergiu miat
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro

Conform unui studiu rea-
lizat recent şi care a avut la 
bază date statistice naţiona-
le, judeţele Timiş şi Arad re-
prezintă cea mai competitivă 
zonă economică a României, 
în timp ce combinata sudi-
că Bucureşti – Ilfov, este cea 
mai necompetitivă. Lucrarea, 
care îi aparţine analistului 
economic Nicolae Ţăran, 
reaminteşte faptul că Bucu-
reştiul reprezintă, în mod 
tradiţional, centru de coman-
dă al economiei subterane şi 
a corupţiei din România. De 
asemenea, în studiu se fac 
referiri la dispersia aberantă 
a competitivităţii, dar şi se-
gregarea deosebit de riscantă 
a judeţelor României, în ceea 
ce priveşte numărul de locu-
itori şi numărul de salariaţi. 

Bucureşti, pretenţii  
mari-exporturi mici

Studiul prezintă şi con-
secinţele centralismului 
patologic care a afectat de-

osebit de grav competitivi-
tatea economiei româneşti 
în ultimii zece ani. Astfel, 
conform datelor Institutu-
lui Naţional de Statistică, 
pe primele nouă luni din 
anul trecut, Bucureştiul 
şi Ilfovul reprezintă zona 
cea mai necompetitivă din 
România, datorită faptului 
că aici s-au concentrat 37 
% din importurile naţiona-
le şi o pondere nejustificat 
de mică a exporturilor na-
ţionale, adică 18,3%. Acest 
lucru se petrece în condi-
ţiile în care numărul de 
salariaţi din această zonă 
reprezintă 23% din numă-
rul total al salariaţilor din 
România. În comparaţie 
cu judeţele Timiş şi Arad, 
unde valoarea exporturi-
lor pe cap de salariat a fost 
de 9.695 euro şi respectiv 
9.172, în zona Bucureşti-Il-
fov valoarea indicatorului 
de export a fost de 4.417 
euro, per salariat, net in-
ferioară cifrelor din cele 
două judeţe de vest. „Situ-
aţia este şi  mai gravă în 

ceea ce priveşte apetitul 
pentru importuri a zonei 
Bucureşti – Ilfov, compara-
tiv cu restul ţării. Per sala-
riat, valoarea importurilor 
a fost în zona amintită de 
11.240 de euro şi numai de 
6.068 euro în restul ţării”, 
se precizează în studiul lui 
Ţăran. 

„Las Vegas la porţile 
orientului”

Necompetitivitatea eco-
nomiei din zona Bucureşti-
Ilfov provine de la faptul că 
firmele din acestă zonă îşi 
focalizează ofertele doar pen-
tru piaţa internă, astfel că im-
porturile devin nejustificat 
de mici în raport cu resursele 

alocate şi consumate. „Acestă 
strategie perversă este posibi-
lă în condiţiile în care foarte 
multe companii bucureştene 
au poziţii de monopol pe pia-
ţa internă, poziţii obţinute 
prin cointeresarea cleptocra-
ţiei care conduce acum ţara. 
Din acestă cauză, companiile 
bucureştene naţionalizează 

costurile şi privatizează pro-
fiturile”, mai spune studiul 
analistului Nicolae Ţăran. Pe 
de altă parte, Bucureştiul a 
fost şi este în mod tradiţio-
nal „centrul de comandă al 
economiei subterane” şi al 
corupţiei. În ultimii zece ani, 
acest avantaj „necompetitiv” 
al Bucureştiului s-a accentu-
at. Acum mai toate importu-
rile de bunuri de consum din 
România se fac prin interme-
diul unor firme bucureştene, 
capitala devenind in Las Ve-
gas „ la Porţile Orientului”, 
îmconjurată de o zonă deşer-
tificată din punct de vedere 
economic. Referirea se face la 
judeţele Călăraşi, Teleorman 
şi Giurgiu. Datorită acestui 
centralism bezmetic, per-
formanţele unor judeţe ca 
Timiş, Arad, Argeş sau Cluj, 
sunt total insuficiente pentru 
redresarea unei economii în 
care lăcomia a devenit mala-
die, iar corupţia a fost institu-
ţionalizată.

anCheTăaCTuaLiTaTe

gheorghe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Sucursala timişoreană a 
Emporiki Bank România S.A. 
a ajuns în centrul unui scan-
dal de proporţii, după ce un 
client vigilent a descoperit că 
în contul său s-au efectuat o 
serie de operaţiuni bancare 
despre care nu avea habar. 
Adică, plăţi şi încasări clan-
destine, pentru care nu şi-a 
dat consimţământul. Speriat 
că este victima unui atac de 
tip phishing, Marin Oprea, 
ofiţer la o unitate militară din 
Lipova, a sesizat conducerea 
băncii, solicitând explicaţii şi 
ridicarea nivelului de protec-
ţie al liniei de credit. După 
o scurtă perioadă de timp, a 
fost informat că s-a alarmat 
degeaba, întrucât în şi din 
contul său nu au existat nici 
un fel de transferuri de bani 
neautorizate. Convins că are 
dreptate, militarul s-a adresat 
Oficiului Judeţean pentru Pro-
tecţia Consumatorilor Timiş, 
care a descoperit că, într-ade-
văr, din contul reclamantului 
s-au efectuat plăţi neautoriza-
te şi a dispus ca prejudiciul să 
fie reparat. Numai că ofiţerul 
nu s-a oprit aici. A sesizat in-
stanţele de judecată pentru a 
obliga Emporiki Bank la plata 
unor despăgubiri civile şi da-
une morale. Totodată, la sfâr-
şitul lunii decembrie 2010, a 
formulat o plângere penală 
împotriva fostei conduceri a 
sucursalei din Timişoara, pe 
care o acuză de înşelăciune în 
convenţii şi abuz în serviciu 
contra intereselor persoane-
lor. Spunem fosta conducere, 
întrucât, în urma acestui scan-
dal, conducerea Emporiki 
Bank România i-a recomandat 
directorului Marius Şipeţan să 
demisioneze din funcţie, gest 

de onoare pe care, la scurt 
timp, l-a făcut şi adjuncta sa, 
Maria Almăjan...

„am fost înşelaţi cu  
privire la valoarea  
dobânzii şi a ratei lunare!”

În primăvara anului trecut, 
Marin Oprea, din Timişoara, 
ofiţer la UM 01191 Lipova, a 
resimţit din plin efectele crizei 
economice şi a căutat disperat 
o soluţie de refinanţare a cre-
ditelor avute la BRD Societe 
General. Nu mai putea face 
faţă ratelor extrem de împo-
vărătoare. După ce a studiat 
oferta băncilor din Timişoara 
în materie de refinanţări, a 
ajuns la ghişeele Emporiki 
Bank. „Astfel am intrat în di-
alog cu un consilier financiar 
al acestei bănci, solicitându-i 
să-mi confirme dacă produsul 
de refinanţare a creditelor de 
la alte bănci, prezentat pe si-
te-ul oficial al Emporiki, are 
o dobândă anuală efectivă 
de 7.7%. Consilierul mi-a con-
firmat datele şi, după ce am 
acceptat oferta băncii, în data 
de 25.05.2010, în prezenţa re-
prezentanţilor legali ai băncii, 
Marius Victor Şipeţan şi Maria 
Almăjan, am semnat contrac-

tul de credit nr. 333015331,”, 
precizează ofiţerul în plânge-
rea penală depusă la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Timi-
şoara. Paradoxal, la o zi de la 
contractarea creditului, Marin 
Oprea a fost invitat din nou la 
sediul băncii, pentru a semna 
un nou contract, înregistrat 
sub acelaşi număr, sub mo-
tivaţia că în primul se strecu-
raseră câteva erori materiale 
care au fost remediate la timp. 
„Din dorinţa de a obţine refi-
nanţarea cât mai grabnic, am 
semnat noua formă a contrac-
tului nr. 333015331, însă spre 

stupoarea mea, în data de 28 
mai 2010, când ni s-a înmânat 
graficul de rambursare, am re-
marcat că rata se mărise cu 15 
euro faţă de cea convenită cu 
câteva zile înainte, iar dobân-
da se majorase cu aproape un 
procent. De la 7,78%, cât con-
venisem, la 8,85%. Am cerut lă-
muriri, însă am fost trataţi cu 
indiferenţă. În aceste condiţii, 
ne-am adresat conducerii de 
la Bucureşti, care ne-a răspuns 
că, întradevăr, a fost o greşeală 
de sistem la simulare, însă nu 
la valoarea ratelor, ci la oferta 
iniţială. În acel moment am 

înţeles că ofertele erau întoc-
mite în aşa fel încât să atragă 
clienteala, pentru ca, ulterior 
încheierii contractului de cre-
dit, dobânda şi valoarea rate-
lor să fie modificate unilateral 
de bancă”, ne-a declarat Marin 
Oprea. 

operaţiuni  
neautorizate în cont

Relaţia contractuală cu 
Emporiki Bank a devenit ten-
sionată de-a binelea doar după 
câteva săptămâni, când Marin 
Oprea a sesizat că angajaţii 
băncii au efectuat mai multe 
operaţiuni în contul său fără 
să-i ceară consimţământul. 
„În iunie 2010 s-a plătit un 
comision la ghişeul băncii în 
cuantum de 12 euro, în nume-
le meu, dar fără ca eu să-mi fi 
dat acordul. Acest comision 
nu mi s-a explicat niciodată ce 
reprezintă şi, totodată, nu am 
înţeles de ce a fost necesară 
această plată, în condiţiile în 
care în contul nostru figura 
la acea dată un sold de 450 de 
euro. În data de 29.06.2010, 
angajaţii aceleiaşi bănci au re-
tras în numerar de la ghişeul 
băncii, din contul nostru în 
lei, fără a avea acordul nostru, 
suma de 52,98 lei, aşa cum 
rezultă din fişa de cont pe nu-
mele Marin Oprea. Precizez 
că cele două chitanţe nu sunt 
semnate nici de mine, nici de 
soţia mea”, mai spune Marin 
Oprea în plângerea penală de-
pusă la Parchet, lăsând să se 
înţeleagă că în acest caz ar fi 
vorba şi despre o infracţiune 
de fals. În afară de tragerea 
la răspundere penală a foşti-
lor directori Marius Şipeţan 
şi Maria Almăjan, petentul 
mai cere obligarea acestora la 
plata în solidar a sumei de 300 
de euro, reprezentând despă-
gubiri civile, şi a altor 5000 de 

euro pentru daunele morale 
cauzate de angajaţii băncii.

„nu-mi vine să cred!  
ne-a dat în penal  
pentru 12 euro?”

În încercarea de a obţine 
punctul de vedere al actualei 
conduceri a Sucursalei Em-
poriki Bank Timişoara ne-am 
lovit de refuzul directorului 
Mihai Pătraş de a comenta 
„gafa” profesională a foştilor 
săi colegi. „Îmi pare rău, nu 
sunt autorizat să vă răspund 
la aceste întrebări. Lăsaţi-mi 
un număr de telefon şi vă 
contactez eu după ce vorbesc 
cu cei de la Bucureşti”, ne-a 
promis directorul Pătraş, fără 
a mai fi revenit pentru con-
cluziile finale ale discuţiei. În 
prealabil, una dintre angaja-
tele care a răspuns la telefon 
ne-a lămurit că foştii directori 
au fost concediaţi. Contactat 
pentru a ne spune opinia sa 
vizavi de această întâmplare 
cu clienţi nemulţumiţi, fos-
tul reprezentant al Emporiki 
Bank Timişoara, Marius Şi-
peţan, ne-a declarat extrem 
de surescitat de întorsătura 
penală a întregii afaceri că 
se consideră complet nevino-
vat. „Nu-mi vine să cred! Ne-a 
dat în penal pentru 12 euro? 
După ce l-am ajutat pe acest 
Oprea, că nu avea destul dis-
ponibil în cont pentru plă-
tirea unui comision, acuma 
suntem daţi la Parchet? Ce să 
vă spun, un inspector de cont 
a pus de la el contravaloarea 
a 12 euro, pentru ca acest cli-
ent să nu ajungă în Centrala 
Riscurilor Bancare, şi apoi, 
când a fost disponibil, i-a re-
tras din contul în lei. Atât!”, a 
precizat fostul director.

PUBLICITATEPUBLICITATE

Conducerea Emporiki Bank 
Timişoara demisă în urma 
unui scandal de proporţii
n Scandalul se referă la operaţiuni clandestine în contul unui client şi s-a lăsat şi cu plângeri penale

Parchetul trebuie să facă lumină în scandalul provocat de unele operatiuni clandestine efectuate 
în contul unui client al emooriki Bank Timişoara

Vestul ţine Bucureştiul în spate
n Regiunea formată din judeţele Timiş şi Arad este cea mai competitivă zonă economică a României

Petre Petrişor

Parcările subterane ar putea deveni realitate in Timişoara. Cu ce preţ?

Societatea civilă: „În proiectul parcărilor subterane e un interes ocult”

„În iunie 2010 s-a 
plătit un comision 
la ghişeul băncii în 
cuantum de 12 euro, 
în numele meu, dar 
fără ca eu să-mi fi 
dat acordul. Acest 
comision nu mi s-a 
explicat niciodată ce 
reprezintă.”

Marin oprea
client Emporiki Bank

„Nu-mi vine să cred! 
Ne-a dat în penal pen-
tru 12 euro? După ce 
l-am ajutat pe acest 
Oprea, că nu avea 
destul disponibil în 
cont pentru plătirea 
unui comision, acuma 
suntem daţi la Par-
chet?”

marius Şipeţan
fost director Emporiki Bank

„Faptul că e un interes 
ocult a fost dovedit. 
Faptul că nu au dorit să 
organizeze dezbatere 
publică, deşi legea îi 
obligă, dovedeşte că 
au ceva de ascuns.”

adrian Stoica
preşedinte GIPRO

Recepţie Programări :
0733 928 546
0788 474 308
0728 878 495
tel/fax: 0256 213 587

Servicii Spălătorie Auto
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„Proiectul nu  
e complet”

„Noi am analizat proiec-
tul şi ni s-a părut că nu 
e complet, pentru că pe 
lângă aprobarea conce-
sionării e şi un contract 
de concesiune. Trebuia 
să vedem acest contract. 
Noi am încercat să vedem 
ce conţine acest contract 
pe 49 de ani. Văzând că 
nu există acel contract, 
am solicitat dezbatere 
publică. Domnul primar 
ne-a acuzat că suntem de 
rea credinţă şi ne-a trimis 
eu să mă ocup de locatari, 
LADO de drepturile omu-
lui, ceilalţi de sindicate, 
pe cei de la GIPRO n-a 
ştiut unde să-i trimită...“, 
a rezumat Petru Olariu, 
preşedinte FALT.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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alina degau
alina.degau@opiniatimisoarei.ro 

Iluminatul arhitectural re-
prezintă o provocare pentru 
orice specialist din domeniu. 
Este o provocare a imaginaţiei 
şi a cunoştinţelor în domeniul 
tehnicii de iluminat. “Joaca cu 
lumina” are un potenţial de 
impact emoţional asupra pri-
vitorului, dat fiind faptul că 
monumentele arhitecturale, 
spaţiile verzi, clădirile sau bi-
sericile, reprezintă “sufletul” 
tuturor oraşelor. “Clădirile 
pot avea aspecte complet di-
ferite care se obţin doar prin 
proiectarea unei lumini în 
exterior. Prin apăsarea unui 
singur buton o clădire poa-
te deveni nonconformistă şi 
mult mai frumoasă.” spune 
Maia Fetescu, coordonatorul 
colectivului de proiectare din 
cadrul companiei Elba.

Cromatica luminii este 
şi ea importantă. Aceasta se 
poate modifica cu ajutorul 
unor sisteme şi proiectoare 
montate în faţa clădirii. Culo-
rile folosite ţin de imaginaţia 
fiecăruia. 

Este important ca în mo-
mentul în care optaţi pentru 
un sistem de iluminat arhi-
tectural, să ţineţi cont de mai 
multe aspecte. Sistemul de ilu-
minat arhitectural trebuie să 
aibă în vedere structura clădi-
rii pentru a pune în evidenţă 
detaliile finisajelor exterioare. 
În plus, în momentul montă-
rii acestui sistem trebuie să 
aveţi grijă ca lumina să nu pă-
trundă în interior. 

Ca să reduceţi consumul de 
energie şi să nu o consumaţi 
inutil, este recomandabil să 
apelaţi la serviciile unor spe-
cialişti. Dacă doriţi să obţineţi 
un rezultat cu un efect ma-

xim, aveţi grijă să iluminaţi 
corepunzător terasele, foişoa-
rele şi elementele de vegetaţie 
pentru care puteţi folosi spo-
turi sau felinare. Un alt aspect 
care poate deveni un avantaj 
este acela că iluminatul arhi-
tectural poate fi eco dacă op-
tăm pentru montarea  unei 
instalaţii speciale care permi-
te stocarea şi transformarea 
energiei solare acumulate în 
timpul zilei, în energie elec-
trică folosită pe timpul nopţii.

Cei care vor să ilumineze 
arhitectural pot scoate din 
buzunare câteva mii de euro. 
Dacă acest lucru se face cu 
ajutorul unui specialist, cos-
turile la energia electrică uti-
lizată nu sunt foarte mari. Se 
montează diferite becuri cu 
un cosum mic de energie, dar 
care înfrumuseţează întregul 
aspect al imobilului şi care ţin 
cont şi de aspectele financiare.

gheorghe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Proiectul fuziunii aero-
porturilor din Arad şi Ti-
mişoara, dezavuat complet 
de autorităţile din capitala 
Banatului, a fost repus pe 
tapet în ultima perioadă, 
după ce edilii arădeni au 
anunţat că sunt în negocieri 
avansate cu reprezentanţii 
companiei aeriene Wizz Air 
pentru ca aceştia să-şi mute 
baza operaţională de la Ti-
mişoara la Arad. În acest fel 
- spune directorul comerci-
al al aeroportului din Arad, 
Ovidiu Moşneag - s-ar pre-
lua de la Timişoara aproape 
400.000 de pasageri pe an, 
adică clienţii fideli ai Wizz 
Air, iar această lovitură de 
afaceri ar duce rapid baza 
aeriană pe profit şi ar pu-
tea constitui un prim pas 
către mult dorita fuziune 
cu Timişoara. Asta, în ciuda 
faptului că, deocamdată, 

după retragerea companiei 
Blue Air, pe aeroportul din 
Arad operează doar avioane 
de tip cargo. În replică la 
toate pregătirile arădenilor, 
directorul Aeroportului In-
ternaţional Timişoara, Cor-
nel Sămărtinean, spune că 
în câteva zile se va semna 
prelungirea contractului 

de operare a companiei 
maghiare pe aeroportul din 
oraşul de pe Bega. „Nu s-a 
pus nici o clipă problema 
plecării Wizz Air la Arad. 
Dimpotrivă, în aceste zile 
negociem prelungirea con-
tractului de operare, care 
va expira în luna martie. 
Nu ştiu cine colportează 

acest zvon, însă pot să-i asi-
gur pe toţi cei interesaţi că 
vor putea călători cu Wizz 
Air de la Timişoara şi în 
continuare”, a precizat Cor-
nel Sămărtinean. Conform 
datelor făcute publice de 
oficialii Wizz Air, numărul 
de pasageri transportaţi 
înspre şi de pe Aeroportul 

Internaţional Timişoara în 
anul 2010 a fost de 365.000, 
o creştere cu 37,2% faţă de 
anul precedent. La nivelul 
întregii ţări, anul trecut au 
fost transportate 2,1 mili-
oane de persoane, o creş-
tere de 33% faţă de 2009. 
În condiţiile în care cifra 
de afaceri a Wizz Air în 
România este de aproape 
100 milioane de euro, iar 
profitul de 4 - 5%, rezultă că 
profitul realizat de compa-
nia maghiară la Timişoara 
se apropie de un milion de 
euro. În aceste condiţii, este 
greu de crezut că liderul de 
piaţă din Europa Centrală şi 
de Est a operatorilor aerieni 
low cost ar lua în calcul o 
eventuală mutare la Arad. 
Oficialii Wizz Air nu au pu-
tut fi contactaţi pentru a-şi 
spune opinia vizavi de acest 
subiect.

6 I eConomiC

Ce este iluminatul arhitectural

Răspândit la nivel mondial 
începând cu anii ’60, utilizând 
modalităţi de iluminare 
a exteriorului, iluminatul 
arhitectural este un domeniu 
cuprins între arhitectură şi 
inginerie. Elementele de bază 
pentru finalitatea dorită sunt: 
puterea de iluminare, direcţia 

conului de lumină, funcţiona-
litatea materialelor folosite şi 
energia utilizată. Importantă 
este în primul rând funcţiona-
litatea, apoi estetica aparate-
lor şi corpurilor folosite.  
Elementele folosite în 
iluminatul arhitectural sunt 
compuse din : spoturi, pro-

file, corpuri circulare pentru 
iluminat punctual, lămpi de 
tavan sau leduri încorporate 
în pavaj. Terasele şi foişoa-
rele sunt iluminate cu leduri 
speciale încastrate în ziduri 
sau pe stâlpi de susţinere. 
Importanţa este poziţionarea 
corpurilor şi direcţionarea 

luminii în zonele de interes.  
Cantitatea de lumină este iar 
un factor important şi se pot 
utiliza lumini simple, standard 
sau complexe, pe diferite înăl-
ţimi şi nivele de luminozitate.  
Se poate opta pentru lumina 
în “background” sau aduce-
rea cladirii in prim-plan. 

Fără bună credinţă  
nu se poate face nimic

Radu Nicosevici

Încercăm cu toţii să înţelegem ce 
se întâmplă cu noi şi cu cei din 
jurul nostru. Vedem că ne merge 
rău şi vrem să înţelegem de ce. 
Explicaţia cea mai convenabilă 
este aceea că oamenii politici 
sunt vinovaţi de toate relele. Şi 
e convenabil pentru că ei preiau 
acuzaţiile noastre şi le folosesc 
în luptele dintre ei. Iar noi chiar 
nu mai pricepem nimic din ce se 
întâmplă. Acuzatorii şi acuzaţii, 
victimele şi vinovaţii se schimbă 
în funcţie de telecomanda fiecă-
rui televizor. Suntem manipulaţi, 
aburiţi, minţiţi, buimăciţi.
În activitatea mea din Comitetul 
Economic şi Social European 
am ocazia să stau de vorbă cu 
colegi din toate ţările UE. Aceştia 
reprezintă  patronatele, sindica-
tele şi restul societăţii civile din 
ţările lor. Cu toţii încercăm să 
înţelegem ce se întamplă în ţările 
noastre, în UE şi în lume. Sunt 
organizate o mulţime de simpozi-
oane, audieri publice, grupuri de 
studiu în care se dezbate situaţia 
actuală şi se propun diverse 
soluţii. La o asemenea dezbatere, 
zilele trecute, am înţeles una din-
tre cele mai importante cauze ale 
răului la români. Ea este absenţa 
bunei credinţe într-o proporţie în-
fricoşătoare în România. Degeaba 
faci legi, dacă primul lucru la care 
se gândeşte politicianul, funcţio-
narul sau contribuabilul este cum 
să o eludeze. Avem un exerciţiu 
îndelungat în a ocoli regula sau 
a interpreta aşa cum ne convine. 
Câtă vreme nu vom aborda cu 
bună credinţă relaţiile dintre noi 
sau cu instituţiile statului ne va fi 
rău. Evident şi instituţiile statului 
trebuie să manifeste buna credinţă 
faţă de noi. Aşa cred.

PULS ECONOMIC PULS ECONOMIC PULS ECONOMIC PULS ECONOMIC PULS ECONOMIC

SuSpendare

În Regiunea Vest, finanţarea 
nerambursabilă solicitată 
prin proiectele aflate în pro-
ces de evaluare depăşeşte 
cu 98,79% valoarea totală 
alocată pentru sprijinirea 
afacerilor locale! Din februa-
rie, nu se mai primesc cereri 
de finanţare. Depunerea 
de cereri a fost suspendată 

pe domeniul de intervenţie 
4.1 „Dezvoltarea durabilă 
a structurilor de sprijinire 
a afacerilor de importanţă 
regională şi locală”. Compo-
nenta va fi oprită din data de 
8 februarie 2011, ora 12:00.

Creşteri

Parcul auto din România 
a crescut anul trecut cu 

1,8%, la peste 5,42 milioane 
de vehicule, din care 4,3 
milioane sunt autoturisme, 
cu 6,4% mai multe faţă de 
2009. În Bucureşti erau 
înscrise cele mai multe vehi-
cule, respectiv 1,17 milioane, 
urmat de judeţul Timiş cu 
peste 203.000 unităţi şi Cluj 
cu mai mult de 202.000 uni-
tăţi. La polul opus, cu cele 
mai puţine maşini înscrise, 

se află Tulcea, cu 40.500 
vehicule înscrise.

VerifiCări

În anul 2010, organele de 
inspecţie fiscală din cadrul 
Direcţiei Generale a Finan-
ţelor Publice Timiş au efec-
tuat verificări la circa 1.200 
de contribuabili persoane 
juridice. În urma controale-

lor efectuate, au fost atrase 
la bugetul general conso-
lidat al statului sume su-
plimentare, reprezentând 
diferenţe de impozite, taxe 
şi contribuţii neînregistrate, 
nedeclarate şi neachitate, 
în valoare de peste 200 de 
milioane de lei. Faţă de anul 
2009, sumele suplimentare 
atrase la bugetul statului 
sunt mai mari cu 4,35%.

Eco & Deco
O nouă înfăţişare 
pentru casă

Wizz Air, „mărul discordiei” în 
disputa dintre Arad şi Timişoara
n Contractul dintre Wizz Air şi Aeroportul Timişoara expiră în luna martie

Tapetul revine la modă   pagina 10

Cât de sănătos pot  
mânca timişorenii?
      pagina 8-9

Wizzair are o cifră de afaceri de aproape 100 de milioane de euro

PUBLICITATE

PUBLICITATE

n iluminatul arhitectural implică un spirit creativ, 
dar şi o bună organizare a energiei folosite

„Clădirile pot avea 
aspecte complet 
diferite, care se obţin 
doar prin proiectarea 
unei lumini în exterior. 
Prin apăsarea unui 
singur buton o clădire 
poate deveni noncon-
formistă şi mult mai 
frumoasă.”

Maia Fetescu
coordonatorul colectivului  

de proiectare - Elba

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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andreea hnyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro 

Numeroase statistici arată 
că populaţia înţelege impor-
tanţa unei diete sănătoase şi 
benefiiciile aduse, însă ali-
mentaţia zilnică nu conţine le-
gumele şi fructele de care are 
nevoie un adult. Organismul 
uman are nevoie de o mul-
ţime de elemente pentru a 
funcţiona. Toate au importan-
ţa lor, însă unele sunt de bază. 
Cele mai importante sunt cele 
care furnizeazã organismului 
energie, cum sunt proteinele, 
lipidele, glucidele, vitamine-
le, mineralele şi apa. Fructele 
şi legumele stau la baza aces-
tor elemente, însă pentru a le 
obţine, trebuie să consumăm 
aceste produse crescute într-
un mod cât mai natural, în 
dezvoltarea cărora să nu se fi 
folosit pesticide, erbicide sau 
alte substanţe care pot dăuna 
organismului. Aceste legume 
şi fructe sunt clasificate ca fi-
ind bio. Pentru a primi această 
clasificare legumele şi fruc-
tele trebuie să îndeplinească 
condiţii stricte: să fie obţinute 
doar din extracte de plante 
crescute pe pământuri netra-
tate chimic şi din seminţe ne-
modificate genetic. 

Produsele Bio –  
afacere profitabilă  
pentru toată lumea?

Sunt multe voci care spun 
că una din cele mai profitabile 
afaceri în vremurile de criză 
este cea de cultivare a fruc-
telor şi a legumelor bio. Cu o 
investiţie iniţială minimă  şi 
cu ajutoarele de rigoare de la 
fondurile de sprijin ale statu-
lui, se pot construi adevărate 
imperii. Pentru o conversie de 
la o cultură normală la una bio 
se primesc 1500 de euro, dacă 
dispuneţi de o suprafaţă în-

tre 0,5 ş i 5 hectare 

de teren, iar dacă aveţi între 51 
şi 100 de hectare, puteţi primi 
aproximativ 3500 de euro. La 
aceste sume, care se primesc 
o singură dată, se adaugă sub-
venţii importante, mult mai 
mari decât cele pentru agricul-
tura tradiţională, acordate atât 
de statul român cât şi de Uni-
unea Europeană. ”Cultura eco-
logică chiar este una din cele 
mai bune afaceri în momentul 
de faţă. Începând de la fondu-
rile de sprijin, preţul produ-
selor, până la sănătatea celor 
care consumă astfel de produ-
se”, spune Tiberiu 
Lelescu, direc-

torul 

Direcţiei Agricole Timiş.
De partea cealaltă, produ-

cătorii sunt mai rezervaţi: 
”Am avut un teren nefolo-
sit, bun pentru cultivare, pe 
care am pus la punct un sis-
tem între producător şi con-
sumator. Consider că este 
o afacere mai bună pentru 
consumator de cât pentru 
producător. Eu de trei ani 
merg numai pe investiţie, e 
foarte mult de muncă. Legu-
micultorii care nu cultivă bio 
nu au atâtea pierderi ca şi noi 

şi au culturi mai mari”, 
spune Jivu Neluţu, 

producător de le-
gume şi fructe 

bio. 

Cât de sănătos pot  mânca timişorenii?
n În Timiş, din totatul de 530.000 de hectare de teren arabil, se cultivă ecologic doar 17.000

„Cultura ecologică 
chiar este una din 
cele mai bune afaceri 
în momentul de faţă. 
Începând de la fondu-
rile de sprijin, preţul 
produselor, până la 
sănătatea celor care 
consumă astfel de 
produse.”

tiberiu lelescu
director - Direcţia Agricolă Timiş

„În 2008 am avut pri-
mul producător, care 
avea 20 familii la care 
distribuia coşul. Acum 
are 180 de familii şi 
încă doi colegi, produ-
cători. Consumatorii 
au acces necondiţio-
nat la vizitarea cultu-
rilor.”

mihaela Verţean
coordonatorul programului 

„Consumă sănătos şi susţine 
agricultura locală”

„Numărul clienţilor 
este aproximativ ca şi 
anul trecut, eventual 
într-o mică creştere. 
Clienţii noştrii sunt de 
toate felurile. Înce-
pând de la oameni 
care cumpără ocazi-
onal, până la cei care 
folosesc numai pro-
duse bio.”

Maria Nakov
vânzătoare magazinul cu produse 

bio  Enigma

Producţia bio  
în judeţul Timiş

În Timiş în momentul de 
faţă sunt aproximativ 
17.500  de hectare de teren 
pe care se cultivă bio, adică 
aproape 3% din suprafaţa 
arabilă a judeţului. 85 de 
gospodării sunt declarate 
şi certificate ca fiind bio, 
dintre care 53 sunt produ-
cători şi 9 procesatori de 
legume şi fructe. Restul 
sunt apicultori, şi procesa-
tori de produse de origine 
animală.

Consumă sănătos  
şi susţine agricultura locală

Pentru cei care vor să con-
sume alimente sănătoase, în 
Timişoara există mai multe va-
riante. Dacă doriţi să primiţi în 
fiecare săptămână la dumnea-
voastră acasă legume şi fructe 
proaspete puteţi participa la 
programul „Consumă sănătos 
şi susţine agricultura locală”. 
În cadrul programului dorito-
rii semnează un contract cu un 
producător pentru un an, iar 
acesta le trimite săptămânal 
un coş cu legume şi fructe cul-
tivate ecologic. Coşul conţine 
o gamă diversificată de produ-
se, în cantităţi diferite, care se 
schimbă în funcţie de sezon, 
iar preţul lui este de aproxi-
mativ 170 de lei pe lună. Dacă 
sunteţi interesaţi de un astfel 
de coş, trebuie să ştiţi că până 
la sfârşitul lunii februarie încă 
vă mai puteţi înscrie în proiect. 
Mihaela Verţean, coordona-
torul programului susţine că 
în viitor, în coş ar putea intra 
şi produse de orgine animală, 
evident tot bio: ”În 2008 am 
avut primul producător, care 
avea 20 familii la care distri-
buia coşul. Acum are 180 de 
familii şi încă doi colegi, pro-
ducători. Consumatorii au ac-
ces necondiţionat la vizitarea 
culturilor şi pot vedea cu ochii 
lor condiţiile în care se cultivă 
produsele pe care le consumă. 
Există şi posibilitatea ca pe vi-
itor proiectul să se dezvolte şi 
cu alte produse, ouă, miere, 
brânză, etc”.

magazinele bio au mai 
mult produse din import

O altă variantă pentru con-
sumul de alimente sănătoase 
o constituie magazinele speci-
alizate în vânzarea de produse 
bio. Însă dacă doriţi produse 
cultivate în România situaţia 
se complică puţin, pentru că, 
în general, magazinele de acest 
gen importă produsele pe care 
le vând. Germania sau Spania 
sunt doar câteva dintre ţările 
de unde se aduc la noi grâu, 
făină, orez sau hrişcă, toate bio. 
„Numărul clienţilor este aproxi-
mativ ca şi anul trecut, eventu-
al într-o mică creştere. Clienţii 
noştrii sunt de toate felurile. În-
cepând de la oameni care cum-
pără ocazional, până la cei care 
folosesc numai produse bio ”, 
spune Maria Nakov, vânzătoare 
la Enigma, magazin cu produse 
bio. Pe lângă produsele bio, în 
aceste magazine găsiţi o mare 
diversitate de produse fără adi-
tivi chimici. În această categorie 
intră uleiurile, condimentele, 
sâmburii, germenii, cerealele 
integrale, alge şi diferite prepa-
rate din cereale.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Noile tendinţe readuc în 
prim plan tapetul. Celebrul 
material este făcut ca să îm-
brace un perete, să îi confere 
culoare, structură şi de ce 
nu iluzii optice interesante. 
Dacă vă place să vă reinven-
taţi casa, dar v-aţi plicitisit de 
clasica zugrăveală, apelaţi la 
numeroasele modele de tapet 
existente pe piaţă. Magazinele 
specializate au o paletă largă 
de materiale, culori şi mode-
le. De la mătase, plută, lemn, 
bambus şi catifea, la vinil sau 
hârtie ecologică, multitudinea 
de materiale este pentru orice 
gust. Unele magazine vă pun 
la dispoziţie, pe lângă o bună 
consultanţă, perdele, covoare 
sau lenjerii de pat în ton cu 
tapetul cumpărat şi cu restul 
detaliilor din casă.

Asortarea tapetului cu pie-
sele de mobilier şi cu restul 
decoraţiunilor, poate fi o pro-
vocare pentru că munca este 
una care presupune ingenio-
zitate şi răbdare, iar rezultatul 
este spectaculos. 

Montarea propriu-zisă se 
face relativ uşor, dar presupu-

ne mult timp. Instrumentele 
necesare nu sunt sofisticate. 
Cu un cuter, un cuţit profesi-
onal cu lamă lată şi ascuţită 
şi cu ceva răbdare putem să 
ne aranjăm singuri căminul. 
Tăierea tapetului în jurul pri-
zelor, obstacolelor sau altor 
obiecte din casă presupune 
o muncă meticuloasă. Ca re-
zultatele să fie pe masură tre-

buie să urmaţi anumiţi paşi. 
Primul şi cel mai important 
pas pentru un perete frumos 
tapetat este acela de a-l pre-
găti în prealabil. Acesta tre-
buie să fie curat, plan şi fără 
urme de umezeală. Toate cu-
iele, aplicele şi întrerupătoa-
rele electrice trebuie scoase 
şi montate după amplasarea 
tapetului. Al doilea pas este 

pregătirea adezivului. Acesta 
diferă în funcţie de tipul tape-
tului şi de materialul din care 
este fabricat. Citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de folosire.  Este 
recomandat ca fâşiile de tapet 
să fie tăiate şi numerotate de 
dinainte pentru o mai bună 
organizare. O dată lipite, ex-
cesul de adeziv trebuie şters 
imediat cu un burete. 

„Pereţii nu trebuie văzuţi 
neapărat ca o limită, ci mai 
degrabă ca un spaţiu generos 
în sau pe care ne putem juca... 
Culorile pastelate îl deschid, 
cele închise îi pot da profun-
zime, eleganţă, etc.  Tendin-
ţele actuale readuc tapetul în 
casele noastre, de la modelele 
clasice până la cele ecologi-
ce ori personalizate”, a spus 

Designerul de interior, Alina 
Hambaraş. Pentru cei care do-
resc un tapet mai special, pot 
opta pentru cel pictat manual 
sau pentru noua inovaţie care 
transformă tapetul într-unul 
3D. Tehnologia avansată  a cre-
at tapete sensibile la căldură. 
Orice fel de tapet veţi alege, cu 
siguranţă veţi conferi unicita-
te şi originalitate încăperilor.

Tapetul revine la modă
n Pereţii casei pot fi decoraţi în cele mai extravagante moduri, la preţuri mici, cu rolele de hârtie

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

V-aş ruga, domnule Colonel 
Liviu Găitan, să ne vorbiţi 
despre cariera dumnea-
vostră. De ce aţi ales mese-
ria aceasta şi ce satisfacţii vă 
aduce ?  

În ceea ce mă priveşte, în-
tre 1968 şi 1990, am lucrat 
în cadrul Departamentului 
Securităţii Statului, într-un 
domeniu de maximă  im-
portanţă pentru apărarea 
securităţii oricărui stat: con-
traspionajul. O asemenea 
meserie nu poate fi exercita-
tă decât de ofiţeri de infor-
maţii cu pregătire superioa-
ră, oameni având un bogat 
bagaj de cultură generală, 
capabili să se mişte degajat 
în locuri şi medii dintre cele 
mai diverse. Din experienţa 
proprie, un ofiţer de   infor-
maţii se formează între 5 şi 
7 ani. Vorbim de normal, nu 
de excepţii. Şi 10 - 15  ani 
poate dura pregătirea. Tre-
buie multă răbdare, voinţă 
şi insistenţa celui care vrea 
să facă această activitate fru-
moasă, dificilă, interesantă 
şi utilă.  

  
Cum s-ar defini un ofiţer de 
contraspionaj  ? 

O definiţie a ofiţerului 
de contraspionaj nu există. 
Să spunem că sunt nişte ce-
rinţe: să aibă dăruire pentru 
această activitate, să por-
nească cu convingerea că 
vrea să facă această activi-
tate şi să accepte toate acele 

îngrădiri ale posibilităţii de 
a se mişca în alte direcţii, de-
cis să renunţe la multe alte 
activităţi pe care, lucrând 
în afară sistemului, le poate 
face.  

 
Cât şi ce trebuie să ştie 
cetăţeanul despre contra-
spionaj ? 

Contraspionajul este uni-
ca formă concretă, dinami-
că, de luptă împotrivă servi-
ciilor de informaţii străine 
şi a elementelor potenţial 
periculoase din interior. 
Scopul acestei  activităţi este 
descoperirea şi prevenirea 
oricăror tentative de culege-
re şi transmitere a informa-
ţiilor secrete.  

Ca fost ofiţer operativ, care 
este părerea dvs. în legătură 
cu deconspirarea  foştilor 
colaboratori ai Securităţi 
şi impactul acestei acţiuni 
asupra activităţii actuale-
lor servicii de informaţii şi 
contrainformaţii ? 

Câteva clarificări se im-
pun. Cum se realizează si-
guranţa naţională în epocă 
modernă? Printr-un sistem 
laborios şi pus la punct de 
cei mai buni specialişti în 
domeniu. În concepţia mo-
dernă a apărării siguranţei 
naţionale, reţeaua infor-
mativă apare ca o structu-
ră bine conturată, fără de 
care nu pot fi concepute 
măsuri cu caracter ofensiv 
şi defensiv menite să contri-
buie la protejarea valorilor 
fundamentale ale statului 

respectiv; în cazul nostru 
România. Crede cu sinceri-
tate vreunul dintre cei care 
astăzi perorează sforăitor 
împotriva colaboratorilor 
Securităţii (denumiţi uneori 
peiorativ colaboraţionişti, 
pentru a trimite prin asoci-
ere involuntară la cei care, 
în Franţa, fuseseră alături 
de ocupantul german în 
timpul celui de al doilea răz-
boi mondial), crede vreunul 
dintre cei care protestează 
împotriva “turnătorilor”, 
crede, la urma urmei, cineva 
din ţara aceasta că serviciile 
de informaţii din SUA, din 
Israel, din orice ţară doriţi, 
nu folosesc agentura? Ei au 
voie şi noi nu? Şi apropo de 
agentură, este oare corect să 
ne revoltăm împotriva celor 
care au informat la Securita-
te, dar să nu suflăm o vorbă 
despre cei care au turnat la 
serviciile de informaţii stră-
ine? Ei nu sunt “turnători”? 
Este nobil să informezi, îm-
potriva ţării tale şi a cona-
ţionalilor tăi, la KGB sau la 
CIA,  dar este josnic să infor-
mezi autorităţile propriului 
tău stat? Nu pot însă să nu 
mă întreb: ce ne facem cu 
mizeria stârnită de această 
bălăcăreală naţională? O tre-
cem pur şi simplu la pagube 
colaterale? 

Ar fi, poate, util să men-
ţionăm numai una dintre 
aceste pagube colaterale. 
Extrem de mulţi oameni vor 
refuza, de aici înainte, să 
audă de orice apropiere a lor 
de actualele servicii de in-

formaţii ale ţării. Lipsite de 
un asemenea sprijin, aces-
tea vor slăbi şi mai mult.  

  
Cât costă o eroare în spionaj 
şi contraspionaj ? 

Când lucrezi în spionaj 
sau contraspionaj, nu lu-
crezi pentru tine şi o eroare 
a ta are repercusiuni asupra 
ţării. Au fost, din nefericire, 
cazuri când cei care trebu-
iau să-şi facă treaba nu şi-au 
făcut-o, fapt ce a condus la 
trădări celebre. 

  
Din ce motive se trădează? 

Sunt mai multe explica-
ţii: din slăbiciune, fanatism, 
ideologie, sentimentul frus-
trării, gustul aventurii, lăco-
mia, vanitatea, constrânge-
re, inconsecvenţă. Este de la 
sine înţeles că numai rareori 
motivaţia este unică, de cele 
mai multe ori ea având un 
caracter complex. 

     
Care a fost rolul serviciilor 
secrete în revoluţia din 
1989? Poate fi considerată 
organizatoarea doborârii 
regimului comunist?

Securitatea nu a fost o 
instituţie pucistă. De altfel, 
în condiţiile regimului exis-
tent până în decembrie 1989 
era imposibil pentru o per-
soană din conducerea aces-
tui departament chiar şi să 
conceapă, nemaivorbind să 
organizeze, o variantă pucis-
tă de depăşire a situaţiei de 
criză în care se află ţara. O 
asemenea soluţie ar fi repre-
zentat însă pentru instituţie 

o eroare, o cădere profun-
dă, ar fi coborât-o mai mult 
chiar decât o făcuseră ero-
rile din perioadă anilor ‘50. 
În al doilea rând, securitatea 
nu se putea angrena în ac-
ţiuni represive, întrucât un 
asemenea comportament 
ar fi condus la consecinţe 
similare cu cele suferite de 
ofiţerii unguri în timpul 
revoltei din 1956, când au 
fost pur şi simplu vânaţi pe 
străzi şi ucişi. Viaţa ne ara-
tă că aceia care au calculat 
dărâmarea sistemului, cei 
care au elaborat scenariul 
acestei răsturnări au scontat 
pe implicarea securităţii în 
acţiuni violenţe. Ceea ce nu 
s-a realizat.  

  
Care este ponderea feme-
ilor în serviciile secrete ? 
Pot ele să facă faţă acestor 
presiuni ? 

Rolul şi valoarea femeilor 
spion sunt discutate foarte 
rar tocmai de cei în mâna că-
rora stă puterea decizională. 
Există numeroase argumen-
te pro şi prea puţine contra. 
Femeile sunt mai harnice şi 
mai adaptabile, nu se dau bă-
tute uşor şi sunt consecven-
te, iar în acelaşi timp intră 
mai uşor în cercuri închise, 
datorită farmecului lor na-
tural. În ultima instanţă, 
pot folosi şi arma secretă, 
sexul. Femeile sunt credin-
cioase ideologiei adoptate şi 
sunt dispuse să îndure mari 
lipsuri şi să treacă prin situ-
aţii periculoase pentru con-
vingerile lor. În ciuda unor 

data naşterii: 20.06.1948

starea civilă: căsătorit, un 
copil

activitate publicistică: peste 
30 de studii, lucrări de cer-
cetare ştiinţifică şi articole; 
trei cărţi editate: “omul cu 
două feţe” (2004), “manu-
alul detectivului particular” 
(2007), “limbajul serviciilor 
secrete” (2010, coautor)

„Securitatea nu a fost 
o instituţie pucistă!”

Liviu Găitan. ofiţer de informaţii. Timp de 20 de ani, înainte de revoluţie, a fost ofiţer de contraspionaj. după 
1990, a lucrat la Serviciul român de informaţii, până în 2000. a fost comandantul Centrului de instruire Bran. 
acum este în rezervă, cu grad de colonel

liViu 
găitan

prejudecăţi, sunt discrete şi 
reţinute. În situaţii critice, 
bărbaţii reacţionează mai 
puţin agresiv împotriva lor, 
căci au efectul de a-i tempe-
ra. Instinctul femeii o face 
deosebit de potrivită pentru 
meseria de spion. Femeile 
pot uneori să “miroasă” pe-
ricolul care le ameninţă, de 
aceea în cele mai multe ca-
zuri o femeie îşi va da seama 
mai repede decât un bărbat 
dacă ceva nu e în regulă cu 
o persoană sau alta. Această 
viziune pare să câştige din ce 
în ce mai mult teren. Servici-
ile de informaţii nu mai sunt 
exclusiv apanajul bărbaţilor. 
De altfel, serviciile secrete 
din toată lumea au făcut pu-
blice informaţiile cu privire 
la ponderea angajaţilor de 
sex feminin. În unele cazuri, 
ele pot ajunge chiar la 50%. 

  
Ce pregătire face un viitor 
spion ?  

Ofiţerii de informaţii sunt 
formaţi şi antrenaţi în ţară 
pentru a li se dezvolta fide-
litatea, încrederea şi spiritul 
de responsabilitate, fiind in-
struiţi în legătură cu toate as-
pectele practice ale meseriei 
de spion şi dându-li-se liber-
tatea necesară executării mi-
siunilor încredinţate.  

  
Ce recomandări le-aţi face 
tinerilor care vor să urmeze 
o carieră în servicii secrete? 

 Aş vrea ca, prin interme-
diul ziarului dumneavostră 
să-i îndemn pe cei tineri, 
care au intrat sau urmează să 
intre în serviciile de informa-
ţii, să abordeze cu toată con-
vingerea această decizie a lor 
şi să o facă cu pasiune. Vor 
avea, cu siguranţă, satisfacţii 
profesionale pe care mulţi 
alţii din afară nu le pot avea.

„Tendinţele actuale 
readuc tapetul în 
casele noastre, de la 
modelele clasice până 
la cele ecologice ori 
personalizate.” 

alina hambaraş
designer de interior

Întreţinerea  
tapetului
l Tapetele de hârtie fabri-
cate din materiale nelava-
bile se curăţă cu cârpe albe 
uşor umezite sau cârpe 
uscate şi o soluţie slabă 
bazată pe oţet.
l Tapetele semilavabile 
sunt mai uşor de întreţinut 
decât cele de hârtie pentru 
că se pot spăla cu apă şi 
un săpun de bună calitate. 
Cârpele utilizate trebuie 
să fie albe pentru a se 
evita decolorarea tapetului. 
Praful se îndepărtează cu 
perii moi.
l Tapetele lavabile se pot 
spăla cu apă călduţă sau cu 
un amestec de amoniac şi 
apă. Se pune o linguriţă de 
amoniac la un litru de apă.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro



27 IanuarIe - 2 februarIe 2011, nr 13712 I Opinia TimişOarei
SăpTămânal independenT I 13

liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Mai multe şcoli şi gră-
diniţe din Timişoara vor 
fi obligate ca începând 
de anul viitor şcolar să se 
mute din clădirile în care 
funcţionează acum. Moti-
vul este că acestea sunt fie 
retrocedate, fie vor intra 
în reparaţii capitale.

Pentru aceasta s-a pri-
mit o ofertă din partea 
unei firme care doreşte să 
vină cu construcţii modu-
lare care să fie ridicate în 
Timişoara şi în care elevii 
să îşi continue activitatea.

Oferta a fost acceptată, 
în principiu de Inspecto-
ratul Şcolar, însă Primăria 
Timişoara este cea care 
trebuie să vină cu banii şi 
să îi aloce în bugetul local.

„Nu ştim încă preţul 
acestor construcţii. Nu 
ştim încă dacă le vom în-
chiria sau le vom cumpă-
ra. Totul depinde de preţ 
şi de răspunsul Primăriei”, 
a explicat Halasz Francisc, 
inspector şcolar general 
adjunct al judeţului Timiş.

Primele unităţi de învă-
ţământ care se vor muta 
în noile spaţii modulare 
sunt Liceul de Arte Plas-

tice, Grădiniţa nr. 22 de 
pe strada Paciurea, Gră-
diniţa nr. 45 şi Grădiniţa 
cu program prelungit nr. 
20 de pe Calea Lipovei. Cu 
excepţia clădirii în care 
funcţionează grădiniţa nr. 
45 care va intra în repara-
ţii capitale, toate celelalte 
sunt retrocedate. 

„Unitatea de învăţă-
mânt care trebuie să se 

mute urgent este Liceul 
de Arte Plastice pentru 
care se plăteşte de la Mi-
nisterul Educaţiei, 30.000 
de euro lunar ca şi chirie. 
Pentru aceasta s-a găsit 
locaţia şi anume la Şcoala 
Generală nr. 9 de pe bule-
vardul Liviu Rebreanu”, a 
mai spus Halasz. Pentru 
celelalte unităţi de învă-
ţământ care urmează a fi 

mutate încă se caută loca-
ţiile potrivite.

În România, doar Şcoa-
la Internaţională Ameri-
cană din Bucureşti funcţi-
onează în astfel de spaţii 
modulare, interiorul fiind 
dotat la cele mai înalte ni-
vele.

liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Studenţii de la Universi-
tatea de Vest îşi pot consul-
ta situaţia scolară şi finan-
ciară pe internet.

Aproximativ 23.000 
de studenţi, care învaţă 
la Universitatea de Vest 

din Timişoara, îşi pot ac-
cesa pe internet situaţia 
şcolară şi cea financia-
ră. Site-ul este destinat  
studenţilor înscrişi la li-
cenţă, masterat sau doc-
torat.

Fiecare student poate 
intra pe adresa www.stu-
dentweb.uvt.ro, introdu-

ce CNP-ul din cartea de 
identitate şi primeşte au-
tomat o parolă care con-
ţine data naşterii. Această 
parolă poate fi schimbată 
de către student. Odată 
făcut acest cont, studen-
tul poate afla ce note a 
luat la examene, dar şi 
dacă sau cât mai are de 

plătit taxa la facultate. 
„Am luat această decizie 
pentru a simplifica totul. 
Încercăm, prin această 
metodă, să eficientizăm 
modul de afişare a note-
lor. De acum înainte, no-
tele nu vor mai fi afişate 
la avizier aşa cum s-a în-
tâmplat până acum, ci se 

vor comunica, verbal, în 
sala de examen, apoi vor 
fi înscrise în registrele 
matricole. Prin acest mod 
dorim să îmbunătăţim co-
municarea între studenţi 
şi profesori”, a declarat 
Ioan Talpoş, rectorul Uni-
versităţii de Vest din Ti-
mişoara.

caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Ce au în comun un coşar,  
un ceasornicar sau un tocilar? 
Meseria. Mai exact, toţi au 
meserii care, la o primă vede-
re, nu mai au nicio căutare. 
Cu toate acestea, însă toţi o 
duc binişor. Cel puţin în Ti-
mişoara.

Ceasornicăriile din Ti-
mişoara pot fi numărate pe 
degetele de la o mână. Mai 
există doar patru. Nici nu-i de 
mirare. Cine mai are nevoie 
de o pendulă, un ceas deştep-
tător sau unul de mână când 
un telefon mobil te trezeşte 
dimineaţă şi îţi programează 
întâlnirile? Răspunsul e sim-
plu: ceasul încă nu e de modă 
veche. „Vă spun eu că la un 
costum de firmă sau o ţinută 
elegantă se pretează un ceas 
frumos la mână de preferinţă 
elveţian. Şi dacă acestea nu 
vă ţin o viaţă, când se strică 
veniţi la mine“, spune Erika 
Latkulik, una dintre cei patru 
ceasornicari din Timişoara. 
Şi-a început meseria in 1984. 
Ar fi dorit să devină medic, 
însă la Timişoara, după ter-
minarea liceului, a trebuit 
să aleagă o meserie. A ales 
să fie bijutier, dar cum nu 
erau posturi decât în fabrici 
pe postul său, s-a reprofilat. 
„Ştiam că urmează să merg 
în fabrică, iar mie mi-a fost 
groază. Numai când mă gân-
deam ce mă aşteaptă la UMT 
nu m-am putut duce. Şi s-a 
ivit un loc de ceasornicar. 
Aşa am ajuns aici“. Ceasor-
nicăria la care lucrează din 

1984 e cea mai veche din Ti-
mişoara. La fel şi clienţii săi. 
E mulţumită că zilnic aceştia 
îi trec pragul, iar afacerea sa 
merge la fel de bine şi acum 
pe vremuri de criză. „Nu mai 

merge cum mergea ca în anii 
’80 şi ’90, când existau fabri-
cile din zonă şi toţi aveau 
câte un ceas deşteptător sau 
un ceas de mână, dar nu pot 
să mă plâng. Sunt aceiaşi pe 
care-i ştiu de-o viaţă. În fieca-
re zi vin cu câte o problemă: 
ba s-au stricat acele, ba nu le 
mai sună, ba le-a picat curea-
ua. Dacă nu-mi plăcea ce fac 
vă spun sincer nu aş fi făcut 
asta“, mai spune Erika Latku-
lik. În cei aproape 30 de ani 
de activitate a văzut toate cea-
surile din lume, dar cel mai 
bine s-a simţit când a consili-
at un tânăr să-şi cumpere un 
ceas Schaffhausen de 4 mii 
de euro. „Clienţii mei sunt 

oameni de rând. Credeţi-mă 
că unul care are bani şi îşi ia 
un ceas scump nu vine să-l re-
pare. Preferă să mai cumpere 
unul. Cel mai vechi obiect pe 
care l-am reparat era o pendu-
lă de la sfârşitul anului 1800 
care probabil ar valora azi câ-
teva zeci de mii de euro“, mai 
spune Erika Latkulik care e 
nevoită să ţină pasul cu teh-
nologia. „Mecanismele cea-
surilor nu se schimbă nicio-
dată. Doar modelele. Oricum 
aproape lunar îmi iau din Bu-
dapesta revistele cele mai noi 
despre ceasuri“.

ComuniTaTeComuniTaTe

Cataloagele studenţilor se mută online

Coşar, ceasornicar sau tocilar,  
meserii rare, dar bune…
n Deşi par a fi pe cale de dispariţie, vechile meserii ale meşteşugarilor fac faţă cu succes crizei

Construcţii modulare  
pentru elevii din Timişoara
n Inspectoratul caută soluţii pentru rezolvarea problemei spaţiilor de învăţământ

murdăria aduce noroc

Într-o eră în care calorife-
rul, radiatorul sau centra-
lele pe gaz sunt la mare 
căutare, coşarii nu mai au 
niciun viitor. Aparent doar. 
Coleman mohaut (foto), 
coşar de 13 ani, spune 
că lucrurile stau cu totul 
altfel. Din păcate, forţa de 
muncă e insuficientă şi nu 
hornurile. Cât e ziua de 
lungă, Coleman Mohaut 
curăţă hornurile timişore-
nilor şi spune că nu se vede 
făcând altceva în viitorul 
apropiat. “În 98 când m-am 
apucat de coşerit eram 
strungar frezor. M-am re-
profilat, n-am avut de ales, 
pentru că trebuia să câştig 
nişte bani”, spune acesta. 
Nu e casă pe al cărei acope-
riş să nu se fi urcat şi nici 
horn să nu-l cunoască ca 
pe propriul buzunar. „Îmi 
place, nu pot zice că nu. Co-
şari mai suntem doar şase 
şi nu se vede să vină din 
spate alţii. Nu e o meserie 
uşoară în condiţiile în care 
mi se întâmplă să ajung 
acasă negru şi să am cenu-
şă până şi între degetele de 
la picioare. Dar asta este, 

cineva trebuie să facă şi 
asta“. Satisfacţia hornarilor 
nu e la coşul casei, ci când 
merg pe stradă. „Mi s-a în-
tâmplat de nenumărate ori 
să mă mânjesc de cenuşă 
la ora 10 dimineaţa. Până 
seara când mai aveam de 
curăţat alte coşuri trebuia 
să merg la clienţi aşa mur-
dar. Dar când lumea mă 
vedea pe stradă credeţi-
mă că se apropiau de mine 
să mă atingă. Chestia asta 
mă făcea să fiu mândru de 
meseria pe care o am“, mai 
spune Coleman Mohaut. 
Coşarul ne garantează că 
meseria lui nu va muri nici 
în o sută de ani. Asta şi pen-
tru că e o meserie ce aduce 
noroc. „Vă spun eu că nu va 
muri până în ziua în care se 
va opri construcţia de case. 
Dar nici atunci. Gândiţi-vă 
că toţi cei care renunţă la 
încălzirea pe lemn şi trec 
la ce pe gaz, tot pe la noi 
trec. Noi suntem cei care 
trebuie să le curăţăm şi 
să le verificăm coşul, deci 
viitorul nu este negru“, mai 
spune zâmbind aducătorul 
de noroc.

Tocilăritul e o meserie care se fură, nu se învaţă

Dacă întrebi tinerii din ziua de 
astăzi ce e un tocilar, toţi ţi-ar 
spune că sunt acei elevi care 
învaţă într-una, fără sens. 
Asta şi pentru că adevăraţii 
tocilari, cei ce ascut brice, 
foarfeci şi cuţite şi-au redus 
simţitor activitatea şi s-au 
apucat de făcut altceva. În 
Piaţa Traian însă, proprieta-
ra unui astfel de atelier de 
tocilărit nu se poate plânge 
de clienţi, asta pentru că a în-
văţat în timp că din ascuţitul 
de cuţite ale vecinilor doar 
supravieţuieşti. Astăzi, în anul 
2011, se poate lăuda că toate 
bisturiele, din spitalele timişe-
ne, foarfecele de la saloanele 
de înfrumuseţare sau cuţitele 
de la măcelăriile din Timi-
şoara se ascut la ea în atelier. 
rodica romoşan (foto) a 
furat meseria în anii 80 de la 
soţul său, iar de atunci nu a 
mai lăsat din mână polizorul. 

o firmă privată a venit cu propunerea de a construi spaţii modulare în care elevii să îşi continue activitatea

deşi sunt tot mai puţini, ceasornicarii din Timişoara par să reziste testului timpului

Butoara uriaşilor
Coriolan Gârboni

La noi în Banat, în sătucul cu nume de 
spic de pe valea râului Pogăniş, babele 
şi moşii satului, ne povesteau despre 
uriaşii care au trăit acolo în zonă. Dar, 
din dorinţa omului simplu de a fi cât 
mai convingător şi mai interesant, 
bătrânii exagerau şi “mutau” poveştile 
cât mai aproape de vremurile noastre. 
Astfel, una dintre poveştile care mă 
înfiora, era aceea cu “butoara uriaşilor”. 
Moşu meu, moşu’ Laică (asta-i era 
porecla) îşi răsucea tacticos mustăţile 
galbene de tutun şi aprinzându-şi o 
“maraseasca” fără filtru , începea să 
vorbească rar, înconjurat de un nor 
înecăcios de fum :“ He, he, dacă ai şti 
că moşu’ lu’ moşu’ meu, zicea că atunci 
când tatăl lui era copil, aici în sat la 
noi trăiau uriaşi...“. Pentru mine, copil 
fiind, asta însemna că s-a întâmplat ... 
ieri . Mă întrebam, cum adică tata lu’ 
moşu’ lu moşu lui ? Apoi, moşu’ Laică 
continua: “Mă, şi aveau uriaşii ăştia o 
putere nemaivăzută, erau înalţi cât casa 
şi mâncau ... marvele (vitele şi caprele ) 
oamenilor, iar când nu găseau marve, 
mâncau copiii rămaşi singuri, seara 
afară prin sat ...!! Când auzeam asta, 
eram deja palid de frică. Baba Iconia, 
care frământa într-o copaie de lemn un 
aluat, îl repezea pe moşu’ :“ Taci bolân-
dule (nebunule) şi nu spăria copilu’, că 
nu mai doarme noaptea şi se pişă pa 
el de frică, în pat ... !“  Moşu, continua 
nestingherit :“ Dapăi, aveau uriaşii ăştia 
casă în pământ, acolo sus în deal. Dacă 
te duci acuma , vezi butoara ( gaura) pe 
unde intrau ei . Acuma s-o mai surpat 
butoara, dar acu câţiva ani era mare 
şi puteai să intri cu caii şi cocia în deal, 
la uriaşi în casă . Înăuntru în deal sunt 
scaune şi o masă mare, mare de piatră, 
masă la care ei mâncau crude marvele 
pe care le furau de la oameni; iar pe co-
piii rătăciţi din sat, îi ţineu slugi la ei şi 
după ce se mai îngrăşau şi copiii ăştia, 
dapăi îi mâncau şi pe ei. Numa că pe 
copii mai întâi îi frigea! Că, oamenii nu 
au carnea aşa bună ca vitele !” Stăteam 
cu gura căscată, şi-mi promiteam să nu 
mai ies noaptea pe drum ca să prind 
licurici, pe care apoi să-i bag într-o cutie 
de chibrituri. Mă şi imaginam, fugărit 
de un uriaş , care păşea peste turla 
bisericii şi urla strigând-mi să stau ca 
de nu mă mănâncă! ... Astăzi, când mă 
gândesc la poveştile lu Moşu’ Laică, şi la 
plăcintele făcute de Baba Iconia, la ceea 
ce simţeam când vorbea de “butoara 
uriaşilor , zâmbesc şi vă mărturisesc un 
mare secret: după ce am ajuns student, 
am organizat cu nişte prieteni din Timi-
şoara o “expediţie” să găsim butoara 
şi să intrăm înăuntru în deal. Butoara 
am găsit-o, dar că orice gaură la care 
visăm, era... înfundată.

Opinia de artist

În România, 
doar Şcoala 
Internaţională 
Americană 
din Bucureşti 
funcţionează în 
astfel de spaţii 
modulare

PUBLICITATE

„Chiar dacă pare ciudat că 
sunt femeie, este meseria 
care mi-a adus cea mai mare 
satisfacţie. Nu mă văd făcând 
altceva. Soţul meu avea un 
atelier de tocilărie în Iosefin. 
În 83 m-am dus la el la lucru 
şi am furat meserie. În 87 
ne-am mutat în Piaţa Traian 
şi de atunci tot aici lucrăm“, 
spune Rodica Romoşanu. 
Povestea atelierului în care 

lucrează e una demnă de 
telenovele. Era al unui evreu. 
Soţul meu fiind neamţ nu 
a putut să-l cumpere. L-am 
luat eu, pentru că eu eram 
româncă şi aveam alt nume 
decât al lui“, îşi aduce aminte 
femeia. De când l-a preluat 
l-a transformat , iar astăzi 
are o afacere care i-ar face 
invidioşi pe toţi intreprinzăto-
rii actuali. „Nu mă pot plânge 

că nu merge. Fiind puţini în 
branşă, clienţii se măresc pe 
zi ce trece. Tot ce înseam-
nă bisturiu în spitalele din 
Timişoara sunt ascuţite aici 
la mine. Toate frizeriile din 
oraş îşi ascut foarfecele şi 
bricele la mine. Ca să nu mai 
vorbesc de măcelăriile din 
oraş. Plus că fiind de multă 
vreme în branşă am reuşit 
să-i conving şi pe românii 
plecaţi în străinătate să-mi 
trimită obiectele la ascuţit“, 
mai spune doamna Rodica, 
aşa cum este cunoscută 
în cartier. Femeia spune 
că viitorul meseriei sale e 
incert, asta pentru că nu ştie 
dacă cei doi băieţi ai săi s-ar 
apuca vreodată de tocilărit. 
„Ei au furat meserie, dar nu 
şi-au făcut o carieră din asta. 
Poate dacă voi ieşi eu la pen-
sie îi va atrage să facă asta“, 
conchide Rodica Romoşanu.

Cine mai are ne-
voie de o pendulă, 
ceas deşteptător 
sau de mână când 
un telefon mo-
bil te trezeşte şi 
îţi programează 
întâlnirile?

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Mame şi taţi
Viorel Screciu

Vei întâlni străinul din visele tale

27.01
În 1913, medaliatul cu aur la 
pentatlon şi decatlon de la 
Olimpiada de la Stockholm, 
Jimmy Thorpe, a recunoscut 
că este un jucător profesionist 
de baseball. Medaliile i-au 
fost retrase. În 1982, la 28 ani 
de la moartea sa, Comitetul 
Olimpic Internaţional a decis 
să-i reacorde medaliile.

28.01
În 1998, îşi deschide porţiile 
Stade de France, noul stadion 
al naţionalei “cocoşului galic”.

29.01
În 2000, Mike Tyson îl pune 
de cinci ori la podea în mai 
puţin de patru minute pe cam-
pionul britanic la categoria 
grea, Julius Francis.

30.01
În 1948, a 5-a ediţie a Jocurilor 
Olimpice de iarnă începe la St. Mo-
ritz (Elveţia). Germania şi Japonia 
nu sunt acceptate la întrecere.

31.01
În 1978, în timpul unui meci de 
fotbal disputat în  Tanzania, 

arbitrul îl elimină pe unul din-
tre portari după ce observă 
că acesta bea dintr-o sticlă de 
whiskey.

01.02
În 2009, Serena Williams 
câştigă pentru a 4-a oară 
Australian Open.

02.02
În 1892, se desfăşoară cel mai 
lung meci de box din istorie. 
În Illinois (SUA), Harry Sharpe 
şi Frank Crosby se confruntă 
timp de 77 de runde.

iStoria Săptămânii SportiVe  27 ianuarie - 2 februarie

Ce se întâmplă când pune 
pe tine stăpânire iluzia că-ţi 
poţi recăpăta tinereţea 
pierdută cedând pasiunii 
oarbe, speranţelor naive şi 
viselor imposibile? Woody 
Allen ne explică în mani-
era sa atât de specială, cu 
inteligenţă şi ironie acidă: 
te transformi într-un cara-
ghios!
Două cupluri căsătorite, 
Alfie (Anthony Hopkins) 
şi Helena (Gemma Jones), 
şi fiica lor Sally (Naomi 
Watts), împreună cu soţul 
ei Roy (Josh Brolin)  trec 
prin acel moment din viaţă 
când simt că trebuie să 
rezolve probleme vechi şi 
mocnite, care acum dau în 
clocot.
Alfie îşi pierde minţile când 
o întâlneşte pe Charmaine 
(Lucy Punch), o fată de con-
sumaţie aflată la vânătoare 
de soţ bogat; aşa că îşi 
părăseşte soţia şi îi anunţă 
pe toţi că se va căsători cu 
cea care e mult mai tânără 
decât el.

Helena, după ce încearcă 
să se sinucidă şi apoi să 
meargă la pishiatru, devine 
obsedată de aiurelile unei 
ghicitoare care i-a pre-
zis că îi va ieşi în cale un 
străin atrăgător, brunet şi 
înalt. Aşa că, atunci când 
îl cunoaşte pe Jonathan 
(Roger Ashton-Griffiths), 
proprietarul unei librării 
cu cărţi oculte, chiar dacă 
acesta nu e nici înalt şi nici 
brunet, măcar e străin, aşa 
că începe să petreacă mult 
timp în compania lui.

spectacolefilme party expo

M-am aşezat în faţa 
ecranului ăsta blestemat, 
care îmi fură ochii şi m-a 
făcut să uit cum se scrie 
cu stiloul, cu gândul să vă 
povestesc despre „meciul” 
lui Becali cu Mititelu. Des-
pre  o şansă aproape unică  
ca Poli să ia campionatul 
în acest an. Asta pentru că 
Dinamo vinde pe bandă 
rulantă, Steaua îşi dă cu 
stângul în dreptu’... Rapidul 
rămâne o echipă tributa-
ră unui statut mediocru 
iniţiat de propiul finanţa-
tor. Îmi dau frisoane Oţelul 
pentru că aleargă de mă 
disperă şi are noroc, dar şi 
Vasluiul, care după ce că 
are echipă mai are şi un 
antrenor... hai să îi spunem 
versat... şi un preşedinte 
uns cu toate alifiile... pen-
tru că... a fost arbitru. CFR, 
că nu am uitat de ea, s-a 
transformat într-o gaşcă de 
filosofi.
Toate planurile mele au 
fost date peste cap în 
momentul în care am aflat 
că mama lui Zicu nu mai 
există. Atunci mi-am dat 
seama că toate astea sunt 
nişte nimicuri care nu prea 
merită multă atenţie. Nu 
suntem de acord? Care 
sunt lucrurile fundamen-
tale în viaţa asta atât de 
mediatizată de fotbalist cu 
carte de muncă în România 
sau... aiurea?
Tot atunci mi-am adus 
aminte de drama prin care 
a trecut Cosmin Contra 
atunci când şi-a pierdut 
tatăl. Nea Vasile, aşa cum 
l-am ştiut mulţi, un tip 
modest care, mândru de 
ascensiunea fiului, nu a 
făcut niciodată bravadă.
Mi-am mai adus aminte 
de Roti, un fotbalist de 
excepţie, a cărui amiciţie 
m-a onorat mereu. Un 
om de o modestie uneori 
enervantă chiar şi pentru 
mine un om răbdător... zic 
eu. Un fotbalist adevărat, 
prea puţin preţuit pentru 
valoarea sa demonstrată 
în teren şi nu în reviste sau 
prin baruri deocheate. Un  
tip care nu a ieşit niciodată 
în faţă pentru că nu a vrut 
şi pentru că a moştenit bu-
nul simţ al celor din Valea 
Almăjului. Şi ce face Iosif 
Rotariu? Înfiază o fetiţă 
cu probleme... aşa, ca el 
şi Dana să devină tată şi 
mamă pentru a treia oară. 
Jos pălăria!

PUBLICITATE

ioan gogoŞanu
ioan..gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Ceea ce a marcat şi va 

marca în continuare se-
zonul fotbalistic 2010/11 
este, fără îndoială, criza 
financiară. În ligile inferi-
oare, echipele se retrag pe 
capete, în timp ce în pri-
mul eşalon s-a întâmplat, 
pentru prima dată, ca şi re-
prezentantele de seamă ale 
capitalei să treacă prin mo-
mente de cumpănă. Totuşi, 
dacă grupările de provincie 
sunt lăsate în voia sorţii, 
rar întâmplându-se ca auto-
rităţile locale să investească 
în sport, atât Dinamo, cât şi 
Steaua, adică formaţiile cla-
sate pe locurile 6 şi 7, sunt 
salvate constat, pe ultima 
sută de metri, de personaje 
din anturajul lor.

Dinamo este de mult 
obiectul de afacere al celor 
doi fraţi Becali. Chiar dacă 
unul dintre ei şi-a pierdut 
licenţa, el participă la trata-
tive şi culmea, găseşte naivi 

cărora să le vândă în con-
tinuare jucători plafonaţi. 
Ultima tranzacţie este cea 
a lui Andrei Cristea, ajuns 
în liga a doua germană, la 
Karlsruher. Andrei a jucat 
la un moment dat şi la Poli, 
dar nu a rămas în memo-
ria fanilor cu nimic pozi-
tiv. Marile lui realizări din 
acest sezon sunt golurile cu 
FCM Târgu Mureş, Pandurii 
Tg. Jiu, Gloria Bistriţa şi Gaz 
Metan Mediaş.

Mai de fiecare dată în 
ultimele sezoane când a 
avut probleme financiare, 
Steaua a găsit soluţia salva-
toare în foştii ei antrenori. 
În 2008, Cosmin Olăroiu 
a umplut vistria clubului 
bucureştean cu 6.000.000 
de euro în urma transfe-
rului lui Mirel Rădoi la Al 
Hilal Riyadh. Apoi a intrat 
pe fir Walter Zenga, care 
i-a luat pe Nicolae Dică, 
Dorin Goian şi Ovidiu Pe-
tre la echipele pe care le-a 
antrenat, steliştii alegân-
du-se cu alte 6.000.000 de 

euro de pe urma acestor 
afaceri. Criza s-a acutizat şi 
în această iarnă, dar scăpa-
rea a venit din partea unui 
alt “ex”, Gică Hagi, care a 
insistat pentru aducerea lui 
Bogdan Stancu la Galatasa-
ray. Suma plătită de turci, 
5.000.000 de euro, este una 
colosală dacă ne gândim că 
fostul stelist nu are niciun 
trofeu în palmares, apari-
ţiile în tricoul naţionalei îi 
pot fi numărate pe degete-
le unei mâni, iar goluri în 

meciuri intrenaţionale a 
înscris contra elveţienilor 
de la Grasshopper Zürich 
(locul 269 în topul mondi-
al IFFHS), scoţienilor de la 
Motherwell (poziţia a 158-
a), irlandezilor de la Saint 
Patrick’s şi ungurilor de la 
Ujpest (ambele nefigurând 
în topul 350). Într-adevăr, 
el este golgheterul primei 
părţi a campionatului, dar 
să nu uităm că reprezentan-
tele Ligii 1 rar reuşesc să de-
păşească faza preliminară a 
cupelor europene, fapt ce 
ilustrează valoarea la care 
a ajuns competiţia noastră 
internă. În plus, şi naţiona-
la României şi-a ştirbit din 
reputaţie, ratând toate tur-
neele finale de Campionat 
Mondial după 1998 şi fiind 
tot mai aproape de urna a 
treia valorică de pe bătrâ-
nul continent.

Poli, sub comanda lui 
Marian Iancu, nu a ştiut 
să păstreze relaţii bune, de 
durată, cu tehnicienii care 
au pregătit-o. Cosmin Olă-

roiu a fost dat afară după o 
victorie, iar Gică Hagi a fost 
forţat să renunţe, deşi fu-
sese adus cu surle şi trâm-
biţe. Nici despărţirea de 
Sorin Cârţu nu a fost una 
amiabilă, iar Gabi Balint s-a 
văzut nevoit să se adrese-
ze instanţelor de judecată 
pentru a-şi recupera banii. 
Chiar şi Duşan Uhrin jr., la 
primul mandat, a plecat cu 
un gust amar, fiind acuzat 
pe nedrept de preşedintele 
BkP.

Nu ar fi stricat puţină di-
plomaţie. Să ne gândim ce 
s-ar fi întâmplat ca, în vir-
tutea relaţiilor amicale cu 
conducerea lui Poli, Hagi 
l-ar fi cerut pe cel mai de 
preţ jucător al bănăţenilor, 
Costel Pantilimon, şi nu pe 
binecunoscutul gafeur, Ro-
binson Zapata. N-ar fi prins 
bine bugetului “alb-viole-
ţilor” o infuzie de 4 ori 5 
milioane de euro?

Olăroiu a fost dat 
afară după o vic-
torie, Hagi a fost 
forţat să renunţe, 
iar Gabi Balint s-a 
văzut nevoit să se 
adreseze justiţiei 
pentru a-şi recu-
pera banii.

Timiş
Cum s-o dai să fie bine?: Vineri-Joi: 16:00, 18:00, 20:00
europolis: Vineri-Joi: 14:00 

Cinema City
The Green Hornet - Viespea verde: Vineri - miercuri: 
15:00, 17:20, 19:40, 22:00
Vei întâlni străinul din visele tale: vineri - miercuri: 
13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50
Burlesque: Vis împlinit Vineri - miercuri: 16:30, 19:00, 
21:30
Ursul Yogi Vineri: miercuri: 13:20, 16:55, 18:45, 20:30
o poveste încâlcită: vineri - miercuri: 15:45, 20:10, 22:20, 
13:40(ro), 18:00(ro)
Turistul Vineri: miercuri: 14:30, 17:00, 19:30, 22:15
o familie de coşmar: Vineri - miercuri: 13:10, 15:10, 
17:20, 19:20, 21:20
Călătoriile lui Gulliver: Vineri - miercuri: 15:00
Viaţa aşa cum este ea: Vineri - miercuri: 14:10, 22:10

Joi, 27 ianUarie
no name: prezentare de lenjerie intimă
Bunker: Mario si The Teachers
lemon: Seară sârbească
Scottish Pub: Cover Band
Vanilla Club: Ibiza party
megalos: Megalos Party
d’arc: Retro Party
art Club: Special Party

Vineri, 28 ianUarie
Factory Pub: Concert „Jurnal de Bord“ - Adrian Bărar
life! Pub: concert Adrian Berinde
rock House: Down Tempo
Porky’s: Banc Fest
no name: Tiziano Ruggieri 
daos: Gods of Rock Night
art Club 700: Hit and classic party
Jazz: Friday Nights

SâmBăTă, 29 ianUarie
Heaven: Concert Inna
life! Pub: Coyote Ugly Party
daos Club: petrecere Retro
Vanilla Club: Petrecere mascată
le Cinema: Dance all night
megalos: Megalos Party  

dUminiCă, 30 ianUarie
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club d’arc: Hits Party
art Club 700: Ambient Party
Setup: Warm Up

lUni, 31 ianUarie
megalos: Live Acoustic Music

aula BCUT: vineri, 28 ianuarie 2011, ora 
11.00, va avea loc festivitatea care va mar-
ca donarea de către Consulul Germaniei 
la Timişoara Klaus Christian Olasz, a unei 
colecţii de carte germană.

Papillon Cafe joi 27 ianuarie, ora 18.00: 
Expoziţie de pictură Emilian Roşculescu. 
“Lumea materială”. În deschidere va vorbi 
Horia Bojin.

axa art: expoziţie pictură Bela Tar. Expozi-
ţia poate fi vizionată până pe 26 februarie 
zilnic, de luni până vineri între orele 9 -17.

mokum Cafe: Expoziţie de desen Manuela 
Marchiş. Expoziţie deschisă până în 3 februarie. 

Galeria „Helios”: vernisajul expoziţiei 
personale de pictură a artistei plastice 
Nora Novak, membru al Filialei din Timi-
şoara a UAP, ora 17. Cuvântul de deschide-
re va fi rostit de poetul Daniel Zăgănescu. 
Expoziţia va rămâne deschisă până în data 
de 9 februarie.

Centrul Cultural Francez: expoziţia Pro-
vizii pentru cămările sufletului. Expoziţia 
poate fi vizitată zilnic până în 8 februarie

muzeul de artă Timişoara: inaugurează 
spaţiul colecţiilor permanente din aripa 
Pacha cu o expoziţie-eveniment dedicată 
Margaretei Sterian. Expoziţia poate fi 
vizitată până în 28 Februarie.

iulius mall, etajul i: expoziţia „Art Is 
Lifestyle/ Arta este lifestyle” prezentată de 
Galeria Jecza.

Teatrul maghiar de Stat „Csiky Gergely”: sala mare, vineri, 28 ianua-
rie, ora 19:00, serată cu Eder Eniko

Teatrul naţional Timişoara: vineri 28 ianuarie, ora 19.00, Studio 
5 Aeroport după Ştefan Caraman, un spectacol de Iona Ardelean - 
Ieremia.

Filarmonica Banatul, Sala Capitol: vineri 28 ianuarie ora 19 concert 
simfonic dirijor Radu Popa, Sorin Petrescu - pian, Daniela Lelea - so-
prană, Camelia Dolce Fornwald - alto, Daniel Zah - tenor, Lucian Oniţa 
- bas. Corul „Ion Românu” al Filarmonicii „Banatul” Timişoara, dirijorul 
corului: Iosif Todea.

Teatrul German de Stat Timişoara: sâmbătă 29 ianuarie, ora 19, în 
sala Teatrului German de Stat, “ Mountainbikerii”, Nicky Silver, în regia 
Radu Alexandru Nica.

Teatrul naţional Timişoara: sâmbătă, 29 ianuarie, ora 19.00, Sala 
Mare, Suntem Happy, un spectacol de Petre Bokor.

Scârţ - loc lejer: sâmbătă, 29 ianuarie ora 22.00. Arta Pârşului. în 
interpretarea actorului Kocsárdi Levente. Spectacol în limba română. 
Biletele costă 10 lei.

Teatrul Thespis, Casa Studenţilor: sala 202, sâmbătă, 29 ianuarie, ora 
20.00, Douăzecişiunu, spectacol cu mască.

Teatrul naţional Timişoara: duminică, 30 ianuarie, ora 19.00, Sala 2, 
Revizorul, un spectacol de Petru Vutcărău.

Teatrul German de Stat Timişoara: duminică 30 ianuarie, ora 19, în 
sala Teatrului German de Stat, “ Mountainbikerii”, Nicky Silver, în regia 
Radu Alexandru Nica.

art Club iulia: duminică 30 ianuarie ora 11: spectacol de marionete 
Lupul fioros

Scârţ - loc lejer: duminică, 30 ianuarie ora 22.00. Arta Pârşului. în 
interpretarea actorului Kocsárdi Levente. Spectacol în limba română. 
Biletele costă 10 lei.

horoscop
BerBec taur Gemeni rac leu Fecioară Balanţă scorpion Săgetător capricorn VărSător PeŞti

Nu trebuie să 
iei decizii la 
întâmplare cu 
banii de care 
dispui, ci să 
cântăreşti cu 
mare atenţie 
dacă e mo-
mentul potrivit 
pentru anumite 
investiţii. 
Doreşti să 
cumperi ceva 
scump, un 
obiect pe care 
nu ţi-l permiţi 
decât rareori în 
viaţă , dar ţi-e 
puţin teamă să 
cheltuieşti mult 
acum, pentru 
că aripa crizei 
încă planează 
peste bugetul 
tău. 

Calmul acestei 
săptămâni îţi 
convine de 
minune pentru 
că te poţi 
ocupa de tot 
felul de lucruri 
banale, de care 
nu ai avut timp 
înainte. Nu apa-
re nimic care 
să te scoată din 
ritmul acesta 
lent, ci reuşeşti 
să le faci pe 
toate cu mult 
calm. Ai timp şi 
de socializare, 
pentru că peste 
tot unde te duci 
te întâlneşti 
cu multe 
cunoştinţe şi 
aveţi multe să 
vă spuneţi. 

Contradicţiile 
dintre generaţii 
sunt mai 
intense, pentru 
că cei tineri vor 
încercă să îşi 
impună punctul 
de vedere în 
faţă celor mai 
maturi, dar nici 
aceştia nu se 
lasă mai prejos. 
În loc să se 
încăpăţâneze 
fiecare doar pe 
a lui, mai bine 
s-ar găsi o cale 
de mijloc. Este 
un moment 
de bilanţ în 
care trebuie 
să cântăreşti 
foarte atent 
paşii parcurşi 
până acum

Călătoriile aces-
tei săptămâni 
sunt de succes, 
deci fă tot po-
sibilul să pleci 
de acasă spre o 
destinaţie mai 
îndepărtată 
pentru că acolo 
te aşteaptă 
surprizele 
plăcute. Orice 
schimbare de 
direcţie este 
de bun augur, 
indiferent ce 
ar însemna 
această: 
mutare în alt 
loc, o altă idee 
pentru a duce 
mai departe 
un proiect, o 
companie total 
nouă. 

Ai mari rezerve 
să te implici 
într-o actiune 
care nu-ţi 
inspiră deloc 
încredere dar... 
ştii cum se 
întâmplă: de 
ce ţi-e frică nu 
scapi. Tocmai 
pentru că ai 
atâtea reţineri 
şi eşti sigur că 
va ieşi prost, 
în final chiar 
vei da piept cu 
eşecul. Dacă ai 
porni ceva mai 
optimist, fără 
să te temi la tot 
pasul de ce s-ar 
putea întampla, 
poate ai scapă 
de urmările 
nefaste

Nu este cineva 
drag aproape 
de tine şi tare ai 
avea nevoie să-
ţi ridice moralul 
partenerul 
sau familia. 
Când singur 
nu găseşti 
calea de ieşire 
din impas, 
apelează la cei 
dragi, pentru că 
sunt lângă tine 
necondiţionat. 
Nu refuza 
ajutorul lor, 
crezând că 
merge şi pe 
cont propriu. Ai 
mult de muncă, 
dar nu prea ai 
spor pentru că 
piedicile apar la 
tot pasul.

Oricât te-ai 
strădui să 
depăşeşti 
impasul care 
apare în cale, 
nu-ţi merge, 
ceea ce te 
demoralizează. 
Nu abandona 
lupta, energia 
ta e mai mare 
decât gravi-
tatea piedicilor 
şi până la urmă 
le vei dovedi! 
E nevoie doar 
de un dram de 
încăpăţânare, 
de voinţă şi de 
rezistenţă, pen-
tru că este un 
război al nerv-
ilor din care va 
câştigă cel mai 
puternic.

Priveşti spre 
viitor cu puţină 
îngrijorare, deşi 
nu are rost să 
fii atât de obse-
dat de ziua de 
mâine. Toate 
au soluţie, ca 
atare porneşte 
pe acest drum 
cu încredere 
deplină, pentru 
că vei face faţă 
cu brio. Este un 
impas trecător, 
ca oricare 
altul pe care l-ai 
depăşit cu op-
timism. Schim-
barea pe care o 
decizi nu-şi va 
arată efectele 
imediat. E un 
drum plin de 
obstacole

Să nu te 
mire că toată 
lumea te caută 
pentru diverse 
probleme, deo-
arece tu degaji 
multă energie 
pozitivă şi toţi 
simt nevoia să 
te contacteze 
pentru a lua 
de la tine în-
credere, forţa, 
speranţa. Ai un 
efect benefic 
asupra tuturor, 
pentru că le 
ridici moralul 
şi altora, le 
oferi sfaturi şi 
idei valoroase, 
pentru că eşti 
cu ceva mai 
înţelept decât 
restul lumii.

Nervozitatea 
nu rezolvă 
nimic, deci 
ţine-ţi energia 
sub control, 
pentru că dacă 
îi dai drumul 
la întâmplare, 
poti răni pe 
cineva. Ori la 
nivel fizic, dacă 
faci o mişcare 
greşită care 
poate genera 
durere, ori la 
nivel psihic, 
spunând lucruri 
regretabile pe 
care cel care 
le receptează 
le va pune la 
suflet. Ai deci 
grijă în ce 
direcţie îţi eli-
berezi energiile. 

Tu nu poţi privi 
spre viitor cu 
optimismul tău 
caracteristic, 
pentru că te 
temi de un 
eveniment 
anunţat pentru 
perioada 
următoare. 
Nici nu poţi 
să-i înţelegi 
pe cei care au 
speranţe mari 
de la viitor. 
Memoria ta 
este destul de 
bună, ai nevoie 
doar de un 
efort de con-
centrare pentru 
a sondă după 
informaţia 
uitată printre 
amintiri.  

Nu eşti 
mulţumit de 
felul în care 
colaborezi cu 
un coleg cu 
care altădată 
aveai o relaţie 
mult mai 
productivă. 
Deşi el depune 
eforturi pe 
cât poate, 
nu e ceea ce 
aşteptai de 
la el. Ai alte 
pretenţii, vrei 
mai mult, vrei 
mai bine, dar 
uneori nu îi 
poti adapta tu 
pe ceilalţi la 
standardele 
tale, ci trebuie 
să te cobori tu 
la nivelul lor.

Relaţiile tensionate cu foştii  
antrenori o privează pe Poli de 
sume importante din transferuri
n Cosmin Olăroiu a fost dat afară după o victorie, iar Gică Hagi a fost forţat să plece

PUBLICITATE

Pantilimon este cel mai valoros produs al Timişoarei, iar o relaţie bună a clubului cu Gică hagi l-ar fi putut duce la Galatasaray pe goalkeeperul timişorean

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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După scurte stagii de pregă-
tire în avanposturile celei de-a 
IV-a puteri în stat, presa, câţiva 
jurnalişti timişoreni au decis să 
renunţe la pix şi notebook în 
favoarea pistoletelor Carpaţi şi 
a maşinilor cu girofar. Indubi-
tabil, aceste decizii s-au conso-
lidat în timp, mai cu seamă în 
timpul şedinţelor de tragere, 
în poligon, la care au participat 
presarii în ultimii ani. Aşa se 
face că, în acest moment, presa 
se poate lăuda cu câteva iscoade 
de nădejde în breasla poliţişti-
lor, cum ar fi Ciprian Gaic, fost 
reporter de teren la Timpolis şi 
Jurnalul Bănăţean, actualmente 
purtător de cuvânt la Poliţia de 
Frontieră Timiş, Adriana Tiri-
că, fost redactor la Timpolis, în 
prezent agent de poliţie la Po-
liţia Rutieră Timişoara, Ovidiu 
Gâţan, fost redactor la Prima 
Oră, acum – agent de poliţie la 
Secţia 3, dar şi Alex Simiono-
vici, fost jurnalist la Prima Oră, 

în prezent agent de poliţie la 
Poliţia de Frontieră Timiş. De-
ocamdată nu sunt semne că şi 
breasla presei ar fi fost penetra-
tă de foşti poliţişti sau actuali 
agenţi sub acoperire. Totuşi, 
există o singură excepţie, care 
vine dinspre zona Armatei. Ser-
gentul major Remus Runcan a 
renunţat la cariera militără şi 
s-a transformat în cameraman 
la ProTV şi Realitatea TV, de 
dragul imunităţii în stare laten-
tă ce ţi-o conferă legitimaţia de 
jurnalist...

d’aLe CeTăŢii

Exista un oraş care era măturat 
dimineaţa doar cu tufe de tranda-
firi… Oraş românesc, cândva...
Mă mândresc că Popa’s mi-e prie-
ten, e onorant pentru mine să-l cu-
nosc de atâţia ani… Invitaţiile lui 
la Casa Albă, schimbul de scrisori 
cu Bush sau invitaţia pe care i-a 
făcut-o Papa Ioan Paul la Vatican, 
miile de evenimente culturale din 
lume în care a fost în prim-plan, 
au trecut mereu neobservate… 
Popa’s are şi un mare defect: stă 
în banca lui şi desenează, de cele 
mai multe ori, în străinătate. Nu 
se ceartă cu nimeni, nu se bate, 
nu se maimuţăreşte… Nimic din ce 
căutăm noi, românii, azi…
Cernăuţi e un oraş din Nordul 
Bucovinei prin care trece Prutul, 
cu vreo 200.000 de locuitori 
printre care ÎNCĂ mulţi români… 
Cernăuţiul e azi un oraş ucrainian 
în care există destule ziare ostile 
românilor, din motive uşor de 
înţeles. Pe Popas’s l-au chemat 
la Cernăuţi ca să-i includă câteva 
opere în Muzeul de Artă şi ziarele 
ostile românilor au omagiat, 
prima dată, după mulţi ani, un 
român…
Pentru românii din Cernăuţi însă 
asta contează mult… În 1918, 
când Imperiul Austro Ungar s-a 
dezmembrat, Cernăuţi a devenit 
oraş românesc. În 1940 Armata 
Roşie a ocupat Nordul Bucovinei 
şi apoi, la dezmembrarea celuilalt 
imperiu, sovietic, a devenit oraş 
ucrainian… Încă există români 
acolo… mulţi români… Când aţi 
auzit ultima dată vorbindu-se la 
televizor despre Cernăuţi?
I-as face o propunere Biancăi 
Drăguşanu, şi nu glumesc acum, 
ca în timpul unei sesiuni foto să 
poarte un tricou pe care sa scrie 
CERNĂUŢI. Atât doar… Numele 
oraşului. Ar fi o şansă ca mii de 
români apoi să încerce măcar 
să “googălească” oraşul cândva 
românesc.
Românii din România vor afla des-
pre Cernăuţi de la Hollywood, de 
la Dustin Hoffman, care a început 
producţia în care va juca rolul lui 
Traian Popovici, primarul oraşului 
între 1941-1942. Avocatul Popovici 
a salvat de la moarte peste 20.000 
de oameni… Câţi români ştiu asta? 
Cernăuţi, oraşul care, cândva, pe 
vremea Imperiului Habsburgic, 
era măturat de măturătorii publici 
cu tufe de trandafiri şi care avea, 
potrivit statisticilor, mai multe 
librării decât brutării…

Dan Negru

Tufe de trandafiri

Duminică
30 ianuarie

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat. 
Minima:  -8˚
Maxima:  -2˚

Miercuri
2 februarie

Dimineaţa  
vreme închisă, ceaţă. 
După amiază cer 
însorit.
Minima: -5˚
Maxima: 2˚

marţi
1 februarie

Vreme  
închisă,  
cer mai  
mult noros.
Minima:  -9˚
Maxima:   0˚

Luni
31 ianuarie

Cerul  
va fi mai  
mult  
însorit.
Minima:  -9˚
Maxima:  -2˚

Sâmbătă
29 ianuarie

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat. 
Minima:  -8˚
Maxima:  1˚

Vineri
28 ianuarie

Cerul  
va fi mai  
mult  
înnorat.
Minima:  -6˚
Maxima: -1˚

Joi
27 ianuarie

Cerul va fi mai mult 
înnorat, spre seară 
existând posibilitatea 
averselor de ninsoare.
Minima:  -6˚
Maxima: 1˚

meteo

reţeta săptămânii

... zVonuri ... BârFe ... coMBinaţii ... zVonuri ... BârFe ... coMBinaţii ...

Este de fapt o ruladă de 
carne, o reţetă puţin mai 
elaborată dar care poate 
avea o mulţime de variante 
în funcţie de inspiraţia de 
moment dar şi de ceea ce 
aveţi prin casă. Poate fi 
aperitiv sau fel principal de 
mâncare atunci când este 
însoţită de garnitură.

ingrediente:
- 600 g de piept de porc,
- 200 g carne tocată,

- 100 g ceapă,
- 200 g ciuperci,
- 1 ou,
- 1 legătură de pătrunjel, 
- 1 lămâie, 
- 50 ml de ulei, 
- sare, piper după gust.

mod de preparare:
Carnea se taie pentru a se 
întinde, se aplatizează apoi 
pe o parte cu bătătorul de 
şniţele şi se condimentează 
cu sare şi piper. Separat se 

toacă fin ceapa şi verdeaţa, 
ciupercile se taie julien. Se 
adaugă coaja de lămâie 
rasă, carnea şi oul, se ames-
tecă totul şi se pune peste 
carnea întinsă. Se rulează 
iar capetele se strâng să 
nu se împrăştie tocătura. 
Se unge cu ulei şi se pune 
în folie de aluminiu. Ruloul 
astfel format se pune într-o 
tavă cu apă şi se introduce 
în cuptor la foc moderat 
pentru 90 de minute. Se 

scoate apoi din folie, se 
pune din nou în tavă şi se 
reintroduce în cuptor pen-
tru încă 30 de minute. Se 
stropeşte din când în când 
cu sosul format în tavă. Se 
poate aduce la masă fier-
binte, cu diverse garnituri 
de legume sau rece, pe 
post de aperitiv.

Friptură umplută

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Imaginea Justiţiei, 
ajustată cu bisturiul?

Principalul subiect de dis-
cuţie în rândul magistraţilor  
din Palatul Dicasterial - după 
scurta vizită a ministrului Jus-
tiţiei, Cătălin Predoiu, la Timi-
şoara - nu este, cum s-ar putea 
crede, stadiul reformelor din 
sistem sau nivelul corupţiei în 
breasla celor ce împart drept-
atea. Surse bine conspirate 
în birourile unor judecători 
ne-au permis să dezvăluim, 
în premieră, subiectul care a 
înfierbântat imaginaţia cârco-
taşilor şi a înroşit firele telefoa-
nelor de serviciu. Acesta poate 
poaste fi rezumat într-o sim-
plă întrebare retorică: secreta-
rul de stat Lidia Barac (foto) 
şi-a modelat zâmbetul cu aju-
torul chirurgiei plastice sau 
ipoteza siliconului implantat 
în buze este doar o jalnică spe-
culaţie lansată pe piaţă de ri-
valele şefei justiţiei bănăţene? 
Deocamdată nu s-a dat nici o 
sentinţă în “dosarul” acestei 
dihotomii estetice, însă deli-
berările aflate în curs par să 
decidă că, de când este deta-
şată la Bucureşti, Lidia Barac a 
încercat să-şi ajusteze, chiar şi 
pe cale chirurgicală, atât sen-
zualitatea juridică, cât şi zâm-
betul cu care iese în public...

Petrecere politică „feciorească” Presa timişoreană, pepinieră de poliţişti

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...

Ziua Micii Uniri a fost 
marcată, în 24 ianuarie, la 
Timişoara, doar prin depu-
neri de coroane de flori de 
către oficialităţi. Din partea 
Primăriei Timişoara a fost 
prezent la manifestări vice-
primarul Adrian Orza. Până 
aici nimic spectaculos. Nu-
mai că în momentul în care 
fanfara a început să cânte 

cântece specifice, Adrian 
Orza nu a stat prea mult pe 
gânduri, şi-a scos telefonul 
mobil din dotare şi a început 
să imortalizeze momentul 
festiv. Aceasta în timp ce 
celelalte oficialităţi au luat 
„poziţia de drepti”. Orza a 
fost atât de fascinat de cânte-
cul fanfarei, încât, din colţul 
ochiului s-a zărit o lacrimă. 
Probabil viceprimarul şi-a 
amintit de părinţii săi care 
s-au dedicat Armatei...

Orza, fotografia, fanfara şi lacrimile...

Chef mare, la finele săptămânii trecute, 
printre politicieni şi oameni de afaceri din 
urbe. Liberalul Ionuţ Nasleu a împlinit 40 de 
ani, ocazie cu care a dat o petrecere de pomină 
la un restaurant din oraş. Invitaţii au fost nu-
mai bărbaţi, singurele prezenţe feminine fiind 
o cântăreaţă şi chelneriţele din local. Motivul 
petrecerii exclusiv masculine a fost faptul că 
Nasleu, director adjunct la RATT, este divorţat 
şi a vrut o petrecere strict „feciorească”. Printre 
invitaţi s-au aflat lideri politici liberali, unii din-
tre ei chiar rivali, dar şi social-democraţi (vice-
primarul Sorin Grindeanu, de exemplu), omul 
de afaceri Marius Cristescu, dar şi fostul prefect 
liberal Ovidiu Drăgănescu. Participanţii spun 
că toată lumea a vorbit pe aceeaşi limbă, iar săr-
bătoritul a promis că mai ţine aşa un chef doar 
când va avea parte şi de botezul unui copilaş.

ionuţ nasleu şi ovidiu drăgănesciu


