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Într-o lume tot mai gră-
bită, Internetul a devenit 
un liant pentru mulţi ti-
neri cu abilităţi speciale 

într-un domeniu aparent 
incontrolabil. Hackerii îşi 
fac loc printre noi şi trec 
aproape de fiecare dată 
neobservaţi. Ne fură sau se 
joacă cu identitatea noas-
tră virtuală şi pot afla unde 

suntem în orice moment. 
Ei nu sunt grupaţi pe zone 
ori judeţe, ci se organizea-
ză după cunoştinţe şi tu-
peu infracţional. De multe 
ori, autorităţile sunt nepre-
gătite şi nu pot interveni, 

dar cu timpul s-au perfecţi-
onat şi au început să pună 
capăt ilegalităţilor pe care 
aceştia le comit în spaţiul 
virtual. De exemplu, poli-
ţiştii din Timişoara au în-
cercat din greu să ţină pa-

sul cu metodele promovate 
de spărgătorii de coduri de 
la noi. Acum se numără 
printre cei mai buni poli-
ţişti din ţară specializaţi pe 
infracţiuni informatice.
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Deşi legislaţia româneas-
că în domeniul combaterii 
infracţiunilor informatice, 
respectiv Legea 161/2003, 
a fost concepută în aşa fel 
încât să acopere toată gama 
de acţiuni reprobabile din 
spaţiul virtual, totuşi, există 
unele lacune care împiedică 
autorităţile să intervină în 
cazurile de hărţuire pe in-
ternet. 

„În peste 50% dintre plân-
gerile care ajung la noi se 
reclamă comportamente 
abuzive în spaţiul virtual. 
Vin oameni care spun că-s 
hărţuiţi pe telefoane mo-
bile, forumuri de discuţii, 
email sau Facebook. Mai 
ales în cazul despărţirilor cu 
cântec, când este vorba des-
pre parteneri geloşi, apare 
acest tip de comportament. 
Unii recurg chiar la crearea 
conturi false pe reţelele de 
socializare, pe numele per-
soanelor hărţuite, unde pos-
tează tot felul de dezvăluiri 
mai mult sau mai puţin in-
time. Nu prea avem ce face 
în astfel de cazuri, întrucât 
în legislaţia românească nu 
există infracţiunea de hăr-
ţuire în mediul virtual, ca la 
americani. Le recomandăm, 
totuşi, să raporteze aceste 
falsuri la administratorii Fa-
cebook sau a celorlalte reţe-
le de socializare pentru a fi 
şterse imediat”, precizează 
Tomşa, ridiculizându-i pe 
cei care se ascund sub diver-
se nickname-uri pentru a în-
jura pe forumuri. 

„Oamenii trăiesc cu ide-

ea că pe Internet există 
anonimatul perfect. Nimic 
mai fals, întrucât în spaţiul 
virtual lumea este şi mai 
mică decât în realitate. Cei 
ce postează înjurături pe 
forumuri, convinşi că sunt 
perfect conspiraţi, cred că 
sunt oameni frustraţi! Noi 
îi putem depista imediat 
după ID-ul calculatorului de 
unde se postează acel mesaj, 
în cazul unor reclamaţii. Mi 
se par copilării”, mai spune 
ofiţerul responsabil cu Cri-
minalitatea Informatică.

Totuşi, de la joacă se 
poate ajunge foarte uşor 
în spatele gratiilor. „Legea 
prevede pedepse aspre pen-
tru infracţiunile pe inter-
net. Spre exemplu, în cazul 
fraudelor informatice con-
damnările pot fi între 2 şi 7 
ani, falsul informatic, de la 
2 – 12 ani, pedofilia online, 
de la 3 la 12 ani, iar banala 
spargere a unei căsuţe de 
email, de la 6 luni la 12 ani”, 
atrage atenţia poliţistul.

Războiul cibernetic  dintre hackeri  
şi poliţişti este tot m ai înverşunat

ţini au fost prinşi, iar cei 
care au ajuns după gratii 
practicau doar infracţiuni 
cu carduri bancare. Hacke-
rii adevăraţi pot face ilega-
lităţi mult mai grave: pot 
sparge serverele Poliţiei şi 
pot fura date importante 
despre toţi oamenii care 
se află în baza de date ori 
pot şterge caziere, pot in-
tra în serverele NASA, CIA, 
FBI ori SRI sau îţi pot fura 
bani direct din contul ban-
car. Or, pot intra în calcu-
latorul unui autoturism şi 
aşa pot fura maşinile de pe 
stradă, fără să mai aibă ne-
voie de o cheie cu care să le 
pornească.

Mulţi nu bănuim că un 
spărgător de coduri poate 
să acceseze atât calcula-
torul de acasă, cât şi cal-
culatorul de la serviciu, 
să instaleze un program 
special care inspectează şi 
controlează calculatorul şi 
să fure date importante sau 
să şteargă anumite infor-
maţii de pe hard disk-uri. 
Tot ce trebuie să facă este 
să găsească o aşa-zisă poar-
tă de intrare, fie un număr 
de telefon, fie o adresă de 
comunicaţie. 

Doar cu puţină răbdare, 
ei pot sparge foarte uşor o 
parolă. Băieţii inteligenţi 
pun la bătaie un program 
special creat tot de ei, care 

nu face altceva decât să 
bombardeze respectivul 
calculator cu parole gene-
rate într-un mod aleator, 
într-un timp relativ scurt, 

cu speranţa că va ajunge şi 
la combinaţia perfectă. Şi 
când ajunge, poate lansa 
un virus prin care să urmă-
rească tot ce facem. 

puţini spărgători de 
coduri au fost prinşi

Foarte puţini au fost 
prinşi şi trimişi după gratii, 
iar cei care au fost captu-
raţi făceau parte din reţele. 
”Hackerii de la noi se ocupă 
numai să facă bani din ban-
comate ori fraude pe inter-
net gen ebay, paypall. Sunt 
alţii care ştiu foarte bine 
programare şi îşi fac singuri 
programele de hack. Pe oa-
menii ăştia nu prea poţi să 
îi dovedeşti că fac hacking, 
pentru că sunt foarte buni. 
Din câte ştiu eu, puţini au 
trecut de partea autorităţi-
lor. Mulţi au trecut şi direct 
după gratii şi au ieşit din 
puşcărie şi s-au apucat iar. 
Cei mai buni au picat din 
greşeli copilăreşti sau au lă-
sat urme şi au fost prinşi”, 
mai spune hackerul Sha-
dow666. 

România are un număr 
semnificativ de spărgători de 
coduri foarte buni, unii din-
tre ei angajându-se la firme 
importante ca şi programa-
tori. Cei care nu s-au lăsat, 
s-au îmbogăţit peste noapte, 
iar cei mai buni dintre toţi au 
plecat în străinătate, cooptaţi 
de organizaţii destul de mari, 
printre care am putea enume-
ra NASA, FBI, CIA ori Interpol. 

roxana deaconeScU
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro
gheorghe ilaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Hackingul se practică în 
România fără niciun fel de 
probleme. Spărgătorii de 
coduri sau hackerii nu sunt 
speriaţi de autorităţi, iar 
autorităţile se chinuie să le 
facă faţă. Tot mai mulţi poli-
ţişti de la Crima Organizată 
merg să facă cursuri de spe-
cializare în străinătate, în 
SUA, învăţând să-i prindă. 
De multe ori, experţii Inter-
netului le râd în nas, dar şi 
autorităţile încearcă să îi cu-
noască pentru ca mai apoi să 
îi prindă. Hackerii se laudă 
însă că nu pot fi prinşi, pen-
tru că sunt profesionişti şi 
nu fac greşeli. Asta în vreme 
ce poliţiştii sunt convinşi că 
stăpânesc foarte bine proce-
durile de lucru ale hackeri-
lor şi că sunt mereu cu ochii 
pe ei.

”Autorităţile nu sunt încă 
îndeajuns de pregătite să 
prindă aşa oameni, numai 
dacă fac greşeli. Nu toţi sunt 
experţi, pentru că mulţi 
practică hacking fără să ştie 
ceea ce fac. Este ca şi cum ai 
vedea un copil că se joacă pe 
calculator un anumit joc şi 
te-ar prinde puţin. Aşa este 
şi în hacking”, povesteşte 
hacker-ul cunoscut pe in-
ternet sub nickname-ul Sha-
dow666, care, din motive 
destul de evidente, doreşte 
să rămână anonim. 

aparatură specială  
pentru prinderea lor

În ultimii ani, poliţiştii 
Serviciului de Combatere a 
Criminalităţii Informatice 
din cadrul Brigăzii de Com-
batere a Criminalităţii Orga-
nizate Timişoara au încercat 
din greu să cunoască meto-
dele infracţionale tot mai so-
fisticate folosite de hackeri. 

Şi-au achiziţionat apara-
tură specială pentru perche-
ziţionarea sistemelor infor-
matice fără alterarea datelor 

de pe hard, dar şi softuri per-
formante care să le permită 
urmărirea infractorilor prin 
spaţiul virtual. 

„Sigur că, în 2003, când a 
apărut legea de combatere 
a infracţiunilor comise pe 
Internet eram nepregătiţi, 
oarecum, pentru a face faţă 
noului val de răufăcători. Cu 
timpul, am făcut cursuri de 
specializare în ţară şi stră-
inătate, am fost dotaţi cu 
echipamente performante, 
calculatoare şi softuri, ne-
am obişnuit cu metodele 
de lucru ale infractorilor 
cibernetici. În prezent, pot 
să spun că stăpânim destul 
de bine procedurile de lu-
cru, astfel că, recent, la un 
curs ţinut de ofiţeri FBI la 
Bucureşti, am fost apreci-
aţi ca mod de operare şi ni 
s-a spus că am putea lucra, 
oricând, cot la cot cu colegii 
din SUA”, spune inspectorul 
principal Nicolae Tomşa, 
ofiţerul specialist în cadrul 
Serviciului de Combatere a 
Criminalităţii Informatice 
Timişoara. 

În opinia sa, majoritatea 
tinerilor de la noi care comit 
infracţiuni în lumea virtu-
ală, pe Internet, nu sunt 
hackeri în adevăratul sens al 
cuvântului, ci scripteri. “Ăş-
tia de la noi nu sunt hackeri, 
ci se încadrează în categoria 
script-heads. Adică, intră 
pe forumuri specializate, 
descarcă programe de spart 
parole, le folosesc pentru a 

intra în cine ştie ce reţele 
importante, apoi se laudă 
cu ceea ce au făcut. Aşa s-a 
întâmplat cu elevul teribilist 
de la Gottlob, care în toam-
na anului trecut a spart si-
te-ul Inspectoratului Şcolar 
Timiş şi a postat înjurături 
la adresa unor oameni poli-
tici. A fost depistat în timp 
record, l-am luat de acasă cu 
mascaţii, însă cercetările au 

fost sistate după ce conduce-
rea Inspectoratului a decis 
să nu se constituie parte ci-
vilă şi să-l ierte pe acel elev”, 
mai spune Nicolae Tomşa. 

Conform statisticilor ra-
portate superiorilor de la 
Bucureşti, în ultimii trei ani, 
poliţiştii de la Combaterea 
Criminalităţii Informatice 
Timişoara au destructu-
rat şapte grupări mari de 

infractori cibernetici. Cea 
mai importantă reţea care 
se ocupa cu clonarea de 
carduri a fost cea a fraţilor 
Bondor, din Arad, cu conexi-
uni importante şi în capita-
la Banatului. Recent, cei 21 
de membri ai reţelei au fost 
condamnaţi de Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie la 100 
de ani de închisoare.

Care sunt motivele  
pentru practică hacking?

Hackerii se apucă de in-
fracţiuni virtuale fie pen-
tru că au nevoie de bani şi 
li se pare că banii se adună 
mult mai uşor din asta, fie 
pentru că vor să iasă în evi-
denţă. Mulţi o fac şi din re-
avoinţă ori din răzbunare. 
Încep să spargă site-urile ri-
valilor lor sau adresele lor 
de e-mail şi aşa îi cuprinde 
febra hackingului. 

„Unii o fac ca să facă 
rău, alţii că se plictisesc. 
Şi pe deasupra, mai sunt şi 
motive financiare care te 
împing la aşa ceva. Nu îţi 
trebuie cine ştie ce abilităţi 
informatice ca să faci aşa 
ceva. Pe Internet găseşti 
anumite programe scoa-
se de hackeri pe bune, pe 
care acesti haxori, adică 
crakerii care nu se pricep 
la programare şi utilizează 
pentru spart coduri progra-
mele făcute de alţii, le fo-
losesc fără a-si da seama ce 
daune pot face. Ei pot şter-
ge de pe anumite servere 
date foarte importante fără 
să ştie ce sunt acelea. Sunt 
conturi bancare, carduri, 
keys pentru programe 
plătite, documente impor-
tante, date importante, pe 
care apoi le comercializea-
ză”, precizează un expert 
în programare. 

Ce fac hackerii?
Cei mai buni hackeri 

din România se află în ju-
deţul Vâlcea, se laudă ei pe 
diversele forumuri de spe-
cialitate, unde se adună şi 
discută virtual. Foarte pu-

Hackerul denis bondor a condus, împreună cu fratele lui, o reţea de hackeri din timiş care s-a ales cu 100 de ani de puşcărie

Peste 50% din plângerile 
înregistrate la SCCI 
Timişoara se referă la 
hărţuiri pe Internet, 
inclusiv crearea de 
conturi de Facebook false

n ofiţerii 
de la Crimă 
organizată se 
şcolesc la FBI 
ca să-i prindă 
pe infractorii 
informatici

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Oamenii trăiesc 
cu ideea că pe 
Internet există 
anonimatul perfect. 
Nimic mai fals, 
întrucât în spaţiul 
virtual lumea este 
şi mai mică decât în 
realitate.

descărcarea de muzică de pe internet,  
pedepsită cu până la şase ani de închisoare

Inspectorul şef al Inspecto-
ratului Zonal UCMR – ADA 
Timişoara, Liviu Râmneanţu, 
atrage atenţia că descărca-
rea de piese muzicale de pe 
internet şi folosirea acestora 
în sistem comercial constitu-
ie infracţiune şi se pedepseş-
te cu închisoare de la trei luni 
la şase ani. 
“Orice descărcare de fono-
grame de pe internet consti-
tuie infracţiune, dacă piesele 

muzicale sunt comerciali-
zate sau utilizate în scop de 
profit. Spre exemplu, dacă se 
descarcă muzică pentru uz 
personal, nici o problemă, nu 
se consideră furt intelectual, 
însă atunci când muzica este 
folosită la discotecă sau lo-
caluri, aveam de-a face cu un 
furt intelectual. Dacă nu exis-
tă licenţă pe acea muzică. În 
schimb, dacă muzica de pe 
internet se foloseşte la o nun-

tă, botez sau alte petreceri 
private, nu se mai consideră 
furt intelectual”, spune Liviu 
Râmneanţu, reprezentantul 
Uniunii Compozitorilor şi 
Muzicologilor din România 
în partea de vest a ţării. De 
depistarea acestor infrac-
ţiuni se ocupă atât UCMR, 
prin Asociaţia Drepturilor 
de Autor (ADA), cât şi UPFR 
şi Serviciul de Combatere a 
Crimei Organizate. 

poliţiştii timişoreni au achiziţionat aparatură specială cu care să 
controleze calculatoarele hackerilor, în caz de percheziţii

top 5 cei mai buni hackeri din istorie
1. Kevin mitnick, cel mai 
căutat hacker din istoria 
Statelor Unite ale Americii. 
A apărut şi în filme. A ajuns 
cunoscut prin exploatările pe 
care le făcea la reţeaua de au-
tobuze Los Angeles primind 
bilete gratuite. După aproape 
6 ani de închisoare, acum 
este un autor de securitate 
pe computer.
2. adrian lamo a lovit pu-
ternic organizaţii foarte mari, 
gen Microsoft ori The New 
York Times. Sub nickname-ul 
”Hackerul de pe drumuri”, 

Lamo găsea frecvent breşe 
în securitate şi le exploata. A 
fost prins şi pus să plătească 
65.000 de $, iar acum este 
un renumit orator public şi 
jurnalist câştigător de premii. 
3. jonathan james a fost 
trimis la închisoare pentru 
hack încă de când avea 16 
ani. O făcea din distracţie şi 
a lovit organizaţii mari de 
profil, chiar şi Departamentul 
de Apărare al SUA. James a 
intrat şi în computerele NASA 
şi a furat software în valoare 
de 1,7 milioane de dolari. 

Astăzi, vrea să pornească 
o campanie de securitate a 
calculatoarelor.
4. robert tappan morris 
este fiul unui fost savant al 
Agenţiei Naţionale de Secu-
ritate. A creat primul virus de 
computer care s-a răspândit 
pe Internet şi a ajuns să fie 
prima persoană condamnată 
pentru fraudă online. A făcut 
în cele din urmă trei ani de 
închisoare cu suspendare, 
mai exact 400 de ore de 
muncă în folosul comunităţii 
şi a plătit o amendă de peste 

10.000$. Acum, este un 
profesor de succes la MIT 
Laboratorul de Inteligenţă 
Artificială şi de Ştiinţa Com-
puterelor. 
5. kevin Poulsen, frecvent 
numit Dark Dante, a fost 
recunoscut naţional pentru 
intrarea ilegală în liniile 
telefonice ale unui cunoscut 
radio din Los Angeles. Intra 
în linii telefonice şi punea 
stăpânire pe ele. A făcut 5 ani 
de închisoare, iar după ce şi-a 
ispăşit pedeapsa a lucrat ca 
jurnalist.

Am făcut cursuri de 
specializare în ţară şi 
străinătate. În prezent, 
pot să spun că stăpâ-
nim destul de bine 
procedurile de lucru. 

nicolae tomşa
Inspector principal Serviciul de  

Combatere a Criminalităţii Informatice

Orice descărcare de 
fonograme de pe 
internet constituie 
infracţiune, dacă 
piesele muzicale sunt 
comercializate. 

liviU râmneanţU
uniunea Compozitorilor  

şi Muzicologilor din România

românia, pe locul doi în lume ca  
viteză de download de pe internet

Poate le merge atât de 
bine din cauză că ţara 
noastră se află pe locul al 
doilea în lume la viteza 
de download. O singură 
ţară din întreaga lume 
are o viteză de download 
de pe Internet mai mare 
decât cea a României. 
Este vorba despre Coreea 
de Sud. Studiile arată că la 
ei se descarcă, în medie, 
cu 2.202 KBps, în timp ce 

în ţara noastră viteza este 
de 1.909 KBps. Imediat 
după noi se află bulgarii, 
japonezii si americanii 
aflându-se pe locuri mai 
mici. 
Cu toţii profităm de asta, 
dar cei mai mulţumiţi 
de această situaţie sunt 
hackerii. Aşa au o şansă 
mai mare decât cei din 
alte ţări să fie numiţi ade-
văraţi experţi în Internet.
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Un jockeu din Sânandrei, la un pas să fie 
ucis de propriul cal la Târgul Breslelor

gheorghe ilaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Inclus în calendarul cultu-
ral al judeţului Timiş în urmă 
cu trei ani, “Târgul Breslelor” 
a adunat şi în această toamnă, 
în zilele de 1 şi 2 octombrie, pe 
platforma de festivităţi a comu-
nei Sânandrei, sute de amatori 
de distracţie şi voie bună. Pen-
tru a nu băga prea adânc mâna 
în bugetul local, organizatorii 
au închriat 30 de standuri la 
comercianţii locali, pentru a-şi 
prezenta şi vinde produsele, 
iar din banii câştigaţi au decis 
să finanţeze cât mai multe ac-
tivităţi culturale şi  sportive. 
Astfel, au fost incluse pe agen-
da manifestării spectacole de 
folclor şi recitaluri de fanfară, 
un concurs de desene pe asfalt, 
teatru de păpuşi, muzică folk şi 
chiar un inedit concurs de să-
rituri peste obstacole şi voltijă 
la care au fost invitate şase clu-
buri de hipism. Totul a decurs 
conform programului, lumea 
s-a prins în joc şi a aplaudat 
prestaţia ansamblurilor folclo-
rice din Dumbrăviţa şi Beciche-
recul Mic, a teatrului Merlin 
din Timişoara, însă, la un mo-
ment dat, sâmbătă după-amia-
ză, sunetul strident al sirenei 
de pe o ambulanţă SMURD a 
făcut să îngheţe toată veselia. 
La vederea paramedicilor, oa-
menii au întrebat în stânga şi 
în dreapta ce s-a întâmplat şi, 
astfel, au aflat că una dintre 
concurentele de la concursul 
de hipism este la un pas de 
moarte, după ce calul pe care-l 
călărea s-a dezechilibrat şi s-a 
prăvălit cu toată greutatea pes-
te ea. „Oamenii au şi început 
să înjure organizatorii pentru 
că nu au luat toate măsurile de 
siguranţă pentru prevenirea 
accidentelor”, povesteşte unul 
dintre martorii la eveniment...

„Calul s-a speriat  
de carusel şi a  
căzut peste mine!”

La aproape 30 de minute 
de la producerea cumplitului 

accident, jockeul Andreea Di-
ana Muscalu, în vârstă de 29 
de ani, din Sânandrei, a fost 
transportată de urgenţă la 
Spitalul Clinic Municipal de 
Urgenţă Timişoara, unde a 
fost supusă unor investigaţii 
medicale amănunţite. Tânăra 
avea multiple leziuni în zona 
bazinului şi a piciorului drept, 
iar medicii au vizat depista-
rea unor eventuale leziuni la 
coloana cervicală, ceea ce ar fi 
complicat foarte mult lucruri-
le. „Din fericire, pe coloană 
nu s-au descoperit nici un fel 
de leziuni, astfel că pacienta 
nu este în pericol de parali-
zie. Asta e cel mai important. 
Fractura de bazin se va vinde-
ca într-o perioadă mai scurtă 
sau mai lungă de timp”, spu-
nea unul dintre medicii de la 
Urgenţe după evaluarea pa-
cientei. La doar două zile de 
la internare, starea jockeului 
Diana Muscalu, mamă a doi 
copii minori, se îmbunătăţise 
vizibil. „Pacienta este conşti-
entă, stabilă, şi nu există nici 
un fel de suspiciuni că nu se 
va recupera complet. Va mai 
rămâne sub observaţie câteva 
zile, imobilizată la pat, după 
care va fi externalizată. Acasă 
va trebui să urmeze acelaşi re-
gim strict. A suferit o fractură 
de bazin, care va necesita o 
perioadă mai îndelungată 
de vindecare şi recuperare. 
După cum spune şi medicul 
său curant, în nici un caz nu 
se pune problema vreunei 
paralizii sau handicap. Cât de 
rapidă va fi recuperarea, va 
depinde doar de domnia sa”, 
ne-a declarat Ramona Gâdea, 
asistenta şefă de la Clinica de 
Chirurgie şi purtătorul de cu-
vânt al Spitalului Municipal 
Timişoara. Chiar dacă în pe-
rioada cât a fost internată în 
stare critică în spital nu a fost 
vizitată de nici un reprezen-
tant al Primăriei Sânandrei, 
organizatorii manifestării şi 
cei care ar fi trebuit să asi-
gure condiţiile minime de 
securitate pentru derularea 

concursului de hipism, Diana 
Muscalu nu pare, deocamda-
tă, dispusă să ceară tragerea 
la răspundere a celor vino-
vaţi de starea în care se află. 

„Nu vreau decât să mă recu-
perez cât mai repede pentru 
a putea să urc din nou în şa. 
După şase săptămâni de imo-
bilizare la pat, mi s-a spus că 
o să pot să mă ridic cu cadrul 
metalic. Nu mai contează ce 
s-a întâmplat, ce dureri groaz-
nice am suportat. La ce-mi fo-
loseşte să acuz pe unul sau pe 
altul, oricum timpul nu mai 
poate fi dat înapoi”, spune 
împăciuitoare Diana. În vizi-
unea sa, accidentul la călărie 
s-a produs din cauza înghe-
suielii, a modului defectuos 
în care s-au repartizat spaţiile 
de distracţie şi de sport. „Ca-
lul meu s-a speriat de carusel, 
pentru că maşinăria a început 
să se învârtă chiar în momen-
tul în care am pornit către 
obstacole. Era la câţiva metri 
de traseu. Nu ştiu de ce li s-a 
permis să se instaleze acolo. 
În agitaţia aia, calul s-a dat doi 
paşi înapoi, s-a ridicat pe pi-
cioarele din spate şi, brusc, a 
căzut peste mine. Nici măcar 
nu începusem parcursul! Tot 
traseul cu obstacole îl făcu-
sem înainte cu două zile şi, la 

timpul scos, mă aşteptam la 
un loc pe podium nu să ajung 
în spital. Dar atunci încă nu 
veniseră cei cu linghişpiru. 
Acum, după acest accident 
cumplit, cel mai rău îmi pare 
că nu ştiu dacă o să mai pot 
să încalec vreodată”, mai spu-
ne componenta clubului de 
hipism „Victoria” din Sânan-
drei. O altă durere a tinerei 
de 29 de ani este faptul că s-a 
înscris la facultate cu prezen-
ţa obligatorie, a achitat taxa 
pe tot anul, iar acum se vede 
pusă în imposibilitatea de a 
merge la cursuri.

de ce nu s-a asigurat 
asistenţa medicală  
de urgenţă  
la târgul breslelor?

Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătă-
ţii prevede, sub sancţiunea 
unor amenzi contravenţio-
nale sau a inculpării penale, 
în funcţie de gravitatea eve-
nimentelor, că la spectaco-
lele în aer liber, festivaluri 
şi manifestări sportive este 
obligatorie asistenţa medi-

cală de urgenţă, care se so-
licită de către organizator, 
pe baza unor contracte în-
cheiate cu serviciile private 
sau publice de urgenţă pre-
spitalicească. “Autorităţile 
publice aprobă desfăşurarea 
acestor evenimente numai 
în cazul în care asistenţa 
medicală de urgenţă este 
asigurată în mod adecvat, 
conform normelor în vigoa-
re”, mai precizează legea. 
Din motive care pot ţine de 
superficialitatea organizării 
sau de economisirea unor 
sume de bani la bugetul lo-
cal, edilii din Sânandrei au 
omis să asigure asistenţa 
medicală de urgenţă, eroare 
care putea să aibă consecin-
ţe deosebit de grave. După 
ce a fost strivită de propriul 
cal, Diana Muscalu a aştep-
tat mai bine de jumătate de 
oră, cu bazinul fracturat, so-
sirea unei ambulanţe de la 
Timişoara. Ce s-ar fi întâm-
plat dacă rănile erau atât de 
grave încât orice întârziere 
a îngrijirilor medicale de 
urgenţă să fi fost fatală? La 
această întrebare am încer-
cat să obţinem un răspuns 
de la primarul localităţii Sâ-
nandrei, Dorel Demea. Ieri, 
la orele prânzului, domnia 
sa nu se afla la primărie, 
iar la telefonul mobil, ca de 
obicei, nu a răspuns. „De 
organizarea Târgului Bres-
lelor s-a ocupat soţia dom-
nului primar, Reka Demea, 
în colaborare cu colega de 
la Cultură, Felicia Costea. 
Nici doamna Demea nu este 
acum în primărie şi nu are 
nici telefonul mobil asupra 
sa, că l-a lăsat aici. Mai reve-
niţi sau o să vă sune domnia 
sa”, ne-a spus, ieri, secretara 
Primăriei Sânandrei. Până la 
ora redactării articolului, nu 
am fost contactaţi de vreu-
nul dintre organizatorii Târ-
gului Breslelor...

ciprian voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Guvernul a decis să nu 
mai acorde subvenţii la pre-
ţul gigacaloriei, după ce a 
convenit acest lucru împre-
ună cu reprezentanţii Fon-
dului Mondial Internaţional. 
În aceste condiţii, reprezen-
tanţii Primăriei Timişoara au 
anunţat că intenţionează să 
acorde aceste subvenţii din 
bugetul local. La prima vede-
re pare un lucru de lăudat, 
această mişcare din partea 
adminsitraţiei locale ţinând 
deocamdată preţul facturilor 
la încălzire la nivelul anului 
trecut. Totuşi după o analiză 
mai amănunţită, se poate 
observa că decizia este una 
populistă, cu un pronunţat 
caracter electoral şi până 
la urmă cei care vor “plăti” 
pentru această decizie sunt 
tot abonaţii sistemului de în-
călzire în sistem centralizat.

Ce este subvenţia?
Preţul de producţie al 

unei gigacalorii în Timişoara 
este, în momentul de faţă, de 
325 de lei, sumă în care intră 
preţul combustibilului, chel-
tuielile de personal, întreţi-
nerea reţelelor, investiţiile 
etc. Deşi într-o economie de 
piaţă acesta ar trebui să fie 
şi preţul la care compania 
de termoficare vinde acest 
produs, în realitate, Colterm 
facturează  gigacaloria către 
populaţie la un preţ mult 
mai mic, de 252 de lei. Dife-
renţa dintre preţul de pro-
ducţie şi preţul de facturare 
o constituie subvenţia. Până 
anul acesta, cel puţin teore-
tic, această diferenţă era aco-
perită în propoţie de 90% de 
către guvern şi 10% de către 
primărie. Practic, nici guver-
nul şi nici primăria nu a achi-
tat la timp şi nici în totalitate 
aceste sume către Colterm. 
Astfel că, operatorul Colterm 
a ajuns de multe ori în pra-
gul falimentului şi a fost obli-
gată să contracteze credite 
foarte scumpe, doar pentru a 
asigura funcţionarea curen-
tă, credite care au mărit şi ele 
costurile de producţie.

subvenţie sau ajutoare? 
asta e întrebarea...

Anunţul că guvernul nu 
va mai acorda subvenţii i-a 
pus pe oficialii din primărie 
în faţa unei decizi foarte im-
portante: să majoreze preţul 
de facturare şi să acorde în 

continuare ajutoare persoa-
nelor cu venituri modeste 
care nu îşi permit să plăteas-
că facturile la întreţinere sau 
să păstreze preţul actual şi să 
preia subvenţia de la guvern, 
ajutându-i în acest fel şi pe 
cei cu venituri medii sau 
mari care, teoretic,  nu re-
simt la fel de mult în bugetul 
familiei o factură mai mare 
pentru întreţinere. Trebuie 
spus că trendul în toată Euro-

pa este ca autorităţile să nu 
acorde subvenţii ci să-i ajute 
pe cei cu venituri modeste.

Deşi administraţia Ciu-
handu afirmă mereu că este 
o administraţie europeană,  
decizia în acest caz este una 
cât se poate de românească, 
populistă şi cu un pronunţat 
caracter electoral! „Părerea 
mea personală este că dife-
renţa dintre preţul de pro-
ducţie şi preţul de facturare, 

care este de cam 75 de lei 
pe gigacalorie să o preluăm 
noi pe bugetul local. Noi nu 
putem asigura şi subvenţie 
şi ajutoare. Gândiţi-vă că 
dacă noi subvenţionăm cu 
75 de lei fiecare gigacalorie, 
atunci, de fapt, îi ajutăm pe 
toţi”, declară primarul Ciu-
handu, străduindu-se să-i asi-
gure pe jurnalişti de bunele 
sale intenţii. 

facturi mici = voturi sigure!
De fapt, calculul făcut de 

Ciuhandu este unul foarte 
simplu şi cinic, dar în acelaşi 
timp foarte bun, cel puţin din 
punct de vedere electoral. La 
anul vor avea loc alegeri locale 
şi ţărănistul vrea să îşi asigure 
cât mai multe voturi. Concret, 
în Timişoara, numărul celor 
care beneficiază de ajutoare  
pentru că au venituri modeste 
este de aproximativ 15 mii , 
iar cel al celor care sunt abo-
naţi la Colterm este de 65 de 
mii, de aproape 5 ori mai mul-
ţi potenţiali votanţi. 

Culmea, raţionamentul 

este împărtăşit chiar şi de Pe-
tru Olariu, preşedintele Fede-
raţiei Asociaţilor de Locatari 
Timişoara (FALT). Acesta consi-
deră că decizia administraţiei 
Ciuhandu este una populistă 
şi atrage atenţia asupra faptu-
lui că aceasta ne-ar putea costa 
mai târziu: „Nu avem nici o 
garanţie că lucrurile vor rămâ-
ne la fel pe termen lung. După 
campania electorală vor zice: 
«Nu mai putem să funcţionăm 

cu 325 de lei preţul de produc-
ţie! Trebuie să îl mărim! Dom-
nule asta e situaţia economi-
că, noi trebuie să mergem pe 
realitatea economică, trebuie 
să mărim preţul!». Aşa judecă 
toţi politicienii din România, 
după alegeri. În campanie ne 
bagă în seamă, dar după aia 
uită de noi!”

bani mai puţini  
pentru alte domenii

Colegul primarului Ciu-
handu, vicele social democrat 
Sorin Grindeanu respinge 
acuzaţiile de populism, însă 
recunoaşte, la rândul lui, că ni-
meni nu poate să garanteze că 
preţul gigacaloriei va rămâne 
acelaşi şi după anul electoral. 
Mai mult, el afirmă că acorda-
rea subvenţiei către Colterm 
va greva bugetul local de bani 
frumoşi care puteau fi inves-
tiţi în alte domenii. „Înseam-
nă bani mai puţini pentru 
drumuri, parcuri sau şcoli. Pe 
un an întreg, vorbim despre o 
sumă care poate ajunge până 
la 25 de milioane de lei.”

la alţii se poate,  
dar la noi nu!?

Soluţia corectă pentru o gi-
gacalorie mai ieftină stă în in-
vestiţii şi în retehnologizare, şi 
nu în acordarea de subvenţii. 
Cu această afirmaţie este de 
acord toată lumea, chiar  şi 
primarul Ciuhandu, cel puţin 
la nivel declarativ. “Noi încer-
căm să găsim un combustibil 
alternativ la gaz, să diminuăm 
folosirea gazului la producţia 
gigacaloriei să nu mai fim atât 
de dependenţi de preţul gazu-
lui.Adică să menţinem preţul 
gigacaloriei la un nivel cvasi-
constant. De aceea facem şi 
retehnologizări la Colterm. Eu 
zic că în mod normal, sper, ca 
preţul gigacaloriei să nu mai 
prezinte creşteri dramatice” 
transmite timişorenilor Ciu-
handu. Problema este că în 
Timişoara aceste investiţii vin 
prea târziu, potrivit lui Petru 
Olariu, preşedintele FALT:” 
Eu am văzut că în alte oraşe, 
au băgat bani în retehnologi-
zare şi preţul de producţie al 
gigacaloriei a scăzut. La noi, 
cu toate investiţiile, şi banii 
europeni care vin, nu avem o 
certitudine că preţul acesta va 
scădea.”

ajutoarele de la  
guvern sunt mai mici 
pentru judeţul timiş

Decizia guvernului de a eli-
mana subvenţia s-a vrut a fi cât 
de cât îndulcită prin păstrarea 
ajutoarelor acordate celor cu 
venituri mici. Problema este 
că acestea sunt mai mici decât 
cele oferite până acum de ad-
ministraţia locală. Asta pentru 
că ajutorul acordat de guvern 
nu se calculează din consumul 
efectiv ci dintr-unul prezumat 
de specialiştii guvernului în 
funcţie de încadrarea judeţe-
lor în 3 zone: rece, temperată 
şi caldă. Timişul face parte din  
zona caldă.

Deocamdată timişorenii vor plati acelaşi preţ petnru gigacalorie  - 252 de lei

Delia Muscalu îşi antrenează copiii de mici pentru a deveni jockey

Colterm scoate fum 
populist şi electoral!
n Primăria elimină ajutoarele la încălzire pentru cei săraci, 
dar îi ajută pe bogaţi să plătească acelaşi preţ pentru încălzire

n una dintre concurentele de la concursul de hipism a fost strivită de calul pe care-l călărea, 
speriat fiind de un carusel aşezat foarte aproape de locul în care se desfăşura concursul

Comentează pe 
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până la 155 lei 90%
între 155,1 şi 210 lei 80%
între 210,1 şi 260 lei 70%
între 260,1 şi 310 lei 60%
între 310,1 şi 355 lei 50%
între 355,1 şi 425 lei 40%
între 425,1 şi 480 lei 30%
între 480,1 şi 540 lei 20%
între 540,1 şi 615 lei 10%
între 615,1 şi 786 lei 5%

ajUtoarele aCordate de gUvern

ajUtor pentrU conSUmUl  
lUnar prezUmat

VeniT mediu Pe 
memBrU de Familie

tip locUinţă conSUm lUnar gcal 

 ianuarie februarie martie noiembrie decembrie
1 cameră 0,82 0,68 0,61 0,67 0,74
2 camere 1,22 1,06 0,95 1,07 1,22
3 camere 1,59 1,39 1,24 1,39 1,58
4 camere 2,21 1,86 1,73 1,94 2,21

ConsUmUl mediU pentrU zona Caldă

Noi nu putem asigura 
şi subvenţie şi ajutoa-
re. Gândiţi-vă că dacă 
noi subvenţionăm 
cu 75 de lei fiecare 
gigacalorie, atunci, de 
fapt, îi ajutăm pe toţi. 

gheorghe ciUhandU  
primar

După campania elec-
torală vor zice: «Nu 
mai putem să func-
ţionăm cu 325 de lei! 
Trebuie să îl mărim! 
Domnule asta e situa-
ţia economică....» 

petrU olariU 
preşedinte FAlT

Calul meu s-a speriat 
de carusel, pentru că 
maşinăria a început 
să se învârtă chiar în 
momentul în care am 
pornit către obstaco-
le. Era la câţiva metri 
de traseu. Nu ştiu de 
ce li s-a permis să se 
instaleze acolo. În agi-
taţia aia, calul s-a dat 
doi paşi înapoi, s-a 
ridicat pe picioarele 
din spate şi, brusc, a 
căzut peste mine. 

delia mUScalU 
jokey
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Imunitatea scade, din cau-
za temperaturilor scăzute cu 
care ne confruntăm în aceas-
tă perioadă. Din acest motiv 
alimentaţia are un rol ex-
trem de important în viaţa de 
zi cu zi, iar pe lângă alimen-
tele pe care le consumăm 
zilnic este foarte important 
să ne îmbogăţim alimentaţia 
cu fructe şi legume care să 
conţină vitamina C, minera-
le, proteine şi lipide. Când ne 
gândim la mâncare este foar-
te important să introducem 
în dieta noastră ouă, lactate 

sau portocale, mai ales că ne 
aflăm în plin sezon de citri-
ce. Să nu uităm de peşte care 
este o importantă sursă de 
proteine şi acizi graşi ome-
ga 3. «În sezonul de toamnă 
alimentaţia este uşor hiper-
calorică faţă de vara, dato-
rită faptului că organismul 
trebuie să se adapteze prin 
acest mecanism de termo-
reglare la frigul care începe. 
Acum putem creşte puţin 
raţia de proteine şi chiar de 
lipide. Proteinele se găsesc în 
carne, brânză, mezeluri, ouă, 
lactate, iar dintre lipide aş 
menţiona puţin unt, marga-
rină din acea tartinabilă care 
are şi vitamine sau adaosuri 
de omega 3. Consumul de 
legume şi fructe este foarte 
important. Dacă nu mai sunt 
proaspete sunt de preferat 
cele congelate», spune me-
dicul nutriţionist Gabriela 
Negrişanu. 

Dintre fructele proaspete 
care sunt recomandate pu-
tem menţiona citricele cum 
ar fi grapefruit, portocale, 
mandarine şi lămâi care au 
un conţinut bogat în vita-
mina C. Acesta conferă un 
factor de protecţie şi de creş-
tere a imunităţii. Este bine 
să luăm uneori şi adaos de 
suplimente nutritive care să 
conţină vitamina C şi care să 
ne stimuleze imunitatea. 

nu e recomandat  
compotul

Pe lângă alimentele bo-
gate în vitamina C speci-
aliştii spun că din meniul 
dumneavoastră nu trebuie 

să lipsească suplimente-
le de echinaceea. Aceasta 
sporeşte numărul celulelor 
imune din organism. Medi-
cul Negrişanu spune că nu 
e recomandat să folosim 
fructele în compoturi, pen-

tru că prin fierbere acestea 
îşi pierd din caracteristicile 
care întăresc sistemul imu-
nitar. «Din cauza faptului că 
nu găsim fructe proaspete, 
le prelucrăm prin fiebere 
ceea ce nu este bine, mai 

ales că prin fiebere se pier-
de vitamina C. Ar mai fi de 
preferat să consumăm unele 
preparate imuno stimulante 
naturiste. Există echinaceea, 
apoi sunt imunogrizi, tot 
felul de preparate care si-

mulează imunitatea», spune 
aceasta.  

persoanele expuse  
trebuie să se vaccineze 

Pe lângă aceste sfaturi 
este recomandat ca persoa-
nele vulnerabile la răceli sau 
viroze să-şi facă vaccinurile 
anti-gripale. „Persoanele care 
sunt expuse în perioada de 
toamnă sunt cele care lucrea-
ză în medii aglomerate, copiii 
din colectivităţi şi vârstnicii. 
Apoi sunt persoanele care 
au boli cronice, cei cu ciroză, 
cu diabet, bolnavii renanţi“.  
Tot în această perioadă, o 
băutură recomandată spre 
a fi consumată este ceaiul. 
„Toamnă când e frig un ceai 
cald te scoate din orice stare 
proastă sau de oboseală. Spre 
exemplu, ceaiurile cu propo-
lis, cu vitamina C, cu lămâie 
şi miere sunt o binefacere“, 
conchide doctorul Negrişanu. 
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liliana iedU
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

De la Ana la Caiafa sunt 
trimişi atât investitorii, cât 
şi primarii, atunci când vine 
vorba de punerea în practică 
a unui proiect finanţat pe 
bani europeni. Cu toţii spun 
că simt lipsa unui minister 
care să îi ajute să obţină mai 
uşor banii necesari. 

Mai mulţi primari din Ti-
miş, dar şi investitori privaţi 
spun la unison că riscă sau 
au fost la doar un pas de a 
pierde întreaga finanţare din 
cauza birocraţiei şi a lipsei 
banilor. 

„Nu neapărat cofinanţă-
rile sunt problema pentru 
că aceste cofinanţări sunt 
destul de mici pentru primă-
rii. Problema e să ai bani să 
plăteşti executantul. Aceasta 
pentru că primeşti un avans, 
dar ultima tranşă o primeşti 
abia la final. Cam 20% din 
proiect trebuie să îl susţină 
primăria“, a declarat Alin 
Nica, primarul din localita-
tea Dudeştii Noi. 

La Dudeştii Noi, primăria 
a avut în plan construirea 
unui aqua-park, însă între-
gul proiect a fost îngheţat, 
iar acum primarul caută alte 
soluţii pentru construirea 
parcului. 

„Aquaparkul este un pro-
iect eligibil, însă fără finan-
ţare. Aceasta pentru că nu 
avem un mecanism unitar 
de implementare a proiecte-
lor. Nu mai sunt bani pentru 
a finanţa proiectele, aceasta 
este realitatea. În acest caz 
noi ne îndreptăm spre o altă 
alternativă, parteneriatul pu-
blic privat“, a mai spus Nica. 

Ioan Lihoni, primarul din 
comună Bethausen spune 
că simte lipsa banilor şi că 

se vede nevoit să facă îm-
prumuturi bancare pentru 
a putea demara un proiect 
important pentru comună 
pe care o conduce. 

„Nu sunt bani, asta e re-
alitatea! Ne vedem nevoiţi 
să apelăm la fondul de ga-
rantare de la CEC. Trebuie 

să împrumutăm 500.000 de 
euro ca să demarăm proiec-
tul. Avem câştigat un pro-
iect pe Măsura 3.2.2. pentru 
apa şi canal în Bethausen, 
Leucusesti şi Cladova, asfalt 
la Cliciova şi Nevrincea, re-
abilitare de cămin cultural 
la Leucusesti şi after-school 

tot la Leucuşeşti. Valoarea 
totală a acestui proiect este 
de 2,5 milioane de euro. Ne 
dăm din colţ în colţ să obţi-
nem împrumuturi. Betheu-
sen este dezavantajat pentru 
că suntem mai departe de 
Timişoara şi nu suntem aşa 
dezvoltaţi cum e Ghiroda de 
exemplu“, a declarat Ioan 
Lihoni. 

Tot la Bethausen a mai 
fost atras un proiect pentru 
construirea unui infocentru 
turistic, însă bani nu sunt 
nici pentru acesta. La fel că 
la primul proiect, primarul 
Ioan Lihoni se vede nevoit să 
întindă mâna băncii pentru 
a lua un împrumut. 

Lihoni spune că este 
conştient că nici Consiliul 
Judeţean nu are de unde să 
suporte sume atât de mari 
pentru a ajuta comunele, 
însă un minister de resort 
este binevenit. Aceeaşi idee 
este susţinută şi de Virgil Bu-
nescu, un investitor privat 
din Giarmata.  

„Avem mai nou un minis-
ter al fondurilor europene, 

însă nu e ceea ce trebuie. Un 
minister care să ne ajute să 
ne descurcăm cu banii este 
binevenit“, a declarat Bu-
nescu. 

Acesta a câştigat un pro-
iect european pentru dezvol-
tarea unei mori în comuna 
Giarmata şi abia acum, după 
aproximativ doi ani speră să 
reuşească să îl pună în prac-
tică. 

„Am atras bani europeni 
pentru modernizarea unei 
mori. Totul e bine şi frumos 
până la cofinanţare. Am şi 
nimerit prost, pe fondul de 
criză, iar băncile ne tot amâ-
na. Probabil că peste o săptă-
mână vom semna cu banca 
împrumutul să pot să plătesc 
constructorii care deocam-
dată s-au apucat de lucrare 
pe promisiuni“, a declarat 
Bunescu. 

Valoarea proiectului pen-
tru modernizarea morii din 
Giarmata este în valoare to-
tală de 1,9 milioane de euro. 

„Dacă se vrea dezvoltare 
e nevoie şi de sprijin“, a con-
cluzionat Bunescu. 

Criza economică este de 
vină pentru lipsa banilor 
pentru implementarea pro-
iectelor, spun la unison pri-
marii şi investitorii care se 
văd nevoiţi să găsească alte 
soluţii pentru finanţarea 
proiectelor. Autorităţile sunt 
conştiente de această proble-
mă arzătoare şi tocmai de 
aceea au înfiinţat fondul de 
garantare. Cu alte cuvinte, 
cei care doresc sprijin pentru 
cofinanţări pot solicita spriji-
nul CEC Bank, singura bancă 
ce poate acorda credite în 
condiţii avantajoase pentru 
cofinanţări de proiecte.

eConomiC Sănătate & Frumseţe
Cum ne  
pregătim  
organismul  
să înfrunte  
vremea  
rece?

Birocraţia şi lipsa banilor 
pun piedici marilor proiecte 
finanţate din fonduri europene

pUlS economic

n Primăriile şi investitorii atrag fonduri degeaba pentru că nu au bani de cofinanţări

Proiectele de dezvoltare a satelor se împotmolesc din cauza lipsei banilor

HidroizolaŢii 
tel: 0721.227.457, 

0256.294.035.

UMT vinDe Teren

adunarea generală a acţio-
narilor a Umt sa a hotărât, 
recent, vânzarea unei parce-
le de teren în suprafaţă de 
66.643 de metri pătraţi către 
Continental automotive 
products. preţul tranzacţiei a 
fost de 3.999.000 euro, plus 
tva, suma mare incluzând şi 
obligaţia Umt de a efectua 
oeraţiunile de dezmembra-
re şi alipire pentru terenul 
respectiv. aflat lânga fabrica 
de anvelope a Continental 
din timişoara, terenul va fi 
folosit pentru ridicarea unei 
noi unităţi de producţie. 
investiţia va fi de 71 milioane 
de euro şi vor fi create 400 
de noi locuri de muncă. 

UPC aMenDaTă 

operatorul de cablu UpC 
romania va trebui să plăteas-
că o amendă de 4 milioane 
de euro pentru majorarea 
nejustificată a tarifelor. decizia 
a fost luată de Înalta Curte 
de Casaţie şi justiţie, care a 
confirmat amenda aplicată 
de oficiul pentru protecţia 
Consumatorilor, după ce, în 
prealabil, a anulat amenzile 
aplicate de către Consiliul 
Concurenţei operatorilor de 
cablu UpC şi rCs/rds. Cele 
două companii au fost acu-
zate că au făcut o înţelegere 
pentru împărţirea zonelor 
de influenţă în timişoara şi 
amendate cu 7,25 milioane de 
lei, respectiv 800.000 de lei. 

PrograMUl rabla

tichetele valorice de la 
programul rabla vor putea fi 
eliberate de către colectorii 
autorizaţi până la data de 21 
noiembrie 2011, iar beneficiarii 
le vor putea folosi doar până 
la 23 noiembrie. Ultima cerere 
de decontare va putea fi 
depusă de către dealerii auto 
până la data de 25 noiembrie, 
urmând ca decontul să fie fă-
cut până în 12 decembrie. anul 
acesta, în cadrul programului 
rabla, au fost alocate 120.000 
de tichete.

DezvolTare regională

reprezentanţii a 20 de firme 
din timiş, alături de o delegaţie 
a Camerei de Comerţ, indus-
trie şi agricultură au participat, 
în urmă cu câteva zile, la vrşeţ, 
în serbia, la  conferinţa ştiin-
ţifică cu tema „Consolidarea 
competitivităţii şi economiei 
în Banatul istoric”. Întâlnirea 
face parte din ciclul de acţiuni 
dedicate dezvoltării Banatului 
românesc şi sârbesc prin 
comunicare între actorii intere-
saţi de dezvoltarea economică 
regională, respectiv agenţi 
economici, ong-uri, instituţii 
educaţionale, ştiinţifice şi de 
cercetare. (g.i.)

Comentează pe 
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Din cauza faptului că 
nu găsim fructe proas-
pete, le prelucrăm 
prin fiebere ceea ce nu 
este bine, mai ales că 
prin fiebere se pierde 
vitamina C. Ar mai fi de 
preferat să consumăm 
unele preparate imuno 
stimulante naturiste. 

gaBriela negrişanU 
medic nutriţionist

Ce se poartă în sezonul  
de toamnă-iarnă 2011?
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Modul în care petrecem dimineaţa  
este definitoriu pentru întreaga zi10

n odată cu venirea toamnei, 
organismul nostru este mult mai 
vulnerabil decât în perioada verii

reguli de alimentaţie pentru întărirea imunităţii
l Citricele se consumă 
doar după 70-80 de minute 
după ce aţi servit micul-
dejun. Acidul citric, ca şi 
unele vitamine conţinute, 
se absorb ideal după masa 
de dimineaţă, în jurul orelor 
9:30-10:45.
l Alimentele şi băuturile cu 
gust acru trebuie evitate îna-
inte de orele 11:20-13:00 de 
femei şi 12:20-14:00, de băr-
baţi. Gustul acru impiedică 
absorbţia unor acizi organici 
de importanţă vitală pentru 
sănătatea ficatului.
l Mâncarea fierbinte, 
înghiţită cu repeziciune, de-

clanşeaza o puternică reacţie 
de încetinire a absorbţiei de 
calciu şi de aceea acest mod de 
hrănire trebuie evitat.

l Alimentele oţetite (mu-
răturile) nu trebuie servite 
după orele 22:30. Acidul 
acetic (din oţet) blochează 
la 64% dintre femei buna 
absorbţie a vitaminei D şi, im-
plicit, dereglează calcemia.
l Pentru o bună protecţie 
anti-stres, este recomandat 
somnul cu faţa în sus, dupa 
înghiţirea unei linguri de za-
hăr (în cazul în care nu aveţi 
probleme cu glicemia!)
l Buna absorbţie a tuturor 
mineralelor, vitaminelor 
este direct dependenţa de 
planificarea meselor la ore 
exacte.

roxana deaconeScU
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

La Timişoara, din 
160.000 de proprietăţi, 
doar 17.000 au fost asigura-
te. Reprezentanţii Direcţi-
ei Fiscale din cadrul Primă-
riei Timişoara se pregătesc 
ca în această toamnă să le 
trimită înştiinţări cu care, 
spun ei, nu vor rezolva ni-
mic, celor care nu şi-au asi-
gurat încă locuinţa. 

„Am avut o discuţie cu 
domnul primar şi probabil 

în octombrie le vom trimi-
te înştiinţări timişorenilor, 
ca ei să ne comunice dacă 
au cumva asigurări facul-
tative, pentru că aici sta-
tul nu s-a gândit să oblige 
firmele de asigurări să ne 
dea informaţiile cu cei asi-
guraţi, să aducem toate da-
tele într-un singur loc. Nu, 
acum noi o să trimitem 
înştiinţări, cheltuim vreun 
milion de lei cu acestea, 
după care, dacă nu avem 
feedback, o să trimitem 
procese verbale de con-

statare a contravenţiei, la 
care, cu siguranţă că o să 
fie o grămadă de oameni 
care le vor contesta în in-
stanţă, pentru că n-au avut 
bunăvoinţa că la înştiinţa-
re să se prezinte să lămu-
rim situaţia lor”, a explicat 
Adrian Bodo, şeful Direcţi-
ei Fiscale din cadrul Primă-
riei Timişoara. 

Legea privind asigura-
rea obligatorie a locuinţe-
lor a intrat în vigoare în 
15 iulie. Potrivit acesteia, 
fiecare proprietar este, 

practic, obligat să achite, 
anual, sume cuprinse între 
10 euro şi 20 de euro pe 
an, în funcţie de tipul de 
locuinţă. Nu este o sumă 
foarte mare, însă plata ei 
devine obligatorie, odată 
cu intrarea în vigoare a 
noii legi. Potrivit legii, cei 
care nu plătesc asigurarea 
obligatorie a locuinţelor 
riscă amenzi între 100 şi 
500 de lei. 

Cei fără asigurare riscă amenzi 
între 100 şi 500 de lei

Nici un sfert dintre timişoreni nu şi-au asigurat locuinţele

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Totul e bine şi fru-
mos până la cofinan-
ţare. Am şi nimerit 
prost, pe fondul de 
criză, iar băncile ne 
tot amâna. 

virgil BUneScU 
investitor privat din Giarmata

Problema e să ai bani 
să plăteşti executan-
tul. Aceasta pentru 
că primeşti un avans, 
dar ultima tranşă o 
primeşti abia la final 

alin nica 
primar Dudestii Noi



8 6 - 12 octomBrie, nr 173

www.opiniatimisoarei.ro

opinia timişoarei
Săptămânal independent 9 

tricotajele, la modă  
şi pentru bărbaţi

Cămăşile în carouri, 
bluzele tricotate, blugii 
şi bocancii îi reprezin-
tă pe bărbaţi în acest 
sezon de toamnă-iar-
nă. Tentele de gri, bej 
ori maro se potrivesc 
de minune pe sexul 
masculin. Tot mai mul-
ţi bărbaţi acordă mai 
multă atenţie felului în 
care arată şi au o grijă 
deosebită de stilul lor de 
îmbrăcăminte. Un bărbat 
îmbrăcat la modă are mai 
mult succes în public, aşa 
că putem spune că şi par-
tenerii noştri de viaţă sunt 
interesaţi de culorile care se 
poartă şi de cum se pot asor-
ta diverse articole de îmbră-
căminte.

sacouri peste tot
Vestimentaţia este 

foarte importantă pentru 
mulţi dintre ei, mai ales 
când ies în cluburi, unde 
aspectul fizic este destul 
de important în ochii unei 
femei. Mai multe case de 

modă pentru bărbaţi arată 
că în acest sezon se poartă 
paltoanele din stofă, fie că 
este o stofă simplă, fie că 
este una în carouri. Se mai 
poartă şi jachetele cu apli-
caţii din blană albă. În ma-
terie de pantaloni, bărbaţii 
ar prefera şi ei în această 
toamnă carourile, la fel 
cum le preferă şi pe cămăşi. 
Cât despre model, dacă tu-
rul este puţin lăsat şi panta-
lonul este la dungă, totul ar 
trebui să fie minunat.

”Bărbaţii poartă multe 
carouri, în culori de toam-
nă, în nuanţele pământului. 
Şi ei trebuie să poarte trico-
tajele, ca şi noi. În rândul 
bărbaţilor este un val foarte 
interesant cu tricouri cu in-
scripţii haioase, asociate cu 
sacouri în carouri sau cu sa-
couri de costum, elegante, 

cum sunt cele dintr-un 
satin de bună calitate. 
Cei care au o viaţă 
foarte activă trebuie 
să poarte haine co-
lorate”, povesteşte 
Mihaela Motişan.

Pielea de animal 
este foarte impor-
tantă şi dă bine la 
ţinuta unui bărbat. 
O casă de modă re-
numită foloseşte 
ca material pentru 
această toamnă 
pielea de căprioa-
ră, atât la haine, 
cât şi la genţile 
pentru bărbaţii cu 
stil. Cât despre sa-

couri, sexul tare ar 
trebui să ştie că un sa-

cou de catifea nu trebuie să 
lipsească din garderobă.

accesoriile, un trend 
care se menţine

Marii designeri vestimen-
tari au folosit în colecţiile de 
toamnă iarnă ţinute simple, 
fashion şi care să le dea un 
aer de seriozitate bărbaţi-
lor din ziua de azi. O vestă 

îndrăzneaţă, o pălărie sau o 
căciulă într-o singură culoa-
re, o geantă retro, un ceas 
original, toate acestea dau 
culoare unei vestimentaţii. 
Tendinţele în aceste anotim-
puri legate de accesoriul de 
talie la bărbaţi sunt duse la 
extreme, atât cele mai sub-
ţiri, cât şi cele care sunt foar-
te late. Pentru pantaloni se 
poartă curelele înguste, iar 
pentru pardesie şi paltoane 
cele late, care oferă o inspi-
raţie tradiţională.

Eşarfele înguste şi colora-
te sunt şi ele un atu pentru 
sexul puternic. Acestea iau 
locul cravatelor, iar teneşii 
şi mocasinii ori cizmele în-
locuiesc clasicii pantofi.

Cât despre pantofi, aceş-
tia trebuie să fie cât mai 
simpli, să dea un aer vechi 
ţinutei, ori să fie înlocuiţi de 
ghete bej, maro sau negre, 
pentru a putea fi uşor de 
asortat. Excepţie fac panto-
fii sport sau tenişii care se 
poartă din ce în ce mai colo-
raţi, în încercarea bărbaţilor 
de a părea cât mai activi.

roxana deaconeScU
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Purtăm aceleaşi haine 
de anul trecut sau urmărim 
noile colecţii din această 
toamnă? Dacă nu ştiţi ce 
aveţi de făcut, ar trebui să 
aflaţi totuşi că este destul de 
simplu să nu aruncaţi prea 
mulţi bani pe haine în aceas-
tă toamnă şi să le purtaţi în 
continuare pe cele de anul 
trecut. Totul ţine de acceso-
rii şi de combinaţiile care se 
pot face. 

femeile sunt avantajate 
de combinaţii

În această toamnă se 
poartă foarte multe carouri 
şi asimetrii. La mare căuta-
re sunt hainele cu carouri 
mici, care să se potrivească 
oricăror forme, mai ales la 
femei. Este important ca 
eventualele combinaţii să 
fie făcute în limita bunului 
simţ, spun designerii.

Din garderobă nu ar tre-
bui să lipsească haina de 
piele, cămăşile, hainele în 
carouri ori cu paiete, cape-
le ori eşarfele. Blugii e bine 
să aibă talie înaltă sau talie 
medie, nu o talie mică, arată 
colecţiile celor mai celebri 
creatori de modă. 

„Se poartă paietele, 
accesoriile. Paietele, de 
exemplu, sunt intere-
sante în combinaţii cu 
cămăşi de mătase. Se 
poartă foarte multe 
chestii cu trimitere la 
vechi, accente de porto-
caliu, corai. Sunt nece-
sare mici cochetării cu 
accesoriile. A revenit 
transparentul, cu pie-
lea la vedere si se fac şi 
foarte multe jocuri de 
lungimi, cu asimetria”, 
explică Mihaela Motişan, 
designer vestimentar în Ti-
mişoara. 

Care sunt  
culorile sezonului?

Trebuie să aveţi haine de 
toate culorile în dulap. Cu 
toate acestea, în sezonul de 
toamnă- iarnă, specialiştii 
vă sfătuiesc să purtaţi com-
binaţii alb-negru, nuanţe 
de crem, bej, albastru şi, de 
ce nu, roşu, galben, mov şi 
roz ori maro. Mihaela Mo-
tişan este creator de modă 
de când se ştie. Tot ce încro-

peşte se lucrează manual, 
pentru ca obiectul ves-
timentar să fie unic 
prin felul în care 
arată. 

„Este foarte la modă din 
nou combinaţia alb-negru, 

e de actualitate, deşi se 
merge şi pe nuanţe de 

crem, bej, puţin 
mai retro. 

Şi marile 
compa-
nii ale 
c a s e -
lor de 

modă sunt pe ideea de vechi, 
retro. Pot fi mai multe linii, 
tendinţe, dar important este 
ca fiecare să se regăsească”, 
povesteşte Mihaela Motişan. 

Designerul timişorean 
recomandă să nu se ameste-
ce mai mult de patru culori 
într-o ţinută, iar, dacă este 
posibil, cea de-a patra să fie 
de la curea, care poate fi ori 
aurie, ori argintie. 

Cât despre accesorii, de-
signerii spun că se pot purta 
cât mai multe, dar nu exa-
gerat. În tendinţe au intrat 
cele cu pene, cu flori sau cu 
tot felul de desene care mai 
de care mai atractive. În ori-
ce caz, din ţinută nu pot lip-
si în niciun caz cerceii.

În ceea ce priveşte încăl-
ţămintea, fashion designerii 
arată că s-ar purta în con-
tinuare cizmele de ploaie, 
colorate, dar în funcţie de 
vârstă. În tendinţe sunt fus-
tele creţe, suprapuse, asime-
trice, căciulile croşetate ori 
trenciurile tricotate. Oricine 
poate apela la haine tricota-
te în această toamnă, pentru 
că tricotul se poate asocia la 
absolut orice ţinută. 

Din discuţie nu pot lipsi 
poşetele, pentru care foarte 
multe timişorence vor plăti 
chiar şi 200 de lei, cu con-
diţia să fie făcute din piele. 
”Putem să combinăm mult 
din garderobă, dar să fim in-
ventive. Putem să apărem la 
serviciu şi cu aceeaşi cămaşă 
de acum o zi sau două, dar 
accesoriile să fie diferite, 
oamenii să ştie că pot purta 
haine retro: carouri mici, că-
măşi”, spune Motişan.
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Ce se poartă în sezonul  
de toamnă-iarnă 2011?

Este foarte la modă 
din nou combinaţia 
alb-negru, e de actu-
alitate, deşi se merge 
şi pe nuanţe de crem, 
bej, puţin mai retro. 
Şi marile companii 
ale caselor de modă 
sunt pe ideea de 
vechi, retro. Pot fi mai 
multe linii, tendinţe, 
dar important este ca 
fiecare să se regă-
sească. 

mihaela motişan
designer vestimentar

Pantaloni – 180 de lei, cămaşă 
din mătase naturală – 220 lei, 
sacou din paiete – 180 de lei

rochiţă de voal şi de mătase 
– 400-500 de lei, accesoriu gât 
– 40 de lei

Pantaloni – 70 de lei, cămaşă 
– 35 de lei, geacă – 99 de lei

rochiţă crem – 280 de lei, 
capă lucrată manual – 180 
de lei

Pantaloni negri – 48 de lei, că-
maşă carouri – 36 de lei, bluză 
cu nasturi – 45 de lei

O vestă 
îndrăzneaţă, o 
pălărie sau o 
căciulă într-o 
singură culoare, 
o geantă retro, un 
ceas original, toate 
acestea dau culoare 
unei vestimentaţii.

Fustă în carouri  
– 150 lei, jachetă  

piele lăcuită –  
500 lei, cămaşă  

din mătase naturală – 
280 de lei  

şi curea – 30 lei.

Ţinută bărbaţi:  
blugi – 100 de lei, bluză – 58 
de lei, fular – 20 de lei
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Cum de aţi venit la Timişoara 
de la Arad?

Am venit în urma unui 
concurs. Postul de comisar 
şef secţia Timiş nu era ocu-
pat, era vacant. S-a scos pos-
tul la concurs şi am participat 
la un concurs, am ocupat 
postul. Eu la Arad eram sim-
plu comisar şi am fost doar 
împuternicit pentru postul 
de comisar şef acolo, pentru 
secţia Arad. Ulterior, desfin-
ţându-se postul de adjunct, 
comisarul şef adjunct Sorin 
Cirţ care a fost la Timişoara a 
revenit pe post la Arad, iar eu 
participând la concursul aces-
ta şi luând postul am venit la 
Timişoara pe postul de şef. 

Dar de ce nu v-aţi dorit pos-
tul de şef la Arad?

Nu puteam, pentru că era 
ocupat de Sorin Cirţ. 

Au existat multe speculaţii 
pe marginea venirii dumnea-
voastră aici...

Au fost multe discuţii. Am 
văzut si eu. S-a spus că s-au 
făcut rocade pentru mine, că 
nu ştiu ce... Nu, de fapt Frugi-
nă, cel care ocupa postul de 
şef, era interimar exact cum 
am fost eu la Arad. 

Care este principala sursă 
de evaziune fiscală la ora 
actuală?

Sportul naţional în evazi-
une fiscală este furtul TVA-
ului. Mai ales furtul TVA-ului 
din achiziţiile intracomuni-
tare. De asta noi şi monitori-
zăm cu stricteţe acest aspect. 
Este şi unul dintre obiectivele 
principale în lupta cu evazi-
unea. Urmărim foarte mult 
societăţile care fac achiziţii 
intracomunitare. 

Care este mecanismul, ca 
să înţeleagă un neavizat, să 
zicem?

Mecanismul este simplu. 
Se fac achiziţiile intracomu-
nitare de către o societate, 
dar în momentul în care 
ajung produsele în România 
ele sunt introduse de pe o alta 
societate cu TVA, ca să poată 
să-şi deducă TVA-ul şi să aibă 
de plătit mult mai puţin. 

Şi mecanismul după care îi 
prindeţi care e?

De obicei, societăţile fan-
tomă care se înfiinţează şi fac 
achiziţiile  intracomunitare 
şi introduc produsul în ţară 
dispar după un anumit timp 
şi avem posibilitatea din de-
claraţia 394 să vedem necon-
cordanţele. Cei care dispar, 
de obicei, nu-şi depun decla-
raţiile şi nu plătesc nimic la  
bugetul de stat. Noi moni-
torizăm foarte îndeaproape 
societăţile noi apărute care se 
declară plătitor de TVA  din  
momentul constituirii socie-
tăţii, e un semn de întrebare 
pentru noi legat de societăţile 
noi apărute. 

De aceea s-a şi schimbat 
procedura la înmatricularea 

unei noi societăţi? Până 
acum declarai la Registrul 
Comerţului dacă eşti sau nu 
plătitor de TVA. Acum am 
înţeles că trebuie să declari 
la Finanţe. Şi o echipă vine 
la sediul social să verifice 
firma înainte de a fi declarat 
plătitor de TVA.

De asta s-a şi introdus 
această nouă regulă prin care 
Garda Financiară este cea 
desemnată pentru a face ve-
rificările la faţa locului. Sunt 
nişte procese verbale de con-
statare la faţa locului pe care 
noi le avizăm în urma verifi-
cărilor ca să ne dăm acceptul 
pentru a fi declaraţi plătitori 
de TVA chiar de la înfiinţare. 

Ce verificaţi practic?
Mergem să vedem dacă 

administratorul societăţii nu 
are antecedente,  adică alte 
firme care au fost constituite 
şi care au creat prejudicii la 
bugetul de stat, nu şi-au plă-
tit obligaţiile, dacă are spaţiu 
aferent domeniului de activi-
tate pe care şi-l declară şi acti-
vitatea pe care urmează să o 
desfăşoare. De obicei, societă-
ţile fantomă care se înfiinţau 
lucrau o lună jumate cât era 
termenul de declarare a obli-
gaţiilor, ele aveau sediu social 
şi doar atât, fără niciun punct 
de lucru, într-un apartament 
sau într-o cameră simplă în 
care nu putea desfăşura de 
exemplu activităţi de depozi-
tare fructe, legume, carne. 

Şi ce se întâmplă în condiţiile 
acestea?

În urma efectuării verifi-
cărilor, dacă constatăm defi-
cienţe, părerea noastră este 
să nu li se acorde dreptul de 
a fi plătitori de TVA de la în-
ceput, să înceapă activitatea 
şi devin plătitori de TVA doar 

după ce ajung la suma aceea 
limită...

Umblă vorba printre agenţii 
economici că dacă ai control 
de la Gardă nu scapi fără 
amendă...

Eu vin din partea privată şi 
pe vremuri exista treaba asta 
şi eram şi eu foarte nervos 
când mă loveam de comisa-
rii gărzii financiare care spu-
neau ei, nu pot să plece fără 
amendă. De când am venit 
eu în Gardă am încercat să 
demontez treaba asta şi sunt 
evazionişti mari de care ne 
putem ocupa, nu trebuie să 
mai dăm amenzi pe faptul că 
nu este bine întocmită factu-
ra, pe alte nimicuri. 

Mai există plan de amenzi? 
Stimulente?

Stimulentele sunt introdu-
se de anul trecut în salariul, 
există un salariu fix, deci 
numai depinde salariul de 
amenzile pe care le dau şi le 
încasează.  Cum am mai spus, 
noi am  trecut peste faza cu 
planul de amenzi. Deci în mo-
mentul în care ieşim în con-
trol nu avem un plan pe care 
trebuie să-l realizăm când ne-
am întors. Ne ocupăm de ma-
rile evaziuni şi cred că există 
înţelegere din punctul nostru 
de vedere dacă sunt doar mici 
greşeli. Ne ocupăm doar de 
evaziunile mari şi avem mul-
te societăţi. 

Ce credeţi că ar trebui să se 
schimbe ca să nu mai auzim 
corupţie în Garda Financi-
ară? Ar trebui să fie salarii 
mai mari sau ar trebui să 
fie oameni cu o moralitate 
ireproşabilă?

Salariile, spun eu, în mo-
mentul de faţă sunt destul 
de mari comparativ cu alte 

persoane din instituţiile bu-
getare după ce s-au introdus 
simulentele în salarii, înainte 
erau chiar foarte mici, dar 
acum cel care vrea să mun-
cească poate să fie mulţumit 
cu banii pe care-i obţine de la 
Garda Financiară. Salariu me-
diu este undeva între 3000 şi 
4000 de lei pe lună. Este un 
salariu bun pentru momen-
tul de criză şi în comparaţie 
cu ceilalţi bugetari.

Şi credeţi că salariul acesta 
este suficient să nu-i mai 
tenteze mita pe comisari?

Sunt multe discuţii vi-
zavi de Garda Financiară din 
Timiş. Au fost într-adevăr 
câteva probleme... Acesta e 
unul dintre obiectivele mele: 
să schimb un pic imaginea 
Gărzii din punct de vedere 
al arestărilor şi a cercetaţi-
lor, trimişilor în judecată. 
Cel care vrea să ia mită, ia, 
indiferent de salariu... Ţine 
de moralitatea unui om. Sper 
ca în urma testărilor care au 
fost făcute să fi plecat din sis-
temul nostru cei care ne-au 
adus imaginea asta destul de 
urâtă. 

Făceam cu ceva timp în urmă 
un interviu cu Victor Ştefan, 
şeful de la Pieţe SA şi acesta 
dădea indicii clare asupra 
evaziunii fiscale care are loc 
la Piaţa de Gros cu legume şi 
fructe.

Piaţa de Gros este o zonă 
unde suntem axaţi şi o avem 
în vizor. Într-adevăr, este eva-
ziune fiscală în piaţa de Gros. 
Am cerut sprijinul celor de 
acolo ca să ne dea lista tutu-
ror comercianţilor  din zonă. 
Toată marfa care se introduce 
la negru de către comercian-
ţii mari, de către en-gros-işti 
ajunge în Piaţa de Gros la acei 

comercianţi care se prelevea-
ză de faptul că sunt producă-
tori şi au certificate de produ-
cători. 

Nu ar trebui să aveţi dum-
neavoastră dreptul de a 
da ok-ul pe acel certificat? 
Pentru că în momentul de 
faţă se eliberează la primărie 
foarte uşor.

Se eliberează foarte uşor, 
se trec nişte cantităţi şi cu 
cantităţile acelea cu 200 de 
kilograme de roşii trecute pe 
un certificat de producător ei 
vând 360 de tone. Sunt mulţi 
care vând tot anul, au o activi-
tate comercială continuă. Nu 
este o activitate sezonieră, 
ca atunci când îşi recoltează 
roşiile  din grădină. Dar, eu 
spun că toată cantitatea de 
marfă  pe care  o vând aceşti 
comercianţi este introdusă de 
fapt la negru de en-gros-işti. E 
albită prin acele certificate 
de producător. Nu prea avem 
ce le face acum. Ar trebui 
să găsim o soluţie cu cei de 
la administrarea pieţelor să 
putem evidenţia exact cu ce 
cantitate de marfă intră fie-
care producător  în acea piaţă 
în fiecare zi şi în momentul 
în care depăşeşete cantitatea 
înscrisă pe certificatul de pro-
ducător să nu mai fie lăsaţi să 
intre, sau să avem noi posibi-
litatea să verificăm cantităţile 
şi să confiscăm cantităţile 
care depăşeşec limitele din 
certificatele de producători.

Apropo de legume şi fructe, 
săptămâna trecută chiar 
noi cei de Opinia Timişoarei 
am dat un material în care 
un comerciant acuza Garda 
Financiară că a făcut 27 de 
controale la firma lui...

Situaţia cu acea societate 
a început în urma unor con-

troale de la începutul anului. 
Societatea a introdus în ţară 
mai multe transporturi, achi-
ziţii intracomunitare de legu-
me fructe, chiar şi carne, ele 
sunt monitorizate la punc-
tele de frontieră. Noi avem 
program în fiecare punct de 
frontieră un comisar 24 din 
24, sunt trecute în acel  pro-
gram trafic control de unde 
putem să vedem exact câte 
achiziţii intracomunitare 
face fiecare agent economic 
din România. În momentul 
în care comisarii de la Gar-
da Timiş au plecat în control 
la acea societate, au găsit 
transporturi neînregistrate 
în actele lui contabile. Admi-
nistratorul societăţii a fost in-
vitat timp de trei luni de zile 
să ne prezinte documentele 
pentru a se putea face verifi-
cările. Aceste documente nu 
s-au prezentat, astfel că i s-a 
întocmit o sesizare penală şi 
în acelaşi timp a fost intro-
dusă în consemn la punctele 
de frontieră ca să putem să 
monitorizăm din start toate 
transporturile care intră pen-
tru această societate. La punc-
tul de frontieră la intrare se 
pune un sigiliu, regula este 
în momentul în care ajunge 
la destinaţie se prezintă doi 
comisari de la Gardă din jude-
ţul unde ajunge marfa pentru 
desigilare şi în momentul re-
spectiv se verifică exact dacă 
marfa este înregistrată, dacă 
ajunge la beneficiarul de pe 
documente. În momentul în 
care noi am început să facem 
această monitorizare cu si-
gilarea transporturilor după 
descărcare am observat că 
administartorul societăţii a 
început să facă livrări intraco-
munitare de marfă către par-
teneri din Bulgaria. Aceste li-
vrări ni s-au părut suspecte şi 
am cerut la compartimentul 
de schimb de informaţii an-
tifraudă un SCAC din care să 
vedem dacă într-adevăr mar-
fa respectivă a ajuns la parte-
nerii din Bulgaria pe care i-a 
declarat pe documentele de 
livrare. Am primit răspun-
sul. Acum colegii mei, echipa 
de control care se ocupă de 
această societate  au dat la 
tradus acel document şi într-
o săptămână, maxim 10 zile 
o să avem actul de control 
încheiat şi vom putea lua mă-
surile care se impun în urma 
rezultatului controlului. 

La ce valoare se ridică evazi-
unea fiscală în judeţul Timiş? 

Grea întrebare. Am văzut 
un raport legat de evaziunea 
fiscală de pe judeţe, 505 mili-
oane de euro. 

Ce le transmiteţi adminis-
tratilor, patronilor, agenţilor 
economici din Timiş din 
partea Gărzii Financiare?

Să respecte legea, să-şi 
plătească obligaţiile către 
bugetul de stat şi Garda Fi-
nanciară nici nu va trece pe 
la acele societăţi.

Sportul naţional în evaziune 
fiscală este furtul TVA-ului

Citeşte un interviu 
mai amplu  pe :  
opiniatimisoarei.ro

speCial
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Comisar şef  Garda Financiară Timiş. Are 40 ani, este căsătorit şi are 2 copii. Pro-
vine din mediul privat, timp de 2 ani a fost comisar la Garda Financiară Arad, iar 
din iulie 2011 este comisar şef la GF Timiş.

anTOn POP

Am dezvoltat de la an la an activitatile companiilor
Grupului MVT Logistik, telul nostru fiind acela de a oferi
servicii cat mai sigure si complete, spre deplina satisfactie

a partenerilor nostri. Privim calitatea nu ca pe un efort, ci ca pe un atribut
al succesului. Va oferim:

•Transporturi rutiere de marfuri generale, interne si 
internationale•Transporturi ADR•Servicii rutiere expres•Depozitare interna 

si in spatiul UE•Servicii aeriene expres•Rezervari ferry-boat •Grupaje de 
marfuri•Intermedierea tuturor tipurilor de transporturi rutiere de marfuri

Chisoda,comuna Giroc,DN 59, Km8 + 550m stanga, jud.Timis; 
Tel.: 0256287932; Fax:0256244821; E-mail:office@mvtlog.ro

www.mvtlog.ro
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Silvia Staia
silvia.staia@opiniatimisoarei.ro

De câte ori nu ne între-
băm oare cum să facem 
fiecare zi de muncă mai su-
portabilă sau, de ce nu, chiar 
excelentă? Poate că încă ne 
enervează atunci când auzim 
urări de genul „să ai o zi fru-
moasă” sau „distracţie faină 
astăzi”. În cele ce urmează, 
iată câteva sugestii pentru a 
avea o zi relaxată.

Cum trecem prin  
momentele zilei?

Dacă ne tre-
zeşte un ceas 
d e ş t e p t ă t o r 

enervant, din start, începem 
prost ziua. Ori ne trezim pe 
muzică relaxantă, ori ne pro-
gramăm ceasul biologic în 
seara dinainte să ne trezeas-
că la o anumită oră. Primele 
minute de după somn stabi-
lesc modelul comportamen-
tal pentru întreaga zi. Este 
indicat să nu sărim automat 
la duş, ci să ne imaginăm 
cum am vrea să decurgă pro-
gramul nostru.

Chiar dacă nu 
obişnuim să 
mâncăm dimi-

neaţa, este bine să ştim că un 
bol cu fulgi de ovăz, migdale, 
stafide şi lapte, eventual de 
soia, asigură jumătate din 
energia de care avem nevoie 
pentru întreaga zi. Acest mic 

dejun conţine carbohidraţi 
cu eliberare lentă de energie 
şi proteine care cresc nivelul 
de serotonină în creier şi ne 
ajută să ne relaxăm şi să ne 
simţim fericiţi. Cafeaua poa-
te că este bună pe moment 
să crească pulsul, dar un 
ceai de plante sau ginseng 
calmează anxietatea de la 
începutul zilei de lucru şi re-
glează digestia. 

În drum spre 
locul de mun-
că, putem as-

culta muzică pentru a reduce 
reacţiile negative ale organis-
mului la stresul din trafic. 
Muzica scade tensiunea arte-
rială şi pulsul mărit.

Dacă lucrăm la 
birou şi stăm 
mult pe scaun, 

atunci trebuie să ne contro-
lăm postura. Avem grijă să 
stăm cât se poate de drepţi 
cu umerii traşi în spate ca să 
ne oxigenăm plămânii mai 
bine, ceea ce ne ajută să re-
zistăm în activităţi stresante 
şi deadline-uri. Un studiu 
recent arată că oamenii care 
lucrează lângă plante reacţi-
onează cu 12% mai repede şi 
sunt mai puţin stresaţi.

Dacă sun-
tem stresaţi 
că avem şe-

dinţă cu şeful, acupresura ne 
poate ajuta. Cu primele două 
degete de la o mână strân-
gem aceleaşi degete de la 
cealaltă mână. Apoi masăm 
toate încheieturile degetelor 
şi le tragem uşor de la bază 
înspre vârf. Pentru extra be-
neficii putem folosi un ulei 
de levănţică ce ne scapă de 
stres şi de durerile de cap.

După ce 
am îndurat 
t e l e f o a n e 

stresante, ne aşezăm pe mar-
ginea scaunului şi întindem 
piciorul stâng în faţă. Expi-
răm şi ne întindem peste el 
cu spatele drept, timp de 5 
respiraţii. La fel şi cu piciorul 
drept. Acest exerciţiu elibe-
rează tensiunea din corp. 

Este peri-
oada critică 
din zi când 

avem poftă să ronţăim ceva. 
În loc să dăm gata un baton 
de ciocolată, mai bine mân-
căm un pumn de alune, nuci, 
migdale sau fructe uscate. 
Evităm schimbările bruşte 
de stare şi creşterea glicemi-

ei. Acizii Omega 3 ajută la 
lubrifierea creierului.

Ţineţi o 
minge de 
golf sub 

birou ca să vă masaţi tălpile. 
Reflexoterapia dă rezultate 
excelente.

Ajunşi aca-
să, putem 
să bem un 

pahar de vin roşu care ne re-
laxează, dar conţine şi antio-
xidanţi ce protejează celulele 
împotriva efecte-
lor stresului.

Animalele 
de casă aju-
tă la redu-

cerea anxietăţii, aşa că dacă 
avem un câine, o pisică sau 
chiar un peştişor auriu, pu-
tem socializa puţin cu ele.

Chiar dacă 
nu suntem 
b u c ă t a r i 

profesionişti, putem prepa-
ra o cină sănătoasă. În topul 
celor mai benefice alimente 
sunt orezul brun, legumele 
cu frunze verzi, broccoli, 

avocado, carnea de crur-
can, fructele de pădu-

re, nucile, merele şi 
somonul. Toate 

conţin vitamine, minerale, 
fitonutrienţi şi aminoacizi 
care reglează sistemele de 
bază ale organismului, pe 
cale naturală.

O baie cal-
dă în apă 
cu sare de 

mare ne relaxează şi ne pu-
rifică, ne curăţă de energiile 
negative acumulate pe par-
cursul zilei. După baie, ne 
întindem pe podea, pe sap-
te, cu mâinile pe lângă corp, 
cu ochii închişi 10-15 minu-
te. În loc de acest exerciţiu, 
pentru eliberarea hormonu-
lui fericirii, se recomandă 
sexul, în mod regulat. 

Înainte de 
a adormi 
este bine 

să citim, să ascultăm mu-
zică relaxantă sau să medi-
tăm. Un ceai de tei îndulcit 
cu miere este, de asemenea, 
recomandat.
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O zi perfectă în 13 paşi
n Modul în care petrecem dimineaţa este definitoriu pentru întreaga zi



12 6 - 12 octomBrie, nr 173

www.opiniatimisoarei.ro

opinia timişoarei
Săptămânal independent 13 

liliana iedU
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Pentru Ştefan Constantin 
Sandu, noul director al Ape-
lor Banat, prioritare sunt, 
pentru început, finalizarea 
proiectelor începute, apoi in-
vestiţiile în alte proiecte. Şte-
fan Constantin Sandu spune 
că îşi doreşte că în doi, ma-
xim trei ani să se poată navi-
ga pe Bega, până în Serbia. 

„Dorim să terminăm ceea 
ce am început. Urmează să 
începem etapa a doua la 

Lacul Surduc. După ce fina-
lizăm această lucrare s-ar 
putea asigura o dublare a 
volumului de apă din lac. O 
altă prioritate este protecţia 
împotriva inundaţiilor care 
conţine diferite amenajări pe 
cursurile de apă astfel încât 
să ne ferim de inundaţii mai 
bine. În perspectivă, menţi-
nem atenţia asupra calităţii 
apei, sperăm să vedem mai 
mulţi peşti în Bega”, a decla-
rat Ştefan Constantin Sandu. 

Potrivit acestuia, în cu-
rând vor începe lucrările pe 

râul Bârzava, în zona Gataia 
şi se va reface stăvilarul de la 
nodul hidrotehnic de la San-
mihaiu Român de pe Bega. 

„Sperăm să primim finan-
ţare pentru ecluza de la San-
mihaiu Român. Când aceas-
ta se va finaliza, vom putea 
naviga în condiţii optime, 
pe Bega, până în Serbia. Esti-
măm că acest lucru va putea 
să se întâmple în 2-3 ani”, a 
mai spus Sandu. 

Ştefan Constantin Sandu 
a ocupat, în ultimii doi ani, 
funcţia de şef al Sistemului 

de Gospodărire a Apelor Ti-
miş. De asemenea, el este şi  
consilier municipal din par-
tea PDL. Sandu l-a înlocuit 
din funcţie pe Titu Bojin care 
a ales să se retragă din cauza 
intenţiei sale de a candida 
la alegerile de anul viitor, 
aceasta pentru că nu doreş-
te să lase loc de interpretări, 
având în vedere că el face 
parte din PSD, partid aflat în 
opoziţie. 

roxana deaconeScU
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Primele jucării venite din 
Germania pentru Parcul Co-
piilor au fost montate deja 
de cei care se ocupă de re-
abilitarea acestuia. Potrivit 
reprezentanţilor primăriei, 
lucrările sunt în grafic. 

Jocurile instalate dezvoltă 
imaginaţia micuţilor care se 
vor zbengui de zor anul vii-
tor în Parcul Copiilor. Mai în-
tâi a fost montat un elicopter 
de lemn, în zona care semni-
fică Visul Zborului. Nemţii 
ne-au mai trimis şi un joc de 
fitness trambulină, un joc 
de balansare numit Podul 
Tibetan, un joc de balansare 
- Pod Rumba şi un altul Pod 
Cha Cha, mai multe jocuri de 
echilibru, unul de căţărare - 
Piramida din funii, o căsuţă 
din copac, un turn cu far, o 
scară din lemn tip Manilla, 
precum şi un carusel pentru 
copiii cu dizabilităţi. 

„Dorim să monitorizăm 
lucrările aici la parc, să ară-
tăm că ele sunt în grafic. Au 
început să se amplaseze deja 
jocuri, pentru că instalarea 
lor se face paralel cu lucrări-
le de anvergură. În faza fina-
lă o să apară şi un trenuleţ 
electric, pe roţi. Vom avea o 
zonă de poveşti cu caleşti, să 
aducem nişte ponei şi nişte 
caleşti în miniatură, cu care 
copiii se vor putea plimba. 
Este o idee mai eco, nu do-
rim să punem trenuleţ pe 
şine”, a spus viceprimarul 
Timişoarei, Adrian Orza. 

Se lucrează cu spor şi la 
viitoarea cafenea, situată 
aproape de malul Begăi, dar 
şi la aleile pietonale. În plus, 
fostul amfiteatru va fi trans-
format într-o zonă în care se 
vor ţine spectacole pentru 
cei mici. 

Aproape de amfiteatru 
se va amenaja şi Pădurea 
Poveştilor, unde vor fi cre-
ate lumi miniaturale inspi-

rate din cinci poveşti tradi-
ţionale. Este vorba despre 
Capra cu trei iezi, Punguţa 
cu doi bani şi Harap Alb de 
Ion Creangă, dar şi Greu-

ceanu şi Prâslea cel voinic 
şi merele de aur de Petre 
Ispirescu. 

Între aceste două zone se 
va pune la punct Pădurea În-

tunecată, amenajată special 
pentru copiii de peste 6 ani. 
Prichindeii care vor porni 
pe traseul acestei păduri vor 
putea experimenta diver-

se jocuri dinamice printre 
care se număra şi săritul pe 
platforme în formă de floa-
re, cu arcuri, menţinerea 
echilibrului pe un sistem de 
bârne care traversează albia 
unui lac presărat cu plante 
acvatice, echilibristică pe un 
complex divers de bârne sau 
escaladarea unei stânci arti-
ficiale.

miodrag hojda
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Specializări în lichidare 
sau cu locuri neacoperite, 
studenţi tot mai puţini şi 
interesul scăzut pentru 
şcoală primează în uni-
versităţile private din Ti-
mişoara. După un an în 
care bacalaureatul a făcut 
prăpăd în rândul absolven-
ţilor de liceu, primii loviţi 
de efectele examenului 
naţional, dar şi de cele ale 
clasamentului universi-
tăţilor făcut public chiar 
înaintea admiterii în în-
văţământul superior, au 
fost cei din învăţământul 
particular. 

În Timişoara sunt patru 
universităţi private sau 
filiale locale ale altora şi 
toate sunt serios afectate 
de criza absolvenţilor de 
Bacalaureat.

Universitatea Tibiscus 
Timişoara este una dintre 
cele mai vechi din capitala 
Banatului. Ea este, poate, 
cea mai afectată de pro-
movabilitatea scăzută a 
bacalaureatului şi de cla-
samentul publicat de Mi-
nisterul Educaţiei în sep-
tembrie. În anul I au fost 
înscrişi puţin peste 650 de 
studenţi (licenţă plus mas-
ter). Comparativ cu anul 
trecut, numărul acestora a 
scăzut cu aproximativ 400. 
În 2010 au fost peste 1.000 
de studenţi înscrişi în anul 
I. Consecinţă a consecinţei 
lipsei studenţilor, speciali-
zarea Limbi Moderne Apli-
cate a intrat în lichidare. 
„Numărul mic de studenţi 
ne-a determinat să luăm 
această decizie”, ne spune 
rectorul Cornel Haranguş. 

El explică felul în care a 
fost afectată universitatea 

timişoreană. „Procentajul 
mic de la bacalaureat ne-a 
influenţat în mod direct. 
Absolvenţii de liceu care 
au reuşit la examenul na-
ţional s-au împărţit la toa-
te universităţile, fie ele 
de stat sau private. Acest 
lucru a dus la micşorarea 
numărului celor inscrisi”, 
a explicat rectorul de la 
Tibiscus. El a adăugat: „Nu 
ştiu dacă poziţia noastră 
în a treia grupă valorică i-a 
făcut pe studenţi şi viitorii 
studenţi să ne ocolească. 
Poate într-o foarte mică 
măsură. Mai mult i-a in-
fluenţat gândirea etatistă: 
ceea ce e la stat e mai bun 
decât la privat”. 

Dacă la Facultatea de 
Drept sau de Calculatoare 
şi Informatică Aplicată lo-
curile disponibile au fost 
ocupate în proporţie de 
peste 90%, la facultăţi pre-
cum cea de Jurnalism sau 
Design, abia jumătate din 
locurile libere au fost ocu-
pate. Taxele, pentru un an 
de studiu, la Tibiscus sunt 
de 2.000 de lei la ciclul de 
licenţă şi 2.600 de lei pen-
tru masteranzi. La Univer-
sitatea Tibiscus învăţa pes-
te 2.000 de studenţi. 

Universitatea „Ioan Sla-
vici” este o altă instituţie 
de învăţământ superior lo-
vită de efectele lipsei stu-
denţilor din anul I. Deşi se 
adresează mai ales persoa-
nelor care lucrează deja şi 
se pot întreţine, numărul 
celor înscrişi în anul I la 
universitatea particulară 
timişoreană a scăzut cu 
20-25%, ne spune rectorul 
Dumitru Mnerie.  

„În anii trecuţi am avut 
solicitări peste numărul 
de locuri alocat, dar acum 
resimţim efectele procen-

tului mic de promovare de 
la bacalaureat”, precizează 
Dumitru Mnerie. Anul tre-
cut peste 500 de studenţi 
s-au înscris la specializă-
rile de ştiinţe economice 
ale universităţii, în timp 
ce în această toamnă nu-
mărul „bobocilor” se în-
vârte în jurul numărului 
400. Taxa de studiu este 
de 390 de euro pe an. „Noi 
am resimţit mai puţin lip-

sa numărului de studenţi 
pentru că media de vârstă 
a celor care urmează cur-
surile noastre este undeva 
la 30-35 de ani şi nicide-
cum 18-20 de ani. Nici zece 
procente dintre cei care au 
terminat liceul anul acesta 
nu au venit la noi”, expli-
cat rectorul universităţii. 
La Universitatea „Ioan Sla-
vici” învaţă peste 3.000 de 
studenţi.  

O situaţie asemănătoa-
re întâlnim şi la Univer-
sitatea „Mihai Eminescu” 
din Timişoara. Rectorul 
Ilie Cristescu spune că nu 
există universitate din Ti-
mişoara care să nu fi fost 
afectată de promovabili-
tatea scăzută la examenul 
de bacalaureat. „Rezul-
tatele acestei sesiuni ale 
examenului naţional nu 
face altceva decât să-i de-
termine pe studenţi să se 
pregătească mai bine, iar 
noi, universitarii nu avem 
decât de câştigat din acest 
lucru. Am fost afectaţi la 
admiterea din acest an”, a 
justificat Ilie Cristescu. 

Filiala din Timişoara 
a Universităţii Creştine 
„Dimitrie Cantemir” nu 
face excepţie când vine 
vorba despre deficitul de 
studenţilor. „Numărul de 
studenţi s-a înjumătăţit. 
Studenţii noştri provin de 

la licee unde rezultatele la 
bacalaureat au fost catas-
trofale, iar acest lucru re-
iese din cifră de scolariza-
re”, ne lămureşte Cipriana 
Sava, decana Facultăţii de 
Management Turistic şi 
Comercial din Timişoara, 
singura facultate a uni-
versităţii care funcţionea-
ză în capitala Banatului.  
Anul trecut, în anul I au 
fost înscrişi aproape 600 
de studenţi, atât la ciclul 
licenţă, cât şi la cel de 
masterat. În această toam-
nă, numărul tinerilor care 
s-au înscris nu depăşeşte 
400. Taxa pe an este de 
400 de euro pentru ciclul 
licenţă şi de 450 de euro 
pentru master. 

În ceea ce priveşte învă-
ţământul preuniversitar, 
numărul elevilor de liceu 
care învaţă unităţi de în-
văţământ private în Timi-
şoara este de aproximativ 
2.000.  

Şi această categorie 
a învăţământului a fost 
atinsă de rezultatele de-
zastruoase de la bacala-
ureat. În clasa a IX-a, la 
Liceul „Ioan Slavici” s-au 
înscris 12 elevi. „Am avut 
într-adevăr o promovabili-
tate scăzută, dar noi le-am 
oferit absolvenţilor certi-
ficate de tehnician în co-
merţ, care le poate asigu-
ra cu siguranţă o angajare. 
Deci nu devin şomeri”, 
spune Dumitru Mnerie. 
Mulţi dintre elevii care nu 
fac faţă în învăţământul 
de stat se transferă la cel 
privat pe parcursul anului 
şcolar, mai ales la finalul 
primului semestru, afirmă 
Dumitru Mnerie.
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Universităţile private lovite  
în plin de dezastrul de la Bac
n Numărul studenţilor de la universităţile private a scăzut cu sutele în această toamnă

n Vor fi amenajate alei pietonale şi cafenele pentru părinţi, dar şi un amfiteatru pentru spectacole

Ştefan Constantin Sandu, noul director al apelor banat
Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
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Nemţii ne-au trimis primele 
jocuri pentru Parcul Copiilor

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Primul echipament montat în Parcul Copiilor este un elicopter din lemn

PUBLICITATE

Grupul de companii edy şi-a început 
istoria în 1991, odată cu înfiinţarea fir-
mei Alin Trans de către Alin Popa, ca o 
afacere de familie, primele transporturi 
fiind făcute cu ajutorul a câtorva camioa-
ne second-hand. Treptat, compania şi-a 
dezvoltat activitatea şi a început să fie 
cunoscută pe piaţa locală. 

În 1993, când Coca-Cola a început 
operaţiunile în zona de vest a României, 
s-a semnat un contract de transport, iar 
parteneriatul dintre Coca-Cola şi edy s-a 
dovedit, în timp, unul de durată. În pe-
rioada 1996-1997 edy a realizat primele 
transporturi internaţionale şi s-a contu-
rat imaginea grupului prin înfiinţarea edy 
International Spedition. Se concretizează 
în această perioadă primele colaborări şi 
cu alte companii multinaţionale. 

Începând din 2006 grupul edy are ca 
acţionar minoritar un important fond de 
investiţii, Westerham Holding BV, mo-
ment care a coincis cu profesionalizarea 
companiei. 

De-a lungul timpului au construit 
parteneriate pe termen lung alături de 
companii importante, lideri în domeniile 
lor de activitate (atât clienţi, cât şi furni-
zori) ce au apreciat la compania edy fle-
xibilitatea, serviciile şi pasiunea pentru 
lucrul bine făcut. 

În prezent, grupul edy oferă prin cele 
4 companii ale sale următoarele tipuri 
de servicii: transport rutier de marfă 
prin edy International Spedition, soluţii 
integrate de distribuţie, depozitare şi lo-
gistică prin edy Logistics & Distribution, 
asistenţă tehnică atât pentru flota de ca-
mioane a grupului edy cât şi pentru alţi 
transportatori prin Autocamion Service 
şi servicii de distribuţie de combustibil 
prin Diesel One. Grupul edy deţine şi cea 
mai mare flotă din piaţa de profil, peste 
1.100 de camioane, care respectă cele 
mai noi standarde în domeniu.

În cadrul grupului edy lucrează peste 
1.600 de angajaţi şi investiţia în dezvolta-
rea profesională a angajaţilor constituie 
o prioritate. În acest sens au fost atrase 
fonduri europene în valoare totală de 
aproximativ 400.000 de euro pentru des-
făşurarea a patru proiecte de siguranţă 

şi sănătate în muncă (SSM), pentru toate 
cele patru companii alte grupului. Cea 
mai mare parte din aceste resurse vor 
fi alocate pentru organizarea de trai-
ninguri specifice domeniului SSM cât şi 
pentru informarea şi creşterea gradului 
de conştientizare a angajaţilor.

Având în vedere provocările pieţei 
din ultimii ani, grupul edy a făcut faţă cu 
succes printr-o serie de iniţiative precum 
măsuri de optimizare a activităţii ope-
raţionale şi majorarea tarifelor pentru 
a putea absorbi creşterile constante ale 
preţului combustibilului şi al costului 
finanţării. Pe de-o parte, au încredinţat 
unor specialişti optimizarea costurilor 
anumitor echipamente sau consuma-
bile şi a fost primul transportator din 
ţară care a externalizat activitatea 
de management al anvelopelor, 
fapt ce a permis obţinerea 
unor costuri optime de rula-
re. Pe de altă parte, au avut 
o serie de iniţiative interne 
pentru reducerea consumu-
lui de carburant precum: 
traininguri pentru şoferi şi 
un sistem IT integrat care 
permite alocarea automa-
tă a unei cantităţi optime 
de combustibil pentru 
fiecare cursă. În plus, dat 
fiind faptul că utilizează 

camioane de ultimă generaţie, şoferii au 
posibilitatea să lucreze cu echipamente 
care îi ajută să obţină performanţe opti-
me din punct de vedere al consumului. 

Drept urmare, în 2010, veniturile edy 
International Spedition au crescut cu 
26%, în special datorită creşterii activităţii 
pe plan internaţional, cât şi exporturilor 
din România. Evoluţia a continuat şi anul 
acesta. Datorită acordării unei atenţii 
sporite îmbunătăţirii calităţii serviciilor, 
a putut avea o tarifare corespunzătoare, 
şi, ca urmare, veniturile edy International 
Spedition au crescut cu mai mult de 12% 
în prima jumătate a lui 2011. 

Pentru viitor, priorităţile strategice 
sunt dezvoltarea edy International Spedi-
tion, precum şi diversificarea portofoliului 
edy Logistics & Distribution.

edy International Spedition a fost una 
dintre primele companii de transport din 
România care a impus un standard şi con-
tinuă să fie un standard al industriei de 
profil. Anul acesta se sărbătoresc 20 de 
ani de la înfiinţare, două decenii în care 
a evoluat de la o companie tradiţională 

de transport şi expediţie la un grup de 
companii de transport şi logistică 

ce oferă servicii integrate.

edy
aniversează 20 de ani

edy după două decenii
n cel mai mare transportator rutier de 
marfă din România
n 4 companii care oferă servicii integrate 
de transport şi logistică: edy International 
Spedition, edy Logistics & Distribution, 
Autocamion Service şi Diesel One
n cea mai mare flotă din piaţa de profil, 
peste 1.100 de camioane
n o echipă performantă de peste 1.600 de 
angajaţi
n portofoliu solid de clienţi alcătuit din 
companii importante, din industrii variate 
precum: băuturi răcoritoare, băuturi alco-
olice, construcţii, componente auto, meta-
lurgie, industria bunurilor de larg consum, 
mobilă, accesorii, industria cafelei etc
n acoperire naţională prin prezenţa în 24 
oraşe din întreaga ţară
n prezenţă semnificativă în spaţiul 
comunitar
n cifră de afaceri de peste 500 milioane 
RON, în 2010

În trei ani am putea naviga pe Bega până în Serbia

Aproape de 
amfiteatru se 
va amenaja şi 
Pădurea Poveştilor, 
unde vor fi create 
lumi miniaturale 
inspirate din cinci 
poveşti tradiţionale.

În Timişoara sunt 
patru universităţi 
private sau filiale 
locale ale altora şi 
toate sunt serios 
afectate de criza 
absolvenţilor de 
Bacalaureat.

Universitatea 
Tibiscus este cea 
mai afectată de 
promovabilitatea 
scăzută la bac şi 
de clasamentul 
publicat de 
Ministerul Educaţiei.

În anii trecuţi am 
avut solicitări peste 
numărul de locuri 
alocat, dar acum 
resimţim efectele 
procentului mic de 
promovare de la 
bacalaureat. 

dUmitrU mneria
rector universitatea „Ioan Slavici”

Nu ştiu dacă poziţia 
noastră în a treia gru-
pă valorică i-a făcut pe 
studenţi să ne ocoleas-
că. Mai mult i-a influen-
ţat gândirea etatistă: 
ceea ce e la stat e mai 
bun decât la privat. 

cornel harangUS
rector Tniversitatea Tibiscus

Numărul de studenţi 
s-a înjumătăţit. Stu-
denţii noştri provin de 
la licee unde rezulta-
tele la bacalaureat au 
fost catastrofale, iar 
acest lucru reiese din 
cifra de şcolarizare. 

cipriana Sava
decan universitatea „D. Cantemir”,
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Declaraţia făcută deunăzi 
de Marian Iancu a pus pe 
jar Timişoara. Finanţatorul 
a anunţat la un post de 
televiziune că renunţă la a 
mai susţine echipa. Dacă 
toată chestia asta se va şi 
întâmpla, Poli nu mai are 
viaţă lungă şi se pregăteşte 
de înmormântare chiar 
în anul în care ar împlini 
nouăzeci de ani de viaţă. 
Din câte am înţeles eu din 
declaraţia lui Iancu două ar 
fi motivele acestei retrageri. 
Primul ar fi faptul că „auto-
rităţile”, evident cele locale, 
nu au virat bani în contul 
clubului. Al doilea e ceva 
mai... „filosofic” legat de 
ideea că fotbalul românesc 
se găseşte într-o mocirlă din 
care cu greu se poate ieşi. Să 
le luăm pe rând.
Nu este prima dată când 
M. Iancu acuză puterea 
locală că nu ajută cu 
bani „întocmai şi la timp” 
clubul. Problema este atât 
de încâlcită şi foarte greu 
de verificat încât habar 
nu am de partea cui este 
adevărul. Unii spun că au 
dat, ăilalţi zic că nu au 
primit. Până la urmă cine 
are acces la acte ca să 
poată verifica spusele celor 
două părţi? Din punctul 
meu de vedere nu asta este 
marea problemă. Eu zic că 
„localii” ăştia ar trebui să 
se ocupe, în primul rînd, cu 
ceea ce înseamnă confortul 
cetăţeanului. Mă apucă tre-
muratul când mă gândesc 
ce o să scrie pe factura de 
la întreţinere în iarna ce o 
să vină, din nou, inevitabil. 
Stau şi mă întreb ce sumă 
de bani varsă primăria din 
Milano lui Milan? Ba nu!  
Lui Inter? Cum se descurcă 
autorităţile din Munchen? 
Şi acolo, din câte îmi aduc 
aminte, sunt două echipe? 
Mare dilemă! Chiar aşa! Să 
ne spună Oprescu câţi bani 
alocă celor de la Steaua, 
Dinamo, Rapid sau Sportul?
Al doilea motiv. Iancu 
declară că BkP-ul nu mai 
este dispus să cheltuie bani 
într-un fotbal murdar. Aici 
sunt cât se poate de acord 
cu domnia sa. Fotbalul ro-
mânesc nu este murdar. Este 
foarte murdar. Din păcate 
am constatat treaba asta 
încă de pe vremea „răposa-
tului”. Lucrurile astea se ştiu 
de ani de zile şi mă mir că 
cei de la BkP le-au aflat abia 
acum când ferefeul s-a dat 
în stambă şi a aruncat Poli 
în Liga a doua. Domnilor! 
Ar fi trebuit să ştiţi în ce vă 
băgaţi. Şi ar trebui să mai 
ştiţi că a renunţa la luptă, 
pentru că adversarul folo-
seşte mijloace murdare, nu 
este în spiritul oraşului. Cine 
nu a trăit aici în această 
mentalitate nu are cum să 
înţeleagă.
Şi în tot acest timp, în care 
noi ne ciorovăim, Mircea 
Sandu ţopăie pe culoarele 
federaţiei. De necaz că se 
strânge laţul şi de bucurie 
că Poli e pe ducă.

Adio Poli?

Viorel  
Screciu

OPinie
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TiMiŞ 
Transformers 3: 15:00, 17:30, 20:00 
oare cum o reuşi?: 16:30
 
STUDio-eUriMage
Trezirea la realitate: 16:00, 18:00, 20:00

CineMa CiTy
Ştrumpfii - 13:10 (ro), 15:20, 16:10, 
Care-i numărul tău? - 13:20, 17:40, 19:50, 
22:00 
a naibii dragoste - 13:20, 17:50, 
Killer elite: Înfruntarea - 14:10, 17:00, 
19:20, 21:50 
noaptea rechinilor 3D - 14:10, 20:20, 
22:20 
Pumni de oţel - 14:30, 17:30, 20:00, 22:30 
Johnny english... se întoarce! - 15:00, 
17:20, 19:30, 21:40 
Cursa - 15:30 
Contagion: Pericol nevăzut - 15:40, 20:30, 
22:40 
Destinaţie finală 5 - 18:20 
loverboy - 18:30, 20:10, 
răpirea - 22:10

Joi, 6 oCToMbrie
Heaven: Concert DJ Project
Scottish: Concert JukeBox
bugar’d Pub: Concert Exiled Band
elChe: Party@eL che with Dj Armin

vineri 7 oCToMbrie
Fratelli: Concert Vama
Setup: Concert Raku & DJ Limun, Pietonu, 
Batique & Dj Phla
le Cinema: Concert Loredana Extravaganza
Pantheon: Super Night with DJ Arando Marquez
Daos: Concert White Walls si Nomega
bugar’d Pub: Bugard Video Underground Party

SâMbăTă 8 oCToMbrie
Setup: Banxs, Pugsley, Kid w/ Kojok & Diegys
lifePub!: Alex Mica
Daos: Gods of Rock Night Party
el Che: Saturday on the rocks
Porkys: Bubble Party

DUMiniCă 9 oCToMbrie
no name: No Name Biergarten
life!Pub: Relax Music
art Club 700: Retro Fever
van graph K’fe: Babilonia 
Club D’arc: Hits Party

spectacole
Teatrul german de Stat: joi 6 octombrie, 
ora 19, în sala Teatrului German de Stat, 
„Grăsani în fustă“, Nicky Silver, în regia 
Simonei Vintilă.

Teatrul german de Stat: vineri 7 octom-
brie, ora 18, în sala Teatrului German de 
Stat, „Prima iubire”, Clemens Bechtel.

Teatrul german de Stat: sâmbătă 18 oc-
tombrie, ora 19, în sala Teatrului German de 
Stat, «Mountainbikerii», de Volker Schmidt 
în regia lui Radu Alexandru Nica. 

Filarmonica banatul: vineri 7 octombrie, 
ora 19, Concert vocal simfonic cu muzică din 
filme. Dirijor: Raymond Janssen din Olanda, 
cu participarea extraordinară a mezzosopra-
nei Gail Gilmore din SUA. 

Filarmonica banatul: duminică 9 octom-
brie, ora 19, Recital Panoramic XX În lumea 
lui Aurel Stroe, dirijor Cezar Verlan, cu 
participarea saxofonistului Daniel Kienzy 
din Franţa. 

Teatrul naţional: duminică 9 octombrie, 
ora 19, Ţarul Ivan îşi schimbă mesria, un 
spectacol de Sabina Bijan, după Mihail 
Bulgakov. 

Teatrul naţional: marţi, 11 octombrie, ora 
19, Sala Mare, spectacolul Iată femeia pe 
care o iubesc de Camil petrescu, în regia 
Mihaelei Lichiardopol. 

Teatrul naţional: Sala 2, miercuri 12 octom-
brie, ora 19, Deşteptarea primăverii, de Frank 
Wedekind, un spectacol de Cristian Ban.

Teatrul Maghiar de Stat: sala Studio, 
vineri 7 octombrie, ora 19: spectacolul de 
teatru Prah, în regia lui László Sándor. 

Teatrul Maghiar de Stat: sala mare, sâm-
bătă 8 octombrie, ora 19:00, Capdelemn în 
regia lui Gálovits Zoltán - Vass Richárd. 

Scârţ loc lejer: joi 6 octombrie, ora 20.30, 
Ferma Animalelor – spectacol cu cântec – 
adaptare după romanul lui George Orwell.

Scârţ loc lejer: vineri 7 octombrie, ora 20.30, 
Ferma Animalelor – spectacol cu cântec – 
adaptare după romanul lui George Orwell.

Teatrul Merlin: vineri, 7 octombrie 2011, 
ora 11, la sediul teatrului: Călătorind prin 
Zoo, spectacol nonverbal, comedie pe muzi-
că, sustinut de invitaţi din Slovenia - Pupilla 
Theater din Lendva.

dan dUţU
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Lider al galeriei, pentru 
un an, a fost şi Aurel Butea-
nu. În 1983, el a fost ales 
preşedintele Suporter Club 
Poli, în acea perioadă el 
fiind student la Mecanică. 
Datorită puterii Centrului 
Universitar, galeria era sus-
ţinută intens de Institutul 
Politehnic. „Aveam două 
autocare de la Institut. Se 
făceau, în anul promovării 
în elită, excursii la fiecare 
meci. De exemplu, până la 
Cluj costul călătoriei era 50 
de lei, la banii de atunci. 
În acea perioadă s-a făcut 
şi o colaborare cu Centrul 
Universitar Clujean. Există 
o înţelegere care intra-n vi-
goare atunci când jucam în 
zona Ardeal, primind caza-
re de-o noapte şi o masă la 
cămin”. 

Relu Buteanu ne-a pus 
la dispoziţie statutul Su-
porter Club Poli, care a fost 
păstrat cu sfinţenie de ta-
tăl său, într-un caiet, chit 
că fostul şef al galeriei a 
plecat definitiv în Germa-
nia, în 1990. Consiliul de 
conducere avea un preşe-
dinte, cinci vicepreşedinti 
(!!!), un secretar, un casier 
şi 15 membri. Aşadar, un 
organism în toată regula! 
Cotizaţia era de cel mult 20 
de lei pe lună, alte fonduri 
venind din acţiuni proprii, 
donaţii sau contribuţii ale 
Asociaţiei Studenţilor. 

Statutul, dincolo de lim-
bajul impus de epocă, este 
un document foarte bine 
pus la punct şi care sublini-
ază încă o dată principiile 
de fair-play şi corectitudine 
pe care galeria alb-violetă 
le-a propovăduit mereu. Ca 
un fapt divers, la începutul 
lui aprilie 1984, Suporter 
Club s-a ocupat de vânza-
rea biletelor la meciul cu 
CFR Timişoara, când s-a 
organizat şi o tombolă. 
Procesul verbal arată cum 
s-au vândut 8.846 de ti-
chete. Pentru tombolă s-au 
cumpărat premii în valoare 
de 35.842 lei, iar în contul 
clubului au intrat 90.848 
de lei. Aşadar, cum în acea 
perioadă salariul mediu era 
pe la 1.800 de lei, rezulta 
că, numai pentru această 
partidă, echivalentul în 
ziua de azi (când salariul 
mediu e undeva în jurul a 
opt milioane de lei) ar fi de 
aproximativ 440 de milioa-

ne de lei... Aşadar, ca şi în 
ziua de azi, galeria aducea 
bani clubului! 

„dumi”, un boem  
adevărat 

Nu exista un polist care să 
nu-l ştie pe Sorin Dumitres-
cu. Cum nu-l ştiţi? E vorba 
de “Dumi”! Acum aţi aflat 
despre cine e vorba, cu si-
guranţă. Şi în 2002, la orice 
meci oficial al lui Poli AEK, 
acesta stătea în ţarcul de la 
tribuna a doua, alături de 
marele său “hover”, Viorel 
Ivan. “Dumi” a venit de la 12 
ani la jocurile lui Poli, iar la 
14 ani a mers cu avionul la 
finala cu Jiul Petroşani. Tot-
odată, a fost printre liderii 
galeriei în 1980, când alb-vio-
leţii pregătiţi de Jackie Iones-
cu au cucerit Cupa Români-
ei, în finala cu Steaua de pe 
“23 August”, câştigată cu 2-1: 
“Mă mândresc cu faptul că 
am coborât din tren, cu Cupa 
României în braţe, alături de 
Şunda şi portarul de rezervă 
Sviehovschi! Fanfara cânta în 
gară. De-abia a intrat trenul 
pe peron, datorită mulţimii 
adunate la faţa locului! S-a 
oprit toată circulaţia, iar 
echipa a mers pe jos până-n 
centru, prezentând trofeul!”. 
“Dumi” a fost cam pe toate 
stadioanele importante din 
România, cu excepţia celui 
din Bacău. Fireşte, nu o dată 

a avut probleme cu miliţie-
nii, care odată, la un meci de-
acasă cu Dinamo, l-au scos 
din galerie fiindcă era prin-
tre cei mai agitaţi fani. Nici 
în deplasări n-a fost ocolit de 
necazuri, nefiind puţine mo-
mente când s-a lăsat cu bătăi: 
“Noi, galeria, cântam, dar 
cei de la Steaua şi Dinamo se 
ţigăneau mereu. Eram înfră-
ţiţi cu cei de la Universitatea 
Cluj şi Rapid, care ne dădeau 
mereu mâncare şi băutură”. 

scandaluri 
Cele mai palpitante mo-

mente erau, la începutul 
anilor ’80, opririle, în dru-
mul spre casă, la Inand, în 
judeţul Bihor. Acolo era o 
pescărie, dar şi... fanii lui FC 
Bihor. Vă daţi seama, mereu 
ieşeau scântei! De aseme-
nea, nu trebuie uitată nici o 
deplasare la Reşiţa. Datorită 
faptului că-n meciul tur su-
porterii CSM-ului au fost fu-
găriţi prin Timişoara, în re-
tur, fanii alb-violeţi au cam 
avut ceva de suferit. Poves-
teşte Relu Buteanu. „Practic, 
am fost scoşi din stadion cu 
escortă din partea miliţie-
nilor. În oraş, nu ştiu cum, 
dar se arunca de sus, nu-mi 
pot seama de unde, de că-
tre suporterii reşiţeni, cu 
pietre! De-abia am reuşit 
să ieşim...”. Despre o depla-
sare la Reşiţa îşi aminteşte 

şi „Ţiri”, care ne-a povestit 
cum, la drumul spre casă, la 
Bocşa, în gară, fani ai rosso-
nerilor au aruncat cu pietre 
în trenul cu care timişorenii 
se deplasau. Aşadar, viaţa de 
suporter mai necesită une-
ori şi nişte sacrificii... 

phoenix, lepa brena  
şi discoteca poli 

Implicarea galeriei în fi-
nanţarea clubului mult iu-
bit s-a dovedit a fi extrem 
de fructuoasă, de pildă, în 
1975. Atunci, conducătorii 
acestui grup au organizat nu 
mai putin de şase concerte 
ale grupului Phoenix, la sala 
“Olimpia”, actuala Constan-
tin Jude! Toate au fost cu 
sala plină. Datorită acestor 
încasări s-au rezolvat fondu-
rile pentru transferurile din 
acel sezon! Şi-n 1984, pe sta-
dionul numit atunci “1 Mai” 
a venit renumita solistă de 
muzică populară sârbă Lepa 
Brena. Arena a fost arhiplină 
şi din banii intraţi în casieria 
lui Poli au fost achitate pri-
mele de promovare în pri-
ma ligă. Aducerea cântăreţei 
a fost propusă de antrenorul 
Emerich Dembrovschi, la 
capătul unei extenuante şe-
dinţe la judeţeana de partid! 
În fine, la parterul clădirii 
în care se afla clubul Poli 
AEK, în centru pe blv. Rege-
le Ferdinand s-a organizat, 

în prima jumătate a anilor 
’80, o discotecă, tot sub egi-
da galeriei. Fondurile erau 
direcţionate spre club sau 
cheltuielile tifoseriei, numai 
că spaţiul a fost închis după 
nişte incidente regretabile. 
Nişte inşi din organele de 
ordine ale lui Nicolae Cea-
uşescu (prezent în vizită în 
Timişoara) au provocat un 
scandal monstruos. S-a lă-
sat cu arestări, iar discoteca 
a fost definitiv închisă. De 
fapt, politica a influenţat 
foarte multe lucruri referi-
toare la galerie. Nu trebuie 
să mire faptul că la Securita-
te existau fotografiile şi nu-
mele celor mai importanţi 
membri ai tifoseriei. Trebu-
ie specificat, totuşi, că, mai 
ales în anii ’70, nu erau ma-
nifestări cu caracter politic, 
la adresa regimului. Explica-
ţia este simplă. Prim-secreta-
rul din acea perioadă, Mihai 
Telescu, nu avea o relaţie 
prea bună cu Elena Ceauşes-
cu. Pentru a nu a avea pro-
bleme mai mari, Telescu le-a 
promis ajutor suporterilor, 
cu rugămintea ca pe stadion 
să nu apară lozinci împotri-
va conducerii de partid şi 
stat din acea perioadă.

(continuare in numărul viitor)

Cei mai cei, 
dintotdeauna! (4)

Palatul administrativ: expoziţia Fructele 
Copacului Dorinţelor. Expoziţia poate fi vizitată 
la etajul II până în 24 octombrie. 

Muzeul de artă - Palatul baroc: Festival 
internaţional de arhitectură: proiecţii colorate 
pe faţada Muzeului de Artă.

galeria Calina - Spaţiu de artă Contempo-
rană: expoziţia de pictură Forever a artistului 
Köteles Róbert. Expoziţia poate fi vizitată zilnic 
până în 27 octombrie.

galeria Triade: Sorin Nicodim prezintă expo-
ziţia de pictură Evanescente. Expoziţia poate fi 
vizitată până în 15 octombrie 2011.

Muzeul de artă - Palatul baroc: Colecţia de 
artă plastică întemeiată de Anna Körmendi şi 
arhitectul Máté Csák. Expoziţia poate fi vizitată 
până în 30 octombrie.

Cafeneaua Papillon: expoziţie de fotografie 
„Vântul în păr...“ a artistei Marina Smorodinova. 
Expoziţia va sta pe simeze până în 13 octombrie.

Muzeul de artă - Palatul baroc: Expoziţie 
de grafică De la Ugo da Carpi la Parmigianino. 
Grafică italiană din secolele XVI - XVIII. Expoziţia 
poate fi vizitată zilnic până în 16 octombrie.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

n Istoria celei mai tari galerii din România se întinde pe parcursul a aproape 40 de ani

Transformers 3

Adaptarea cinematogra-
fică a ro

horoscop
BerBec
O problemă de na-
tură financiară vă 
stresează. Este mo-
mentul să-i puneţi 
capăt. O ocazie 
va apărea în zilele 
următoare. Fructi-
ficaţi-o, pentru că 
până la sfârşitul 
acestei luni nu se 
ştie dacă veţi mai 
avea alta.

taur
Evitaţi discuţiile 
în contradicto-
riu cu persoana 
iubită. Lăsaţi 
încăpăţânarea la 
o parte şi conce-
traţi-vă pe cuplu, 
nu pe persoana 
proprie. Altfel, 
mai multe dru-
muri în interes 
personal veţi 
face în perioada 
următoare.

Gemeni
Treceţi prin nişte 
momente în care 
îi suspectaţi pe 
cei din jur că sunt 
împotriva voastră. 
Chiar dacă nu vă 
iese mai nimic, 
nu fiţi pesimist! O 
vizită la rude ar fi 
relaxantă şi exact 
ceea ce aveţi 
nevoie.

rac
Activităţi de 
rutină. Drumul 
acasă-serviciu-
acasă devine 
obositor. Încer-
caţi să spargeţi 
monotonia cu 
o petrecere sau 
o vizită. Altfel 
riscaţi să vă 
autoreaţi o stare  
tensiune care nu 
foloseşte nimă-
nui.

leu
O veste proastă 
venită de la cine-
va din altă loca-
litate vă pune la 
cheltuieli. Sunteţi 
nevoit să băgaţi 
mâna în buzunar 
pentru nişte chel-
tuieli neprevăzu-
te. Cineva apropi-
at vă va ajuta să 
treceţi peste asta.

fecioară
Trebuie să 
aveţi răbdare 
şi înţelegere cu 
cei din jur. Nu 
lăsaţi proble-
mele personale 
şi ambiţiile să 
intervină între 
dumneavoastră 
şi persoana iubi-
tă. Certurile nu 
ajută cu nimic, 
nimănui. Fiţi 
înţelegător!

Balanţă
Cineva mai în 
vârstă din familie 
încearcă să vă dea 
nişte sfaturi. Nu 
le evitaţi. Vă sunt 
foarte utile în vii-
torul apropiat. Se 
anunţă mari chel-
tuieli, prin urmare 
orice idee despre 
cum le puteţi redu-
ce este folositoare.

scorpion
În următoarele 
două-trei zile 
sunteţi foarte 
energic. Puteţi 
să faceţi planuri 
pentru viitor. Fie 
că este vorba 
despre cele pe 
termen scurt, 
mediu sau lung, 
şansele de reu-
şită sunt mari: 
luaţi deciziile 
corecte.

săgeTăTor
O deziluzie pe plan 
sentimental. Rela-
ţiile de la serviciu 
ar putea fi afectate 
de starea creată de 
această deziluzie. 
Comunicaţi cu cei 
din jur pentru a 
evita neînţelege-
rile. Renunţaţi la 
orgoliu pentru o 
perioadă!

capricorn
O vizită la pri-
eteni se anun-
ţă în perioada 
următoare. O să 
vă simţiţi foate 
bine. Atenţie, 
totuşi, la unele 
critici şi repro-
şuri aduse celor 
din familie. O 
persoană mai în 
vârstă ar putea 
fi afectată de 
acestea.

VărsăTor
Nimic nu vă indis-
pune. Vin bani, 
sunteţi apreciat de 
şefi, iar acasă par-
tenerul de viaţă vă 
face toate poftele. 
Nu vă lipeşte nici 
energia, dorinţa 
de a acţiona este 
foarte mare. Nu vă 
grăbiţi să nu faceţi 
gafe!

peşTi
Cuvântul potri-
vit pentru dum-
neavoastră este 
răbdare. Aveţi 
multe planuri şi 
doriţi să le pu-
neţi în practică 
pe toate, cât mai 
repede posibil. 
Nu merge aşa. 
Luaţi-le pe rând. 
O să reuşiţi mai 
devreme decât 
vă închipuiţi.

Mirosuri care mai de care 
mai îmbietoare se vor ridica 
din ceaune la Buziaş, unde 
va avea loc cea de-a treia edi-
ţie a Festivalului Paprikaşu-
lui si Vinului. 

În anul 2010 s-a organizat 
pentru al doilea an consecu-
tiv acest festival, sub egida 
Asociaţiei pentru Dezvolta-
rea Zonei Buziaş, condusă 
de către d-ul Sorin Muntea-
nu în calitate de Preşedinte, 
în parteneriat cu Societatea 
Comercială de Tratament 
Balnear Buziaş, Primăria 
Buziaş, CCIA Timişoara, S.C. 
Phoenix S.A., Primăria Saco-
şu Turcesc, Casa de Cultură 
Buziaş şi Casa de Cultură şi 
Artă a judeţului Timiş.

Pentru prepararea celui 
mai bun paprikaş au intrat 
în joc mai multe echipe din 
Arad, Sacoşu-Turcesc, Jim-
bolia, Timişoara, Buziaş, 
Serbia si Ungaria. Bucătari 

profesionişti şi amatori şi-
au demonstrat îndemâna-
rea şi talentul în arta găti-
tului, păstrând cu stricteţe 
reţeta şi sperând la locul 
întâi.

Festivalul s-a bucurat 
anul trecut de un real suc-
ces, având un număr de 
aproximativ 5.000 de vizita-
tori, fapt ce i-a determinat 
pe organizatori să continue 
proiectul şi anul acesta. 

Gurmanzii şi nu numai, 
sunt aşteptaţi în data de 9 
octombrie 2011, între ore-
le 10:30 şi 18:30, în parcul 
staţiunii Buziaş - zona Cazi-
noului, pentru a gusta din 
specialităţile pregătite din 
cartofi, carne de pui, porc, 
oaie sau vită şi alături de 
care, un pahar de vin va fi 
mai mult decât binevenit.

„Festivalul Paprikaşului şi Vinului”, la BuziaşKiller eliTe: ÎnfrunTarea

inspirat de evenimente 
reale, Killer elite: Înfrun-
tarea este un nou film de 
acţiune şi spionaj care 
urmăreşte aventurile lui 
danny (jason statham), 
unul dintre cei mai talen-
taţi agenţi de spionaj din 
lume. ademenit din exilul 
său auto-impus, danny îşi 
adună echipa sa de spe-
cialişti pentru a executa o 
misiune aproape imposi-
bilă: salvarea fostului său 
mentor şi partener, Hunter 
- (robert de niro).
Împreună, ei trebuie să 
se infiltreze în unitatea 
militară extrem de temută 
şi de respectată, British 
special air service (sas), 

pentru a distruge o grupa-
re de soldaţi asasini, pre-
cum şi pe liderul acestora, 
spike (Clive owen) înainte 
ca acţiunile lor să creeze o 
criză internaţională.

Joi 6 octombrie
Cerul va fi parţial înnorat. 
Minima: 10˚
Maxima: 27˚

Vineri 7 octombrie
Cerul va fi parţial înnorat, 
după amiază va ploua.
Minima: 5˚
Maxima: 27˚

Sâmbătă 8 octombrie
Cerul va fi mai mult înnorat. 
Moderat plouă.  
Minima: 4˚
Maxima: 14˚

Duminică 9 octombrie
Cerul va fi parţial înnorat, 
dimineaţă ceaţă
Minima:  4˚
Maxima:  14˚

Luni 10 octombrie
Cerul va fi parţial înnorat, 
dimineaţă ceaţă
Minima: 2˚
Maxima: 21˚

marţi 11 octombrie
Cerul va fi parţial înnorat, 
dimineaţă ceaţă
Minima: 7˚
Maxima: 22˚

miercuri 12 octombrie
Cerul va fi parţial înnorat. 
Minima:  8˚
Maxima:  19˚

meteo

la începutul anilor ’90 galeria timişoreană stătea la tribuna a ii-a, deasupra tunelului
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Isteria noului Ipho-
ne, o mare dezamă-
gire în final, mi-a 
amintit de o discuţie 
lungă pe care am 
avut-o cândva cu 
Tratoni Giuseppe, 
un angajat al Me-
diasetului… Ne-am 
aşezat după-amiaza 
la o terasă din Ma-
maia şi ne-a apucat 
miezul nopţii sporo-
văind…Giuseppe e 
şi-n ziua de azi unul 
din şefii departa-
mentului de mar-
keting din Mediaset 
şi încă e însurat cu 
Ileana, o româncă 
ce l-a învaţat încă 
de atunci, din 2000 
limba română… 
Stâlcit, fireşte… Des-
tul cât să ia aminte 
la o vorbă româ-
nească: „La pomul 
lăudat să nu te duci 
cu sacul”… I-a plă-
cut vorba şi încerca 
să-mi explice că 
multe showuri de 
televizune au fost 
distruse din cauza 
promovării agresi-
ve, a aşteptării şi 
a presiunii uriaşe. 
La un pom lăudat, 
aşteptările sunt me-
reu mai mari decât 
roadele… Mărul din 
pom m-a dezamăgit 
de data asta…Un 
măr aşteptat de luni 
de zile, super-pro-
movat…
Rămân marele ad-
mirator al lui Steve 
Jobs, unul din marii 
vizionari din tim-
purile noastre, dar 
cred că noul măr, 
mult prea aşteptat, 
e departe de o re-
coltă care să poată 
salva livada Apple… 
Poate Giuseppe 
avea dreptate, la 
un pom prea lăudat 
aşteptările sunt ori-
cum mai mari decât 
recolta…
Canalele de ştiri din 
întreaga lume au 
anunţat că în urma 
lansării noului Ipho-
ne, acţiunile Apple 
au început să scadă…

Vremea  
merelor...

Dan  
Negru

OPinie

16 

...
 z

V
o

n
u

ri
 ..

. B
â

rf
e 

...
 c

o
m

Bi
n

a
ţi

i .
.. 

zV
o

n
u

ri
 ..

. B
â

rf
e 

...
 c

o
m

Bi
n

a
ţi

i .
.. 

...
 z

V
o

n
u

ri
 ..

. B
â

rf
e 

...
Lobby 
american la 
DSVSA Timiş?

Numit la conducerea Di-
recţiei Sanitar-Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor 
Timiş de câteva luni, după 
ce PD-L Timiş a cedat câteva 
funcţii „deconcentrate” parte-
nerilor de coaliţie din UNPR, 
medicul veterinar Adrian 
Popa nu a urcat managemen-
tul instituţiei pe noi culmi 
de progres şi civilizaţie, ci s-a 
făcut remarcat, deocamdată, 
doar prin includerea obligaţi-
ei de „silencio stampa” în fişa 
tuturor posturilor din institu-
ţie. Nimeni nu are voie să vor-
bească cu presa, motiv pentru 
care unii medici veterinari cu 
state vechi de funcţiuni, volu-
bili şi fără să defileze cu vre-
un secret de serviciu, dispar 
instantaneu în momentul în 
care apare vreun presar. Câr-
cotaşii care au mai rămas prin 
anumite birouri pun această 
„omertă” instituţionalizată 
pe seama faptului că e nevoie 
de linişte pentru a se pregăti 
procedura prin care compania 
Smithfield va fi despăgubită 
cu cei 12 milioane de euro, 
solicitaţi în justiţie după episo-
dul pestei porcine din august 
2007. Şi cum actualul director 
al DSVSA Timiş, Adrian Popa, 
este medicul care înainte de a 
fi avansat la Direcţie a deservit 
profesional chiar fermele Smi-
thfield, în calitate de medic 
zonal, este de aşteptat ca sem-
nătura pe despăgubirile ceru-
te de americani să nu mai fie 
o problemă atât de spinoasă...

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...

Materialele din această pagină pot fi considerate ca făcând parte din genul publicistic pamflet şi trebuie tratate ca atare

Noua Lege a Educaţiei 
(LEN) le scoate peri albi 
celor de pe la Inspectora-
tul Şcolar Timiş. Francisc 
Halasz (foto), bunăoară, 
unul din cei doi inspec-
tori şcolari (musai) gene-
rali adjuncţi, simte LEN-
ul la buzunar. Dacă în 
anii trecuţi, în mandatele 
pe care le-a prins la con-
ducerea învăţământului 
timişean, Halasz a pre-
dat pe la Liceul “Bartok 
Bella” pe nişte lei, mai 
slabi, mai graşi, dar vizi-

bili lunar pe fluturaşul de 
salariu, iacă LEN-ul îi ia 
LEUL! Din acest an şcolar 
în norma inspectorilor a 

intrat şi predarea orelor 
la clasă, ceea ce face ca 
banii de buzunar primiţi 
în anii trecuţi să nu mai 

fie... nici bani şi... nici de 
buzunar. Ci normă de 
lucru. Dacă mai pui la 
socoteală drumul până la 
şcoală şi cafeaua pierdută 
de la inspectorat pentru 
cel puţin o dimineaţă pe 
săptămână, inspectorii 
şcolari (degrabă a lăuda 
lege nouă în stat) ajung 
singuri la concluzia: uite 
LEN-ul cum ia leul!

Vine LEN-ul şi ia LEUL!

Culiţă, şofer de autobuz?

Şeful Direcţiei Tehnice 
din Primăria Timişoara 
are un job asigurat în 
cazul în care treburile 
din primărie nu mai 
merg bine imediat după 
alegerile de anul viitor. 
La prezentarea unui 

autobuz modern pentru 
transportul în comun, 
Culiţă s-a înghesuit să se 
urce pe scaunul şoferu-
lui şi să se fotografieze 
într-o asemenea ipos-
tază. Vâzându-i isprava, 
reprezentanţii RATT au 

spus, mai în glumă mai 
în serios, că tot timpul au 
un loc de muncă asigurat 
în cadrul regiei pentru 
”simpaticul Culiţă”. 
Aşadar, dacă treburile 
de acasă nu se potrivesc 
cu cele din târg, tehnici-

anul Chiş poate plimba 
timişorenii de la volanul 
unui autobuz de firmă 
din parcul auto al RATT.


