
maxime în weekend - 28 - 30 octombrie

Duminică
18

o
 C

Sâmbătă
16

o
 C

Vineri
13

o
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Viorel  
Screciu

În aceste zile mai  
marii fotbalului  

românesc dau cu sub-
semnatul la DNA. 15

dan  
negru

Cel mai mare ro-
mân, neamţul Carol 

I, a clădit România 
modernă. 16

sport
Poli este neînvinsă 
de Steaua  
în Cupă din ‘92

Scorul general al întâlnirilor 
dintre cele două echipe în 
Cupa României este 4-4.  15

interviu
Am primit o ofertă 
să merg în altă 
ţară, dar mi-a fost 
greu să plec

Interviu cu dr. Ing. Ilie Vlaicu, 
director şi Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie al 
S.C. Aquatim S.A.  11

actualitate
S-a modificat 
regulamentul de 
funcţionare al 
cimitirelor

Noul regulament prevede şi 
interzicerea ridicării de capele 
supraterane.  4

comunitate
Teren de golf sau 
parc de agrement 
din groapa de 
gunoi de la Parţa
Groapa de gunoi de la Parţa 
se va transforma, în următorii 
ani, cu bani europeni.  12

economic
Instanţele din 
Timiş au obligat 
statul să restituie 
circa o tonă de aur
Aurul este metalul confiscat 
abuziv înainte de ’89.  6
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Mişcarea şi 
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frATellI: mihai margineanu Vineri 28 octombrie
SeTuP: Concert grimus Sâmbătă 29 octombrie

Nu, eu Nu regreT NImIC 
un concept de Sabina Bijan
Teatrul Naţional Timişoara vineri 28 octombrie, ora 19.00

Coriolan  
gârboni

Bătrâneţea este 
văzută ca pe pe o 

pregătire la o nouă 
renaştere. 13

SPECIAL - pag 10

rOxANA deACONeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Sunt copii de bani gata, 
crescuţi în lux şi fără lipsuri 
materiale. Vorbim despre 
moştenitorii bogaţilor Ti-
mişoarei, fiii şi ficele celor 
mai avuţi oameni din capi-

tala Banatului şi din judeţul 
Timiş, copii cărora nu le-a 
lipsit nimic de pe masă şi 
care au avut tot ce şi-au do-
rit vreodată, în condiţiile în 
care părinţii le-au putut face 
toate plăcerile. Unii au cres-
cut deja şi au preluat frâiele 
afacerilor părinţilor, deşi au 

avut mult de muncă, să se 
ridice la standardele pe care 
mama şi tata le-au impus, 
iar alţii încă învaţă la cele 
mai bune şcoli şi încearcă să 
se maturizeze. Părinţii i-au 
învăţat ce e bine şi ce e rău 
şi le-au explicat că mirosul 
banilor nu este suficient ca 

să poată menţine un busine-
ss pe linia de plutire.

Mulţi dintre bogaţii Timi-
şoarei aşteaptă de la copiii 
lor confirmarea că sunt în 
stare să câştige propriii bani, 
muncind din greu, chiar îna-
inte să le lase pe mână afa-
cerile familiei. Dacă în trecut 

succesorii primeau averile 
direct de la părinţi, acum ei 
trebuie să arate că merită să 
moştenească imperiile crea-
te de părinţii lor.  În paginile 
2-3 vă prezentăm care sunt 
moştenitorii celor mai bo-
gaţi oameni din Timişoara şi 
din Timiş! pag 2-3

Cele mai proaspete informaţii. Citeşte www.opiniatimisoarei.ro! Eşti câştigător şi ştii tot ce se întamplă.
www.opiniatimisoarei.ro - Contează pe ştirile timişorenilor!

AdmINISTrAţIe eCONOmIC SPOrT AuTO VedeTe CluburIeVenimenT SOCIAl CulTură uTIle TurISm

ToTul despre 
sportul timişorean

www.fortaviola.ro

Citeşte ştirile, 

dezbate pe forum, 

află detalii  

din Culise,

Câştigă  

premii

Cine sunt moştenitorii 
bogaţilor Timişoarei?
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Copiii de bani gata   ai Timişoarei  
moştenesc sute de   milioane de euro
n Afacerile părinţilor sunt preluate din mers de viitorii milionari din vestul ţării

Emil şi Marius Cristescu, 
Georgică Cornu, Ahmad Jabri 
Tabrizi, Ovidiu şi Tiberiu Ten-
der, Romeo Dunca, Rodica 
Vlad, Ovidiu Şandor, Maria 
Grapini şi Zoltan Kovacs sunt 
cei mai bogaţi oameni ai Ti-
mişoarei. Aceste nume au 
fost incluse în toate topurile 
de-a lungul anilor şi, cel mai 
probabil, acolo vor ajunge şi 
moştenitorii lor. Bogătaşii îşi 
trimit odraslele la studii de 
specialitate, la universităţi 
de renume din ţară sau din 
străinătate, pentru ca aceştia 
să prindă simţul responsabi-
lităţii şi să înveţe să menţină 
un business. Unele imperii au 
intrat deja pe mâinile odrasle-
lor, care nu prea s-au spetit să 
ajungă acolo unde cu greu au 
ajuns părinţii lor. 

„prinţul“ caselor  
de schimb valutar

Supranumit şi “regele” ca-
selor de schimb valutar din 
Timişoara, după ce a presărat 
prin oraş nu mai puţin de 19 
astfel de unităţi, medicul de 
origine siriană Ahmad Jabri 
Tabrizi este creditat în ultime-
le topuri ale milionarilor locali 
cu o avere estimată la 40 mili-
oane de euro. În ciuda recesi-
unii, scoate bani frumoşi din 
schimbul valutar, chirii, tran-
zacţii cu terenuri agricole şi in-
travilane, magazine duty-free, 
dar şi intermedieri pe piaţa 
imobiliară. În 2008, a dat lovi-
tura pe piaţa imobiliară cu un 
teren achiziţionat cu 100.000 
de euro şi revândut cu 1,7 mi-
lioane de euro. Divorţat de so-
ţia sa Silvia, care şi-a deschis o 
şcoală de zumba, Ahmad Jabri 
Tabrizi evită discuţiile despre 
moştenitorii averii sale, chiar 
dacă, de fiecare dată când are 
ocazia, povesteşte cu patimă 
despre preocupările celor trei 
copii ai săi, Anas, Adnan şi 
Cherry. Deocamdată, după 
ce fiul său mai mare, Anas, a 
ratat intrarea în Baroul Timiş, 

caută soluţii pentru a-l apro-
pia şi iniţia în tainele business-
ului cu case de schimb. 

Cine va moşteni „tronul“ 
imperiului Confort? 

Creditat cu o avere ce bate 
înspre 150 milioane de euro, 
patronul “Confortului”, Geor-
gică Cornu, nu se grăbeşte să 
desemneze cine-i va moşteni 
“tronul” afacerilor din con-
strucţii, instalaţii, presă, tu-
rism şi imobiliare. Continuă 
să fie la fel de activ ca şi pe 
vremea când practica hand-
balul, chiar dacă de curând 
a împlinit 56 de ani. Ca un 
semn că ţine la fel de mult la 
copiii săi, Flavius, Georgiana şi 
Andrei, chiar dacă provin din 
căsnicii diferite, “regele” asfal-
tului din zona de vest a ţării a 
ţinut morţiş ca tortul primit 
cu ocazia zilei sale de naştere 
să fie unul comun, pe care să-l 
taie împreună cu Georgiana 
(13 ani) şi Andrei (11 ani), sub 
privirile iubitoare ale fiului 
său Flavius, 32 de ani, poliţist 
la Crimă Organizată detaşat 
la DNA, şi nurorii sale Nadia, 
medic şi moderatorul unei 
emisiuni de specialitate la 
TVT 89. Ideea sărbătoririi în 
comun a zilelor de naştere a 
fost cu atât mai apreciată de 
cei peste 100 de invitaţi, cu 
cât fiica sa Georgiana, mare 
iubitoare de folclor din zona 
Mehedinţului, a avut ocazia 
de a-i cânta tatălui său câteva 
melodii de suflet.

Jovial sau profund în func-
ţie de situaţie, preşedintele 
Camerei de Comerţ, Industrie 
şi Agricultură Timiş nu prea 
agrează discuţiile despre ave-
rea sa, povestind doar că, în 
ultimii 20 de ani, a muncit pe 
brânci pentru a ajunge în top 
50 al celor mai bogaţi români. 

unul dintre fiii lui ovidiu 
tender vrea să fie ca tata

Conform ultimei estimări 
a revistei Capital, fraţii Ovidiu 

şi Tiberiu Tender deţin o ave-
re de 440 – 450 de milioane 
de euro. Banii au fost obţinuţi 
din afaceri imobiliare şi afa-
ceri cu petrol. Această avuţie 
se va împărţi cel mai probabil 
între copiii celor doi magnaţi: 
Ştefan Tender, 17 ani, fiul lui 
Tiberiu Tender şi Ovidiu Toa-
der, 8 ani, Andrei Victor 5 ani 
şi David Arie – 2 ani, toţi trei 
băieţi ai lui Ovidiu Tender. 

Cine însă va administra aceş-
ti bani? E greu de prevăzut 
chiar şi pentru părinţii celor 
patru. „Fiul meu este elev la 
Colegiu Naţional din Timi-
şoara la secţia germană profil 
matematică informatică. Este 
mic, nu pot să ştiu dacă mă 
va urma sau nu în afaceri”, 
spune Tiberiu Tender. Fratele 
său, Ovidiu, este însă convins 
că fiul său cel mai mare, Ovi-

diu Toader îi va călca pe urme, 
asta pentru că „el îşi doreşte 
enorm de mult să fie ca tata, 
aşa că existe şanse să ajun-
gă să conducă afacerile. Este 
totuşi destul de mic”, spune 
Ovidiu Tender. Amândoi însă 
recunosc că nu au nici cel mai 
mic gând să-şi forţeze urma-
şii să caute calea banilor. Şi 
pentru a demonstra că nu i-a 
impus în niciun fel viitorul, 

puştiul lui Tiberiu Tender are 
o pasiune mult diferită faţă 
de cea a tatălui sau a unchiu-
lui său: atletismul. La nivelul 
judeţului Timiş, Ştefan este 
unul dintre cei mai apreciaţi 
atleţi şi este şi un participant 
constant la competiţii interna-
ţionale la mai multe probe de 
viteză. Că va conduce impe-
riul Tender sau nu, vom vedea 
probabil în câţiva ani. 

Cristian dunca este deja 
proprietarul dunca expe-
diţii, dar numai  
pe... facebook

Dacă la fraţii Tender viito-
rul moştenirii este încă incert, 
Romeo Dunca, un alt milio-
nar în euro din judeţul Timiş, 
poate sta liniştit. Unul dintre 
cei patru copii ai săi, Cristi, 
elev în clasa a XI-a la Liceul 
Lenau este deja proprietar al 
Dunca Expediţii. Momentan, 
doar pe reţeaua de socializa-
re Facebook. Averea tatălui 
său, Romeo Dunca, a fost 
evaluată în urmă cu 1 an, de 
revista Forbes, la aproximativ 
15-17 milioane de euro, bani 
strânşi din transporturi şi 
imobiliare. Banii probabil se 
vor împărţi între cei 4 copii 
ai milionarului. În opinia lui 
Dunca, urmaşii săi vor trebui 
să-şi câştige avuţia cu multă 
sudoare. ”Eu sunt tânăr. Sin-
cer, până acum nu mi-am pus 
problema cui voi lăsa averea. 
Toţi cei patru copii sunt mici, 
încă elevi. Oricum, eu nu sunt 
om de afaceri. Eu muncesc 
de dimineaţă până seara şi 
aşa i-am crescut şi pe ei. Doar 
prin muncă se poate dobândi 

avere şi aşa se face performan-
ţă”, spune Romeo Dunca. 

rodica Vlad: am reuşit să 
le determin să facă  
ce mi-a plăcut mie!

Printre cei mai bogaţi ti-
mişoreni se numără şi Rodica 
Vlad, care a făcut o avere din 
farmacii, după anii ’90. Este mi-
lionară în dolari şi le-a învăţat 
şi pe cele două fete pe care le 
are să urmeze în viaţă aceeaşi 
paşi pe care i-a urmat şi ea: cei 
ai succesului. Mihaela şi Dani-
ela Vlad au 29, respectiv 25 de 
ani şi lucrează amândouă în 
domeniul farmaciei. Mama lor 
le-a insuflat pasiunea ei de-o 
viaţă şi iată că s-a prins! 

„Am reuşit să le determin 
să facă ceea ce mi-a plăcut 
mie, pentru că farmacia a fost 
pasiunea vieţii mele. Pentru 
ele nu a fost asta, ele au fost 
pasionate de limbi străine, au 
terminat amândouă un liceu 
de limbi străine, una cu profil 
german şi alta cu profil en-
glez, dar s-au acomodat şi cu 
chimia, au terminat Faculta-
tea de Farmacie amândouă”, 
povesteşte cu mândrie Rodica 
Vlad. Femeia de afaceri ţine în 

frâie zece farmacii, două pen-
siuni, o firmă de catering şi 
un cămin studenţesc modern. 
A început să investească în 
imobiliare, ca să aibă cu ce să 
gireze creditele din bancă şi a 
reuşit să obţină împrumuturi 
pentru a-şi extinde afacerile. 

Cât despre moştenitorii ei, 
Rodica Vlad spune că orice pă-
rinte îi transmite copilului lui 
toată munca de-o viaţă, dar la 
un anumit moment. ”Nu con-
sider că un tânăr poate să fie 
trecut prin atâtea experienţe 
ale vieţii ca să poată să condu-
că business-ul părintelui mai 
departe, mai ales cu acelaşi 
curaj şi cu aceeaşi devoţiu-
ne ca şi cel care a început, să 
ştie toate subtilităţile de la un 
capăt la altul. Tinerii trebuie 
să-şi dezvolte pe propria lor 
putere ceea ce ştiu ei, pentru 
că ei au altă abordare”, com-
pletează farmacista. 

emil şi marius  
Cristescu îi lasă pe copii 
să-şi urmeze calea

Dacă Rodica Vlad le-a insu-
flat fetelor să facă ceea ce face 
şi ea, Emil şi Marius Cristescu, 
cotaţi pe locul 12 în Top 500 

Forbes, spun că îşi vor lăsa 
odraslele să facă ce vor în 
viaţă, pentru că succesorii lor 
sunt mult prea mici chiar şi 
pentru planuri de viitor. 

Marius Cristescu are o fe-
tiţă de numai 6 ani, care abia 
merge la şcoală. ”Este normal 
să facă ceea ce îşi doreşte în 
viaţă, poate să-mi calce pe 
urme, poate să nu. În orice 
caz, e prea mică pentru asta 
acum”, ne-a povestit Marius 
Cristescu. Fratele lui, Emil, 
are o fetiţă şi un băiat, de 15, 
respectiv 12 ani. Nici el nu s-a 
gândit aşa departe la viitorul 
copiilor. Dacă vor intra sau 
nu în afacerile tatălui, nu con-
tează, la fel cum nu contează 
nici dacă se apucă de muzi-
că sau de cu totul altceva. ”E 
prea devreme să deschidem o 
discuţie de genul acesta. N-am 
nicio problemă cu ce vor dori 
să facă, ei decid cariera”, ne-a 
spus Emil Cristescu. Cert este 
că atât Ioana, cât şi Andrei se 
implică în afacerile tatălui, 
adunându-se mai ales la peda-
lările organizate de Asociaţia 
Verde pentru Biciclete. Emil 
şi Marius Cristescu şi-au des-
chis business-uri în urmă cu 

20 de ani. Au investit în zeci 
de firme şi sunt asociaţi în 
alte câteva zeci, în domenii 
precum construcţii, imobilia-
re, comerţ şi turism. Potrivit 
ultimului top Forbes, averea 
lor se situează undeva în jurul 
a 550 de milioane de euro. 

averea lui ovidiu  
şandor, din tată în fiu

Omul de afaceri Ovidiu 
Şandor, cu o avere de aproxi-
mativ 25 de milioane de euro, 
este unul dintre cei mai bogaţi 
timişeni. Averea sa va fi moş-
tenită de cei doi copii, o fetiţă 
şi un băiat, pe care omul de 
afaceri îi are împreună cu An-
nika Şandor, o profesoară de 
origine suedeză. 

În familia Şandor, aface-
rile par a se face din tată în 
fiu. Ovidiu Şandor şi sora sa 
Animona Huţu au preluat afa-
cerea de la tatăl lor, în urma 
decesului acestuia. Vorbim de 
Modatim, firmă care s-a extins 
în zona imobliarelor. Şandor 
a făcut Liceul de Informatică 
Grigore Moisil şi Facultatea de 
Calculatoare din cadrul Poli-
tehnicii Timişoara, însă, încă 
de când era student, a început 
să colaboreze pe proiecte de 
cercetare cu Institutul Regal 
din Stockholm. Aşa şi-a cunos-
cut soţia. 

afaceri în familie  
pentru maria grapini

Maria Grapini are afaceri 
în domeniul confecţiilor, iar 
întreaga sa avere va rămâne, 
la momentul potrivit, fiului 
său. Cosmin Grapini este deja 
administrator şi director ge-
neral la Pasmatex. 

„În topurile acestea care se 
fac, în fiecare an s-a tot scris că 
am doi copii. Nu, nu am doi 
copii, ci doar unul. Ma bucur 
să pot spune că fiul meu lu-
crează alături de mine, aceas-
ta deşi are pregătire juridică. 
De 10 ani este administrator 

şi director general la Pasma-
tex. Sunt bucuroasă că va 
continua tradiţia din familia 
noastră”, ne-a declarat Maria 
Grapini. 

În privinţa averii ei, însăşi 
Maria Grapini spune că nu 
ştie cu exactitate cât de mare 
e agoniseala sa de-o viaţă. 

„Este greu de spus. Am vă-
zut o dată că am 5 milioane de 
euro, altă dată că am 10 sau 15 
milioane de euro. Totul depin-
de şi de calcule, cum şi cine 
le face. Este greu de apreciat, 
luându-se la grămadă, pentru 
că un om de afaceri nu îşi ţine 
toţi banii în bănci, el îi rulează 
în tot felul de investiţii. Dacă 
ţii banii în bancă, nu esti un 
om activ”, ne-a mai spus Ma-
ria Grapini. Cu toate acestea, 
averea femeii de afaceri este 
estimată undeva între 10 şi 14 
milioane de euro. 

zoltan Kovacs  
le lasă banii nepoţilor

Zoltan Kovacs, fostul direc-
tor al Trustului de presă Agen-
da, a iesit din topurile milio-
narilor din România încă din 
anul 2009, odată cu declinul 
presei scrise. El a investit foarte 
mult în domeniul mass-media 
şi tipografie. Zoltan Kovacs are 
o fiică, pe Emese Bădina, care, 
însă, şi-a îndreptat atenţia spre 
alte domenii şi nu continuă 
tradiţia iniţiată de tatăl său. 
Emeşe Bădina are la rândul ei 
doi copii, o fetiţă şi un băiat, 
despre care Zoltan Kovacs spu-
ne că sunt adevăraţii moşteni-
tori. „De doi ani nu mai apar 
prin topuri, am ieşit când a 
început declinul presei. Nu pot 
să spun că sunt un om sărac, 
dar nu mai fac parte dintre cei 
bogaţi”, ne-a declarat Zoltan 
Kovacs. Omul de afaceri a in-
vestit, în ultima perioadă peste 
70.000 de euro în aur.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

ştefan tender este singurul moştenitor al lui tiberiu tender

Cosmin grapini a preluat deja frâiele  pasmatex, fabrica de pas-
manterie a mamei sale, maria grapini

georgiana Cornu, fiica lui georgică Cornu, este pasionată de mu-
zica populară

rodica Vlad, soţul ei, şi cele două fiice ale lor daniela şi mihaela, 
la nunta celei mai mari fete

emese bădina Kovacs şi copiii săi, adevăraţii 
moştenitori ai lui zoltan Kovacs

deşi nu este încă major, Cristi dunca se vede viitorul proprietar al imperiului dunca

Copiii lui ovidiu şandor sunt încă mici şi nu se ştie dacă îi vor căl-
ca pe urmele tatălui

anas Jabri tabrizi, unul dintre moştenitorii lui Jabri tabrizi
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Primăria Timişoara blochează demolarea  
unei case ţigăneşti construite ilegal

gheOrghe IlAş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

În timp ce discursurile re-
prezentanţilor administraţi-
ei locale, inclusiv ale prima-
rului Gheorghe Ciuhandu, 
scot în evidenţă faptul că Ti-
mişoara este primul oraş din 
ţară care a trecut la demola-
rea palatelor ţigăneşti con-
struite ilegal, situaţie de pe 
teren arată cu totul altfel. Cu 
alte cuvinte, edilii locali nu 
numai că nu se prea chinuie 
să pună la pământ puzderia 
de imobile cu turnuleţe, ma-
joritatea ridicate fără acte în 
regulă, dar mai şi fac eforturi 
să protejeze interesele imo-
biliare ale ţiganilor care au 
construit fără autorizaţie. 
În această situaţie este imo-
bilul situat pe strada Glad 
nr. 29, aparţinând Aureliei 
Dempewolf, sora liderului 
Regionalei Banat a Centrului 
Creştin al Romilor din Ro-
mânia, Rudolf Stancu, care 
se întinde abuziv atât pe do-
meniul public, cât şi pe tere-
nul proprietate privată a lui 
Aurel Vălean, vecinul ţigăn-
cii. Sesizate asupra acestei 
ilegalităţi, instanţele de ju-
decată au decis, într-o primă 
fază, demolarea construcţiei 
executate fără autorizaţie, 
motiv pentru care, în data de 
03.07.2009, primarul Gheor-
ghe Ciuhandu a emis dispo-
ziţia nr. 1636, în care a pre-
văzut demolarea construcţiei 
ilegale sub sancţiunea plăţii 
a 100.000 de lei vechi pe zi 
daune de întârziere. La înce-
putul lunii septembrie 2009, 
executorii Primăriei, asistaţi 
de jandarmi şi mascaţi, pun 
în executare silită dispoziţia 
primarului, în sensul că scot 
câteva ţigle de pe casă şi un 
palet de cărămizi dintr-un 
zid, după care dispar de la 
faţa locului. La nici o săptă-
mână de la această tentativă 
de demolare, proprietarii 
construcţiei, de mână cu Ru-
dolf Stancu, se leagă cu lan-
ţuri pe holurile Primăriei şi 
ameninţă cu dezvăluiri des-
pre complicităţi, comisioane 

şi alte şmenuri. La peste doi 
ani de la acest eveniment, 
clădirea de pe strada Glad 
nr. 29 este încă în picioare, 
iar responsabilii cu partea 
de urbanism din Primărie nu 
mai ştiu ce motive să invoce 
pentru a explica de ce o dis-
poziţie de demolare încă nu 
este pusă în executare.

“nu putem demola 
construcţia din cauza 
molozului din calea 
excavatorului!”

În vara anului 2004, Au-
relia Dempewolf a obţinut 
autorizaţia de construcţie 
nr. 1474/21.07.2004 pen-
tru executarea unor lucrări 
la o casă achiziţionată în 
anul 1996, prin contractul 
de vânzare-cumpărare nr. 
9371/26.09.1996. Era vorba 
despre executarea unei şar-
pante, tencuieli interioare şi 
exterioare, pardoseli interi-
oare şi alte reparaţii mărun-
te. Verificările inspectorilor 
Primăriei din 2008 - adică la 
patru ani de la ridicarea con-
strucţiei, ca şi cum responsa-
bilul de zonă a fost în conce-
diu în această perioadă - au 
arătat că se construise fără 
autorizaţie un întreg etaj de 
clădire. Şi poate cei care au 
închis ochii la această ilegali-

tate ar fi “dormit” şi pe mai 
departe, însă vecinul fami-
liei de ţigani, Aurel Vălean, 
tocmai sesizase instanţele 
de judecată că o construcţie 
ţigănească s-a extins ilegal 
pe domeniul public şi pe pro-
prietatea sa de pe strada Glad 
nr. 29A. Practic, cei 86 de mp 
din autorizaţia de construcţie 
se transformaseră într-o con-
strucţie de cărămidă de circa 
100 de metri pătraţi. După ce 
instanţele de judecată au dis-
pus demolarea construcţiei, 
reprezentanţii Primăriei Ti-
mişoara au considerat că nu 
este o situaţie de urgenţă şi, 
prin urmare, s-au întrecut în 
redactarea de hârtii argumen-
tative de-a dreptul penibile. 
Această clemenţă a intervenit 
subit, imediat după ce Aure-
lia Dempewolf a intervenit la 
Observatorul postului TV An-
tena 1, în seara zilei de 4 sep-
tembrie 2009, şi a ameninţat 
în direct că, dacă nu i se va re-
zolva problema îi va denunţa 
la DNA pe toţi cei cărora le-a 
dat “covoare, mobilă şi bani” 
pentru autorizarea construc-
ţiei. În aceeaşi seară, liderul 
ţiganilor Rudolf Stancu a lă-
sat să se înţeleagă că totul ar 
fi decurs ca la carte dacă nu 
s-ar fi sesizat vecinii. “Am plă-
tit deja două amenzi de câte 

1000 de euro. De anul trecut 
ne fac probleme vecinii, s-au 
dus la primar şi la instanţe 
să facă reclamaţie. Procesul 
încă nu s-a terminat, de ace-
ea demolarea nu este legală. 
E vorba despre o casă în care 
s-au investit 300.000 de euro”, 
a avertizat Stancu. Efortul ţi-
ganilor de a-şi menţine eta-
jul la clădire şi “extensia” pe 
domeniul public şi pe pro-
prietatea unuia dintre vecini 
a fost susţinut, paradoxal, şi 
de fostul director al Direcţiei 
Patrimoniu, Nicuşor Miuţ. 
“Finalizarea demolării con-
strucţiei de pe strada Glad nr. 
29 este condiţionată de ridica-
rea molozului şi a materiale-
lor de construcţie rezultate în 
urma demolării, deoarece se 
împiedică accesul utilajelor 
necesare finalizării demolării. 
Precizăm că molozul precum 
şi materialele de construcţie 
rezultate în urma demolării 
sunt proprietatea privată a 
persoanei care a efectuat con-
strucţia care se demolează”, 
precizează Nicuşor Miuţ în 
adresa nr. 5082/09.03.2010, 
actul stârnind ilaritate în sala 
de judecată. Practic, în acest 
moment, vecinul afectat de 
extinderea construcţiei ţigă-
neşti pe terenul său încearcă 
să oblige Primăria să pună 

în executare o dispoziţie de 
demolare emisă de primarul 
Gheorghe Ciuhandu.

„toate actele sunt legale, 
semnate de primarul 
Ciuhandu!”

Deşi poliţiştii comunitari 
ai Serviciului Disciplina în 
Construcţii şi Afişaj Stradal au 
descoperit, încă din luna mar-
tie 2011, că pe strada Glad nr. 
29 se află o construcţie ilegală 
pentru care există o dispo-
ziţie de demolare, „sforarii” 
din Primărie reuşesc să pună, 
încă, beţe în roatele intrării 
în legalitate. „În urma verifi-
cărilor la faţa locului din data 
de 10.03.2011, executată de 
către poliţiştii Serviciului Dis-
ciplina în Construcţii şi Afişaj 
Stradal s-a constatat existen-
ţa unei zidării din cărămidă. 
Din evidenţele Serviciului 
Disciplina în Construcţii şi 
Afişaj Stradal (program Lotus) 
rezultă că pentru lucrarea de 
construire mai sus menţio-
nată nu există autorizaţie de 
construire”, se precizează în 
adresa nr. 2659/10.03.2011 
prin care Aurel Vălean este 
invitat la sediul Poliţiei Lo-
cale în calitate de martor la 
procesul verbal de contraven-
ţie. „Ne aflăm în plin univers 
kafkian. De doi ani de zile ne 
chinuim să obligăm Primăria 
Timişoara să pună în aplica-
re o dispoziţie emisă chiar de 
ei! Încrengăturile din acest 
caz sunt atât de evidente, 
încât am putea identifica noi 
şmenarii cărora să le facem 
plângeri penale. Nu este po-
sibil aşa ceva, să spui că nu 
poţi să treci peste o grăma-
dă de moloz pentru a trece 
cu excavatorul la demolarea 
unei construcţii ilegale”, ne-a 
declarat revoltat avocatul 
Florin Kovacs, care apără in-
teresele imobiliare ale recla-
mantului Aurel Vălean. „Toa-
te actele sunt legale, din 1996 
nu s-a ridicat nimeni împo-
triva căşii. La un moment 
dat, fără să fiu eu în ţară, au 
început să-mi dărâme casa. 
Toate actele sunt semnate 
de domnul primar! Mă voi 

adresa Ambasadei Germa-
niei, pentru că eu sunt cetă-
ţean român cu domiciliul în 
Germania, iar băiatul meu 
este neamţ curat”, ameninţă 
Aurelia Dempewolf, în timp 
ce primarul Gheorghe Ciu-
handu se rezumă să spună că 
“acolo s-a construit ilegal, s-a 
făcut o extindere a unei case 
pe suprafaţa statului român”. 
În prezent, dosarul în care se 
cere justiţiei să oblige Primă-
ria să-şi pună în aplicare pro-
pria decizie se află în recurs la 
Tribunalul Timiş…

rOxANA deACONeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Rromii din Timişoara nu 
îşi vor mai putea ridica capele 
de tip vilă în cimitire, decât 
dacă aleşii locali le dau voie. 
Consilierii au renunţat la li-
mita de înălţime de 1,8 m 
pentru aceste monumente fu-
nerare, dar interzic construi-
rea lor fără autorizaţie. S-a 
modificat întreg regulamen-
tul de funcţionare al cimitire-
lor administrate de Primăria 
Timişoara.   

Aleşii municipali au decis 
ca nici măcar familiile per-
sonalităţilor marcante să nu 
mai poată ridica în voie cape-

le pentru odihna celor plecaţi 
dintre ei, ci doar cu autori-
zaţie de la Consiliul Local şi 
cu ştampilă de la Direcţia de 
Patrimoniu şi de la arhitectul 
şef al oraşului. Dacă iniţial ho-
tărârea conţinea o anexă prin 
care se puteau ridica astfel de 
capele pentru personalităţi-
le marcante ale oraşului, în 
ultima fază, anexa a fost mo-
dificată, pentru că aleşii nu 
aveau o definiţie clară pentru 
aceste personalităţi. 

”Eu cer eliminarea din 
anexă a sintagmei - doar pen-
tru personalităţi marcante, 
noul text fiind ca executarea 
să fie permisă cu aprobare de 
la Consiliul Local, autorizate 

de către Direcţia de Patrimo-
niu, prin eliberarea unui per-
mis de lucru de la Instituţia 
Arhitectului Şef. Aprobarea 
trebuie dată de Consiliul Lo-

cal. Nu mi se pare corect ca 
pentru câteva cazuri pe care 
nu am putut să le ţinem în 
mână să ridicăm un drept al 
oricărui timişorean”, a de-
clarat consilierul PNL Cipri-
an Jichici, făcând referire la 
capelele construite de ţigani 
în cimitirul din Calea Buzia-
şului.

Cântatul în cimitirele din 
timişoara va fi interzis! 

Regulamentul de funcţi-
onare a cimitirelor mai cu-
prinde şi o altă modificare, 
care se referă la acordarea de 
locuri de veci gratuite pentru 
timişorenii care au fost de-
coraţi pentru merite deose-

bite cu ordine ale României. 
În plus, morţii vor putea fi 
deshumaţi fără aviz sanitar 
după 7 ani.  

Mai mult, persoanele 
aflate în stare de ebrietate, 
copiii de până la 10 ani fără 
însoţitor, cei care fac comerţ 
sau persoanele îmbrăcate in-
decent nu vor putea intra în 
cimitirele aflate în adminis-
traţia Primăriei Timişoara. 
Consilierii locali au mai in-
terzis şi consumul de alcool 
şi de seminţe în cimitire, ra-
diourile şi casetofoanele, dar 
şi... cântatul, fiind acceptate 
doar cântările bisericeşti. 

Regulamentul este vala-
bil doar în cimitirele care 

aparţin Primăriei Timişoara: 
Cimitirul nr. 1 din Calea Li-
povei - Cimitirul Ortodox, 
Cimitirul Eroilor, Cimitirul 
Mixt, Cimitirul Săracilor - 
Cimitirul nr. 2 din Calea Bu-
ziaşului, Cimitirul nr. 3 din 
strada Rusu Şirianu, Cimiti-
rul nr. 4 din Bld. 16 Decem-
brie 1989 din Calea Şagului 
şi Cimitirul nr. 5 din Calea 
Stuparilor.

La parter

S-a modificat regulamentul 
de funcţionare al cimitirelor
n Noul regulament prevede printre altele şi interzicerea ridicării de capele supraterane

n Motivul invocat de administraţie este că nu pot să treacă cu buldozerele peste niste gramezi de moloz
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În următoarele luni, gigacaloria nu se va scumpi la Timişoara
rOxANA deACONeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Consilierii locali au de-
cis în această săptămână 
că preţul căldurii nu va 
creşte la Timişoara, cel 
puţin în următoarele luni. 
Ei au alocat 4 milioane de 
lei societăţii de termofica-
re Colterm, sumă care să 
acopere pentru moment 
subvenţia pe care nu o 
mai acordă Guvernul pen-
tru diferenţa de preţ din-
tre preţul de productie şi 

cel de facturare la giga-
calorie. Aşadar, timişore-
nii racordaţi la sistemul 
centralizat de încălzire 
nu vor scoate mai mulţi 
bani din buzunar, ci vor 
da tot 252,17 lei/gigacalo-
rie pentru căldură. Aleşii 
municipali nici nu au stat 
la discuţii în plenul Con-
siliului Local cu privire la 
rectificarea de buget, în 
care au decis să dea bani 
pentru Colterm. 

”Preluăm noi partea gu-
vernului şi vom suporta 

această diferenţă de 75 de 
lei. Guvernul a spus că dă 
ajutoare, dar şi noi dăm 
implicit ajutor, pentru că 
această diferenţă reprezin-
tă 30% din preţul gigacalo-
riei”, a precizat primarul 
Timişoarei, Gheorghe Ciu-
handu. Proiectul de hotărâ-
re din şedinţa ordinară de 
marţi a primit votul aleşi-
lor locali fără niciun fel de 
amendament şi fără niciun 
comentariu. Prin rectifica-
re bugetară, municipalita-
tea a dat 4 milioane de lei 

pentru Colterm. Banii vor 
fi folosiţi doar pentru aco-
perirea subvenţiei la preţul 
gigacaloriei, pe care Guver-
nul nu o mai acordă din 
această iarnă, potrivit înţe-
legerii cu Fondul Monetar 
Internaţional. 

Primăria va acoperi 
diferenţa de preţ pentru 
căldură, de la 252,17 lei, 
la 325,82 de lei pe gigaca-
lorie. 

Timişorenii nu vor plăti mai mult pentru căldură

Cimitirele din Timişoara au un nou regulament de funcţionare, care interzice capelele fără autorizaţie, dar şi cântatul

Eu cer ca executa-
rea să fie permisă 
cu aprobare de 
la Consiliul Local, 
autorizate de către 
Direcţia de Patrimo-
niu, prin eliberarea 
unui permis de lucru 
de la Instituţia Arhi-
tectului Şef. Aproba-
rea trebuie dată de 
Consiliul Local. Nu 
mi se pare corect ca 
pentru câteva cazuri 
pe care nu am putut 
să le ţinem în mână 
să ridicăm un drept al 
oricărui timişorean 

CIPrIAN jIChICI 
consilier local PNl
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Persoanele în 
stare de ebrietate, 
copiii de până la 10 
ani fără însoţitor  
sau persoanele 
îmbrăcate indecent 
nu vor putea intra 
în cimitire.

Ne aflăm în plin uni-
vers kafkian. De doi 
ani de zile ne chinuim 
să obligăm Primăria 
Timişoara să pună în 
aplicare o dispoziţie 
emisă chiar de ei! 
Încrengăturile din 
acest caz sunt atât 
de evidente, încât am 
putea identifica noi 
şmenarii cărora să le 
facem plângeri pe-
nale. Nu este posibil 
aşa ceva, să spui că 
nu poţi să treci peste 
o grămadă de moloz 
pentru a trece cu 
excavatorul la demo-
larea unei construcţii 
ilegale.. 

flOrIN KOvACS 
avocat
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CAIuS SerACIN
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Când vine vorba de pe-
treceri, timişorenii importă 
orice sărbătoare care îi face 
să iasă din casă şi să meargă 
la party-uri cu tematică speci-
fică. Aşa se va întâmpla şi în 
noapte de 31 octombrie - 1 
noiembrie. Ca şi anii trecuţi 
cluburile şi discotecile care 
vor organiza petreceri, şi nu 
sunt puţine, vor fi pline de 

zombi, vrăjitoare sau mon-
ştri. Cum era de aşteptat şi fir-
mele şi magazinele se întrec 
în comercializarea costume-
lor de Halloween pentru copii 
şi adulţi. Preţurile sunt accesi-
bile tuturor buzunarelor. Un 
costum de vrăjitoare sau unul 
de Dracula costa între 45 de 
lei şi 60 de lei, iar pentr a-i da 
gata pe toţi prietenii nu tre-
buie să uiţi că mai ai de scos 
din buzunar şi vreo 52 de lei. 
Dacă însă nu eşti dispus să-ţi 

cumperi costumul, sau pur 
şi simplu nu ai timp să baţi 
la pas magazinele din oraş, e 
bine de ştiut că poţi să-ţi în-
chiriezi un costum cu preţu-
rile variabile între 25 şi 30 de 
lei pentru copii şi cu 5 lei mai 
mult pentru adulţi. “Clientul 
vine îşi ia costumul, plăteşte 
jumătate din bani, iar la re-
turnarea produsului plăteşte 
şi restul”, ne-a declarat una 
dintre vânzătoarele acestor 
produse pe internet. 

Deşi mai sunt câteva zile 
pînă la cea mai înfricoşătoa-
re noapte din an, unii deja 
au început să caute costu-
maţia ideală. “Nu am săr-
bătorit în niciun an această 
sărbătoare şi cred că nici în 
acest an nu o voi face. Avem 
o învitaţie la un party într-
un club din oraş şi pentru 
orice eventualitate am ve-
nit în magazine să cumpăr 
un costum. Preţurile nu mi 
se par aşa de mari. Cred că 

voi cumpăra un costum de 
vrăjitoare, mai ales că poa-
te va trebui să mai merg şi 
la vreun carnaval”, ne-a de-
clarat Simona, una dintre 
clientelele produselor de 
Halloween. 

unde ne distrăm  
de halloween ?

Dacă vrei să mergi la par-
ty-uri cu specific de groază,ai 
ocazia să găseşti o gamă 
largă de petreceri. Majori-
tatea vor avea loc sâmbătăt 
noaptea, iar cluburile unde 
te poţi distra alături de vam-
piri, zombie sau vrăjitoare 
sunt No Name, Daos Club, 
Play Lounge Club, 
Drinks Cabine 
sau Panthe-
on. Toate 
loca lur i l e 

au promis că vor acorda pre-
mii în băutură celor mai în-
fricoşători petrecăreţi.
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gheOrghe IlAş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Sucursala BNR Timiş nu 
deţine o evidenţă a can-
tităţilor de aur şi pietre 
preţioase restituite popu-
laţiei în baza Ordonanţei 
190/2000, deşi în perioada 
2000-2009, cât timp s-a 
aflat în vigoare actul legis-
lativ care viza repararea 
prejudiciului suferit de 
persoanele de la care au 
fost confiscate obiecte din 
metale preţioase, peste 5% 
din numărul proceselor ci-
vile aflate pe rolul instan-
ţelor din Timiş vizau resti-
tuirea a diverse cantităţi 
de metal galben. 

Mai precis, dacă luăm 
ca etalon anul 2007, când, 
doar în primul semestru, 
la judecătoriile din Timiş 
au fost înregistrate 574 
de cerereri de revendicate 
a aurului confiscat de co-
munişti, putem spune că 
în cei aproape 10 ani cât 

a „funcţionat“ Ordonanţa 
190/2000, BNR Timiş, ca 
reprezentat al statului în 
aceste procese, a fost che-
mată în judecată în circa 
12.000 de cazuri. „În cei 
aproape zece ani de or-
donanţă, am avut foarte 
multe cereri de restitui-
re a cantităţilor de aur şi 
pietre preţioase confiscate 
abuziv între anii 1947 - 
1990, dar nu avem o situ-
aţie a proceselor câştigate 
sau pierdute. Cu atât mai 
mult, nicio situaţie a can-
tităţilor de aur restituite 
în baza hotărârilor judecă-
toreşti. Aceste situaţii se 
află în posesia Sucursalei 
BNR Bucureşti, unde se 
află tezaurul şi arhivele 
vechi, singura instituţie 
care deţine gestiunea de 
specialitate a obiectelor 
confiscate şi o evidenţă a 
cantităţilor de aur şi me-
tale preţioase restituite 
persoanelor îndreptăţite“, 
ne-a comunicat consilie-

rul juridic al BNR Timiş, 
Gabriela Fărcaşiu. Abuzul 
instituţionalizat prin care 
populaţia a fost lăsată la 
discreţia miliţienilor de 
la Economic a fost legi-
ferat în 14 august 1947, 
când s-a instituit mono-
polul statului român asu-
pra metalelor preţioase, 
în special asupra aurului. 
„Se va ceda aurul sub orice 
formă, precum şi medalii-
le jubiliare emise în baza 
Decretului-lege 656/1944“, 

se preciza în actul legisla-
tiv. Ulterior, Dej şi Ceau-
şescu au semnat alte două 
decrete care reglementau 
cantitatea şi felul aurului 
ce putea fi deţinut de po-
pulaţie, respectiv bijute-
rii, ducaţi austro-ungari şi 
monede turceşti cum erau 
mahmudelele şi icusarii, 
pentru care nu era stabi-
lită o cantitate limitativă. 
„Din cele 150.000 de per-
soane păgubite, care au 
depus peste 35.000 de ce-
reri de restituire a aurului, 
BNR a despăgubit aproape 
20.000. Restul ori nu mai 
sunt şi n-au moştenitori, 
ori n-au documente şi n-au 
ştiut ce să facă“, a afirmat 
directorul Trezoreriei 
BNR, Ion Nitu, conform 
ultimelor statistici făcute 
publice de reprezentanţii 
BNR, înainte ca acest su-
biect să fie trecut în zona 
secretului de serviciu.  
În perioada 1 ianuarie 
1990 - mai 2007 s-au re-

stituit fizic circa 2,8 tone 
de aur, din care 820 de ki-
lograme de aur fin, adică 
29,6% din total. S-au dat 
înapoi celor păgubiţi 200 
de kilograme de monede, 
500 de kilograme de biju-
terii şi 115 kilograme de 
aur dentar. Diferenţa de 
70,4%, pentru bunurile 
care nu mai există fizic, 
a fost restituită în lei. Tot 
până la nivelul anului 
2007, BNR Timiş a resti-
tuit păgubiţilor peste 500 
kilograme de aur şi obiec-
te preţioase. În aceste con-
diţii, dacă ne raportăm la 
o cantitate medie anuală 
restituită de 70 – 100 de 
kilograme de aur, putem 
concluziona că instanţele 
din Timiş au obligat sta-
tul să restituie păgubiţi-
lor circa o tonă de aur, în 
valoare de 40 milioane de 
euro…

eConomiC Familie & Timp liberInstanţele din Timiş au obligat 
statul să restituie circa o tonă de aur, 
în valoare de 40 milioane de euro

PulS eCONOmIC

n Aurul reprezintă metalul preţios confiscat abuziv înainte de 1989

Până acum s-au 
dat înapoi celor 
păgubiţi 200 de 
kilograme de 
monede, 500 
de kilograme 
de bijuterii şi 115 
kilograme de aur 
dentar.

Echitaţia, sportul nobil unde poţi 
uita liniştit de toate problemele

Mişcarea, alimentaţia sănătoasă  
şi apa duc la evitarea depresiei

8

9

n Magazinele sunt pline de produse pentru petrecerea de 1 noiembrie, 
iar preţul pentru o costumaţie ca în filmele horror ajunge şi la 100 de lei

Timişorenii au intrat  
în febra Halloweenului!

Vând teren 
intravilan giroc

14.500 mp, cu front 
stradal pe continuarea 

BV Sudului, în apro-
pierea uzinei de apă 
Urseni. 25 euro/mp

tel. 0721.227.457

Pensii Private
Contribuţia virată de la 
bugetul public de pensii 
către fondurile de pensii 
private obligatorii (pilonul 
ii) va creşte, în anul 2012, 
de la 3% la 3,5% din venitul 
lunar brut al contributorilor 
la sistem. această prevede-
re este inclusă în proiectul 
legii bugetului asigurărilor 
sociale de stat. potrivit 
legislaţiei în vigoare, contri-
buţia virată către pilonul ii 
creşte în fiecare an cu câte 
0,5 puncte procentuale, 
pentru a asigura dezvolta-
rea graduală a sistemului. 
randamentul mediu al 
fondurilor de pensii este 
de 12,1%, faţă de o inflaţie 
medie anuală de 5,3%. 

Magazine OutLet
Consumatorii vor avea la 
dispoziţie 14 zile să notifice 
comerciantului că renunţă 
la cumpărarea unui produs, 
fără să invoce un motiv şi 
fără a fi nevoiţi să plătească 
penalităţi, conform unui 
proiect de lege publicat 
de autoritatea naţională 
pentru protecţia Consuma-
torilor (anpC). Comercianţii 
care nu respectă acest 
termen riscă să fie sancţio-
naţi cu o amendă cuprinsă 
între 1.000 şi 3.000 de 
lei. actul normativ propus 
reglementează, totodată, 
organizarea magazinelor de 
tip outlet, unde produsele 
vor fi vândute la preţuri cu 
cel puţin 30% mai mici faţă 
de preţurile la care au fost 
comercializate în mod obiş-
nuit în reţeaua de magazine 
din românia.

TehniCa solară
Clusterul de energii 
sustenabile din romania 
– rosenC în colaborare 
cu Camera de Comerţ, in-
dustrie şi agricultură timiş 
organizează, astăzi, cu în-
cepere de ora 10, la  sediul 
CCiat din piaţa Victoriei nr. 
3, un curs de specializare 
în tehnica solară. Cursul 
este susţinut de unul dintre 
experţii academiei as 
solar şi se adresează în 
primul rând distribuitorilor, 
instalatorilor, proiectanţilor 
şi arhitecţilor interesaţi de 
distribuirea şi montarea 
sistemelor solare, precum şi 
celor care doresc realizarea 
de partenereriate. (g.I.)

PUBLICITATE

PRIMEŞTE HORNARUL LA TINE ACASĂ
şi obţine certificatul de coş

pentru toţi proprietarii de imobile echipate cu coşuri de fum
CertiFiCatUl de CoŞ este oBligatoriU

potrivit ordinului 163 / 2007, de apărare împotriva incendiilor
adp - formaţia Coşerit, strada 3 august 1919 nr. 17 (în zona pieţei traian);

tel. 0256 435 224; luni - vineri, 8,00 - 16,00

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Costum de vrăjitoare 45 de lei
Dovleac 3 lei
Dinţi de vampir 15 lei şi 20 de lei;
Pălărie de vrăjitoare 15 lei

preţUrile pentrU prodUsele de HalloWeen 
în magazinele din timiŞoara

COSTume COPII: 
Skeleton, Vrăjitoare, Mag, monstruleţ 25-30 RoN/24 h 
COSTume AdulţI: 
Dracula, Skeleton, Vrăjitoare, Monstru 25-35 RoN/24 h

preţUri pentrU CostUme înCHiriate pentrU 
sărBătoarea de HalloWeen
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www.renault.ro
0% avans** prin renault

Finance
auto euroPa S.r.l. l Str. Miresei nr. 1, TIMIŞOARA, Tel.: 0356 / 803 411

l Calea Şagului, colţ cu Ovidiu Cotruş, TIMIŞOARA, Tel.: 0356 / 803 463
l Str. Calea Caransebeşului nr 5, LUGOJ, Tel.: 0256 / 328 968

** Avans de leasing valabil cu trei tichete valorice, DAE 11,84%, calcul făcut pe 36 luni, valoare reziduală 25%, cost finanţare 8.363 euro

PUBLICITATE

CITeşTe şTIrIle, dezbATe Pe fOrum,  
Află deTAlII dIN CulISe, CâşTIgă PremII

TOTul deSPre eChIPA TA
www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

aDMINISTRaŢIE

social

politic

sport

IT & lIfESTylE

www.opiniatimisoarei.ro

mIOdrAg hOjdA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Nu o dată s-a întâmplat 
să venim abătuţi de la 
serviciu sau copiii să vină 
supăraţi de la şcoală, iar 
starea de deprimare să se 
întindă pe mai multe zile. 
Cea mai bună apărare îm-
potriva instalării unei de-
presii o reprezintă  mişca-
rea fizică, spun specialiştii 
în nutriţie.

„Sunt trei lucruri foarte 
importante care contează 
atunci când vorbim despre 
crearea unei stări de bine 
şi de evitarea depresiei. 
Vorbim despre activitate 
fizică regulată, despre un 
regim alimentar echilibrat 
şi despre consumul unei 
cantităţi optime de apă, 
de cel puţin doi litri pe 
zi. Atenţie, de apă, nu de 
lichide, cum vedem la te-
levizor“, ne spune Adrian 
Irode, consultant de nutri-

ţie şi alimentaţie sănătoasă 
în Timişoara.

mişcarea fizică
Specialiştii spun că pen-

tru evitarea depresiei este 
nevoie de tratamente de 
durată şi de medicamente 
periculoase, ce pot da de-
pendenţă. Însă starea de 
depresie poate fi evitată. 
Iar acest lucru este foarte 
simplu de făcut. Primul 
lucru şi cel mai important 
îl reprezintă activitatea fi-
zică regulată. Fie că vorbim 
despre orele de sport de 
la şcoală, despre mersul la 
sala de fitness sau despre 
o partidă de fotbal împreu-
nă cu colegii de la serviciu 
sau cu prietenii, mişcarea 
nu trebuie să lipsească din 
programul nostru săptă-
mânal. „Activitatea fizică 
înseamnă eliberarea de 
endorfine la nivelul cre-
ierului. De acolo vine şi 
senzaţia de bine, de rela-
xare. Iar acest lucru este 
cel mai important pentru 
prevenirea depresiei“, ex-
plica Adrian Irode. Mişca-
rea, trebuie, bineînţeles, 
coroborată cu odihna. Asta 
înseamnă că trebuie să dor-
mim 7-8 ore pe noapte „dar 
nu de la miezul nopţii la 7 
dimineaţa. Perioada ideală 
de refacere a celulelor ner-
voase este intervalul 22-02. 
Deci de pe la 22-23 ar tre-
bui să dormim până pe la 
6-7 dimineaţa“, precizează 

consultantul în nutriţie.

mâncarea sănătoasă
Al doilea aspect important 

ce trebuie luat în vedere în 
ceea ce priveşte depresia îl 
reprezintă regimul alimen-
tar. Acesta trebuie să fie cât 
mai echilibrat. Echilibru nu 
înseamnă doar mâncare sănă-
toasă, ci şi cele trei mese zilni-
ce, obligatorii, fără a sări peste 
vreuna. Abia apoi discuţia se 
poartă la nivelul alimentelor 
din farfurie. „Acestea trebuie 
să conţină vitamine, minera-

le şi proteine, dar şi carbohi-
draţi, dar într-o proporţie mai 
mică“, spune Adrian Irode. 
Vitamina B, explică acesta, are 
un important rol în energia 
celulară, iar vitamina C întă-
reşte organismul. Vitamina D 
poate fi găsită în  legume, peş-
te, banane, avocado, precum 
şi legume închise la culoare. 
Nu trebuie să omitem nici aci-
dul folic din spanac, broccoli, 
portocale şi varză. Proteine-
le sunt foarte importante în 
refacerea la nivel de celulă a 
organismului. Acest lucru în-
seamnă consumul de legume 
ca soia, fasole sau mazăre, dar 
şi a produselor din carne, ouă 
şi lapte, într-o proporţie echi-
librată. Din masă zilnică nu 
trebuie să lipsească nici fibre-
le, care se găsesc în legumele 
şi fructele proaspete.

Consum de apă
Pe locul trei în ceea ce pri-

veşte alimentaţia echilibrată 
şi sănătoasă care previne in-
stalarea unei stări depresive 
se află consumul de apă. Cei 
doi litri de apă zilnică nu 
trebuie să lipsească din or-
ganism, dar să fie apă şi nu 
lichide. Pentru că nu toate 
lichidele sunt sănătoase: bău-
turile carbogazoase, cafeaua, 
ceaiul care conţine cofeină 
sau ciocolata caldă neagră, 
mai ales consumate în exces 
este recomandat să le evităm.

Mişcarea, alimentaţia 
sănătoasă şi apa duc  
la evitarea depresiei
n Copii sau adulţi, trebuie să nu neglijăm mineralele, vitaminele şi proteinele

n Disciplinele ecvestre dezvoltă încrederea în propria persoană

Sunt trei lucruri 
foarte importante 
care contează atunci 
când vorbim despre 
crearea unei stări de 
bine şi de evitarea 
depresiei: activitate 
fizică regulată, regim 
alimentar echilibrat 
şi  consum de apă. 

AdrIAN IrOde
consultant de nutriţie

Cea mai bună 
apărare împotriva 
instalării unei 
depresii o 
reprezintă  
mişcarea fizică, 
spun specialiştii în 
nutriţie.

Echitaţia. te ajută 
să te relaxezi şi 
beneficiile acestui 
sport sunt bune 
atât pentru tine 
ca individ cât şi în 
relaţia cu ceilalţi 
colegi de serviciu 
sau în societate.

Depresia poate fi evitată printr-un regim echilibrat: mişcare, mâncare sănătoasă şi consum de apă

echitaţia, sportul care îţi dezvoltă echilibrul, încrederea în sine şi o relaţie perfectă cu partenerul de antrenament

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Echitaţia, sportul nobil 
unde poţi uita liniştit 
de toate problemele cu 
care te confrunţi

CAIuS SerACIN
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Ai încercat toate metodele 
de petrecere a timpului liber, 
însă tot nu ai reuşit să te des-
carci de grijile şi problemele 
acumulate zi de zi? Te-ai să-
turat să faci sporturi care să 
te moleşească fizic şi să te 
facă mai obosit decât eşti în 
realitate? Specialiştii îţi reco-
mandă să încerci unul dintre 
cele mai nobile sporturi din 
istorie: echitaţia. Nu doar că 
te ajută să te relaxezi, însă 
beneficiile acestui sport sunt 
bune atât pentru tine ca indi-
vid cât şi în relaţia cu ceilalţi 
colegi de serviciu sau în soci-
etate. 

Laurenţiu Covaci este 
unul dintre cei mai apreciaţi 
instructori de echitaţie din 
ţară. El este cel mai bun jock-
eu din România, şi printre 
cei mai buni din străinătate, 
şi şi-a făcut din echitaţie o 
pasiune dusă aproape la ex-
trem. În timpul liber predă 
ore de călărie atât copiilor, 
cât şi adulţilor care vor să-şi 
petreacă câteva ore în natu-
ră. La fel ca la celelate cluburi 
din jurul Timişoarei (Sânnan-
drei, Izvin, Sânnicolau Mare 
şi Timişoara în Calea Lugo-
jului), la Giroc, acolo unde el 
predă călăria, o oră de antre-
nament costă 50 de lei. Bene-

ficiile unei şedinţe sunt însă 
infinit mai multe. „Echitaţia 
dezvoltă un lucru foarte im-
portant: încrederea. Persoa-
nele cu handicap fizic care 
fac acest sport îşi pot învinge 
foarte mult acest handicap. 
Cel puţin în străinătate, te-
rapia călare este foarte mult 
folosită pentru persoanele 
cu deficienţe. În condiţiile 
în care din afara fenomenu-
lui vezi un cal mare de care 
la prima vedere te sperii, 
atunci când ajungi acolo sus 
şi începi să-l manevrezi, să-l 
controlezi, prinzi o încredere 
foarte mare în tine, în ceea 
ce poţi face tu pe mai departe 
în viaţă. Îţi dai pur şi simplu 
seama că nu există obstacole 
mari în viaţă “, spune Lauren-
ţiu Covaci. Un alt beneficiu al 
echitaţiei este socializarea. 

Pe lângă faptul că prinzi în-
credere, între jocheu şi cal se 
naşte o dragoste inexplicabi-
lă. Cei doi parteneri ajung să 
se cunoască, şi chiar dacă nu 
are puterea de a comunica 
verbal cu tine, calul ajunge să 
te cunoască şi să te facă să de-
vii mult mai puternic şi mult 

mai grijuliu în viaţa de zi cu 
zi şi în relaţia cu oamenii. 

teama de cai  
se vindecă în timp

Dacă vă gândiţi că este ex-
trem de simplu să-ţi învingi 
această teamă vă înşelaţi. De 
fapt, munca instructorului 
este una deosebit de grea, 
pentru că teama persistă 
chiar şi după ce ajungi să-ţi 
controlezi partenerul de an-
trenament. Iniţierea în călă-
rie porneşte în grajd, acolo 
unde elevul îşi întâlneşte co-
legul. Câteva şedinţe, cei doi 
încearcă să se acomodeze, 
elevul îşi ţeseală partenerul, 
îi dă de mâncare şi-l mângâ-
ie, şi abia apoi ies la antre-
nament. „Primele şedinţe de 
călărie sunt pentru ca elevul  
să-şi învingă teama de cal. 
Aici e problema mare, pen-
tru că sunt destui dintre cei 
care vin care au frică de cal. 
De fapt să uite practic că este 
pe cal, aici e marea bătălie. 
De partea cealaltă sunt unii 
care nu au deloc frică, să zic 
aşa sunt inconştienţi. Şi cu ei 
trebuie lucrat. După această 
probă de acomodare, urmea-
ză orele în care copilul învaţă 
să-şi stăpânească, să-şi con-
troleze calul. Aceste ore sunt 
mai grele şi iau mai mult 
timp“, spune instructorul de 
echitaţie.

un sport nu foarte scump la început, 
extrem de costisitor la performanţă

Accesoriile pentru iniţie-
rea în călărie sunt pentru 
un copil, 5-600 de lei, în 
timp ce pentru un adult 
costurile nu pot depăşi 
1.000 de lei, în funcţie de 
hainele pe care aleg să 
le poarte. Costurile sunt 
mult mai mari însă când 
vine vorba de perfor-

manţă. „După doi ani de 
exerciţii cam ajungi să 
participi la competiţii. Aici 
din punct de vedere finan-
ciar este mult mai greu. 
Nu mai poţi din buzunarul 
propriu, este nevoie de 
sponsori şi multe altele“, 
conchide instructorul de 
echitaţie. 
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CIPrIAN vOIN
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Domnule director, în ultimii 
ani aţi atras fonduri europe-
ne mai mult decât Primăria 
Timişoara -peste 160 de mili-
oane de euro. Cum aţi reuşit 
aceasta performanţă?

Cred că suntem campioni şi 
la nivelul judeţului Timiş pen-
tru că ne procupăm de mult 
de această problemă. Vreau să 
vă spun că am început în anul 
2001 să ne pregătim pentru 
atragerea de fonduri europe-
ne. Şi vă spun şi de ce. Ne-am 
dat seama la un moment dat 
că pentru servicii de calitate 
este nevoie de fonduri serioa-
se. Autorităţile locale nu aveau 
la dispoziţie banii necesari 
pentru asigurarea acestor ser-
vicii şi atunci a apărut această 
posibilitate de a atrage fonduri 
nerambursabile. Am ştiut că e 
şansa noastră. Ne-am pregătit 
şi ne-am pregătit cu o echipă 
care a tot crescut. Am început 
cu cinci oameni, a crescut apoi 
la 10, iar acum suntem vreo 30 
de oameni, toţi bine pregătiţi, 
pe parte de legislaţie, pe parte 
tehnică, economică şi juridică 
pentru că derulăm aceste fon-
duri de vreo 10 ani. 

Dar care e secretul? Care este 
diferenţa dintre Aquatim şi 
RATT, de exemplu? 

Păi am început, vă spu-
neam, prin acest sistem, o 
echipă pregătită pentru atra-
gerea de fonduri europene. 
Care cu asta se ocupa, ăsta era 
jobul lor. 

Unde i-aţi găsit?
Ni i-am format noi. Deci 

sunt tot de la noi. Nu i-am gă-
sit, nu i-am adus de nicăieri. 
Până la urmă suntem noi cei 
care ne formăm oamenii şi 
specialiştii. 

Erau tineri absolvenţi sau 
oameni din interiorul com-
paniei?

Am făcut o combinaţie din-
tre experienţa celor în vârstă 
care ştiau parte tehnică,  reali-
zările şi necesităţile din Aqua-
tim şi am adus oameni tineri 
specializaţi cu limbi străine, 
calculatoare şi atunci am înce-
put la modul profesionist.

Ce salarii au aceşti oameni? 
Sunt salarii  mai mari decât 

media pe societate. Este şi o le-
gislaţie care le dă 75% sporuri 
acestor oameni. Sunt salarii în 
jur de 1000 de euro, ceea ce 
până la urmă nici nu este foar-
te mult. Bineînţeles că şefii au 
în jur de această valoare, alţii 
au valori mai mici. După ce am 
început primul proiect ne-am 
dat seama că n-o să reuşim ni-
ciodată dacă nu ne organizăm 
şi dacă nu ne reorganizăm. 
Deci 2001 e momentul în care 
a început reforma la Aquatim. 
De aceea, în acest moment, în 
situaţie de criză, Aquatim-ului 
îi merge nu bine, ci foarte bine 
pentru că am început reforma 
în vremurile când alţii nu fă-
ceau acest lucru. Şi atunci pu-
teţi să vedeţi care este diferen-
ţa. Pentru că exigenţele celor 

de la Uniunea Europeană sunt 
mari, sunt grele şi atunci tre-
buia să facem faţă acestor exi-
genţe. La început pot să spun 
că a fost vorba de curaj. După 
aceea ne-am învăţat şi a deve-
nit o realitate, o necesitate. 

Au fost, alţi manageri ai 
societăţilor din subordinea 
Consiliului Local, care să vă 
sune: „Mai Ilie, cum ai făcut, 
zi-mi şi mie!“?

Am avut discuţii pe aceas-
tă temă. Evident că da. Eu 
vreau să vă spun că, la un 
moment dat, dacă pierzi niş-
te tempouri e foarte greu să 
revii. Deci fondurile neram-
bursabile sunt pentru cei 
bogaţi. Deci trebuie să spu-
nem acest lucru. Şi cei din 
zona privată, dacă vreţi, nu 
pot să atragă fonduri dacă 
nu vin cu o anumită finanţa-
re. Ca să poţi să vii cu o cofi-
nanţare trebuie ca să-ţi poţi 
permite să iei un împrumut 
şi ca să-ţi iei un împrumut 
banca îţi pune nişte indica-
tori şi te urmăreşte mai rău 
decât orice altă instituţie 
pentru că banii ăia… Evi-
dent că nu poţi să accesezi 
fonduri dacă nu poţi să iei 
un credit şi contează foarte 
mult activitatea financiară, 
indicatorii financiari. Eu 
n-aş vrea neapărat să mă 
compar cu colegii mei, dar 
vreau să vă spun că a fost şi 
şansa noastră că am mers pe 
această zonă de mediu care 
este bine valorizată la nive-
lul fondurilor europene. 

Dată fiind expeienţa şi exper-
tiza dumneavoastră poate ar 
trebui să-i luaţi şi pe doamna 

Junie  care se ocupă de fon-
durile europene la Primăria 
şi pe subalternii ei să le faceţi 
nişte cursuri.

Noi am colaborat cu pri-
măria în permanenţă. Nu pu-
team să obţin fonduri dacă nu 
lucram împreună cu ei, adică 
cel puţin pe partea de strate-
gie, deci partea asta de apă-
canal. Mi-e greu să vă spun 
eu mai multe. Dar, în schimb, 
v-am spus, am beneficiat de 
această nişă care este protec-
ţia mediului şi ingineria me-
diului şi am valorificat-o foar-
te mult. Să ştiţi că şi la nivel de 
ţară cele mai multe fonduri 
vin pe zona de protecţia me-
diului.

Ce vă menţine aici la Aqua-
tim? Un om cu pregătirea 
dumneavoastră, ci skill-urile 
de management de care daţi 
dovadaă aici mă gândesc că 
ar trebui să fie vânat non stop 
de marile corporaţii.

Mai am ceva de făcut. Şi 
vreau să vă spun că am în-
ceput un proiect care a fost 
semnat în februarie anul 
acesta prin care Aquatim-ul a 
primit 118 milioane de euro. 
Sunt bani extrem de mulţi. Cu 
banii aceştia rezolvăm mare 
parte din infrastructura jude-
ţului. Deci iată că după ce am 
avut succes în zona Timişoarei 
am primit şansa până la urmă, 
că a fost o şansă şi o înţelegere 
cu autorităţile locale – primă-
rie, Consiliu Judeţean – am 
preluat 40 de localităţi din 
Timiş. Am făcut proiecte, că 
deja ştiam să facem proiecte, 
şi în februarie s-a semnat pro-
iectul. Prin asta facem 7 staţii 
de epurare noi, facem 3 uzini 

de apă noi, facem 100 de kilo-
metri de reţea de apă şi 200 de 
reţea de canalizare-extinderi. 
Deci iată că mai e puţin de lu-
cru şi pe urmă mă gândesc şi 
la ce spuneţi dumneavoastră. 
Provocările, vreau să vă spun, 
sunt extrem de mari.

Care este procentul la mo-
mentul actual de racordare 
la canalizare şi apă potabilă 
în Timiş? 

În Timişoara e aproape de 
100% . În judeţ, apa e în jur de 
75%, canalizarea este undeva 
la nivelul 68-69%, dacă este să 
ne referim la populaţia deser-
vită. Evident că aici, oraşele 
care au locuitori mai mulţi au 
o pondere mai mare.

În momentul de faţă operaţi 
în 58 de localităţi din Timiş. 
De ce nu în toate?

Da, sunt 58. Pentru că pri-
măriile sunt cele care hotă-
răsc dacă vin sau nu, în cadrul 
asociaţiei de dezvoltare inter-
comunitare care se ocupă de 
apă-canal. Aşadar, cele 58 de 
localităţi au fost voinţa şi do-
rinţa consiliilor locale respec-
tive, alte consilii locale nu au 
dorit acest lucru. 

Care ar fi avantajul dacă vin la 
dumneavoastră?

Avantajul ar fi că benefici-
ază de expertiza unei firme 
care ştie ce trebuie făcut.

Şi dezavantajul?
Eu dezavantaje nu văd în 

acest moment. Cred că, pro-
babil, nu au suficientă cu-
noştinţă sau poate că nu s-a 
explicat suficient de mult pe 
chestia asta.

Vă dau eu un posibil deza-
vantaj. Oamenii nu se leagă la 
reţeaua Aquatim-ului pentru 
că ei erau obişnuiţi să-şi ude 
grădinile cu apa aia şi să nu-i 
pună nimeni să plătească, ori 
la Aquatim trebuie să plateşti 
pentru ce consumi...

Aşa este. Dacă este să com-
parăm din acest punct de ve-
dere, sigur că cel care are o 
fântână nu plăteşte nimic, iar 
aicea plăteşte 2,60 lei. 2,60 lei 
pentru o mie de litri de apă nu 
este o avere atâta timp cât cu 
2,60 lei se cumpără doi litri de 
apă plată. Dar există această 
mentalitate, pentru că până 
la urmă este vorba şi despre 
mentalitate în localităţile 
acestea, că într-adevăr nu exis-
tă o foarte mare dorinţă de a 
se racorda la canalizare chiar 
acolo unde ea există. Dar este 
o evoluţie firească. Până la 
urmă suntem convinşi că lu-
crurile vor evolua pozitiv.

Când calitatea serviciilor 
pe care le oferiţi în judeţ va 
ajunge la acelaşi nivel cu cea 
a serviciilor pe cae le oferiţi în 
Timişoara?

În momentul în care vom 
reuşi să implementăm progra-
mele pe care ni le-am propus. 

Dar acolo unde aveţi deja 
servicii implementate, nu 
sunt totuşi la acelaşi nivel ca 
şi în Timişoara...

Nu, pentru că de-abia am în-
ceput. De un an de zile e greu 
să zicem că lucrăm în totalita-
te precum la Timişoara, dar vă 
spun că paşii pe care i-am făcut 
în localităţile pe care le-am pre-
luat sunt foarte mari. 

Dar atunci e normal să fie 
acelaşi preţ peste tot, dacă 
calitatea serviciilor e diferită?

Vreau să vă spun că necesi-
tăţile în localităţile astea mici 
sunt mai mari decât în Timi-
şoara. Dacă ar fi să ne luăm 
după un tarif corect care ar 
trebui să fie într-o localitate 
mică poate că ar trebui să fie 
de 3-4 ori decât este aici, ra-
portat la nevoile de investiţii. 

Dar preţul se raportează şi la 
calitatea serviciilor...

Preţul se raportează şi la 
calitate, dar, de regulă, pri-
ma dată, definim calitatea şi 
apoi punem preţul. Aşa-i şi la 
piaţă, nu ? Calitate-preţ. Şi, în 
aceste condiţii ăsta e şi moti-
vul pentru care noi şi accesăm 
fonduri. Dacă ar trebui să mer-
gem doar pe fondurile noastre 
sa u pe cele din tarif, păi ca să 
facem aceleaşi investiţii ar fi 
trebuit să avem deja un tarif 
de vreo 4 ori mai mare decât 
îl avem acuma. Un alt motiv 
pentru care, uitaţi-vă, tariful 
apei în Timişoara e unul din-
tre cele mai mici din ţară. Ulti-
ma situaţie pe care am vazut-
o, din  44 de poziţii, Timişoara 
era pe locul 41, deci printre 
cele mai mici din ţară. Deci 
fondurile nerambursabile aju-
tă la scăderea sau menţinerea 
tarifului în zone rezonabile 
pentru populaţie.

De-a lungul timpului au fost 
multe voci care au spus „Un 
primar bun pentru Timişoara, 
este Ilie Vlaicu de la Aqua-
tim“. Nu vă tentează pasul 
acesta?

Nu ştiu ce voci aţi auzit 
dumneavoastră. Eu nu am au-
zit această propunere. Cred că 
v-am spus că mai am ceva de 
facut, mai am destule de făcut 
în zona asta de apă. Deocam-
dată este bine aşa.

Dar v-ar tenta? Peste nişte ani?
Eu v-am spus că toată viaţa 

mea profesională este legată 
de probleme legate de protec-
ţia mediului, tehnologia apei, 
tratarea apei. E o zonă pe care 
o cunosc şi aici am avut rezul-
tate. Mi-e greu să intru într-o 
zonă politică pe care n-o cu-
nosc, dacă aş face faţă sau nu.

Dar un post de city mana-
ger? Aceasta nu-i o funcţie 
politică.

Sunt mai multe probleme 
de compatibilitate cu per-
soane, cu dorinţe. Depinde 
de mai multe probleme, dar, 
v-am spus, sunt mult mai 
multe de făcut în zona de apă-
canalizare decât în zona admi-
nistrativă.

Care a fost cea mai tentantă 
pe care aţi primit-o din me-
diul privat, să plecaţi de aici?

Am primit o ofertă să merg 
în altă ţară, dar vă spun sincer, 
mi-a fost greu să plec.
Tot în domeniul apei?

Sigur că da, în domeniul 
tratării apei, fără discuţie. Asta 
e zona pe care o cunosc.

Am primit o ofertă să 
merg în altă ţară,  
dar mi-a fost greu să plec

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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berbeC – entuziaşti, 
competitivi, ambiţioşi şi 
creativi. Pot alege să fie 
poliţişti, politicieni sau 
orice meserie care le oferă 
bonusuri sau comisioane. 
Le place să câştige o com-
petiţie. Sunt aventurieri 
înnăscuţi. Nu le este frică 
de niciun obstacol. Sunt 
lideri de succes şi buni 
motivatori. Le mai plac ac-
tivităţile ce implică muncă 
fizică, metale sau maşină-
rii. 

TAur – practici, meto-
dici, motivaţi, răbdători, 
dependenţi, muncitori, 
oneşti. Apreciază frumu-
seţea. Au nevoie de stabi-
litate la locul de muncă. 
Au un simţ dezvoltat al 
proprietăţii, se pricep să 
mânuiască banii şi să eva-
lueze calitatea mărfurilor. 
Sunt foarte buni oameni 
de afaceri. Au înclinaţii 
către design interior şi 
modă. Le plac şi grădinări-

tul sau agricultura.
gemeNI – optimişti, 

curioşi, inteligenţi, orato-
rii zodiacului. Posedă abi-
litatea şi dorinţa de a face 
mai multe lucruri în acelaşi 
timp. Se plictisesc uşor şi 
de-abia aşteaptă să se apu-
ce de un lucru nou. Natu-
ra lor curioasă îi face buni 
jurnalişti, editori, scriitori. 
Se descurcă foarte bine în 
vânzări sau în orice activi-
tate ce implică flexibilitate 
şi calităţi oratorice.

rAC – simt nevoile ce-
lorlalţi, ceea ce îi face gri-
julii şi sociabili. Pot fi asis-
tenţi sociali foarte buni, 
să aibă grijă de bătrâni. 
Iubesc mâncarea, de ace-
ea pot lucra în domeniu 
(catering, restaurante). Da-
torită imaginaţiei bogate, 
sunt buni scriitori. Orice 
activitate domestică este 
potrivită pentru raci.

leu – lideri înnăscuţi, 
independenţi, cu dorinţă 
de putere, artişti, peda-
gogi. Cred că merită ce 
este mai bun în viaţă şi 

atrag adeseori aceste lu-
cruri. Fac planuri mari şi 
îndrăzneţe. Chiar dacă eşu-
ează, leii sunt optimişti, 
câteodată până la irealism. 
Sunt atraşi spre cariere în 
divertisment, actorie sau 
ca performeri. Sunt buni 
designeri de modă sau de 

interior, make-up artişti, 
ghizi. Pot fi excelenţi in-
vestitori sau şefi. 

feCIOAră – perfecţi-
onişti, joviali, muncitori, 
ordonaţi. Se pun în slujba 
oamenilor şi deseori aleg 
cariere medicale. Le place 
să analizeze, aşa că meserii 

potrivite ar fi cercetători, 
detectivi, secretari, scrii-
tori, profesori, nutriţionişti. 
Cei mai mulţi milionari din 
lume aparţin acestei zodii, 
pentru că au un simţ foarte 
bun al afacerilor.

bAlANţă – diplomaţi, 
şarmanţi, sociabili. Sunt 
perfecţi pentru ambasa-
dori, oameni de vânzări, 
servicii cu clienţii, agenţi 
de turism. Sunt atraşi de 
meseriile din justiţie, cele 
care au legătură cu psiholo-
gia umană sau cu arta.

SCOrPION – analitici, 
muncitori, motivaţi, ener-
gici, calităţi de lider. Pot 
ajunge la cele mai înalte ni-
vele în meseriile potrivite, 
ca oameni de ştiinţă, chi-
rurgi, fizicieni, educatori, 
astrologi sau detectivi. Le 
place riscul şi pericolul. 

SăgeTăTOr – opti-
mişti, generoşi, vizionari, 
independenţi. Le place să se 
simtă liberi, dar sunt tradi-
ţionalişti şi convenţionali. 
Profesiile asociate cu săge-
tătorii includ profesoratul, 

justiţia, medicina, publica-
ţiile şi tot ceea ce are de-a 
face cu străinătatea.

CAPrICOrN – responsa-
bil, ambiţios, perseverent, 
logic, descurcăreţ. Sunt 
workaholici şi se focusează 
pe ţelurile lor. Le place pu-
terea şi au succes în ceea ce 
fac.  Sunt buni bancheri, ad-
ministratori, manageri, fizi-
cieni sau IT-işti. Au nevoie 
de stabilitate financiară şi 
munesc pe brânci să devină 
bogaţi.

vărSăTOr – originali, 
progresişti, umanitari, vi-
zionari. Au mare nevoie de 
spaţiul personal la locul de 
muncă. Le place să explo-
reze şi să facă descoperiri. 
Sunt potriviţi ca inventa-
tori, oameni de ştiinţă, de-
signeri, muzicieni. Cel mai 
adesea le place să fie pro-
priul lor şef.

PeşTI – sensibilii zodi-
acului sunt adesea asociaţi 
cu aspiraţii muzicale, film, 
dans şi alte tipuri de artă. 
Sunt creativi, pasionali, po-
pulari şi intuitivi. Se simt 
bine când fac activitate cari-
tabilă. Sunt buni terapeuţi, 
asistente, psihologi, preoţi 
sau astrologi. Sunt atraşi 
de activităţi ce implică apa, 
uleiuri, chimicale sau far-
maceutice. Partea slabă este 
că se amăgesc singuri, au 
tendinţă de evadare din re-
alitate şi de a trăi în lumea 
lor de vis.

Zodiile şi cariera 
n horoscopul personal ne poate ajuta să alegem profesia cea mai potrivită pentru noi
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Am putea juca golf sau 
ne-am putea da cu sania în 
viitor pe groapa de gunoi de 
la Parţa, datorită unor bani 
pe care Consiliul Judeţean 
Timiş a reuşit să-i atragă de 
la Uniunea Europeană.

După ce vreme de ani 
buni, timişenii care locuiesc 
în Şag sau în apropiere de 
groapa de gunoi de la Parţa 
au suportat mirosul neplă-
cut şi apa nesănătoasă din 
cauza gropii de gunoi, peste 
câţiva ani s-ar putea bucura 
la maximum de terenul pe 
care zac acum aruncate tone 
întregi de gunoaie, aduna-
te din casele timişorenilor. 
Reprezentanţii Consiliului 
Judeţean vor să amenajeze 
acolo un parc de agrement, 
o zonă plină de verdeaţă 
sau, de ce nu, un teren de 
golf, aşa cum se întâmplă în 
marile oraşe europene. 

„Noi vrem să facem un 
parc de agrement, cu multă 
verdeaţă. Eu unul nu mai 
sunt de acord să se constru-
iască ceva industrial în locul 
gropii de gunoi. N-ar fi rău 
nici un teren de golf. Groa-
pa de gunoi trebuie acope-
rită după norme europene. 
Acum aşteptăm să ne vină 
banii, facem studiul de feza-
bilitate şi proiectul pentru 
un parc de agrement. Putem 
face un deal pentru săniuş, 

putem pune flori, să plan-
tăm o mică pădurice, să fie 
multă multă verdeaţă“, ne-a 
explicat Constantin Ostafi-
ciuc, preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Timiş.

pământ fertil  
peste gunoaie

Pentru ca toate planu-
rile celor de la Consiliul 
Judeţean să fie duse la bun 
sfârşit, groapa de gunoi de 
la Parţa va trebui să dispară 
sub pământ fertil. Potrivit 
proiectului de închidere a 
acesteia, deasupra de molo-
zul strâns în ultimul an de 
la timişoreni, acolo se vor 
turna straturi de geomem-
brană, pietriş, dar şi un strat 
de 50 de centimetri de pă-

mânt fertil, care mai apoi 
va fi acoperit cu pământ 
normal. Sub toate aceste 
straturi se va instala o reţea 
de conducte care să extragă 
biogazul din deşeurile adu-
nate. În stadiul final, groapa 
de gunoi va deveni un deal, 
o movilă pregătită să găzdu-
iască diverse terenuri spor-
tive. În total, se vor cheltui 
în jur de 5 milioane de euro 
de la Uniunea Europeană, 
potrivit Marietei Mateescu, 
şef Serviciu Managementul 
Proiectelor în cadrul CJT. 
Banii vin printr-un program 
mai amplu făcut de CJT, 
numit „Sistem integrat de 
management al deşeurilor 
în judeţul Timiş“, în care in-
tră şi realizarea deponeului 

ecologic de la Ghizela, dar 
şi construirea unor staţii de 
transfer sau staţii de sortare 
ori de colectare a gunoaie-
lor. În cadrul proiectului se 
vor mai închide şi alte gropi 
de gunoi din Timiş, cele din 

Jimbolia, Sânnicolau Mare, 
Lugoj, Făget şi Buziaş. 

apă infestată
Groapa de gunoi de la Par-

ţa nu reprezintă numai un 
focar de poluare a atmosfe-
rei, aerul fiind foarte dificil 
de respirat pe o distanţă de 
câţiva kilometri, ci afectează 
şi apele câtorva localităţi din 
zonă. Toxinele din milioane-
le de deşeuri adunate acolo 
s-au infestat în pânza freatică 
din zonă. Cel mai rău afectaţi 
sunt locuitorii din Şag. 

Potrivit specialiştilor în 
mediu, apa ar fi otrăvită la 
zeci de metri adâncime, mai 
ales că deponeul a adunat gu-
noaie vreme de mai bine de 
40 de ani. Primarul localită-
ţii Şag, Venus Oprea, a atras 
atenţia acum câţiva ani de 
această problemă, punând 
accentul pe faptul că groapa 
de gunoi de acolo reprezin-
tă un dezastru ecologic. În 
câteva luni însă, locuitorii 
din Şag vor putea bea apă 
de la robinete. „Eu nu pot să 
schimb situaţia de acum 30 
de ani, dar acum le-am făcut 
o staţie de tratare cu bani de 
la Guvern şi de la nişte par-
teneri olandezi. De doi ani 
lucrăm la ea şi în două luni 
îi dăm drumul şi locuitorii 
din Şag vor avea apă curată. 
O să vină poluarea spre Ca-
lea Şagului din Timişoara“, 
ne-a declarat Venus Oprea, 
primar Şag. Acum, cei mai 

mulţi timişeni care locuiesc 
în Şag duc acasă apă de băut 
din Timişoara, fie de la fântâ-
nile din oraş, fie de la super-
marketuri, de unde cumpără 
bidoane întregi cu apă. Pro-
bleme asemănătoare ar fi şi 
în Parţa, comună dezlipită de 
Şag acum mai mulţi ani. 

Cu toate acestea, timişore-
nii încă investesc în Şag, aşa 
cum a făcut-o şi consilierul 
local Adrian Pau, care şi-a 
făcut rost de o casă la intra-
rea în localitate. „Am făcut 
un schimb, am avut casă în 
Giroc. Nu mi-a fost frică să 
merg acolo. Într-adevăr, sunt 
probleme care trebuie rezol-
vate, apa curentă de la reţea 
e galbenă, verzuie, nu e bună 
nici de spălat instrumente 
sanitare, darămite de băut. 
Şi când treci pe lângă groapa 
de gunoi miroase îngrozitor, 
dar unde stau eu nu am prea 
mari probleme, pentru că 
vine şi curentul din pădure“, 
ne-a povestit Adrian Pau.

mIOdrAg hOjdA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Studenţii timişoreni reu-
şesc în număr mic să mear-
gă peste hotare să înveţe la 
universităţi străine. Bursele 
Erasmus, prin care sunt cei 
mai mulţi plecaţi, le asigu-
ră la limită traiul în oraşele 
unde învaţă. Tinerii primesc 
sume cuprinse între 300 şi 
500 de euro pentru o lună 
de studiu, din care trebuie 
să-şi achite cazarea, dar şi 
mâncarea. Nu intră în dis-
cuţie banii de cheltuială 
de care fiecare student are 
nevoie, mai ales cei care şi 
doresc să viziteze oraşul în 
care au mers, dar şi pe cele 
din apropiere sau alte zone, 
destinaţii turistice ale Euro-
pei.

Universitatea de Vest din 
Timişoara are un număr de 
aproximativ 25.000 de stu-
denţi. Dintre aceştia, doar 
160 au plecat sau urmează 
să plece pentru trei până la 
12 luni, prin burse Erasmus. 
„Nu ştiu care este motivul 
pentru care pleacă puţini 
studenţi la alte universităţi, 
de la noi întotdeauna au 
fost destul de mulţi. Noi ne 
pregătim să intrăm într-un 
consorţiu european şi posi-
bilităţile de studii în străi-
nătate vor fi pe urmă mult 
mai mari pentru studenţi“, 
a precizat Ioan Talpoş.

De la Universitatea Poli-
tehnica Timişoara au plecat 
89 de studenţi, cu 40 mai pu-
ţini decât în anul universitar 
precedent. UPT are aproxi-
mativ 11.000 de studenţi. 
Cei mai mulţi au ales Italia – 
23, apoi Spania – 16 şi Fran-
ţa – 12. Au venit 28 de tineri 
străini (din Italia - 9, Spania 
– 7 şi Germania – 4). „În do-
meniul tehnic este mai greu 
de urmat un curriculum în 
străinătate pentru că nu în-
totdeauna disciplinele sunt 
în aceeaşi ordine prevăzute 
în planul de învăţământ“, a 
precizat Nicolae Robu, rec-
torul UPT. El a adăugat că 
un alt motiv pentru care pu-
ţini studenţi sunt interesaţi 
de plecarea în străinătate îl 
reprezintă şi valoarea foarte 
mică a bursei: aproximativ 
400 de euro, bani din care 
tânărul trebuie să-şi plăteas-
că absolut toate cheltuielile, 
iar nu toţi studenţii pot fi 
ajutaţi cu bani de acasă.

Universitatea de Medici-
nă şi Farmacie „Victor Ba-
beş“ din Timişoara a trimis 
18 tineri să studieze în stră-
inătate pe parcursul acestui 
an universitar, iar alţi 35 vor 
participa, pentru o lună de 
zile, prin Federaţia Interna-
ţională a Studenţilor Medi-
cinişti, la cursuri, seminarii 
şi alte activităţi, în vara lui 
2012, la universităţi din stră-
inătate. Aproximativ 6.000 

de studenţi sunt înscrişi la 
UMF „Victor Babeş“. Impor-
tant, însă, în cazul acestei 
universităţi este faptul că 
peste 1.000 de studenţi au 
venit din Austria, Germania, 
Franţa sau alte ţări să studi-
eze medicina la Timişoara. 
Motivul pentru care au ales 
acest centrul universitar îl 
reprezinta taxele mai mici 
practicate aici în compara-
ţie cu universităţile de profil 
din statele Uniunii Europe-
ne şi calitatea destul de ridi-
cată a învăţământului.

Nici Universitatea de Şti-
inţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului nu 
stă mai bine la capitolul 
studenţi plecaţi la studiu în 
străinătate. Numărul tine-
rilor care vor învăţa despre 
medicina veterinară în alte 
centre universitare de profil 
din Europa este 45. Cei mai 

mulţi dintre ei, 33, sunt doc-
toranzi, plecaţi prin inter-
mediul unor proiecte finan-
ţate din fonduri europene. 
Este al treilea an consecutiv 
în care un număr important 
de tineri la doctorat urmea-
ză cursuri de specialitate la 
instituţii de învăţănânt su-
perior din alte ţări. La USAB 
învaţă aproximativ 6.000 
de tineri. La Agronomia ti-
mişoreană, cei veniţi prin 
programul Erasmus în ora-
şul de pe Bega fac practică 
la companii timişorene, cu 
care universitatea se află în 
parteneriat.

În cazul tuturor celor 
patru universităţi de stat 
timişorene, puţini studenţi 
reuşesc să plece în străinăta-
te cu burse oferite de statul 
român, de cel francez sau 
altele, numărul acestora fi-
ind de câteva zeci (până în 

zece la nivelul fiecărei din 
cele patru instituţii de învă-
ţământ superior).

Ce spun tinerii plecaţi 
deja în străinătate despre 
faptul că sunt puţini cei care 
aleg această variantă? Mina 
Alexandrescu, coordonator 
la Centro de Practicas Uni-
versitaria din Barcelona, 
care îi consiliază pe tinerii 
studenţi: „Din punctul meu 
de vedere sunt două explica-
ţii pentru care studenţii nu 
pleacă în număr mai mare. 
Primul îl reprezintă slaba 
promovare a programului 
Erasmus. Studenţii nu ştiu 
ce să facă, cum să ajungă sau 
să-şi aleagă o universitate, 
ce drepturi au, ce obligaţii, 
cum să-şi echivaleze credi-
tele când se întorc sau cum 
să-şi găsească o firmă pentru 
practică în afară. Al doilea 
aspect, la fel de important, 
îl reprezintă politica păgu-
boasă a universităţilor. Ele 
au un anumit plafon pentru 
mobilităţi şi alocă limita mi-
nimă pentru a putea trimite 
cât mai mulţi studenţi, în 
loc să aloce 700 de euro pe 
lună şi să trimită mai pu-
ţini. Astfel ajung la efectul 
de bumerang – tot mai pu-
ţini studenţi aleg să plece cu 
Erasmus pentru că nu se pot 
întreţine“, ne spune acesta.

ComunitateComunitate12 

Studenţii timişoreni nu se 
înghesuie să plece cu burse  
la universităţi din străinătate
n Aproximativ 400 de tineri din 50.000 de studenţi din Timişoara învaţă în acest an 
peste hotare. Tinerii primesc sume între 300 şi 500 de euro pentru o lună de studiu

n Groapa de gunoi de la Parţa se va transforma, în următorii ani, cu bani europeni. 
Timişenii din zonă s-ar putea bucura de un parc de agrement sau de un teren golf

studenţii români plecaţi la studiu în străinătate au parte de diverse activităţi

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Parc de agrement 
din groapă de gunoi Bătrâneţe, haine grele? Poate! 

Însă depinde mult şi de „stofa 
genetică“ a persoanei care 
poartă hainele bătrâneţii. Se 
zice că numărul zilelor de viaţă 
pe care le ai de trăit, îţi sunt 
înscrise în codul genetic, încă de 
la naştere. Credinţă populară, 
spune că ursitoarele îţi dau 
lungimea firului vieţii. Bine, 
dar atunci cine ne stabileşte 
„calitatea vieţii“ noastre? Doar 
noi înşine? Când suntem în 
bătrâneţe, avem timp mai 
mult să medităm, să ne facem 
bilanţuri. Oare am avut o viaţă 
frumoasă sau una plină de griji 
şi de lipsuri? Ce ne aşteaptă... 
după? Acum, după ce am trecut 
prin viaţă mai mult sau mai 
puţin creator (poate cu greşeli, 
dar speram constructiv) peste 
diversele etape de şapte ani şi 
când ne apropiem de al zecelea 
ciclu de viaţă (7ani x 10= 77 de 
ani) oare ce aşteptăm mai de-
parte? Interesant este ca Rudolf 
Steiner n-a apucat să prindă 
această perioadă a bătrâneţii. El 
s-a stins la 64 de ani, rămânând 
pururea tânăr. Steiner vorbeşte 
despre bătrâneţe ca despre un 
corolar suprem, ca despre o pe-
rioadă a înţelepciunii maxime. 
Bătrâneţea este văzută ca pe pe 
o pregătire la o nouă renaştere. 
Nu uitaţi, ca Steiner propovădu-
ieşte reîncarnarea. El spune „să 
ne îndreptăm mai întâi atenţia 
între naştere şi moarte; vom 
vedea că viaţa s-a schimbat în 
mod notabil în cursul evoluţiei 
(în ciclurile de şapte ani). Şi 
dacă înţelegem aceasta, vom 
putea de asemenea înţelege 
că au intervenit schimbări şi în 
viaţa dintre moarte şi o nouă 
naştere!“ Dar despre ce fel de 
schimbări poate fi vorba, în 
afară de cele de natura fizică, 
atunci când trupul biologic 
începe să se degradeze? Clar, 
este vorba despre schimbările 
şi trăirile la nivel sufletesc. 
În bătrâneţea profundă, ne 
pregătim pentru marele salt, 
pe care fiecare dintre noi îl 
abordează diferit. Saltul fatidic, 
salt în eternitate, pe care unii îl 
considera doar moarte definiti-
vă şi întoarcere în ţărână, este 
una dintre opţiunile personale 
ale fiecăruia.. Pentru aceştia 
bătrâneţea este doar apusul 
înainte de întunericul veşnic. Ei 
sunt acei bătrâni egoişti, materi-
alişti, ipohondrii şi răutăcioşi cu 
toată lumea. Pentru ei, sfârşitul 
lor, înseamnă sfârşitul... tuturor. 
Sărmani bătrâni ancoraţi în ma-
terial, speriaţi de moarte! Alţii, 
cred cu tărie în viaţa veşnică 
de după moarte şi de trecerea 
lor de pe pământ în rai. Aceştia 
devin „supercredincioşi“ chiar 
bigoţi la bătrâneţe, încercând cu 
disperare câteodată să cumpere 
cu bani „iertări bisericeşti“ pen-
tru păcatele tinereţii. Oricum, ar 
fi, această bătrâneţe profundă 
este perioada unor mari fră-
mântări şi dileme intelectuale 
şi spirituale. Bătrânii maturi, 
au o cu totul altă percepţie a 
timpului. Dacă în tinereţe ne 
gândim în perioade de ani, la 
bătrâneţe număram lunile, 
zilele şi apoi spunem câteodată: 
„a mai trecut o noapte... şi am 
prins o nouă zi!“ Dar, despre 
ce ne aşteaptă după, despre 
moarte şi ce este raiul şi ce este 
iadul, data viitoare.

Bătrâneţea  
matură:  
70-77 de ani

Coriolan 
Gârboni
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Groapa de gunoi de la Parţa se va transforma într-un parc de agrement sau într-un teren de golf

În final, groapa 
de gunoi va fi un 
teren pregătit 
să găzduiască 
terenuri sportive. 
În total, se vor 
cheltui în jur de 5 
milioane de euro.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Istoria gunoiului din Parţa

Groapa de gunoi de la Parţa 
a fost deschisă în 1967, pe 
o fostă cărămidărie. În anii 
’80, acolo nu ajungea foarte 
mult gunoi, însă după 1990 
lucrurile s-au schimbat, pen-
tru ca în 1995, autorităţile 
să constate că deponeul îşi 
ieşise din „perioada de uz“. 
După ani şi ani de proiecte 
şi discuţii, autorităţile au 
decis mutarea deponeului 
de la Parţa la un deponeu 
ecologic în Ghizela, care a 
fost gata abia în acest an.

Noi vrem să facem un 
parc de agrement, cu 
multă verdeaţă. Eu 
unul nu mai sunt de 
acord să se constru-
iască ceva industrial 
în locul gropii de 
gunoi. N-ar fi rău nici 
un teren de golf. 

CONSTANTIN OSTAfICIuC
preşedinte Consiliul judeţean Timiş

Apa curentă de la re-
ţea e galbenă, verzu-
ie, nu e bună nici de 
spălat instrumente 
sanitare, darămite 
de băut. Şi când treci 
pe lângă groapa de 
gunoi miroase îngro-
zitor, dar unde stau 
eu nu am prea mari 
probleme, pentru că 
vine şi curentul din 
pădure. 

AdrIAN PAu
locuitor şag

În domeniul tehnic 
este mai greu în 
străinătate pentru că 
disciplinele nu sunt în 
aceeaşi ordine pre-
văzute în planul de 
învăţământ. 

NICOlAe rObu
rector universitea Politehnica Timişoara

Nu ştiu exact care 
este motivul pentru 
care pleacă puţini 
studenţi la alte uni-
versităţi, de la noi 
întotdeauna au fost 
destul de mulţi. 

IOAN TAlPOş
rector universitatea de Vest Timişoara
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În aceste zile mai marii fot-
balului românesc dau cu sub-
semnatul la DNA. Probabil că 
până şi politicienii s-au cam 
săturat de imaginea hidoasă 
pe care o are acest sport în 
ţară şi străinătate. Asta mai 
cu seamă că 2012 va fi un an 
electoral şi ar cam da bine în 
peisaj puţină curăţenie. Aici 
puterea şi opoziţia s-ar putea 
afla pe un teren comun, 
îmbrăcând aceleaşi tricouri. 
Totul e să nu se ascundă 
mizeria sub preş.
Se pune întrebarea: Cum de 
a fost posibil să se ajungă 
până aici? Răspunsul este 
unul relativ simplu. Intra-
rea în marasm a fotbalului 
românesc se datorează 
acestui adevărat sistem de 
complicităţi instalat încă de 
pe vremea vechiului regim, 
dar menţinut şi perfecţio-
nat de actuala conducere 
fotbalistică. Complicităţi între 
federali şi preşedinţi-patroni 
de cluburi, preşedinţi şi an-
trenori, antrenori şi jucători. 
Nu departe de aceştia se află 
jurnaliştii pupincurişti care 
ani de zile s-au integrat în 
acest sistem, fie pentru faptul 
că nu i-a dus mintea, fie pen-
tru că, ceea ce este mult mai 
grav, s-au dat  cu puterea 
pentru avantaje materiale 
sau de...“reiting“.
Complicităţile pornesc, cum 
scriam mai sus, de jos, de 
la nivelul membrilor afiliaţi. 
Printre aceştia tăcerea este 
cea care face legea. Toţii 
ştiu că sistemul este putred 
şi nefuncţional, dar tac de 
frică sau pur şi simplu pentru 
că sunt aidoma şefilor de la 
Bucureşti. Comitetul executiv 
al ferefelui (refuz să folosesc 
majuscule) funcţionează 
asemenea fostului comitet 
central în fruntea căruia 
se află secretarul general. 
Asociaţiile judeţene de fotbal 
copiază fostele comitete 
judeţene de partid. Alegerile 
se lasă cu quasi-unanimi-
tăţi, iar delegaţii la congres 
votează... ce trebuie. Aşa se 
face că în toate ligile sunt 
acceptaţi cei care pot fi 
oricând o masă de manevră 
şi excluşi cei care, din motive 
diferite, mai ridică vocea, 
pun întrebări şi, culmea, 
acuză conducerea. Complici 
la desfiinţarea Craiovei şi 
retrogradarea Timişoarei 
„granzii“, care se fac de râs 
prin Europa, au avut grijă să 
pună mâna pe jucătorii aces-
tor două cluburi. Interesul 
poartă...fesul.
Prin contrast la masa 
bogătanilor sunt invitaţi 
obedienţii, cei care votează 
„pentru“ necondiţionat. Aşa 
apar formaţii ca: Brăneşti, 
Mioveni, Chiajna şi chiar fosta 
Urziceni. De ce să populăm 
harta fotbalului cu echipe 
din Reşiţa, Timişoara, Arad, 
Oradea, Baia Mare sau Satu 
Mare? Mai bine să ne gândim 
cum să facem loc celor de la 
Dăbuleni, Odobeşti, Panciu 
sau Odobeşti, că de Recaş sau 
Miniş nici nu poate fi vorba.

Sistemul  
complicităţilor

Viorel  
Screciu
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cineMa city
În timp: 13:20, 15:30, 17:40, 20:00, 22:30  

Cei trei muschetari: 13:30, 15:50,  17:00, 
18:10, 20:30,  22:50   

aventurile lui Tintin - secretul licornu-
lui: 13:40, 15:50, 18:00, 20:10, 22:20  

a naibii dragoste: 14:10 

o singură zi: 14:20, 16:30, 19:10  

Ştrumpfii: 14:50 (ro) 

Care-i numărul tău?: 14:50, 17:10  

Pumni de oţel: 16:40, 21:30 

Casa de vis: 18:40, 20:40, 22:40  

Killer elite: Înfruntarea - 19:20 

Johnny english... se întoarce!: 19:20, 
21:30 

Contagion - Pericol nevăzut: 21:40

Joi, 27 oCTombrie
life!Pub: Concert Rockabil
Daos Club: Pet Hope
bugar’d Pub: Concert Fely, Horea & Florin
Play lounge Club: Ladies Night

Vineri 28 oCTombrie
Fratelli: Mihai Margineanu
el Che: Che Guevara costumes
le Cinema: French Riviera rythms
setup: The Call of Cthulhu(USA) Live Rescore 
no name: Muneer & Band feat Doc Slim

sâmbăTă 29 oCTombrie
setup Venue: Concert Grimus, lansare „Egret-
ta“ + Kišobran (Sr)
no name: International Halloween Party
Fratelli: Dj Monsieur Magic Chris

DuminiCă 30 oCTombrie
Porkys: Horror Karaoke Party
no name: No Name Biergarten
life!Pub: Relax Music

spectacole
Teatrul maghiar de stat „Csiky Gerge-
ly“: sala Studio, duminică 30 octombrie, 
ora 19:00, „Omul invizibil“ de Bearbeit-
ung nach Herbert George Wells von Alex 
Halka, prelucrare după Herbert George 
Wells de Alex Halka, in regia lui Alex 
Halka.

Teatrului German de stat Timişoara: 
miercuri 2 noiembrie, ora 19.30, în sala 
Teatrului German de Stat, „Don Carlos“, 
de Friedrich Schiller, în regia lui Alexander 
Hausvater. 

Filarmonica banatul, sala Capitol: joi 
27 octombrie, ora 9 Concert educativ. 
Pianul, harpa şi chitara. Coordonator Sorin 
Petrescu. 

Domul catolic: Concert vocal simfonic, 
joi 27 octombrie, ora 20.00. Dirijor: Walter 
Kindl, solişti: Teodora Ciucur - soprană, 
Maria Iuga - soprană, orchestra simfonică a 
Facultăţii de Muzică din Timişoara.  

Filarmonica banatul, sala Capitol: vineri 
28 octombrie, ora 19: concert simfonic. 
Dirijor Missha Katz din Franţa şi solistul 
Timur Sergeyenia din Germania.  Din 
program: S. Rahmaninov: - Concertul nr. 3 
în re minor op. 30 pentru pian şi orchestră, 
R. Wagner - Preludiu la actul I al operei 
Lohengrin şi R. Strauss:  Suita de concert 
Der Rosenkavalier (Cavalerul rozelor). 

Teatrul naţional Timişoara: vineri 28 
octombrie, ora 19.00, Studio 5, Nu, eu nu 
regret nimic, un concept de Sabina Bijan. 

opera naţională română Timişoara: 
vineri 28 octombrie, ora 19.00, Gală de 
Operă, operetă şi balet în cadrul Congresu-
lui Internaţional de Urologie Rumoro, ediţia 
a II-a Timişoara. 

Teatrul maghiar de stat „Csiky Gergely“: 
joi 27 octombrie, ora 19, Sala Mare, Hamlet, 
spectacol de marionete nonverbal cu 
Sarkadi Bence.

dAN duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Întâlnirile de-a lungul tim-
pului dintre cele două echipe 
au fost crâncen disputate şi 
aproape de fiecare dată s-au 
soldat cu incidente. Dacă 
primul meci ce a opus cele 
două formaţii s-a disputat pe 
vremea când ambele echipe 
„purtau“ alte nume, Ştiinţa 
respectiv CCA, după 1967, 
atât roş-albaştrii cât şi alb-
violeţii s-au luptat de numai 
puţin de şapte ori. Calificările 
s-au împărţit între combatan-
te, astfel că meciul de joi este 
unul de „care pe care“, atât 
în plan strict sportiv, cât şi 
al statisticilor. Steaua a avut 
mai mereu probleme cu Poli 
Timişoara în Cupa României. 
UItima victorie pentru bu-
cureşteni datează din 1992, 
cînd formaţia roş-albastră 
i-a învins pe bănăţeni chiar 
în finală. Pe 24 iunie 1992, 
data acelei finale, în forma-
ţia Stelei evolua Ilie Stan, cel 
care a marcat la penalty-uri 
prima din cele trei lovituri 
de pedeapsă care au adus 
Cupa în Ghencea şi actualul 
antrenor al Stelei. Interesant 
ar fi dacă ar cădea capul teh-
nicianului stelist în cazul eli-
minării echipei din Ghencea. 
Din 1992, Steaua a mai jucat 
cu Poli, în Cupa României, 
doar în 2007, când pe banca 
Timişoarei a stat tot Valentin 
Velcea, atunci bănăţenii  în-
vingând în Giuleşti şi califi-
candu-se în marea finală. Din 
cele opt confruntări dintre 
Steaua şi Poli Timişoara, ste-
liştii au învins de patru ori, 
în timp ce alb-violeţii au reu-

şit să o învingă pe Steaua de 
tot atâtea ori. Această ultimă 
partidă are o conotaţie spe-
cială având în vedere că cele 
două echipe sunt în ligi dife-
rite, dar şi în momente „spor-
tive“ de asemenea diferite. 
Steaua nu se simte deloc bine 
în campionat, iar în Europa 

League şansele pentru primă-
vara europeană sunt aproape 
nule, în timp ce Poli Timişoa-
ra încearcă să-şi regăsească 
jocul bun din pregătiri şi să 
lupte în continuare pentru 
promovare care însă e încă 
foarte departe. Ca o curiozi-
tate, întrebat fiind cum vede 

confruntarea din această fază 
a Cupei României, Helmuth 
Duckadam a declarat că e 
convins de succesul echipei 
sale chiar dacă Steaua nu a 
reuşit să dezintegreze total 
echipa bănăţeană. În urmă 
cu câteva zile, preşedintele de 
imagine al Stelei, era convins 

că Laszlo Sepsi şi Dorin Goga 
puteau ajunge în tabăra roş-
albastră chiar înaintea meciu-
lui din Cupă. Acest lucru nu 
s-a întâmplat pentru că cei 
doi patroni nu s-au înţeles la 
bani astfel că atât Goga cât şi 
Sepsi vor apărea în distribuţia 
de start a echipei alb-violete. 
„Ne-am fi dorit să jucăm cu 
altă echipă, dar asta e. Sunt 
convins totuşi că ne vom ca-
lifica. Atuul nostru este va-
loarea. Timişoara nu mai este 
cea de pe locul doi, au mai 
rămas doi-trei jucători. Poa-
te până la meciul direct mai 
luăm câţiva jucători de la ei. 
Va fi un meci interesant, n-ar 
trebui să avem probleme de 
calificare. Mi-ar fi plăcut să 
jucăm mai aproape de Bucu-
reşti pentru că este o depla-
sare lungă“, spunea imediat 
după tragerea la sorţi Helmu-
th Duckadam.

Poli neînvinsă de 
Steaua în Cupă din ‘92

librăria Cărtureşti: joi 27 octombrie, ora 18.00 
expoziţie Noni The Goat. Expoziţiei personale de 
grafică/pictură al artistului timişorean „Noni“. 

Papillon Café: expoziţia de  grafică  a  tinerei  
artiste  Bianca  Gădean, Schimbări de stare. 
Expoziţia va sta pe simeze în perioada 27 octom-
brie – 24 noiembrie 2011.

Cuib d’arte: vă invită joi, 27 octombrie, la fie-
care două săptămâni să intraţi în lumea cărţilor 
împreună cu Bogdan Munteanu şi invitaţii săi: 
cuib de lectură, dialog, interpretare, premii.

muzeul de artă - Palatul baroc: expoziţia 
„Mutterland Wort“, ce poate fi vizitată până în 6 
noiembrie.

muzeul memorialul revoluţiei: Strada E. 
Ungureanu, Nr. 8. Program de vizitare de luni 
până vineri: 08.00-16.00

institutul Francez Timişoara: expoziţia Am-
bronay - alt sat, altă poveste. Expoziţia poate fi 
vizitată până în 5 noiembrie.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

n Scorul general al întâlnirilor dintre cele două echipe în Cupa României este 4-4

transformers 3

horoscop
BerBec
Trebuie să fiţi 
conştient nu 
doar de talentele 
dumneavoastră, 
nu doar de abili-
tăţile practice, ci şi 
de trăsăturile de 
caracter pe care 
vă puteţi sprijini 
acum (dârzenie, 
creativitate, efici-
enţă, îndrăzneală, 
sinceritate, spon-
taneitate, transpa-
renţă, onestitate, 
curaj), care pot să 
vă ajute în acest 
moment.

taur
Este o perioadă 
în care împăcaţi 
cu persoane cu 
care nu v-aţi 
înţeles şi reali-
zaţi, alături de 
membrii familiei, 
diverse proiecte 

prin care con-
fortul în casă se 
îmbunătăţeşte.

Gemeni
Vine o perioadă 
în care sunteţi 
deschis şi comu-
nicativ, vă deschi-
deţi către oameni, 
aducând în viaţa 
voastră diverse 
persoane ce vin 
cu un suflu nou 
de energie.

rac
Perioada viitoare 
este cea a câşti-
gurilor în harta 
dumneavoastră. 
Profitul nu vine 
dintr-o calitate a 
muncii mai mare, 
ci din capacitatea 
de a specula mai 
bine oportunităţile 
şi şansele pe care 
le aveţi.

leu
Dacă negociaţi un 
aspect important, 
veţi fi mai abil 
şi mai dibaci în 
aceste discuţii şi în 
felul în care puneţi 
întrebările şi vă 
asiguraţi confortul 
financiar.

Fecioară
Informaţii ne-
aşteptate, după 
care nici măcar 
nu alergaţi, 
pot veni în zi-
lele următoare: 
persoane care vă 
complimenteaza 
şi vă ajută, care 
vă recomandă 
altor persoane 
importante, de 
ajutor pentru voi 
sunt un câştig 
pe care îl puteţi 
obţine fără prea 
mult efort.

Balanţă
Răbdare şi înţele-
gere cu cei din jur. 
Nu lăsaţi proble-
mele personale 
şi ambiţiile să 
intervină între 
dumneavoastră şi 
persoana iubită. 
Certurile nu ajută 
cu nimic, nimănui. 
Fiţi înţelegător!

scorpion
Demersurile voas-
tre şi relaţiile cu 
superiorii au suc-
ces şi în felul aces-
ta zona câştiguri-
lor apare în prim 
plan, în sensul că 
puteţi discuta de 
bani, puteţi stabili 
o sumă, puteţi 
să luptaţi pentru 
drepturile financi-
are sau vă puteţi 
impune un onora-
riu mai mare. 

Săgetător
Dacă trebuie să vă 
raportaţi la lucruri 
exacte, la aspec-
te obligatorii, 
atunci trebuie să 
folosiţi mult mai 
ingenios, mult 
mai original, mult 
mai creativ legile, 
regulamentele, 
relaţiile şi toate 
elementele abso-
lut obligatorii ce 
ţin de dumnea-
voastră.

capricorn
Atenţie la parte-
nerul de viaţă şi 
proiectele sale, 
dar şi la alţi mem-
brii ai familiei, 
care vă pot face 
propuneri pentru 
o investiţie comu-
nă. S-ar putea ca 
neliniştile unei 
persoane din 

familie, la care 
ţineţi foarte mult, 
să fie alinate.

VărSător
Se apropie o 
perioadă în care 
primiţi invitaţii 
la evenimente şi 
puteţi fi în cen-
trul atenţiei dată 
participaţi la un 
eveniment. Vă 
puteţi bucura de 
apreciere şi popu-
laritate.

Peşti
Ştiţi să stimulaţi şi 
imaginaţia, dar şi 
dorinţa de parti-
cipare şi chiar de 
sacrificiu a oame-
nilor de care aveţi 
nevoie pentru a 
vă atinge obiecti-
vele sau pentru a 
rezolva o anumită 
sarcină.

În timp

într-o societate a viitorului 
în care timpul a devenit un 
fel de monedă, iar durata 
vieţii ţi-e limitată numai 
de suma din contul din 
bancă, un tânăr încearcă să 
schimbe ordinea presta-
bilită a lucrurilor. acuzat 
pe nedrept de crimă, Will 
salas vrea să transforme 
în istorie prezentul, în care 
cei bogaţi pot trăi practic 
la nesfârşit, în timp ce 
săracii ca şi el trebuie să 
cerşească, împrumute şi 
fure minute pentru ca ziua 
de mâine să-i prindă în 
viaţă...acţiunea filmului se 
petrece undeva în viitor 
unde procesul de îmbătrâ-
nire a fost schimbat. într-o 
societate a viitorului în 
care timpul a devenit un 
fel de monedă, iar durata 
vieţii ţi-e limitată numai 

de suma din contul din 
bancă, în care cei bogaţi 
pot trăi practic la nesfâr-
şit, un tânăr încearcă să 
schimbe ordinea prestabi-
lită a lucrurilor. acuzat pe 
nedrept de crimă, atunci 
când a moştenit o avere de 
timp de la un bărbat mort 
de clasă superioară Will 
salas vrea să transforme în 
istorie prezentul. timberla-
ke s-a arătat bucuros că a 
avut ocazia să joace într-o 
peliculă cu numeroase mo-
mente de acţiune, menţio-
nând că acesta a fost unul 
dintre visele sale încă din 
copilărie. Filmul are o dis-
tribuţie formată din Justin 
timberlake, amanda sey-
fried, Cillian murphy, olivia 
Wilde, alex pettyfer, Johnny 
galecki, matt Bomer, şi 
Vincent Kartheiser.

Joi 27 octombrie
Cerul va fi mai mult însorit. 
Minima: 2˚
Maxima: 16˚

Vineri 28 octombrie
Cerul va fi însorit.
Minima: 1˚
Maxima: 16˚

Sâmbătă 29 octombrie
Cerul va fi însorit. 
Minima: 1˚
Maxima: 15˚

Duminică 30 octombrie
Cerul va fi însorit.
Minima:  -1˚
Maxima:  16˚

Luni 31 octombrie
Cerul va fi  
parţial înnorat.  
Minima: 1˚
Maxima: 16˚

marţi 1 noiembrie
Cerul va fi  
parţial însorit.
Minima: 3˚
Maxima: 16˚

miercuri 2 noiembrie
Cerul va fi parţial  
însorit. Posibile  
averse de ploaie,  
lapoviţă şi ninsoare. 
Minima:  2˚
Maxima:  17˚

meteo

sorin Cîrţu a antrenat la Timişoara în 2006

Sorin Cîrţu, debut „alb“ la Poli chiar împotriva Stelei
dAN duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Unul din antrenorii care 
şi-a pus amprenta asupra 
echipei de pe Bega în acea 
perioadă a fost Sorin Cîr-
ţu. Tehnicianul Stelei şi al 
CFR-ului Cluj, la un mo-
ment dat, şi-a trecut de-a 
lungul timpului în CV şi 12 
meciuri pe banca lui Poli 
Timişoara pe care a antre-
nat-o în 2006. Sorinaccio 
a debutat pentru bănăţeni 
chiar împotriva Stelei, într-
un meci care s-a terminat 
0-0. În cele trei luni petre-

cute pe banca Timişoarei, 
Sorin Cîrţu a obţinut cinci 
victorii, patru egaluri şi trei 
înfrîngeri. În derby-uri nu 
s-a descurcat foarte bine, 
obţinînd o victorie împo-
triva CFR-ului (3-1), a fost 
învins în Ştefan cel Mare (1-
3) şi a mai scos două remi-
ze albe cu Steaua şi Rapid, 
ambele pe teren propriu. 
Plecarea sa a stârnit multe 
controverse în jurul clubu-
lui, la vremea respectivă 
speculîndu-se că Gheorghe 
Chivorchian nu l-ar mai fi 
dorit pe acesta. Chiar dacă 
preşedintele Politehnicii nu 

ocupa nici o funcţie în ca-
drul clubului, surse din 
acea vreme susţin că acesta 
nu l-ar mai fi vrut pe Cîrţu 
la cârma echipei. La câteva 
zile după plecarea lui Cîrţu, 
patronul bănăţenilor a spus 
că Sorinaccio a părăsit echi-
pa din cauza unor proble-
me de sănătate: „A leşinat 
la ultimul său meci al lui, 
cu Pandurii. Mi-era teamă 
că poate păţi ceva mai rău 
pentru că scena s-a întâm-
plat chiar sub ochii mei“.

meCI  SCOr  AN   fAză

CCA - ştiinţa Timişoara 3-1  1951 semifinale
Steaua - Poli Timişoara 2-1  1967-68 optimi
Poli Timişoara - Steaua 2-1  1971-72 şaisprezecimi
Poli Timişoara - Steaua 3-1  1973-74 semifinale
Steaua - Poli Timişoara 0-0 (5-4 d.pen.) 1974-75 optimi
Poli Timişoara - Steaua 2-1  1979-80 finală
Steaua - Poli Timişoara 1-1 (3-2 d. pen.)  1991-92 finală
Poli Timişoara - Steaua 1-0  2006-07 semifinală

rezUltatele Celor opt ConFrUntări din CUpă dintre poli Şi steaUa

Vs
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Cândva am să poves-
tesc despre şansa pe 
care am avut-o, de 
a-l întâlni pe regele 
Mihai. M-a fascinat 
scurta discuţie purta-
tă la castelul Săvâr-
şin, cândva, într-un 
Crăciun… Cel mai 
mare român, neam-
ţul Carol I, a clădit 
România modernă.  
Astăzi e atât de uşor 
să vorbeşti despre 
regalitate, e chiar 
o modă să o faci… 
Toate televizunile se 
înghesuie să prindă 
imagini, talk-showuri, 
reportaje monarhice. 
Fără frica anilor ’90. 
Am prins frica aia… 
Azi e târziu. Atunci, 
în ’90-’91 când încă 
se mai putea, prea 
puţini aveau curaj… 
Prin ’90 şi ceva, încă 
puşti fiind, am fost 
sancţionat şi muştru-
luit aspru pentru că 
am crezut în monar-
hie, într-o lume a 
„oamenilor de bine“… 
Cât de repede i-aţi 
uitat pe „oamenii de 
bine“. Din lehami-
te n-am să le scriu 
numele „oamenilor 
de bine“ cu care eu 
m-am „accidentat“ 
atunci. Îi reîntâl-
nesc adeseori prin 
Timişoara, culmea, 
unul a devenit chiar 
simpatizant regal… 
Din respect, insă, ma 
înclin în faţa celor ce 
nu mai sunt şi care 
ATUNCI, când era 
greu, au crezut… Nelu 
Crăciun, George Şer-
ban, Ion Monoran… 
ATUNCI încă se putea, 
dar atunci România 
striga „Afară, afară 
cu regele din ţară.“… 
Era o ţară a „oameni-
lor de bine“… 
Am găsit pe net o 
fotografie uimitoare, 
făcuta la Castelul 
Peleş… Regele, intr-un 
jeep US Army, cobo-
rând treptele Peleşu-
lui.  Astăzi poza ar fi 
fost pe prima pagina 
a ziarelor şi deschi-
dea buletinele de 
ştiri. Cum ar comenta 
presa de azi, poza? 
Mondenul din 1944…

Oamenii de bine

Dan  
Negru

OPINIe
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Prefectul stă 
în... câmp

Mircea Băcală locuieşte 
în câmp. Reprezentantul 
guvernului în teritoriu i-a 
deschis uşa unui recen-
zor, surprins de faptul 
că numărătoarea a ajuns 
aşa de repede la el. „Eu 
am fost recenzat şi stau 
în câmp. Aşa este, în faţă 
am câmp, în spate am tot 
câmp. Mă bucur că a ve-
nit la mine, pentru că nu 
stau deloc aproape de cen-
tru, nu avem nici mijloa-
ce de transport în comun 
în zonă“, le-a spus Băcală 
jurnaliştilor la conferinţa 
de presă. Mircea Băcală s-a 
mutat de curând undeva 
la ieşirea din Timişoara, 
pe Calea Aradului. În plus, 
prefectul se luptă de un 
an de zile să facă rost de 
autorizaţie de construcţie 
pentru a-şi construi un ga-
raj în care să-şi ţină Merce-
desul personal. 

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

mircea băcală

Pasionat de afaceri, 
pictură şi vânătoare, 
preşedintele Camerei 
de Comerţ, Industrie 
şi Agricultură Timiş, 
Georgică Cornu îşi îm-
bogăţeşte, de la an la 
an, „panopliile“ celor 
trei autentice modus vi-
vendi. Dacă în afaceri a 
reuşit să-şi apere firme-
le de colţii crizei, fără 
să suporte prea mari 
daune colaterale, iar 
pasiunea pentru pictu-
ră şi-o „hrăneşte“ prin 
achiziţionarea unor ta-
blouri de zeci de mii de 
euro aparţinând artişti-
lor plastici locali, hob-
by-ul vânătorii şi-l men-
ţine la cote ridicate şi 
cu ajutorul prietenilor 

şi angajaţilor. Dacă 
anul trecut, când a îm-
plinit 55 de ani de via-
ţă, prietenii i-au dăruit 

o performantă lunetă 
cu infraroşii, pentru 
căutarea febrilă şi do-
borârea prăzii pe timp 

de noapte, în acest an, 
cei care au participat la 
aniversarea zilei sale de 
naştere au pus mână de 
la mână şi l-au cadorisit 
cu o carabină de vână-
toare de precizie ma-
ximă. Strategii care au 
participat la petrecerea 
din urmă cu o lună, de 
la CRAFT, au avansat 
ideea că prima verifi-
care a performanţelor 
carabinei va fi făcută 
anul viitor, cu prilejul 
alegerilor locale, când 
este posibil să se ia în 
„target“ chiar fotoliul 
de primar al oraşului.

Georgică Cornu se înarmează

Anchetele DIICOT au nevoie 
de jurnalişti sub acoperire?
Fostul procuror-şef al 
Direcţiei de Investigare 
a Infracţiunilor de Crimă 
Organizată şi Terorism 
(DIICOT) Timiş, Carmen 
martinov (foto) pare să 
fi înţeles, în sfârşit, după 
escaladarea unei dispu-
te mai vechi cu un zia-
rist, că întreţinerea unei 
relaţii de colaborare cu 
reprezentanţii celei de-a 
patra putere în stat, 
presa, poate fi benefică 
de ambele părţi. Astfel, 
pe lista simpatiilor sale 
în rândul jurnaliştilor 
locali a fost trecut, de 
dată recentă, un free-
lancer fără prea multe 
obligaţii deontologice, 
pe blogul căruia au în-

ceput să apară diverse 
informaţii cu greutate în 
economia unor dosare, 
cum ar fi stenograme 
de interceptări telefo-
nice, detalii din lumea 
investigatorilor sub 

acoperire sau numele 
vipurilor ajunse în zona 
de foc a investigaţiilor. 
Sigur că aceste infor-
maţii se află în dosarele 
penale finalizate cu 
rechizitorii şi pot fi 

„accesate“ în arhivele 
instanţelor de judecată, 
însă problemele apar 
atunci când „pe surse“ 
sunt scăpate informaţii 
din spatele anchetelor 
în curs. Cârcotaşii din 
zona serviciilor secrete 
compară acest stil de 
lucru cu alimentarele 
din perioada comunistă, 
când pe uşa din faţă era 
pus lacătul, iar în spate 
produsele cu dever 
erau vândute pe sub 
mână şi la un oarecare 
suprapreţ...

georgică Cornu


