
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni 
Timişoara, în parteneriat cu Fundaţia Konrad 
Adenauer, biroul din Bucureşti, şi Asociaţia 
Naţională a Birourilor de Consiliere pentru 
Cetăţeni, vă invită să participaţi la dez-
baterea „Europa în dialog cu cetăţeanul! 
Parlamentul european în anul combaterii 
sărăciei şi a excluziunii sociale”.
Dezbaterea va avea loc vineri, 23 aprilie, 
la Hotel Timişoara din Str. Mărăşeşti nr. 1-4, 
începând cu ora 11.
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Baderca, bodyguardul  
patronului de la Poli,  
închis pentru şantaj
Un important lider al lumii  
interlope din partea de vest 
a ţării s-a predat poliţiei timiş 
pentru a fi încarcerat.   
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Nu este timişorean  
care să nu  
înjure primăria!
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Cornu, preşedinte  
al Camerei de  
Comerţ timişoara

11

Prognoza în weekend - 23 - 25 aprilie
Duminică
20o C

Sâmbătă
20o C

Vineri
15o C
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Ziua Pământului – 22 aprilie. 10

Concert Simfonic
Facultatea de Muzică, din cadrul Universităţii 
de Vest, sărbătoreşte 20 de ani de la 
reînfiinţarea ei. Cu acest prilej, timişorenii 
se pot bucura de un concert simfonic, 
duminică 18 aprilie, de la ora 19, susţinut de 
orchestra simfonică a facultăţii de muzică. 
Programul spectacolului cuprinde muzică 
din filme celebre, concertele pentru pian şi 
orchestră şi pentru harpă şi orchestră de C. 
Saint-Saens şi Uvertura fantezie Romeo şi 
Julieta de Ceaikovski. Dirijor Sabin Pautza. 
Intrarea este liberă.

Timp liber - pagina 14
Concert Suie Paparude
Setup Venue, sâmbătă, 24 aprilie, ora 01

Ce nu ţi-e CLeAR? radu  
Nicosevici

Grupurile de  
„interese“ pot face 

miracole pentru 
Timişoara 6

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

15

CĂLIN CATANĂ
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

De câte ori nu aţi venit acasă, obosit după o zi căl-duroasă, şi singurul lucru pe care vi l-aţi dorit a fost să săriţi într-o piscină? Piscina este un element destul de costisitor al unei case, aşa-dar în decizia de a construi o piscină trebuie neapărat să consultaţi specialişti în domeniu.
Claudiu Pascu, mana-gerul Hydroline, cea mai mare firmă din branşă în partea de vest a ţării, de-clară că cel mai important criteriu după care trebuie să se orienteze clientul este portofoliul de lucrări al firmei constructoare: „Există pe piaţă o grămadă de firme, nou înfiinţate, fără o experienţă în spate, despre care clienţii nu pot avea o certitudine că vor mai exista în următorii ani, să le poată oferi şi o între-ţinere corespunzătoare a piscinei”.

Bazându-se pe sloganul „Cea mai bună reclamă este clientul mulţumit”, Hydroline este o compa-nie în continuă dezvoltare, căutând mereu produse şi 

tehnici de producţie noi. Interbad 2004 – Stuttgart, Piscine 2006 – Lyon, BCN Piscine 2007- Barcelona, Aquanale 2007- Koln, sunt numai câteva nume de expoziţii la care cei de la Hydroline au participat în tentativa de îşi perfecţiona serviciile.  
Forma, finisajul şi meto-da de construcţie ale unei piscine sunt elemente de-cisive, dar nu şi cele care vor determina confortul piscinei. Echipamentele şi accesoriile sunt până la urmă cele ce transformă o piscină obişnuită într-o ade-varată oază de plăcere şi ră-coare. Suma investită într-o piscină nu depinde doar de dimensiunile acesteia, ci mai ales de metoda de con-strucţie aleasă şi, bineînţe-les, de nivelul finisării. În funcţie de metoda de con-strucţie aleasă există două tipuri de piscine: din beton şi piscine prefabricate. Este bine cunoscut că o piscină din beton este mai scum-pă faţă de una construită din prefabricate, însă şi în cadrul aceleiaşi metode de construcţie, există o dife-renţă de preţ între piscine cu skimmer (nivel de apă 

sub bordura piscinei) şi pis-cine cu luciu de apă (revăr-sare peste bordura piscinei într-un canal perimetral).Piscinele prefabricate din panouri modulare se bucură de o tradiţie mon-dială şi au fost adoptate de cele mai mari companii de specialitate în domeniul piscinelor. În decursul a câteva decenii, au fost in-stalate cu succes mii de astfel de piscine, funcţio-nând în aceleaşi condiţii până în prezent. Piscinele sunt compuse din panouri modulare realizate din po-limeri structuraţi, având o rezistenţă comparabilă cu cea a metalului, doar că nu se oxidează, nu putrezesc, nu se degradează. Din acest motiv, piscina are o durată de viaţa nelimitată, polime-rul structurat bucurându-se de o aplicaţie foarte largă în industria aeronautică, mili-tară, transporturi etc. Piscinele prefabricate montate de către Hydroline, marca Coast pool sunt pro-duse în Franţa, de către unul dintre cei mai renumiţi pro-ducători de echipamente de piscină din Europa.După terminarea con-strucţiei propriu-zise, pen-

tru a vă putea bucura cu adevărat de piscină, trebu-ie ca apa să beneficieze de un tratament chimic şi de o filtrare corespunzătoare. Hydroline pune la dispozi-ţia clienţilor numai soluţii ale unor mărci consacrate, care şi-au demonstrat efici-enţa de peste un deceniu în toată Europa. Cei mai mulţi dintre clienţii Hydro-line sunt persoane destul de ocupate, şi nu mai au timp şi de întreţinerea pis-cinei. Aşadar, un element important în alegerea con-structorului piscinei este şi posibilitatea acestuia de a oferi clienţilor asistenţa şi întreţinere respectivei pis-cine. „Nu recomand timişo-renilor, spre exemplu, să îşi aleagă un constructor care are sediul la câteva sute de km faţă de ei, şi căruia să nu îi poată cere ajutorul în cazul diferitelor probleme care pot să apară ulterior”, ne-a sugerat Claudiu Pascu.Hydroline mai pune la dispoziţia clienţilor săi căzi cu hidromasaj de exterior, saune finlandeze, cabine cu infraroşu şi mobilier speci-al pentru grădină, oferind astfel un pachet de relaxare complet.
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Construcţia şi întreţinerea piscinei
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Eco & Deco

Cipalser – lider în extracţia agregatelor de carieră

Situată la numai 38 de km faţă de Timişoara, localitatea Lucareţ adăposteşte cea mai importantă rezervă de bazalt de înaltă puritate din vestul ţării. Format cu un milion de ani în urmă, după erupţia unui vulcan din zonă, zăcământul de bazalt de aici este unul de înaltă densitate, fapt datorat poziţiei geograice ideale ce a eliminat prezenţa tufului şi a cenuşei vulcanice din zăcământ. 
Calitatea deosebită a bazaltului extras de aici a atras în zonă un investitor în domeniul materialelor de construcţii. Astfel a luat iinţă compania Cipalser, în 1998, cu domeniul principal de activi-tate „extracţia pietrei pentru construcţii”. Materialul extras din cariera de la Lucareţ a ajutat societatea Cipalser să se impună pe poziţia de lider în ceea ce priveşte extracţia şi comercializarea agregatelor de carieră în zona de vest a ţării. Procesul tehnologic impune concasarea materiei prime (piatra brută) cu utilaje speciice, în urma acestei ope-raţiuni rezultând produsul init, de diferite dimensiuni, la standarde europene.În cadrul irmei îşi desfăşoară activitatea peste 150 de anga-jaţi, cu pregătire de specia-litate, adecvată domeniului de activitate desfăşurat, so-cietatea iind în permanenţă 

preocupată de îmbunătăţirea calităţii serviciilor. Societa-tea respectă standardele europene actuale, impuse de certiicările obţinute: Sis-temul de Asigurare a Calităţii ISO 9001/2001; Sistemul de Management de Mediu ISO 14001/2005; Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale OHSAS 18001/2004.Urmare a oportunităţilor apărute pe piaţă, societatea Cipalser şi-a diversiicat obiectul de activitate, inclu-zând în portofoliul propriu lucrări de construcţii civile, construcţii de drumuri, plat-forme, construcţii speciali-zate (canalizări, alimentări cu apă, construcţii metalice, lucrări de infrastructură). Aceste activităţi, bine co-ordonate şi executate, i-au permis irmei să cucerească un important segment de piaţă, fapt relectat atât în creşterea cifrei de afaceri, cât şi în colaborările cu instituţii precum: SC Drumuri Judeţe-ne SA; SC Drumuri Municipale SA; SC Smithield Ferme SRL; SC Drumuri şi Poduri Banat Timişoara.
Toţi aceşti factori, la care se adaugă experienţa acumula-tă în mai bine de un deceniu de activitate, fac din SC Cipal-ser SRL un nume de rezonan-ţă în domeniul contrucţiilor şi extracţiei de piatră.

Sfaturi pentru îngrijirea grădinii
Ziua Pământului – 22 aprilie

aturală vs textil pagina 8

pentru îngrijirea grădinii

OANA ADAmESCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Amplasate strategic şi de-
numite prietenos şi „bio” 
conform trendului, toaletele 
ecologice ale Timişoarei, deşi 
aparent sunt pentru folosin-

ţă gratuită, ne costă cam 1,5 
milioane de euro, aceasta este 
suma cotractului-cadru licitat 
în luna ianuarie a acestui an, 
pentru o perioadă de 24 de 
luni. Cum s-a ajuns aici, ca 
un oraş de cinci stele să nu 
beneficieze de grupuri sani-

tare publice, cu apă curentă, 
etalon al civilizaţiei încă de 
pe vremea Imperiului Roman, 
ci cutii de plastic, fără apă, 
mini-fose neracordate la ca-
nal, depozite de fecale ampla-
sate generos pe tot teritoriul 
oraşului? Cum circulă banul 

public „ecologic” în natură, 
la societăţi din Bucureşti şi 
Constanţa şi cum ne-a costat 
acest serviciu urât mirositor 
peste 2,5 milioane de euro în 
ultimii 5 ani?
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mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

Oare n-ar fi cazul 
să luăm o pauză să 
reconsiderăm ceea  
ce ne înconjoară? 3

27 august 1884…
Cea mai catastrofală 

erupţie vulcanică  
din istorie…  16

Eugen  
manole

Nu ne mai luaţi de 
tâmpiţi. Cimitirele, 

sunt pline de oameni 
de neînlocuit! 4

toaletele publiCe, o afaCere de 4 milioane de euro

„Nevoile” timişorenilor  
cu bani grei se ţin

sporT
Poli - CFR 1 - 1
dan alexa a marcat  
golul egalizator  
în minutul 98  
al partidei.

Dezbatere publică

Experţii contabili, în 
război cu ministerul 
Dezvolării
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Suntem atât de obişnuiţi că tot ce 
ne înconjoară se petrece cu viteza 
gândului, ca-n poveşti (sau în 
varianta lor modernă, în literatura 
de science-fiction), încât renun-
ţăm cu grabă şi fără regrete la 
vechile tehnologii, la vechile rute 
de deplasare, la vechile obiceiuri. 
Ne facem curăţenia de sezon şi 
ne debarasăm, repede-repejor 
de tot ce pare a fi „de pe vremea 
bunicii”. Ce nevoie avem de hărţi, 
când există GPS, de ce trebuie să 
ştim să mai frământăm cozonac, 
când există miraculoasa maşină 
de făcut produse de panificaţie 
(cu reţetar cu tot) sau de ce am 
scrie scrisori „clasice” când există 
e-mail? Invidiem până la lacrimi 
sistemul medical din ţările ultra-
tehnologizate, unde doctorul 
este o prelungire a programelor 
computerizate şi aproape că nici 
nu mai pune mâna pe pacient să-i 
spună ce are. Ne uităm chiorâş 
la dubla evidenţă din instituţiile 
publice – cea scrisă în registre 
de funcţionari, în paralel cu cea 
introdusă pe calculator. Şi ne 
fericim că au apărut cursele de 
avion low cost, ca să ajungem 
repede şi ieftin la orice destinaţie. 
Ei bine, la scurt timp după „ora 
Pământului” iubita noastră plane-
tă ne-a arătat ce înseamnă viteză, 
tehnologie şi răgaz. Şi-a luat, fără 
să ne avertizeze, fără să avem ce-i 
face, pauza de ţigară prin Islanda, 
forţându-ne să asistăm, nepu-
tincioşi, la exerciţiul  de lucru în 
regim lent, de sfârşit de secol XIX. 
Şi la Timişoara sute de pasageri 
au contribuit la numărul fabulos 
de 1 miliard de oameni aflaţi în 
mişcare, dependenţi de avion în 
aceste zile. Practic, vorbim despre 
unul din şase locuitori ai planetei! 
Şi aici am văzut cum se dilată 
timpul, forţând reconsiderarea 
atitudinii faţă de ceea ce e vechi 
(şi zicem, aproape automat, şi 
„demodat”). Deocamdată am fost 
atenţi doar la deplasările oame-
nilor. Dar sunt în continuare mii 
şi milioane de scrisori, pachete, 
mărfuri care aşteptau transportul 
rapid şi se acumulează în depozi-
tele de tranzit. Sunt frâne pe care, 
din cauza vulcanului islandez, le 
vedem puse şi nu ştim cum să le 
deblocăm. Oare n-am renunţat 
prea devreme la lucrurile bunicii? 
Oare n-ar fi cazul să luăm o pauză 
– nu neapărat de ţigară -, dar cât 
să reconsiderăm şi să re-valorizăm 
ceea ce ne înconjoară? În graba de 
a prinde în zbor clipa care trece, 
uităm s-o trăim pe cea pe care o 
avem. Aeroportul nostru s-a redes-
chis şi lumea respiră uşurată, deşi 
efectele celor câteva zile de blocaj 
le vom resimţi (chiar dacă n-am 
fost călători) multă vreme de 
acum înainte. Norul de praf care 
a „măturat” pe deasupra Europei 
ne obligă să ne gândim că, poate, 
ar trebui să grăbim moderniza-
rea traficului feroviar şi rutier, să 
găsim resurse în care să-şi facă 
loc şi păstrarea unor alternative 
de lucru mai puţin rapide, dar 
verificate şi rafinate în secole de 
evoluţie, să ne reînvăţăm mintea 
să opereze în ritmurile naturii. 
Asta dacă avem înţelepciunea s-o 
facem. Altminteri, sigur, pauza s-a 
terminat şi putem relua totul de 
unde a rămas, cu fragilitatea pe 
care nici n-o bănuiam în admira-
ţia pentru vitezele secolului XXI.

Pauză de-o  
ţigară

Mariana Cernicova
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Fecalele  vor costa 1,5 milioane 
de euro în următorii doi ani
OANA ADAmESCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Acum 20 de ani acest 
serviciu aparţinea Grupului 
de Întreprinderi de Gospo-
dărie Comunală şi Locativă 
(GIGCL), iar după Revoluţie, 
odată cu scindarea acestora, 
„răţuşca cea urâtă” a salu-
brităţii n-a fost dorită de ni-
meni datorită rentabilităţii 
mici. A trecut pe la actualul 
Retim, iar acum este în sub-

ordinea primăriei - Direcţia 
Patrimoniu, Serviciul public 
de administrare locuinţe 
şi utilităţi. Din cele opt to-
alete existente în 1989, în 
anul 2004 mai existau 5, 
insuficiente pentru un oraş 
de anvergura municipiului 
Timişoara, astfel că munici-
palitatea a fost „sedusă” de 
oportunitatea apărută prin 
SC Toi Toi & Dixi SRL care 
a oferit gratuit pentru o pe-
rioadă de 2 luni un număr 

de 24 de toalete ecologice 
amplasate în 12 locaţii pe 
raza urbei. Pomana căzută 
din cer, dreasă cu un studiu 
de impact realizat de aceeaşi 
societate bucureşteană au 
dus la câştigarea licitaţiei 
privind amplasarea şi între-
ţinerea toaletelor ecologice 
pe teritoriul Timişoarei. În 
doi ani au fost amplasate 77 
de bucăţi cu costuri pe mă-
sură: chiria percepută era de 
15 euro/zi, iar întreţinerea şi 

vidanjarea 52 euro/lună, 
acumulând un total anual 
de vreo 463.000 de euro... 
Cam aceasta este suma me-
die cheltuită în ultimii 5 ani 
pentru cutiuţele care „te sca-
pă de nevoi”, ajungându-se 
în total la vreo 2 milioane şi 
jumătate de euro. 

excremente...  
la bani mărunţi

După epopeea cu societa-
tea bucureşteană, a urmat 

un episod cu o firmă din 
Constanţa, SC Envirotech 
SRL, şi după mai multe lici-
taţii şi contestaţii, în luna 
februarie a acestui an, avem 
în sfârşit, un contractant lo-
cal: SC Domus Company SRL 
Timişoara. 

Acest contract-cadru în 
vigoare are o valoare de 
5.012.579,48 lei fără TVA 
şi prevede un minim de 
101 bucăţi toalete lunar, 
care pot fi suplimentate în 

În ultimii cinci 
ani toaletele 
ecologice au 
„stors“ din bu-
getul local nu 
mai puţin de 
patru miloane 
de euro.

funcţie de festivaluri şi 
cumetrii la un maxim de 
155 bucăţi/lună. Costul de 
închiriere a unei toalete 
este de 8,51 lei/zi, iar în-
treţinerea costă 41,5 lei/
cabină. Adică la un mi-
nim de 101 toalete, muni-
cipalitatea cheltuie lunar 
18.500 euro, iar la apogeu 
suma lunară se ridică la 
66.000 euro pentru un nu-
măr 155 toalete.

În funcţie de numă-
rul toaletelor, în Caietul 
de sarcini s-a stabilit un 
număr de 31.000 până 
la 70.000 de servicii de 
întreţinere şi curăţare, 
adică de trei ori pe săptă-
mână pentru fiecare toa-
letă.  Această operaţiune 
presupune, conform ace-
luiaşi document, urmă-
toarele acţiuni: vidanjare 
rezervor dejecţii, înlocui-
re substanţă activă parfu-
mată care dezinfectează, 
descompune şi macerează 
materiile fecale, spălare 
interioară cu jet de înaltă 
presiune, ştergere interi-
or cabină, spălare pisoar, 
parfumare pereţi cabină, 
înlocuire pastile dezodo-
rizante şi înlocuire hârtie 
igienică.

Cutia ecologică -  
„apogeul” civilizaţiei

Cele 2,5 milioane 
de euro cheltuite până 
acum, la care putem adă-
uga şi cele 1,5 proaspăt 
contractate ne duc la 
suma de 4 milioane de 
euro... În cei cinci ani de 
când a venit peste noi 
ecologia sub formă de 
toaletă, oare câte stabi-
limente sanitare cu apă 
şi canal se puteau con-
strui? Nici măcar nu am 
putut păstra ce am primit 
moşterire de la defunctul 
GIGCL, de exemplu, a 
existat o tentativă de mo-
dernizare a toaletei din 
centru, care a funcţionat 
câteva luni, până când 
interesele imobiliare au 
transformat grupul sani-
tar în... acvariul pustiu 
pe care îl putem admira 
şi astăzi, capodoperă ar-
hitecturală exemplară 
ce va fi „linşată” odată 
cu reabilitarea centrului 
istori al Timişoarei. Ce-
lelalte grupuri sanitare 
ale oraşului, în prezent 

Eva Kiss
pensionară 
„Nu folosesc eu aşa 
ceva, chiar dacă vin 
des în parc pentru 
că îmi place să mai 
ies din casă, să văd 
lumea. De multe 
ori când trec pe 
lângă ele, vine aşa 
un miros urât de 
acolo.”

Nicolae Filin
vânzător 
„Sigur că folosesc 
toaletele ecologice, 
sâmbăta şi dumi-
nica eu am chioşcul 
deschis, dar WC-ul 
public este închis. 
Nu am altă soluţie.“

Maria Bumbu, 
fostă casieră GIGCL 
„Pe timpuri, toaletele publice, racordate la apă şi canal ca în orice 
oraş civilizat, aduceau chiar şi profit, chiar dacă mic, se acoperea 
salariul angajatului care le întreţinea permanet, dar şi materialele 
igienice folosite. Puteau fi folosite cu încredere, pentru că erau 
curăţate şi dezinfectate de mai multe ori pe zi şi văruite în fiec-
are lună. Toaletele sunt foarte necesare şi utile, însă ca serviciu 
public, cu apă curentă, nu aceste cutii de plastic, foarte inestetice, 
adevărate focare de infecţie, mai ales penru copii. Eu nu aş folosi 
niciodată asemenea toalete, sunt pentru muncitori şi şantiere, 
amplasamente provizorii, nu pentru un oraş civilizat!”

şapte la număr, au nevo-
ie de 1,1 milioane de lei 
anual pentru a funcţiona, 
însă ele aparţin primăriei 
şi nu vor dispărea odată 
cu expirarea vreunui con-
tract.

În străinătate aceste 
fose mobile denumite 
toalete ecologice sunt în-
chiriate doar de nevoie 
pentru şantiere, festiva-
luri sau ocazii temporare, 
pentru a fi uşor înlăturate 
când nu mai este nevo-
ie de ele. Nu este nimic 
ecologic la un rezervor de 
fecale care „musteşte” în 
cel mai bun caz 3 zile, ne-
igienizat şi nesalubrizat, 
colectând toţi microbii, 
focar bacteriologic tro-
nând în parcuri şi inter-
secţii ca pe orice şantier 
vestic şi mutându-ţi nasul 
din loc „gratis”... pentru 4 
milioane de euro.

C-tin niCuşor Miuţ – direCtor direCţia PatriMoniu – PriMăria tiMişoara

„De unde să am atâţia oa-
meni care să se ocupe de 
100 de toalete în 50 sau 
60 de locaţii? În aceste 
condiţii am contractat 
acest serviciu printr-o li-
citaţie publică. E mult mai 
simplu aşa. Probabil că ar 
fi fost mai ieftin  per total 
dacă s-ar fi ocupat primă-
ria şi de aceste toalete, 
dar în această situaţie ar 
fi trebui să cumpărăm, pe 
lângă toalete, şi vidanaje 

şi soluţii de curăţire. Sigur 
că e mai ieftin, la fel ar 
fi fost ieftin şi la diferite 

construcţii pe care noi le 
licităm. În oice domeniu e 
mai ieftin să ai tu muncito-
rii tăi. Noi când scoatem la 
licitaţie, ceva, evidnet că 
celui care câştigă îi plătim 
şi profitul. Dar nu se poate 
să le facem noi pe toate. 
Până la urmă, primăria 
nu e agent comercial pe 
piaţă. Pe de altă parte, câş-
tigătorul licitaţiei, suportă 
singur pierderile cauzate 
de distrugeri.”

Toalete publice din 
sticlă în SUA şi Elveţia

Aşa arată toaletele publi-
ce în Houston(SUA), Basel 
(Elveţia) şi Londra (Anglia) 
. De afară, pare un bloc de 
oglindă. În momentul în 
care eşti înăuntru, lucrurile 
se schimbă, cu 180 de gra-
de.  Pereţii toaletei sunt fă-
cuţi, în întregime, din sticlă 
cu vizibilitate dintr-o singu-
ră parte! Astfel că, nimeni 
nu te poate vedea de-afară, 
dar când eşti înăuntru te 

simţi ca şi când te-ai afla în-
tr-o cutie din sticlă transpa-
rentă! În plus, după cum se 
poate observa din fotogra-
fie, toaleta este conectată la 
sistemul public de canalia-
zare, aşa că, în momentul 
în care păşeşti înăuntru, nu 
întlneşti mirosul pestilenţi-
al din toaletele „ecologice” 
de la noi. Ideea îi aparţine 
designerului italian Monica 
Bonvicini.

Nimeni nu te 
poate vedea de-
afară, dar când 
eşti înăuntru te 
simţi ca şi când 
te-ai afla într-o 
cutie din sticlă 
transparentă!

Cheltuielile cu cele opt toalete publice (Piaţa Bălcescu, 
Iuliu Maniu, Piaţa Traian, Piaţa Unirii, Parcul Central, Piaţa 
Doiceşti, Parcul Uzinei, Parcul Botanic) sunt următorele:
- 1.150.000 de lei pe an, din care:
- 290.000 cheltuieli cu personalul
- 300.000 materiale consumabile
- 500.000 reparaţii
- 60.000 regii: apă, curent, gunoi,canal
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Eugen Manole

Manole Zice...

anCheTăaCTualiTaTe

GHEOrGHE IlaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Experţii contabili din Timiş 
care au lucrat ca evaluatori de 
proiect în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007 - 
2013 acuză Ministerul Dezvol-
tării Regionale şi Turismului 
că a uitat să achite contrava-
loarea serviciilor de evaluare 
a proiectelor cu finanţare eu-
ropeană, deşi o mare parte 
dintre proiectele jurizate au 
ajuns deja în stadiul de imple-
mentare. Doar în Timiş suma 
restantă se ridică la aproxima-
tiv 50.000 de euro, însă la ni-
velul întregii ţări restanţa este 
evaluată la aproape jumătate 
de milion de euro. Anul tre-
cut, consultantul general al 
proiectelor depuse în cadrul 
acestui program a fost un con-
sorţiu format din firmele Ro-
mair SRL, Expert Proiect 2000 
SRL şi Ove Arup Romania SRL, 
prin intermediul cărora banii 
ar fi trebuit să ajungă la spe-
cialiştii din ţară, însă acestea 
acuză, la rândul lor, amnezia 
fiscală a ministerului condus 
de Elena Udrea. 

Cei mai mulţi bani sunt 
luaţi de firmele străine

“Evaluările proiectelor de 
pe POR, de anul trecut, încă nu 
s-au plătit de Ministerul Dez-
voltării. Mulţi dintre experţi 
au bănci de plătit, îs disperaţi. 
Numai eu am de primit peste 
5.000 de euro, însă ceilalţi din 
Timiş au de încasat restanţe şi 
mai mari. Cred că în total ar fi 
vorba de aproximativ 50.000 
de euro. Firmele cu care am 
avut contracte, care au câşti-
gat licitaţia de consultant ge-
neral la aceste contracte, spun 
că nu s-au făcut încă plăţile de 
către minister, deşi e vorba 
despre bani europeni. Ei ne 
tot promit că plătesc, dar eu 
cred ca mulţi experţi se vor 
retrage din aceasta colabora-
re, tocmai din cauza neseri-
ozităţii celor de la minister”, 
ne-a declarat un evaluator 
din Timiş, care a insistat să 

nu-i facem publică identita-
tea pentru a nu fi sancţionat 
de cei pentru care a lucrat cu 
neplata datoriei. Perspectiva 
ţepei ce se profilează în relaţia 
Ministerul Dezvoltării Regio-
nale şi Turismului cu evalua-
torii proiectelor europene din 
ţară a fost confirmată, însă, de 
Iuliana Brânzoiu, din Bucu-
reşti, lidera organizaţiei naţi-
onale a evaluatorilor contabili 
înfiinţată cu două săptămâni 
în urmă, cu nu mai puţin de 
67 de membri fondatori, care 
spune că ministerul a uitat 
complet de aceste plăţi. “Ulti-
ma factură încasată de mine 
este din iunie, anul trecut. 
De atunci, nimic. Sper că este 
vorba despre vreo eroare la 
contabilitatea de la minister 
şi că, până la urmă, munca 
noastră va fi plătită. Suntem 
oarecum în ceaţă, pentru că 
ar fi fost normal ca imediat 
după aprobarea rapoartelor 
finale la proiectele propuse 

spre implementare să se plă-
tească evaluatorii. Oricum, 
mă deranjează că din sacul 
mare de bani daţi de UE pen-
tru plata jurizării acestor 
proiecte, experţii români iau 

doar fârâmituri. Marea parte e 
luată de firmele de afară, care 
vin şi câştigă licitaţiile. În ca-
zul proiectelor de anul trecut, 
din cele 2 milioane de euro 
alocate POR, cred ca în ţară au 

rămas sub 25%”, ne-a declarat 
Iuliana Brânzoiu. 

ministerul promite  
că plăţile se vor  
face până în 21 mai

În tentativa de a afla când 
se va rezolva această proble-
mă, am solicitat un punct de 
vedere şi de la reprezentanţii 
Ministerului Dezvoltării Regi-
onale şi Turismului. “Nu ştiu 
exact ce s-a întâmplat cu plata 
proiectelor de pe POR. Trebuie 
să ma duc să întreb prin biro-
uri. Să-mi trimiteţi o solicitare 
de informaţii şi în scris”, ne-a 
recomandat una dintre anga-
jatele Biroului de presă de la 
minister. Ieri, la aproape zece 
zile de la solicitarea informa-
ţiilor referitoare la neplata 
evaluatorilor care au lucrat la 
POR, Direcţia Comunicare din 
cadrul Ministerului Dezvol-
tării Regionale şi Turismului 
ne-a explicat cum stă treaba 
cu decontările astea. “MDRT a 

efectuat plăţile solicitate con-
form contractului de servicii, 
singura plată care mai trebuie 
făcută este plata finală după ce 
toate rezultatele contractului 
vor fi aprobate de AMPOR – 
estimăm această dată pentru 
cel târziu 21.05.2010. Întârzi-
erile în aprobarea AMPOR a 
rapoartelor au fost generate 
de numeroasele clarificări ce-
rute evaluatorilor, din cauză 
că rapoartele de evaluare erau 
adesea lacunare. În privinţa de-
contului dintre Ove Arup (lider 
de proiect) şi experţii angajaţi, 
aceasta este o relaţie care nu 
face obiectul contractului“, se 
precizează în răspunsul subal-
ternilor Elenei Udrea. 

Bugetul Por  
- 4,4 miliarde euro

Programul Operaţional 
Regional 2007 - 2013 (REGIO) 
este unul dintre programele 
operaţionale româneşti agrea-
te cu Uniunea Europeana şi un 
instrument important pentru 
implementarea strategiei naţi-
onale şi a politicilor de dezvol-
tare regională. Obiectivul gene-
ral al POR, după cum a explicat 
ministrul Elena Udrea, este le-
gat de “sprijinirea şi promova-
rea dezvoltării locale durabile, 
atât din punct de vedere econo-
mic, cât şi social, în regiunile 
României, prin îmbunătăţirea 
condiţiilor de infrastructură şi 
a mediului de afaceri, care sus-
ţin creşterea economică”. Pro-
gramul Operaţional Regional 
din România este finanţat prin 
unul dintre fondurile struc-
turale ale Uniunii Europene 
- Fondul European de Dezvol-
tare Regională (FEDR). Acesta 
sprijină regiunile UE care au 
un PIB pe cap de locuitor sub 
75% din media europeană. Bu-
getul total alocat POR este de 
aproximativ 4,4 miliarde euro 
în primii 7 ani dupa aderare 
(2007-2013). Finanţarea UE re-
prezintă aproximativ 84% din 
bugetul POR, restul provine 
din fonduri naţionale, cofinan-
ţare publica (14%) şi cofinanţa-
re privată (2%).
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Experţii contabili, în război 
cu Ministerul Dezvolării

Sigur că-mi veţi reproşa 
lipsa de imaginaţie pentru 
titlul săptămânii... Eu îmi 
asum acest risc, spre deose-
bire de edilii acestei urbe, 
care se cred de neînlocuit.
Am tot auzit în ultimii ani, 
electorali, celebra afirma-
ţie: “ Cât timp candidează 
Cutărescu, nu-l bate ni-
meni”, stiţi de ce nu-l bate 
nimeni? Nu-l bate nimeni 
pentru că “opozanţii” lui 
sunt nişte amatori, omu-i 
profesionist şi foarte sigur 
pe el, atât de sigur încât 
nu-şi mai bate capul cu 
mărunţişurile. Nea Cută-
rescu a devenit arogant, 
nea Cutărescu îşi permite 
să nu-şi mai şteargă “ur-
mele”, nea Cutărescu nu 
se mai oboseşte să-şi pună 
în concordanţă declaraţii-
le.... Una dintre acestea ar 
fi DECLARAŢIA DE AVERE 
din 15.06.2009 (document 
public)
Ştiţi ce ni se spune acolo? 
Acolo ni se spune (negru pe 
alb) cum că s-ar fi realizat 
venituri din dividende de 
la un SRL. Nimic ieşit din 
comun doar că, respectivul 
SRL a înregistrat pierdere 
în anul 2008! Păi şi-atunci 
(?!), de unde dividende, 
de unde vin banii ăia? Aţi 
priceput? Eu nu!
Ştiţi care-i tristeţea cea mai 
mare? Tristeţea cea mai 
mare este că nu vorbim des-
pre un caz izolat, tristeţea 
cea mai mare este că ne vor 
păcăli iarăşi, la următoare-
le alegeri, tristeţea cea mai 
mare este că vor suna iar 
telefoanele să-ntrebe, “… 
Ce-are ăsta cu noi ?…”
Vreau să le transmit un 
mesaj tuturor politicienilor 
indolenţi! Nu ne mai luaţi 
de tâmpiţi, în condiţiile în 
care, cimitirele sunt pline 
de oameni de neînlocuit!
Aştept cu viu interes DECLA-
RAŢIA DE AVERE pe 2010!

Eu când  
vreau să fluier…  
nu-mi iese!

GHEOrGHE IlaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Un important lider al 
lumii interlope din partea 
de vest a ţării, Claudiu Ba-
derca, s-a predat Poliţiei 
Timiş pentru a fi încarce-
rat, după ce Curtea de Apel 
Alba-Iulia l-a condamnat 
la şapte ani de închisoare 
pentru şantaj şi lipsire de 
libertate în mod ilegal. Ba-
derca este acuzat că în pe-
rioada 1999 - 2003, în timp 
ce era angajat ca recupera-
tor la firma VGB Bucureşti, 
patronată de Marian Iancu, 
a făcut parte dintr-o grupa-
re infracţională implicată 
în scandalul brăţărilor da-
cice de la Deva, dar şi în 
mai multe cazuri de per-
cepere de taxe de protecţie 
de la oameni de afaceri din 
Deva şi Timişoara. Liderul 
grupului infracţional era 
Iulian Ceia, zis şi „Pionul“, 
care a renunţat la meseria 
de poliţist în Deva pentru 
a se dedica unor activităţi 
mai profitabile, aflate în 
afara legii. Având protecţia 

unor persoane importante 
din sfera fostului partid de 
guvernământ, printre care 
Gabriel Bivolaru, Ovidiu 
Tender şi Dan Iosif, „Pio-
nul“ şi gaşca lui, din care 
făcea parte şi Baderca, a 
şantajat mai mulţi oameni 
de afaceri pentru perce-
perea unor taxe de pro-
tecţie. Printre aceştia s-au 

numărat patronii firmelor 
„Sartex“ şi „Vinalcool“ din 
Deva, cărora li s-au cerut 
câte 50.000 de dolari, dar şi 
Eugen Dudaş, căruia i s-au 
cerut 60.000 de dolari, şi 
Ion Dragnea, care a scăpat 
doar cu o taxă de 10.000 
de dolari. De asemenea, 
această grupare infracţio-
nală a efectuat mai multe 

săpături neautorizate în 
Munţii Orăştiei şi a obţi-
nut sume importante din 
vânzarea obiectelor de pa-
trimoniu descoperite. Deşi 
pare greu de crezut, unul 
dintre clienţii grupării a 
fost şi fostul prim-minis-
tru Adrian Năstase, care 
a fost cercetat penal în 
dosarul brăţărilor dacice, 

alături de Dan Iosif, pen-
tru tăinuire. După incul-
parea şi condamnarea în 
primă instanţă în dosarul 
brăţărilor dacice, Claudiu 
Baderca s-a mai liniştit, 
singurele ieşiri în decor fi-
ind consemnate în timpul 
confruntărilor violente cu 
banda arădeanului Uţu Ro-
hozneanu, din Complexul 
Studenţesc. În ultimii ani, 
Baderca a ţinut aproape de 
boss-ul de la Poli, Marian 
Iancu, fiind bodyguard-ul 
de încredere al acestuia, 
iar firma sa de pază şi pro-
tecţie a asigurat liniştea 
publică la stadion.

OANA ADAmESCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Reabilitarea termică a 
locuinţelor face parte dintr-
un program al Uniunii Euro-
pene privind reducerea con-
sumului de energie. În ţara 
nastră, Programul de reabi-
litare termică este o acţiune 
propusă prin OU 174/2003 şi 
modificată printr-un catastif 
de de hotărâri, ordonanţe şi 
acte normative, astfel încât 
putem vorbi de un start con-
cret de-abia de vreo trei ani 
încoace. Şi totuşi, în buna 
tradiţie a afacerilor cu sta-
tul, treaba avea să meargă 
ca „unsă” doar pentru unii, 
orice portiţă legislativă fiind 
adânc exploatată, astfel în-
cât unele autorităţi publice 

locale au contractat lucrări 
de reabilitare termică a lo-
cuinţelor la preţul de 3.000 
euro/apartament, în timp 
ce alte autorităţi au contrac-
tat acelaşi tip de serviciu la 
preţul de 30.000 euro/apar-
tament. După mii de plân-
geri şi sesizări din partea 
cetăţenilor, dar şi semnalări 
din partea presei, demers la 
care a contribuit şi publica-

ţia noastră, guvernanţii s-au 
sesizat într-un final şi, prin 
vocea ministrului Dezvoltă-
rii Regionale şi Turismului, 
Elena Udrea, au dat de ştire 
că s-a reunit un grup inter-
ministerial de lucru care a 
stabilit standardele de cost 
pentru investiţiile din banul 
public. Vestea bună e că, to-
tuşi, s-au sesizat, iar vestea 
proastă ar fi că... aceste stan-
darde nu sunt obligatorii, ci 
doar orientative în calculul 
indicatorilor tehnico-econo-
mici care vor fi analizaţi de 
comisiile de licitaţii.

Cu alte cuvinte, Elena 
Udrea apelează la bunul simţ 
al constructorilor să facă bine 
să ia în seamă stadardele ori-
entative, că altfel... nu se va 
întâmpla mai nimic... 

Bodyguardul patronului 
de la poli, Claudiu Baderca, 
închis pentru şantaj

Standarde de cost pentru reabilitări

Gaşca din care 
făcea parte 
şi Baderca, a 
şantajat mai mulţi 
oameni de afaceri 
pentru perce-
perea unor taxe 
de protecţie.

Elena Udrea 
apelează la bunul 
simţ al construc-
torilor să ia în 
seamă stadardele 
orientative.

Gruparea infracţională de la Deva , din care a făcut parte şi Baderca

Evaluatorii proiectelor din cadrul Programului Operaţional Regional acuză autorităţile că nu îi plătesc pentru munca depusă

Singura plată care 
mai trebuie făcută 
este plata finală – 
estimăm această 
dată pentru cel târziu 
21.05.2010. Întârzi-
erile în aprobarea 
ampor a rapoartelor 
au fost generate de 
clarificările cerute 
evaluatorilor, rapoar-
tele fiind lacunare.

Direcţia Comunicare,  
ministerul Dezvoltării

firmele cu care am 
avut contracte, care 
au câştigat licitaţia de 
consultant general, 
spun că nu s-au făcut 
încă plăţile de către mi-
nister. ei ne tot promit 
că plătesc, dar eu cred 
ca mulţi experţi se vor 
retrage din aceasta 
colaborare, tocmai din 
cauza neseriozităţii.

expert contabil Timişoara 
evaluator proiecte POr
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Preşedintele PNŢCD, Radu 
Sârbu, a anunţat, la Timişoa-
ra, că partidul intenţionează 
să declanşeze o campanie 
de strângere a 500.000 de 
semnături pentru revizuirea 
Constituţiei. În opinia lideru-
lui ţărănist, actuala lege fun-
damentală a statului dă prea 
multă putere unor instituţii 
controlate de preşedintele 
ţării, de aceea se impune 
schimbarea unor clauze din 
acest contract social dintre 
naţiune şi clasa conducătoa-
re. „În acest moment, ţara 

este condusă de CSAT, DNA 
şi Curtea Constituţională. 
Primele două sunt în mâna 
lui Băsescu, iar a treia este 
subordonată intereselor po-
litice. De aceea propunem 
desfiinţarea Curţii Constitu-
ţionale şi preluarea atribuţi-
ilor acesteia de o secţie speci-
ală în cadrul Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie“, a declarat 
Sârbu. Alte amendamente 
propuse de ţărănişti sunt le-
gate de necesitatea ca şefii 
Poliţiei, Parchetului şi Justiţi-
ei să fie aleşi în cadrul unor 
scrutinuri electorale, pentru 
a scoate aceste instituţii din 
sfera subordonărilor politice. 

PNŢCD propune 
desfiinţarea Curţii 
Constituţionale
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Grupul german Aton 
GMBH, prin filiala autoh-
tonă Aton Transilvania, a 
anunţat că va investi câte-
va milioane de euro pentru 
achiziţionarea de terenuri 
agricole în Timiş şi alte ju-
deţe din ţară, în condiţiile 
în care anul acesta inten-
ţionează să intre pe pia-
ţa făinii din România. În 
acest scop, va fi redeschisă 
moara deţinută la Carani, 
care are o capacitate de 
depozitare de 150.000 de 
tone de grâu. Moara a fost 
cumpărată în urmă cu pa-
tru ani de la omul de afa-
ceri timişorean Nicholaus 
Mann, un apropiat al fos-
tului prim-ministru Adri-
an Năstase, care a constru-
it-o prin intermediul unei 
investiţii SAPARD de peste 
10 milioane de euro. „Ju-
mătate din cifra de afaceri 
a grupului a provenit anul 
trecut din businessul din 
agricultură. Avem 15.000 
de hectare de terenuri ara-
bile în arendă şi 5000 de 
hectare în proprietate, ma-
joritatea acestora fiind si-

tuate în judeţul Timiş. De 
asemenea, avem o capaci-
tate de silozare de 150.000 
de tone“, a declarat Paul 
Milata, directorul executiv 
al Aton Transilvania. Deci-
zia grupului german de a 
cumpăra terenuri şi de a 
renunţa la arendări vine 
la doar câteva luni după 
ce sute de deţinători de 
terenuri din Timiş au acu-
zat agricultorii germani că 
nu-şi îndeplinesc obliga-

ţiile contractuale pentru 
exploatarea terenurilor 
luate în arendă. Datoriile 
companiei pe anii agricoli 
2008 şi 2009 ajunseseră la 
peste 1,5 milioane de euro. 
„Datoriile pe care le avem 
au fost determinate, în 
primul rând, de fluctuaţia 
de personal. Mai există şi 
alte cauze interne, de care 
nu vreau să vorbesc. Am 
început plăţile pentru anii 
2008 şi 2009, însă datorită 

contractelor suntem nevo-
iţi să-i plătim pe deţinăto-
rii de terenuri în numerar, 
ceea ce presupune o logis-
tică destul de complicată”, 
spune Paul Milata referitor 
la scandalul din Timiş, cu 
precizarea că firma mamă 
din Germania consideră 
prioritară rezolvarea situa-
ţiei din România. În toam-
na anului trecut, la poliţia 
din Sânandrei s-a depus o 
plângere penală în care e 
descris modul în care au 
preluat conducerea Aton 
Transilvania actualii ad-
ministratori. “Au venit 
însoţiţi de un număr mare 
de persoane şi bodyguarzi 
şi au ocupat sediile soci-
etăţii. Aceste persoane 
sunt Milata Paul Mihnea 
şi Jorg Fahrenbach, care, 
împreună cu bodyguarzi 
înarmaţi cu pistoale, au 
spart birouri, au confiscat 
acte, au împiedicat intra-
rea în incintă a organelor 
de conducere legale ale so-
cietăţii”, au reclamat foş-
tii administratori Daniel 
Ţunea şi Lucian Ivănescu. 
Această plângere este încă 
în cercetare la organele de 
poliţie...
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De câte ori nu aţi venit 
acasă, obosit după o zi căl-
duroasă, şi singurul lucru 
pe care vi l-aţi dorit a fost să 
săriţi într-o piscină? Piscina 
este un element destul de 
costisitor al unei case, aşa-
dar în decizia de a construi 
o piscină trebuie neapărat 
să consultaţi specialişti în 
domeniu.

Claudiu Pascu, mana-
gerul Hydroline, cea mai 
mare firmă din branşă în 
partea de vest a ţării, de-
clară că cel mai important 
criteriu după care trebuie 
să se orienteze clientul 
este portofoliul de lucrări 
al firmei constructoare: 
„Există pe piaţă o grămadă 
de firme, nou înfiinţate, 
fără o experienţă în spate, 
despre care clienţii nu pot 
avea o certitudine că vor 
mai exista în următorii ani, 
să le poată oferi şi o între-
ţinere corespunzătoare a 
piscinei”.

Bazându-se pe sloganul 
„Cea mai bună reclamă 
este clientul mulţumit”, 
Hydroline este o compa-
nie în continuă dezvoltare, 
căutând mereu produse şi 

tehnici de producţie noi. 
Interbad 2004 – Stuttgart, 
Piscine 2006 – Lyon, BCN 
Piscine 2007- Barcelona, 
Aquanale 2007- Koln, sunt 
numai câteva nume de 
expoziţii la care cei de la 
Hydroline au participat în 
tentativa de îşi perfecţiona 
serviciile.  

Forma, finisajul şi meto-
da de construcţie ale unei 
piscine sunt elemente de-
cisive, dar nu şi cele care 
vor determina confortul 
piscinei. Echipamentele 
şi accesoriile sunt până la 
urmă cele ce transformă o 
piscină obişnuită într-o ade-
varată oază de plăcere şi ră-
coare. Suma investită într-o 
piscină nu depinde doar de 
dimensiunile acesteia, ci 
mai ales de metoda de con-
strucţie aleasă şi, bineînţe-
les, de nivelul finisării. În 
funcţie de metoda de con-
strucţie aleasă există două 
tipuri de piscine: din beton 
şi piscine prefabricate. Este 
bine cunoscut că o piscină 
din beton este mai scum-
pă faţă de una construită 
din prefabricate, însă şi în 
cadrul aceleiaşi metode de 
construcţie, există o dife-
renţă de preţ între piscine 
cu skimmer (nivel de apă 

sub bordura piscinei) şi pis-
cine cu luciu de apă (revăr-
sare peste bordura piscinei 
într-un canal perimetral).

Piscinele prefabricate 
din panouri modulare se 
bucură de o tradiţie mon-
dială şi au fost adoptate de 
cele mai mari companii de 
specialitate în domeniul 
piscinelor. În decursul a 
câteva decenii, au fost in-
stalate cu succes mii de 
astfel de piscine, funcţio-
nând în aceleaşi condiţii 
până în prezent. Piscinele 
sunt compuse din panouri 
modulare realizate din po-
limeri structuraţi, având o 
rezistenţă comparabilă cu 
cea a metalului, doar că nu 
se oxidează, nu putrezesc, 
nu se degradează. Din acest 
motiv, piscina are o durată 
de viaţa nelimitată, polime-
rul structurat bucurându-se 
de o aplicaţie foarte largă în 
industria aeronautică, mili-
tară, transporturi etc. 

Piscinele prefabricate 
montate de către Hydroline, 
marca Coast pool sunt pro-
duse în Franţa, de către unul 
dintre cei mai renumiţi pro-
ducători de echipamente de 
piscină din Europa.

După terminarea con-
strucţiei propriu-zise, pen-

tru a vă putea bucura cu 
adevărat de piscină, trebu-
ie ca apa să beneficieze de 
un tratament chimic şi de 
o filtrare corespunzătoare. 
Hydroline pune la dispozi-
ţia clienţilor numai soluţii 
ale unor mărci consacrate, 
care şi-au demonstrat efici-
enţa de peste un deceniu 
în toată Europa. Cei mai 
mulţi dintre clienţii Hydro-
line sunt persoane destul 
de ocupate, şi nu mai au 
timp şi de întreţinerea pis-
cinei. Aşadar, un element 
important în alegerea con-
structorului piscinei este şi 
posibilitatea acestuia de a 
oferi clienţilor asistenţa şi 
întreţinere respectivei pis-
cine. „Nu recomand timişo-
renilor, spre exemplu, să îşi 
aleagă un constructor care 
are sediul la câteva sute de 
km faţă de ei, şi căruia să 
nu îi poată cere ajutorul în 
cazul diferitelor probleme 
care pot să apară ulterior”, 
ne-a sugerat Claudiu Pascu.

Hydroline mai pune la 
dispoziţia clienţilor săi căzi 
cu hidromasaj de exterior, 
saune finlandeze, cabine cu 
infraroşu şi mobilier speci-
al pentru grădină, oferind 
astfel un pachet de relaxare 
complet.
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Bursa locurilor 
de munca

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Timiş organizează, mâine, 
între orele 8 - 16, la Casa 
tineretului, bursa gene-
rală a locurilor de muncă. 
Firmele care şi-au anunţat 
participarea au în ofertă 
joburi atât pentru şomeri, 
cât şi pentru studenţi sau 
absolvenţi de studii supe-

rioare. Timişul continuă să 
aibă una dintre cele mai 
mici rate ale somajului din 
ţară, cu 4,5%, iar în evi-
denţa AJOFM se află peste 
2300 locuri de muncă 
libere. Agenţii economici 
care angajează anumite 
categorii de persoane 
defavorizate, cum ar fi 
şomeri peste 45 de ani sau 
părinţi unici întreţinători 
ai familiilor monoparen-

tale, vor beneficia de 
subvenţionarea locurilor 
de muncă. 

verificări

Inspectorii fiscali din cadrul 
Direcţiei Generale a Finan-
ţelor Publice Timiş au efec-
tuat o serie de controale la 
persoanele fizice care, în 
ultimii ani, au fost implicaţi 
în diverse tranzacţii imobi-

liare. Astfel, verificările la 13 
dezvoltatori imobiliari au 
dus la stabilirea unei sume 
suplimentare care trebuie 
achitată la bugetul statului 
de aproape 500.000 de 
dolari. Totodată, inspectorii 
au descoperit mai multe 
abateri de la legislaţia fisca-
lă, respectiv sustragerea de 
la plata taxelor şi impozite-
lor, efectuarea de tranzacţii 
fictive, dar şi înregistrarea 

în evidenţe a unor facturi 
emise de firme fantomă. 
Controalele s-au lăsat cu 
amenzi şi dosare penale.

Monedă din aur 

Banca Naţională a României 
a pus în vânzare o monedă 
din aur dedicată aniversării 
a 160 de ani de la naşterea 
lui mihai eminescu. moneda 
are o greutate de 31,1 

grame, este confecţionată 
din aur de 24 karate, are o 
valoare nominală de 500 
de lei, este însoţită de un 
certificat de autenticitate şi 
poate fi achiziţionată contra 
sumei de 4980 de lei, plus 
tVa. persoanele interesa-
te de achiziţionarea unei 
asemenea piese cu valoare 
numismatică se pot adresa 
în scris Sucursalei Timişoa-
ra a bnr.

“Aton Transilvania” va 
fabrica făină la Carani

Suspendarea publicităţii din bani  
publici, clasificată secret de stat

Construcţia şi 
întreţinerea piscinei

Grupul  
de interese

Radu Nicosevici

Săptămâna trecută conve-
nisem să ne constituim într-
un grup de interese, care să 
obţină din partea deciden-
ţilor politici o susţinere în 
favoarea unui “interes” al 
nostru. Decidenţii politici, 
hai să le spunem consilieri 
locali, ar trebui să ne apro-
be – să zicem – amenaja-
rea unui parc în locul unui 
teren viran din cartierul 
nostru. Am ales acest exem-
plu pentru că e simplu şi
la îndemână noastră.
Pentru a reuşi, în primul 
rând, trebuie să ne definim 
exact “interesul”, adică 
obiectivul pe care grupul de 
cetăţeni activi din cartierul 
nostru vrea să-l atingă. Sim-
plu: dorim o HCL - hotărâre 
de consiliu local prin care 
se hotărăşte că pe terenul 
viran se amenajează un 
parc. Ce i-ar motiva pe 
consilierii locali să ia o ase-
menea iniţiativă? Un motiv 
logic ar fi argumentele 
noastre în favoarea proiec-
tului, susţinut de un număr 
ridicat de cetăţeni din zonă 
şi mediatizat în presa loca-
lă. Dar, cel mai important 
argument, ar fi numărul 
de voturi pe care noi îl 
deţinem şi îl direcţionăm în 
favoarea politicienilor care 
sprijină proiectul nostru.
În momentul în care vom 
conştientiza că deţinem un 
capital electoral, care este 
vital pentru politicieni şi pe 
care îl vom valorifica inte-
ligent în favoarea “intere-
selor” noastre, atunci vom 
deveni membrii activi ai 
societăţii civile, constituiţi 
în grupuri de interese. 
Vă propun, deci, să încer-
căm acest exerciţiu şi veţi 
vedea ce miracole se pot 
întâmpla în oraşul nostru.

PULS ECONOMIC PULS ECONOMICPULS ECONOMIC PULS ECONOMICPULS ECONOMIC PULS ECONOMIC

Nicholaus Mann a vândut nemţilor moara de la Carani

datoriile pe care 
le avem au fost 
determinate, în 
primul rând, de 
fluctuaţia de per-
sonal. Mai există şi 
alte cauze interne.

 Paul milata
director „Aton Transilvania“
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Cipalser – lider în extracţia 
agregatelor de carieră

Situată la numai 38 de km 
faţă de Timişoara, localitatea 
Lucareţ adăposteşte cea mai 
importantă rezervă de bazalt 
de înaltă puritate din vestul 
ţării. Format cu un milion de 
ani în urmă, după erupţia unui 
vulcan din zonă, zăcământul 
de bazalt de aici este unul de 
înaltă densitate, fapt datorat 
poziţiei geografice ideale ce 
a eliminat prezenţa tufului 
şi a cenuşei vulcanice din 
zăcământ. 
Calitatea deosebită a 
bazaltului extras de aici a 
atras în zonă un investitor 
în domeniul materialelor de 
construcţii. Astfel a luat fiinţă 
compania Cipalser, în 1998, cu 
domeniul principal de activi-
tate „extracţia pietrei pentru 
construcţii”. Materialul extras 
din cariera de la Lucareţ a 
ajutat societatea Cipalser să 
se impună pe poziţia de lider 
în ceea ce priveşte extracţia şi 
comercializarea agregatelor 
de carieră în zona de vest 
a ţării. Procesul tehnologic 
impune concasarea materiei 
prime (piatra brută) cu utilaje 
specifice, în urma acestei ope-
raţiuni rezultând produsul 
finit, de diferite dimensiuni, la 
standarde europene.
În cadrul firmei îşi desfăşoară 
activitatea peste 150 de anga-
jaţi, cu pregătire de specia-
litate, adecvată domeniului 
de activitate desfăşurat, so-
cietatea fiind în permanenţă 

preocupată de îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor. Societa-
tea respectă standardele 
europene actuale, impuse 
de certificările obţinute: Sis-
temul de Asigurare a Calităţii 
ISO 9001/2001; Sistemul 
de management de mediu 
ISO 14001/2005; Sistemul 
de Management al Sănătăţii 
şi Securităţii Ocupaţionale 
OHSAS 18001/2004.
Urmare a oportunităţilor 
apărute pe piaţă, societatea 
Cipalser şi-a diversificat 
obiectul de activitate, inclu-
zând în portofoliul propriu 
lucrări de construcţii civile, 
construcţii de drumuri, plat-
forme, construcţii speciali-
zate (canalizări, alimentări 
cu apă, construcţii metalice, 
lucrări de infrastructură). 
Aceste activităţi, bine co-
ordonate şi executate, i-au 
permis firmei să cucerească 
un important segment de 
piaţă, fapt reflectat atât în 
creşterea cifrei de afaceri, cât 
şi în colaborările cu instituţii 
precum: SC Drumuri Judeţe-
ne SA; SC Drumuri Municipale 
SA; SC Smithfield Ferme SRL; 
SC Drumuri şi Poduri Banat 
Timişoara.
Toţi aceşti factori, la care se 
adaugă experienţa acumula-
tă în mai bine de un deceniu 
de activitate, fac din SC Cipal-
ser SRL un nume de rezonan-
ţă în domeniul contrucţiilor şi 
extracţiei de piatră.

sfaturi pentru îngrijirea grădinii

Ziua pământului – 22 aprilie

Memorandumul prin 
care Guvernul României 
a decis, în luna februarie, 
suspendarea încheierii 
contractelor de publici-
tate din bani publici pe 
o perioadă de şase luni a 
atras atenţia organizaţii-
lor civice, care consideră 
că actul semnat de pri-
mul ministrul reprezintă 
un abuz de putere. Prin 
memorandumul nr. 398 

din 17.02.2010, Emil Boc 
a decis să întrerupă plata 
contractelor de publicita-
te aflate în derulare şi să 
interzică încheierea altora 
noi, măsură justificată prin 
perioada dificilă din punct 
de vedere economic pe 
care o traversează ţara. În 
acest context, Centrul pen-
tru Jurnalism Independent 
a solicitat, recent, Cabine-
tului primului-ministru, 

referatul de oportunitate, 
baza legală, şi stenograma 
şedinţei în care s-a luat ho-
tărârea 398, nepublicată 
deocamdată în Monitorul 
Oficial. “În urmă cu câteva 
zile am primit răspuns la 
solicitarea noastră, în care 
ni se spune că procedurile 
care au stat la baza adoptă-
rii memorandumului sunt 
clasificate secret de stat. 
Cum poate un document 

emis de primul-ministru 
să bată Legea bugetului, 
adoptată de Parlament, 
unde sunt prevăzute şi 
cheltuielile statului cu 
publicitatea? Vom cere 
desecretizarea acestui act, 
iar în caz contrar ne vom 
adresa justiţiei”, a averti-
zat Ioana Avădani, direc-
torul executiv al Centrului 
pentru Jurnalism Indepen-
dent.(G.I.)

Organizaţiile 
civice consideră 
că actul semnat 
de prim-minis-
trul României 
reprezintă  
un abuz de 
putere.
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În materie de canapele 
există o mare varietate de 
modele şi stiluri, încât lua-
rea deciziei cele mai potrivi-
te se poate dovedi o adevăra-
tă provocare.

De la materialul folosit 
la fabricarea ei, fie el textil, 
piele naturală sau sintetică, 
până la utilizarea ei principa-
lă - pentru dormit, citit, uitat 
la televizor sau chiar pentru 
lucrat - acest element de mo-
bilier trebuie ales cu mare 
grijă, deoarece el reprezintă 
esenţa oricărei încăperi.

Primul lucru care trebu-
ie făcut este luarea deciziei 
asupra poziţiei exacte unde 
va fi amplasată canapeaua şi 
măsurarea cu precizie a spa-
ţiului disponibil. În magazi-
ne, spaţiile în care vă sunt 
prezentate canapelele sunt 
foarte largi, drept urmare 
veţi avea tendinţa să cumpă-
raţi o canapea mai mare de-
cât spaţiul pe care îl aveţi la 
dispoziţie.

Pe lângă culoarea aleasă şi 
stilul canapelei, care să fie în 
ton cu celalalte elemente de 
mobilier prezente, urmează 

alegerea materialului.
Canapelele de stofă sunt 

mai ieftine, iar dacă cumva 
se întâmplă să rupem sau să 
tăiem din greşeală o bucată 
de material, ghinionul poa-
te fi mult mai uşor reparat. 
De asemenea, canapelele din 
acest material nu cunosc li-
mite în ceea ce priveşte culo-
rile, modalităţile de îmbina-

re a acestora, imprimeurile 
sau chiar diferitele desene 
grafice aplicate pe material. 
În cazul modelelor complet 
dehusabile, husa se poate 
spăla foarte uşor şi puteţi, 
totodată, să achiziţionaţi 
huse suplimentare, făcând o 
schimbare de decor odată la 
câteva luni.

Pielea a fost, este şi va fi 

tot timpul în top, fiind folo-
sită în diferite domenii: îm-
brăcăminte şi încălţăminte, 
tapiţarea scaunelor de la ma-
şină şi, nu în ultimul rând, la 
canapele. Principalul avantaj 
este că pielea se strânge şi nu 
se deformează, ceea ce o face 
să reziste în timp, moale şi 
confortabilă. Pielea naturală 
poate să respire, ceea ce face 

ca iarna să fie călduroasă, iar 
vara răcoroasă, adaptându-
se la temperatura pielii în 
numai 12 secunde. Întreţine-
rea lor este destul de simplă, 
curăţându-se foarte uşor cu 
aspiratorul, iar diferenţa de 
clasă este una evidentă faţă 
de cele de material textil.

Canapelele din piele natu-
rală sunt mult mai conforta-

bile şi mai luxoase, însă sunt 
şi  mult mai scumpe faţă de 
cele din material textil, aşa 
că decizia este de foarte mul-
te ori influenţată de bugetul 
fiecăruia. 

Un nou magazin destinat 
exclusiv canapelelor din pie-
le, şi-a deschis porţile ama-
torilor de mobilă de lux din 
Timişoara luna aceasta.

Alegerea canapelei perfecte,  
piele naturală vs textil

Toată lumea îşi doreşte 
ca grădina casei sale să arate 
perfect. Nu foarte mulţi ştiu 
că acest lucru implică cel 
puţin câteva ore de muncă 
pe săptămână. Există două 
tipuri de activităţi de bază în 
grădină: păstrarea sănătăţii 
plantelor şi îngrijirea aspec-
tului grădinii.

Sa începem cu gazonul. 
Tunderea este cea mai im-
portantă operaţiune de în-
treţinere a gazonului, sti-
mulează îndesirea stratului 
vegetal şi duce la extinderea 
pe orizontală ierbii, care va 
ocupa toată suprafaţa de pă-
mânt disponibilă. Repetarea 
acestei operaţiuni favori-
zează creşterea soiurilor de 
iarbă cu fir subţire, în detri-
mentul celor cu fir gros. Iar-
ba netunsă se va dezvolta pe 
verticală, va produce pai şi se 
va îngălbeni la bază.

Tunderea gazonului nu 
este necesară numai pen-
tru menţinerea aspectului 
estetic, ci îngreunează tot-
odată procesul de creştere 
a buruienilor - seminţele lor 

vor ajunge mai greu la sol şi 
vor fi sufocate de iarba deja 
existentă. Prin această ope-
raţiune, de fapt, se elimină 
aproape de la sine toate bu-
ruienile cu tulpină, îngră-
dindu-se posibilitatea ca ele 
să se înmulţească. În mod 
ideal, gazonul se tunde cînd 
este perfect uscat şi când, 
prin această operaţiune, se 
înlătură între 25 şi 35 la sută 
din înălţimea sa. În condiţi-
ile climatului existent la 
noi, este indicat ca gazonul 
să fie tuns cel puţin o dată 
pe săptămână. Udarea ga-
zonului este necesară de fi-
ecare dată când se constată 
uscarea solului la mai mult 
de două sau trei degete în 
adâncime. Cantitatea de apă 
va trebui în aşa fel dozată, 
încât să pătrundă doar până 
la adâncimea la care se află 
rădăcinile gazonului.

O plantă prezentă în 
aproape orice grădină este 
trandafirul. Există două eta-
pe esenţiale în îngrijirea 
trandafirilor, cea de primă-
vară şi pregatirea pentru 

iarnă. Este esenţial ca tran-
dafirii să fie protejaţi pe tim-
pul iernii prin acoperirea cu 
pământ. Specialiştii spun că 
planta trebuie să fi trecut 
prin câteva perioade mai 
friguroase, pentru sporirea 
rezistenţei, aşa că este de 
preferat ca această lucrare să 
nu aibă loc înainte de luna 
noiembrie. Pământul aflat 
între trandafiri va fi adunat 
în jurul acestora, fără să fie 
atinse rădăcinile.

Clima noastră este însă ca-
racterizată de schimbări rapi-
de de temperatură, cu perioa-
de foarte reci şi altele foarte 
calde. Cu excepţia trandafiri-
lor sălbatici şi anumitor tran-
dafiri arbuşti, cele mai multe 
soiuri nu se opresc în mod 
natural din creştere iarna, ci 
sunt forţate să înceteze din 
cauza temperaturilor scăzu-
te. La o creştere relativ mică 
de temperatură ele încep din 
nou să formeze lăstari, iar o 
revenire a gerului poate fi 
foarte dăunătoare.

Prima lucrare de primăva-
ră este îndepărtarea movilei 

de pământ după trecerea 
îngheţului, săparea şi, când 
pamântul este uscat, udarea 
din abundenţă pentru a sti-

mula creşterea lăstarilor.
În cazul pomilor fructi-

feri, întreţinerea se rezumă 
în principal la stropirea aces-

tora împotriva dăunătorilor 
şi tăieri. Primele tăieri în 
cadrul primilor 3-4 ani de 
la plantare sunt acelea de 
formare a coroanei. În cazul 
pomilor ajunşi la maturitate 
este nevoie de tăieri anuale 
de fructificare şi de întreţi-
nere necesare pentru a re-
duce încărcătura excesivă cu 
muguri de rod în anii când 
este nevoie, pentru a preve-
ni alternanţa de rodire şi a 
stabili mărimea ramurilor, 
fiind ştiut că în coroanele 
dese, în care nu pătrunde su-
ficientă lumină, se formează 
un mediu propice pentru în-
mulţirea şi dezvoltarea boli-
lor şi a unor dăunatori.

Mult mai uşor de între-
ţinut sunt coniferele, ele 
având nevoie doar de tun-
deri de ajustare, şi irigare pe 
timpul verii. Cel mai impor-
tant sfat este acela de a alege 
plante care să se adapteze 
cât mai uşor condiţiilor de 
climă din ţara noastră, fiind 
de evitat plantele meditera-
neene care nu rezistă ierni-
lor reci de pe la noi.

Uşa se deschide, lumini-
le se aprind, temperatura se 
modifică şi sistemul audio 
porneşte. Fără ca tu să mişti 
un deget, casa inteligentă le 
face singură. Asta dacă te-ai 
hotărât să îţi echipezi casa cu 
un sistem integrat de control 
de tipul „SmartHome”. Aces-
ta permite controlul tuturor 
echipamentelor electrice 
dintr-o locuinţă (de la becuri 
până la centrala de încălzire) 

prin intermediul unei tele-
comenzi sau prin calculator. 
Comanda se poate face şi de la 
distanţă, din orice locaţie de 
pe glob, cu un telefon mobil 
prin intermediul reţelei de te-
lefonie mobilă GSM, sau de la 
un client internet cu ajutorul 
unui calculator. Conectarea 
de la un client internet sau 
client local permite citirea 
temperaturii în fiecare came-
ra, a stării de închis/deschis a 

uşilor, prezenţa mişcării într-o 
cameră sau alte date furnizate 
de diferiţi senzori conectaţi la 
sistem. Un avantaj al acestui 
tip de automatizare îl repre-
zintă şi scăderea semnificativă 
a consumului de energie. 

Aceste soluţii pot fi imple-
mentate, pe lângă locuinţe şi 
în săli de conferinţă, centre 
de comandă şi operare reţele, 
hoteluri, clădiri de birouri sau 
centre SPA, spitale, aeropor-

turi etc.
Soluţiile integrate oferite 

de compania SensorsMotive, 
integrator AMX, simplifică 
modul în care oamenii inter-
acţionează cu tehnologia. Cu 
o creştere de la o oră la alta 
a numărului de tehnologii, 
atât la birou cât şi acasă, Sen-
sorsMotive rezolvă şi reduce 
complexitatea utilizării aces-
tor tehnologii la o simplă apă-
sare a unui buton.

inovaţii

Smart home de la

CălIn CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Lansat oficial pe 25 mar-
tie anul acesta, programul 
de voluntariat Let’s do it Ro-
mânia, cel mai mare proiect 
de implicare socială organi-
zat până în prezent la noi în 
ţară, îşi propune curăţarea 
tuturor mormanelor de gu-
noaie din mediul natural, la 
nivel naţional, într-o singură 
zi.

Let’s do it România are ca 
sursă de inspiraţie Estonia, 
unde peste 50.000 de volun-

tari au participat pe data 
de 3 mai 2008 la curăţenia 
generala, aceasta iniţiativă 
fiind preluată  mai apoi cu 
succes de către ţări precum 
Portugalia, Letonia, sau Litu-
ania.

Pentru România ziua naţi-
onală de curăţenie anunţată 
de către organizatori este 
25 septembrie 2010, dată la 
care sunt aşteptaţi absolut 
toţi românii la îndeplinirea 
acestui obiectiv ecologic.

Luna aceasta proiectul 
este în faza de cartare. Aceas-

ta presupune identificarea 
de către voluntari a grăme-
zilor de gunoaie din toate 
regiunile ţării, şi întocmirea 
a unei hărţi a deşeurilor din 
România. Datele vor fi trimi-
se pe site-ul oficial al proiec-
tului, pentru ca organizatorii 
să poată stabili cu exactitate 
resursele necesare pentru 
ziua cea mare. În acest mo-
ment pentru cartare sunt 
înscrişi deja peste 1500 de 
membrii din necesarul naţi-
onal de 3500.

Proiectul a începul la Cluj 

în weekend-ul 10-11 aprilie, 
unde peste 100 de iubitori ai 
naturii au participat la întoc-
mirea hărţilor gunoaielor cu 
ajutorul GPS-urilor. În Timi-
şoara, întâlnirea pentru sta-
bilirea zonelor ce urmează 
să fie curăţate de gunoaie va 
avea loc în 8-9 mai.

Ministerul Mediului, Edu-
caţiei, Culturii şi Cultelor, 
Turismului sunt doar câţi-
va dintre partenerii acestui 
proiect de amploare, la care 
prezenţa ar trebui să fie obli-
gatorie.

Ziua Curăţeniei Naţionale – 25 septembrie

sfaturi pentru  
îngrijirea grădinii
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GEOrGICă COrnu, PrEŞEDInTE al CamErEI DE COmErţ, InDusTrIE ŞI 
aGrICulTură TImIŞOara. a intrat într-un conflict public cu primarul Gheorghe 
Ciuhandu, în urma unui concurs de licitaţii privind lucrări de reabilitare străzi şi trotu-
are în  municipiu.

Nu este timişorean care 
să nu înjure primăria!

GEOrGE sCHInTEIE
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Georgică Cornu, 
săptămâna trecută, media 
timişoreană a semnalat 
conflictul public, creat 
între firmele dv şi primă-
rie. De ce nu vă agreează 
primarul Gheorghe Ciu-
handu?

Nu ştiu, nu am idee. De 
fapt, să zicem, conflictul 
a fost iscat de domnul pri-
mar Gheorghe Ciuhandu. 
Cu vreo două săptămâni 
în urmă, un ziar a prezen-
tat nişte matrapazlâcuri 
din primărie, privind nişte 
licitaţii la care eram şi noi 
participanţi. Acolo s-au fă-
cut nişte lucruri ilegale. 
După acel articol, primarul 
Ciuhandu a ieşit în presă 
şi a spus că eu aş avea ceva 
cu dânsul, că aş dori să lu-
creze numai firmele mele, 
etc, pe de o parte, iar pe de 
altă parte, directorul Culiţă 
Chiş, din cadrul primăriei, 
la anumite solicitări ale co-
legilor de la TVT 89, a refu-
zat să stea de vorbă, purtân-
du-se lametabil, fugind ca şi 
şoarecii de pisică. Acest lu-
cru nu este normal, pentru 
că primarul este ales de ti-
mişoreni, iar directorii din 
primărie sunt plătiţi de că-
tre contribuabili, din care 
facem parte şi noi, atât ca 
persoane fizice cât şi ca per-
soane juridice. I-am amintit 

cu acest prilej că eu, cu gru-
pul meu de firme care acti-
vează în Timişoara, în 2009, 
i-am dat circa 5 milioane de 
euro statului român, din 
care o bună parte au venit 
la primăria Timişoara.  Eu 
nu am avut probleme cu 
primarul, ci cu comisia de 
licitaţii. Dacă dânsul a luat 
atât de puternic apărarea 
comisiei înseamnă că pros-
tiile pe care le-au făcut au 
avut girul dumnealui.

La ce vă referiţi, concret?
Sunt patru licitaţii care 

au avut loc, privind lucrări 
de reabilitare străzi şi tro-
tuare, Timişoara împărţin-
du-se în patru zone. Noi am 
fost clasaţi pe locul al doi-
lea, firmele de pe primul 
loc au operat nişte modi-
ficări faţă de devizele din 
caietul de sarcini, la înţe-
legere cu Culiţă Chiş. Spun 
la înţelegere, pentru că şi 
ai mei, de la Confort SA au 
făcut unilateral unele mo-
dificări pe alte lucrări şi au 
fost descalificaţi, pentru că 
aşa este normal. După ce a 
avut loc licitaţia, cu acele 
preţuri foarte mici, Con-
fort SA a trimis o adresă 
în atenţia domnului Culi-
ţă Chiş, în care prezentau 
faptul că grupul nostru de 
firme este foarte integrat, 
că producem betoane, că 
avem aprovizionare centra-
lizată şi putem obţine pre-

ţuri foarte mici, că ne pro-
ducem asfaltul, dalele, şi că 
firmele care au prezentat 
preţuri mai mici decât noi 
nu pot face acest lucru, de-
cât dacă sunt nişte modifi-
cări unilaterale în devize. 

 
Cine a fost favorizat?

Drumuri Municipale, 
Drumco, dar eu nu am ni-
mic cu firmele. Este vorba 
de nişte angajaţi ai primă-
riei Timişoara, pe care îi 
conduce primarul, care 
dirijează banul public. Pre-
tenţia nu a fost să ne dea 
nouă lucrarea, ci să respec-
te legea! De aceea m-am 
revoltat şi am încercat să 
fac faţă neadevărurilor pe 
care le spunea primarul. 
Noi am angajat un expert 
judiciar şi a făcut expertiza 
pe două lucrări. Concluzia 
a fost că din 91 de articole 
cât avea devizul de lucrări, 
17 au fost completate co-
rect, conform prevederilor 

legale, iar 74 au fost com-
pletate incorect, pentru a 
scoate preţuri mici. Şi dacă 
numai un articol era greşit, 
în mod normal firma trebu-
ia descalificată. O altă con-
cluzie: câştigătorului i se 
mai cer şi documente jus-
tificative, privind preţurile. 
Li s-a solicitat să prezinte 
ofertă de beton, pentru că 
licitaseră un preţ de 126 lei 
mc de beton, iar oferta pe 
care au prezentat-o era de 
226 lei/mc. Asta înseamnă 
că lucrările se vor face de 
proastă calitate. În aceste 
condiţii nu trebuie să ne 
mirăm de ce drumurile 
din Timişoara sunt pline 
de gropi, de ce asfaltul nu 
durează mai mult de un an, 
pentru că se fac asemenea 
măgării în licitaţii, poate 
există şi greşeli de proiect 
şi drumurile sunt proaste. 
Nu este timişorean care să 
nu înjure primăria primă-
vara din această cauză. 

În final, rezultatul licitaţiei 
care este?

Încheierea contractelor 
este contestată în continua-
re, şi vom face şi denunţ pe-
nal împotriva comisiei de 
recepţie, pentru că nu este 
normal şi până la urmă nici 
nu văd de ce se supără pri-
marul, pentru că totul tre-
buie să fie transparent, să 
nu se joace cu milioane de 
euro şi să nu ştie nimeni. Se 

aseamănă tot mai mult cu 
un  conducător de pe tim-
pul lui Ceauşescu, aştepând 
să i se aducă în permanenţă 
numai mulţumiri, felicitări 
etc.

Pentru dv erau lucrări 
importante?

Orice lucrare este impor-
tantă, mai ales că acestea, 
în total, însumau vreo 15 
milioane de euro. Pe de altă 
parte nu pot să accept ide-
ea că acest primar poate să 
scoată grupul meu de firme 
din Timişoara. De fapt, pri-
marul n-a avut niciodată o 
relaţie cu mediul de afaceri. 
În relaţia cu Camera de Co-
merţ n-a fost în stare să re-
stituie proprietăţile care, în 
fond, era o regulă de bun 
simţ, mai ales pentru un 
primar care la modul de-
clarativ era un adept al res-
pectării proprietăţii. Nici în 
momentul de faţă nu are 
întocmite actele corecte 
pentru proprietatea pe care 
o avem, deşi există hotărâ-
re de la CEDO. Probabil că 
va trebui să-l mai acţionăm 
încă o dată în judecată şi 
o să facă ce trebuie. Statul 
român, datorită prostiilor 
pe care le-au făcut cei de la 
primăria Timişoara, a fost 
obligat să plătească Came-
rei de comerţ, despăgubiri 
în valoare de 2.5 mil de 
euro. În mod normal cred 
că timişorenii ar trebui să 

se adreseze justiţiei, pentru 
că aceşti bani sunt ai contri-
buabililor. 

Sunteţi numit regele asfal-
turilor din Banat...

Ponderea lucrărilor de 
asfalt din total cifră de afa-
ceri  nu este semnificativă. 
Este adevărat că nu este 
o altă firmă mai mare ca 
grupul nostru în materie 
de construcţii, dar ne-am 
dezvoltat prin credite. În 
acest moment gestionez 
credite de circa 100 mi-
lioane de euro, iar acest 
lucru nu este uşor. Peste 
toate astea trebuie să mă 
lupt cu primarul Ciuhan-
du care, cred că fără banii 
contribuabililor nu ştie să 
lucreze.

De ce vă ţineţi departe de 
politică?

Am muncit foarte mult. 
Tot ce am făcut eu e o ne-
bunie. Am pornit în 1991 
cu 25.000 de lei, bani de 
atunci, în activitatea priva-
tă, m-am dezvoltat foarte 
mult, am foarte multe obli-
gaţii şi există pericolul ca 
intrând în politică să pierd 
ce am făcut aici şi nu-mi 
place. Pe de altă parte în 
politică se minte, trebuie 
să fii un pic bandit, ori eu 
nu pot să fac treaba asta. 
Am un principiu: decât să 
câştigi cu o minciună, mai 
bine pierzi cu-n adevăr.

GEOrGICă COrnu

năsCuT în 8 sept 1955, 
într-un sat din mehedinţiul 
de munte

sTudii. licenţiat a două 
facultăţi, de electrotehnică 
şi de ştiinţe economice, 
absolvite la timişoara

exPerienţă. a lucrat 
în aprovizionare la aem 
timişoara, apoi a fost di-
rector adjunct al aceleiaşi 
întreprinderi, iar din 1991 
a optat pentru iniţiativa 
privată, devenind om de 
afaceri

este acţionar majoritar 
al grupului de firme 
izometal-Confort sa şi 
preşedinte, în al doilea 
mandat, al CCiat

În politică se minte, 
trebuie să fii un pic 

bandit, ori eu nu pot 
să fac treaba asta. 

Am un principiu: 
decât să câştigi cu o 

minciună, mai bine 
pierzi cu-n adevăr

vom face şi denunţ 
penal împotriva 
comisiei de recepţie, 
pentru că nu este 
normal şi până la 
urmă nici nu văd 
de ce se supără 
primarul, pentru că 
totul trebuie să fie 
transparent, să nu se 
joace cu milioane de 
euro.publiCitate

CălIn CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Începând cu anul 1970, 
când 20 de milioane de 
americani au ieşit în străzi, 
parcuri sau în amfiteatre 
pentru a milita în favoarea 
unui mediu înconjurător 
mai sănătos, în fiecare zi 
de 22 aprilie se celebrează 

Ziua Pământului. La început, 
această mişcare împotriva 
poluării mediului înconju-
rător a fost marcată doar în 
Statele Unite, urmând ca, 
mai apoi, numărul ţărilor în 
care au loc evenimente spe-
cifice să crească foarte mult, 
ajungând în 1990 la 141. 
Din anul 1991, activităţile 
prilejuite de Ziua Pământu-

lui sunt coordonate la nivel 
internaţional de Earth Day 
USA, o organizaţie neguver-
namentală fondată special în 
acest sens. Această mişcare 
de sensibilizare a opiniei pu-
blice cu privire la necesitatea 
protejării mediului, a con-
servării resurselor naturale 
şi a biodiversităţii cuprinde 
acum atât ONG-uri, cât şi in-

stituţii ori companii din dife-
rite domenii de activitate, în 
peste 170 de state ale lumii, 
printre care se numără de 
anul trecut şi România.

În Timişoara, Agenţia 
pentru Protecţia Mediului 
Timiş organizează o serie de 
evenimente de informare a 
tinerilor în materie de eco-
logie şi protecţia mediului, 

iar în foaierul Universităţii 
de Vest are loc, tot de Ziua 
Pământului, o expoziţie de 
pietre preţioase şi o conferin-
ţă despre dinozauri.

În data de 25 aprilie, Aso-
ciaţia D’ART va participa în 
parteneriat cu Primăria Ti-
mişoara, Casa de Cultură a 
Municipiului Timişoara, şi 
Facultatea de Arte şi Design 

Timişoara, în cadrul ediţiei a 
cincea a Zilelor Cetăţii Timi-
şoara, la marcarea celor 287 
de ani de la aşezarea pietrei 
de temelie la construcţia Ce-
tăţii Timişoara, eveniment 
la care va avea loc o prezen-
tare de ţinute vestimentare 
din materiale reciclabile, în 
semn de omagiu Zilei Pă-
mântului.

Ziua Pământului – 22 aprilie
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alIna sabOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

La nivelul Timişoarei 
există o hotărâre, încă din 
2009, prin care se acordă 
facilităţi fiscale pentru pu-
nerea în funcţiune a unor 
instalaţii solare. Din acest 
an, contribuabilii persoane 
fizice beneficiază de scuti-
re în proporţie de 100% la 
plata impozitului pe clădire 
datorat pentru locuinţa de 
domiciliu pentru anul 2010, 
în cazul în care folosesc pa-
nouri solare pentru încălzi-
rea apei calde menajere şi/
sau încălzirii locuinţelor ori 
panouri fotovoltaice pentru 

producerea/stocarea energiei 
electrice.

Municipalitatea va solici-
ta autorizaţie de construire 
pentru imobilele care fac 
parte din categoria monu-
ment istoric/ansamblu/sit/
zonă de protecţie. Nu se 
acordă această facilitate be-
neficiarilor Programului de 
înlocuire sau completare a 
sistemelor clasice de încălzi-
re cu sisteme care utilizează 
energie solară, energie ge-
otermală sau alte sisteme, 
finanţate de către Ministerul 
Mediului şi Dezvoltării Dura-
bile prin AFM.

Suma rezultată ca facili-
tate fiscală nu poate depăşi 

cuantumul impozitului dato-
rat de către contribuabili pen-
tru anul fiscal 2010. Scutirea 
se acordă persoanelor fizice 
numai pentru locuinţa de 
domiciliu, dovedită prin car-
tea de identitate/buletinului 
de identitate a solicitantului.  
După terminarea lucrării, 
persoanele fizice care solici-
tă scutirea trebuie să depună 
la Primăria Municipiului Ti-
mişoara, Direcţia de Mediu, 
Serviciul Protecţia Mediului 
următoarele documente jus-
tificative: copii de pe facturi 
şi chitanţele fiscale; copii-
le actelor de identitate ale 
proprietarilor, cu adresa de 
domiciliu; copia autorizaţiei 

de construire (dacă este ca-
zul), extras de carte funciară 
nu mai vechi de 30 de zile; 
fotografii realizate înainte şi 
după finalizarea lucrărilor.

Consilierii Direcţiei de 

Mediu vor verifica la faţa lo-
cului realizarea investiţiei şi 
funcţionarea ei, după care 
se va încheia un document 
de constatare la faţa locului. 
Consilierii Serviciului Pro-
tecţia Mediului vor întocmi 
şi un referat de specialitate 
care va cuprinde propunerile 
de acordare/neacordare a fa-
cilităţilor fiscale, documente 
care vor completa dosarul de-
pus de contribuabilul solici-
tant şi va fi transmis Direcţiei 
Fiscale a Municipiului Timi-
şoara. Contribuabilii benefi-
ciază de această facilitate în 
cazul în care, la data depune-
rii dosarului, nu figurează în 
evidenţele fiscale cu datorii. 

Scutiri de impozite pentru cei 
care îşi montează panouri solareAdelina pastor va concura 

la Olimpiada din 2012
aurOra mărGEanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

La nici 17 ani, Adelina 
Pastor are un palmares 
impresionant în atletism. 
Supranumită de mass-
media „fata de aur a atle-
tismului” sau „regina 
Banatului”, a început să 
prectice acest sport încă 
din gimnaziu, de când 
era elevă în clasa a III-a la 
Şcoala Generală 30. Cam 
pe atunci a fost remarca-
tă de antrenorul emerit 
Ioan Damaschin, care a 
început să se ocupe de 
pregătirea ei în vederea 
obţinerii de performanţe 
competiţionale. Şi micuţa 
elevă n-a dezamăgit. 

Încă din anul 2006 a ur-
cat pe locul I pe podium 
la Campionatele Naţiona-
le de Atletism la grupa 
ei de vârstă. Din clasa a 
IX-a este elevă a Liceu-
lui cu Program Sportiv 
„Banatul” din Timişoara. 
Anul 2009 i-a adus însă 
cele mai multe premii în 
palmares. La campiona-
tele naţionale a obţinut 
după cum urmează: locul 
I, atât la 200 cât şi 400 de 
metri plat la Juniori II (16-
17 ani), locul I la aceleaşi 
probe, însă la Juniori I (18 
ani) şi locul II la Seniori. 
A mai obţinut două meda-
lii de aur la Jocurile Bal-
canice din Grecia în 2009, 
după ce cu un an înainte 
fusese campioană balca-
nică la Ankara, în Turcia. 

Tot anul 2009 i-a adus 
(împreună cu echipa) me-
dalia de bronz la Campio-
natele Mondiale la proba 
de ştafetă 4-3-2-1 tururi. 
Federaţia Română de Atle-
tism s-a referit la Adelina 
Pastor, numind-o „marea 
promisiune a atletismului 
românesc” şi a desemnat-
o să facă parte din lotul 
care ne va reprezenta la 
Jocurile Olimpice de Vară 
din 2012 de la Londra. 

În decembrie 2009 a ob-
ţinut şi titlul de „cea mai 
bună atletă bănăţeană”, 
iar anul acesta l-a început 
în forţă cu locul I la 400 
metri plat la Grand Prix-
ul de la Bucureşti. Acum 
este în cantonament în 
Poiana Braşov, pentru se-
lecţia din 7-8 mai pentru 
Trialul de la Moscova. În 
funcţie de rezultatele ob-
ţinute în Federaţia Rusă 
se vor stabili paricipanţii 
Jocurilor Olimpice pentru 
Juniori şi Tineret din peri-
oada 14-26 august a.c. de 
la Singapore. 

Dl. bOGDan: Aş ruga pe cei 
din executivul primăriei să 
dea curs interpelărilor con-
silierilor municipali pentru 
că nu e frumos de două luni 
să nu i se dea un răspuns 
colegului nostru.

Dl. JICHICI: Care e diferenţa 
între folosirea punctului şi a 

virgulei ca delimitatori de ze-
cimale? Aici vorbim de 34 de 
mii de mii de lei? Sau vorbim 
de 34,85 de mii de lei? Şi mai 
departe la următoarea linie 
vorbim de 125701 mii lei? Sau 
de 125,701 mii lei? Pe o linie 
este punct pe o linie este vir-
gulă. E un document pentru 
care noi răspundem legal...

Dl. sTOIa: Consiliul local 
este un organ deliberativ 
şi nu i se poate impune să 
voteze într-un anume fel un 
proiect de hotărâre. Am mai 
avut cazul de acum câteva 
luni când s-a ajuns la amenin-
ţări de penalităţi de milioane, 
am avut şi colegi în fază de 
preinfarct pe tema asta.

Dl. OrZa: acest punct s-a 
discutat la şedinţa ce am 
avut-o la sala Capitol. eu 
spre exemplu am votat 
pentru, apoi am aflat că am 
votat împotrivă.

Dl. Pau : propun ca suma 
scutită de la plata impozitu-
lui să fie folosită de Casa de 

Ajutor Reciproc a Pensio-
narilor Timişoara – CARP 
pentru revelionul pensio-
narilor. 
Dl. Dir. bODO : Vreau să 
spun ceva despre vis-a vis 
de acest amendament... să 
nu cumva să se adopte...

Dl. Pau : Dacă vrem să le 

dăm banii, putem să-i dăm 
dacă considerăm. Dar să 
aruncăm nişte bani fără 
să ştim că s-a cheltuit 1 leu 
acolo şi unul acolo, ne ju-
căm cam uşor cu banii con-
tribuabililor. Când întreb 
„cât” şi primesc răspuns cu 
„nişte” şi „vreo” mă simt ca 
la periam!

Conducerea AIESEC TImişoara îndeamnă studenţii să intre în această organizaţie

l Localitatea din România 
care are cea mai lungă 
denumire este un sat din 
judeţul Braşov: Staţiunea 
Climaterică Sâmbăta (27 de 
litere), iar cea mai scurtă este 
Ip (2 litere).

l Cuptorul cu microunde a 
fost descoperit din întâmpla-
re. În timpul unui test cu un 
aparat radar în anul 1946, dr. 
Percy Spencer, un inginer din 
cadrul raytheon Corporati-
on, a observat un fenomen 
deosebit: i s-a topit ciocolata 
în buzunar.

l probabilitatea de a muri 
lovit de dopul unei sticle de 
şampanie este mai mare de-
cât aceea de a muri muşcat 
de un păianjen.

l Există mai multe păsări 
flamingo de plastic decât 
adevărate.

l albert einstein nu a putut 
vorbi fluent până la vârsta 
de nouă ani. Parinţii lui se te-
meau că ar putea fi retardat.

l O femeie din Arabia Sau-
dită poate obţine un divorţ 
dacă soţul ei nu îi oferă cafea.

l benzile desenate cu do-
nald Duck au fost interzise în 
Finlanda pentru că persona-
jul nu purta pantaloni.

l Sunetul paşilor lui E.T. din 
filmul omonim a fost făcut de 
cineva care îşi freca mâinile 
în jeleu.

l Împăratul aztec Montezu-
ma avea un nepot, Cuitlahac, 
al cărui nume, în traducere 
liberă, înseamnă „multe 
excremente”.

l lui thomas edison, inven-
tatorul becului electric, îi era 
frică de întuneric.

Timişoreni de 5 sTele

să râdem cu aleşii locali (perle din şedinţele clt)

exPo Timişoara 
anTiChiTăţi

Sfârşitul de săptămână, 
24-25 aprilie, aduce în 
Timişoara evenimentul 
dedicat antichităţilor - 
Expo Timişoara Antichităţi, 
ajuns luna aceasta la cea 
de a VI-a ediţie, desfăşu-
rat la iulus mall-parter. 
Această manifestare este 
organizată la cererea unui 
grup important de firme 
şi persoane fizice care au 
ca principală activitate 
comerţul cu obiecte de 
tipul antichităţilor. Se pot 
stabili noi relaţii între pasi-
onaţii acestui domeniu şi 
totodată produsele expuse 
se vor putea şi cumpăra. 
În cadrul târgului se vor 
expune: mobilier, tablouri, 
obiecte de bronz, porţe-
lan, argintărie, bijuterii, 
ceasuri, diverse obiecte 
mici etc.  

CamPionaT  
de TaBle

Prima ediţie a Campionatu-
lui de Table din Timişoara 
s-a desfăşurat în luna mai 
a anului 2007. de atunci, 
în fiecare an, tot mai mulţi 
jucători de table participă 
la acest eveniment. din 
anul 2008, numele eveni-
mentului s-a schimbat în 
Campionatul de table timi-
şoreni.ro. Concursul constă 
în patru etape eliminatorii, 
fiecare etapă având o dura-
tă de două zile. Prima etapă 
din acest an s-a încheiat în 
21 februarie, urmând ca a 
doua etapă să aibă loc în 
zilele de 29 şi 30 mai când 
sunt aşteptaţi mai mult de 
200 de participanţi.

şTiaţi că

SănăTaTe

Concedii verificate. din 
luna mai, se modifică 
procedura de acordarea  
concediilor medicale. 
Ministerul Sănătăţii a primit 
acordul Guvernului, iar 
acum ministrul promite 
că numai cei cu adevărat 
bolnavi vor primi concedii 
medicale. Asta pentru că 
angajaţii care îşi iau liber de 
la locul de muncă pe caz de 
boală se vor trezi la uşă cu 
reprezentanţii Casei de Asi-
gurări de Sănătate şi chiar 
cu poliţia pentru verirficãri. 
Cu ajutorul acestor măsuri 
se vor economisii peste 100 

milioane de lei, având în ve-
dere că anul trecut, în Timiş, 
au fost eliberate peste 200 
de mii de concedii medica-
le, care au costat statul 13 
milioane de lei.

PriMărie

Concurs. Funcţie publică 
vacantă
Primăria Municipiului Timi-
şoara organizează concurs 
în data de 18 mai, ora 10,00, 
pentru ocuparea funcţi-
ei publice de conducere 
vacante, ŞEF SERVICIU la 
Serviciul Centrul de Coor-
donare pentru reabilitarea 
Cartierelor istorice din 

cadrul Direcţiei Dezvolta-
re. Condiţii de participare 
necesare pentru participare 
sunt: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă, specialitatea Ar-
hitectură, master sau curs 
postuniversitar în manage-
ment, administraţie sau în 
specialitatea studiilor ab-
solvite, vechime în speciali-
tatea studiilor absolvite de 
minim doi ani, cunoştinţe 
de operare pe calculator ar-
chiCad şi Microsoft Office, 
cunoaşterea limbii engleze 
la un nivel mediu.  termenul 
de depunere al dosarului de 
concurs este 5 mai. Infor-
maţii suplimentare se pot 

obţine de la Serviciul Resur-
se umane, camera 6, parter, 
telefon  0256/408.352.

TaXe Şi iMPoZiTe

Taxa de Habitat. din 2011, 
primăria vrea să introducă 
taxa de habitat, care  a fost 
respinsă anul trecut, prin 
vot, de consiliul local. Taxa 
constituie venit cu destina-
ţie specială, care va fi folosit 
pentru reabilitarea faţade-
lor clădirilor monumente 
istorice. Astfel, contribu-
abilii persoane fizice care 
au domiciliul în Timişoara 
şi care deţin în proprietate 
imobile pe raza municipiu-

lui, trebuie să plătească o 
taxă de habitat în valoare 
de 40 de lei. În cazul per-
soanelor juridice, cota de 
impozitare care se aplică 
valorii de inventar a clădirii 
va creşte la 1,5%. Taxa de 
habitat va fi dezbătută în 
şedinţa din data de 13 mai, 
din cadrul primăriei.

deZbaTere

Taxe şi Impozite. Primăria 
Municipiului Timişoara 
va organiza joi, 13 mai, 
începând cu ora 16, în Sala 
de Consiliu a Primăriei, 
de pe b-dul C.d. loga nr. 
1, o dezbatere publică pe 

marginea proiectului de 
hotărâre privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor loca-
le în municipiul Timişoara 
pentru anul 2011. 
Proiectul este afişat la 
sediul Primăriei, el poate fi 
studiat şi pe site-ul www.
primariatm.ro - la rubri-
ca “Proiecte de hotărâ-
re”.  Cei interesaţi se pot 
adresa până la dezbate-
rea publică şi în scris cu 
propuneri privitoare la 
acest material, biroului 
Relaţii Publice al Primăriei, 
în format electronic - la 
adresa adrians@primari-
atm.ro, sau prin fax, la nr. 
0256/204.886.

pe scurT

Cei care îşi 
montează sisteme 
alternative de ener-
gie beneficiază 
de scutire la plata 
impozitului pentru 
locuinţă pentru 
anul 2010

Federaţia Română 
de Atletism a 
desemnat-o să facă 
parte din lotul care 
ne va reprezenta la 
Jocurile Olimpice 
de Vară din 2012 de 
la Londra.

Timişoreanca Adelina Pastor este, potrivit FRA, „marea promisiune a atletismului românesc“

publiCitate
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Astea au fost cuvintele 
rostite, la cald, de Marian 
Iancu la finalul partidei lui 
Poli cu CFR Cluj, partidă 
terminată nedecis,  scor 
1-1. Iancu, un om echili-
brat şi cu un vocabular cu 
mult peste media condu-
cătorilor noştri, a răbufnit, 
zic eu pe bună dreptate. 
Reacţia nu este îndreptată, 
neapărat, împotriva pre-
staţiei arbitrului Augustus 
(ce nume de împărat!) 
Constantin, ci mai degra-
bă împotriva unui sistem 
„ticăloşit”.
Mai mult! Marian Iancu a 
lăsat să se înţeleagă foarte 
clar că în spatele celor de 
la CFR Cluj se află, nimeni 
altul, decât premierul Boc 
şi „şeful” său Băsescu. 
Aşadar avem de a face cu 
o implicare a politicului 
în fotbal. Chestia asta e 
de mirare? Sigur că Iancu 
nu poate fi acuzat de 
naivitate, dar mă întreb ce 
mare descoperire a făcut? 
Păi dacă un amărât de 
director de şcoală de ţară 
este uns în fruntea celor 
cinci dascăli şi a celor, 
circa, o sută de elevi din 
şase clase pe considerente 
politice, ce mai vreţi? Aud 
că „tanti de serviciu” de la 
blocul meu este amanta 
preşedintelui pedelist de la 
asociaţia de locatari. Cel 
puţin aşa spun babele de 
la parter. Şi dacă nici Rozsi 
neni nu le ştie, păi atunci 
nu le mai ştie nimeni, nici 
măcar Videanu ăla de la 
patru care stă mai toată 
ziua în geamul de la bucă-
tărie !
Măi oameni buni! Aşa 
cum Timişoara, de vreo 
douăzeci de ani încoace, 
este lăsată pe dinafară 
la împărţeala „bucate-
lor”, pentru că a fost mai 
mereu „Gică contra”, aşa şi 
în fotbal nu trebuie să ne 
aşteptăm să se întâmple 
altceva. Să o iau de la ca-
păt cu federaţia, M.Sandu, 
etc? Pierdem vremea!
Mai bine să ne bucurăm, 
împreună cu Boc, care nu 
a scăpat prilejul, de per-
formanţa Oltchimului. Am 
aflat, de la televizor, că 
adversarele din finală ale 
româncelor au un buget 
de 5 milioane de euroi! Păi 
cu banii ăştia Paszkany...
face un chefuleţ cu băieţii 
după ce ia titlul.

Mi-e scârbă!

Viorel Screciu

IOan bunGău:

„nu cred că poli mai are vreo 
şansă la titlu, doar la un loc 
de cupă europeană. se mai 
putea discuta doar în vari-
anta unei victorii directe cu 
CFR Cluj şi apoi să fi câştigat 
pe linie până la final, ceea ce 
era greu de realizat. am im-
presia că sabău ori nu face 
bine echipa, ori le dă credit 
unora care nu sunt pregătiţi 
sută la sută. Chiar dacă ian-
cu spunea că va schimba 
secunzii, că îi va amenda pe 
jucători, probabil e nevoie 
de un şoc, sabău pare că nu 
mai este respectat de jucă-
tori.
la ce salarii iau, mi-ar fi şi ru-
şine. aţi văzut că şi numărul 
spectatorilor a scăzut, tot 
din cauza jocului. practic, 
poate cu excepţia meciului 
cu CFR, ei nu joacă nimic. 

punctele pe care le obţin 
uneori sunt întâmplătoare. 
Jucătorii nu sunt alături de 
fani, nu se dăruiesc total 
pentru oraş, pentru culorile 
clubului. Unii nu au evoluat 
de câteva luni şi sunt forţaţi. 
Contra nu e pregătit, Goga 
nu şi-a revenit după fractu-
ra de la tibie, Cociş, la fel, e 
nepregătit. nu dau randa-
mentul aşteptat. a fost adus 
Curtean cu un milion şi ceva 
şi nu face nimic.
nu ştiu de ce evoluăm cu doi 
închizători. e ceva incredibil. 
la ploieşti s-a jucat numai 
cu unul şi am câştigat fără 
probleme. acasă tot timpul 
ne închidem şi nu construim 
nimic. ar trebui să se stea 
de vorbă cu jucătorii să se 
afle ce probleme au. sunt 
prea multe antrenamente 
sau prea puţine, se lucrează 
prea puţin cu mingea?”

DEClaraţIa săPTămânII

expoziţii

spectacoleparty
Joi, 22 aprilie

Van Graph K’fe: BaBalonia Tropical 
SoundclaSh

YouTopia: dJ SaVa & raluca

BunKer: reTro ThurdaY

d’arc: reTro parTY

arT cluB: Special parTY

Vineri, 23 aprilie
heaVen STudio: The Vama Show 

ScoTTiSh: BeST reTro parTY in Town

SeTup: concerT BlazzaJ

arT cluB reTro: STudenT niGhT

The noTe: omG i’m So reTro

sâmbătă, 24 aprilie
porTo arTe: Seară franceză, SpecTacol 
de marioneTe

ScoTTiSh puB: funKY BeaTS cu Vali florea

700 coffee & lounGe: muSic colourS

Green puB: raGGae parTY

BunKer: reTro parTY cu dJ epocS

Duminică, 25 aprilie
Van Graph K’fe: BaBilonia 

cluB d’arc: hiTS parTY

arT cluB 700: amBienT parTY

SeTup: warm up

timiş: 
Poker (joi-vineri: 11; 14; 16; 18; 20)

cinema city:
alice în ţara minunilor 3D (vineri-joi: 
17,15; 19,30)
Cum să îţi dresezi dragonul 3D (vineri, 
luni-joi: 13,05; 15,10; sâmbătă-duminică: 11; 
13,05; 15,10)  
recompensă cu bucluc (vineri, luni-joi: 
13,45; 16; 20,15; 22,30; sâmbătă-duminică: 
11,30; 13,45; 16; 20,15; 22,30)
Prinţesa şi broscoiul, dublat (vineri, 
luni-joi: 14,10; 16,20; 18,30; sâmbătă-dumini-
că: 12; 14,10; 16,20; 18,30)
Nu-i de nasul meu (vineri-joi: 17; 19,15; 
21,30)
Teleportaţi în adolescenţă (vineri-joi: 
20,30; 22,40)
Zona verde (vineri, luni-joi: 13,30; 15,50; 
18,15; 20,30; 22,45; sâmbătă-duminică: 11,10; 
13,30; 15,50; 18,15; 20,30; 22,45)
Ce-o fi o fi... (vineri, luni-joi: 14,50; 18,15; 22; 
sâmbătă-duminică: 12,40; 14,50; 18,15; 22)
Înfruntarea titanilor 3D – PREMIERĂ 
(vineri, luni-joi: 13,15; 15,30; 17,15; 20; 22,15; 
sâmbătă-duminică: 11; 13,15; 15,30; 17,15; 
20; 22,15)
Iubire la roma – APREMIERĂ (vineri-joi: 
21,45)

cinema

Iubire la Roma

horoscop

paTruped

BerBec
este o săptămână 
plină de energie 
şi de bucurii, 
pentru că tot ce 
începi zilele aces-
tea are rezultate îmbucurătoare. 
ia taurul de coarne şi dă startul 
unei acţiuni noi care te atrage 
mult, pentru că vei ajunge cu suc-
ces la ceea ce ţi-ai propus. inima 
ta bate mai tare. dacă vrei ceva 
anume, treci la fapte!

Taur
nu te hazarda 
la prima direcţie 
care ţi se oferă 
în cazul unei 
situaţii compli-

cate, pentru că se poate dovedi o 
pistă falsă. analizează cu atenţie 
informaţiile care îţi ajung la 
ureche, pentru că nu toate merită 
luate în considerare. Trasează mai 
ferm sensul de mers, în deplină 
cunoştinţă de cauză.

Gemeni
Viitorul te 
entuziasmează 
şi abia aştepţi 
să ajungi la visul 
tău, dar ritmul de 
înaintare este destul de lent, pentru 
că nu depinde numai de tine, ci de 
un întreg concurs de împrejurări. 
Trebuie să ai răbdare şi să urmezi 
paşii clar stabiliţi pentru a ajunge 
acolo, dar eforturile tale de a grăbi 
lucrurile nu dau randament. 

rac
dacă alţii 
sărbătoresc 
ajungerea la un 
anumit scop, 
pentru tine nu 

prea e motiv e distracţie, pentru 
că tu îl consideri un eşec. exager-
ezi totuşi gravitatea situaţiei, pen-
tru că te prinde pe picior greşit şi 
ai tendinţa de a le privi pe toate în 
negru, chiar dacă există soluţii de 
rezolvare, şi încă alături de tine. 

Leu
nu te poţi bucura 
de ajutorul primit 
de la colegi, pen-
tru că nu e chiar 
ceea ce ai fi avut 
nevoie. uneori calul de dar nu se 
caută la dinţi, dar ce să faci dacă 
nu ai ce face cu sfaturile care ţi 
se oferă cu atâta solicitudine? 
Tu sperai să intervină concret în 
problemele tale, or ei nu fac decât 
să îţi dea lecţii de viaţă...

Fecioară
autoritatea e 
greu de tol-
erat, dar tu eşti 
singura zodie 
care se supune 

cuminte în faţa celui mai 
puternic, însă asta nu înseamnă 
că eşti de acord cu tot ce spune. 
o fi cineva mai sus decât tine 
din punct de vedere ierarhic, dar 
ai multe de comentat împotriva 
lui...

BaLanţă
ce săptămână 
ciudată: acum 
eşti vesel şi op-
timist, şi vrei să 
ieşi în evidenţă, 
acum te retragi în umbră, prefer-
ând tăcerea şi anonimatul. de 
fapt, toate aceste stări contradic-
torii sunt după cum bate vântul, 
pentru că poţi trece prin ambele 
extreme de la o oră la alta, în 
funcţie de veştile care sosesc.

Scorpion
Viaţa sentimentală 
ajunge pe un 
teren mai liniştit, 
datorită unei 
discuţii faţă în faţă 

menite să restabilească armonia 
între parteneri. este o perioadă foarte 
bună pentru împăcări, reconcilieri 
sau discuţii de la egal la egal. iubirea 
voastră nu e nici înflăcărată, dar 
nici rece, ci într-o zonă calmă ce va 
satisface pe amândoi.

SăGeTăTor
rezultatele 
muncii tale sunt 
sub asteptari sau 
poate sefii nu te 
apreciaza, incat 
e firesc sa aluneci intr-o zona 
mai pesimista. nu trebuie sa le 
primesti cu ostilitate, ca un afront 
personal, ci dimpotriva, ca o oca-
zie de a-ti aduna fortele pentru a 
demonstra ca e un esec trecator. 
data viitoare va iesi mai bine!

capricorn
Totul merge 
de-a-ndoaselea 
la serviciu, pentru 
că eforturile 
tale de a duce 

la capăt un proiect dificil nu dau 
roade. Totul se amână pe mai târziu, 
se tergiversează enervant de mult, 
punându-ţi din greu răbdarea la 
încercare, dar norocul tău e că eşti 
zodia cea mai bine pregătită când 
vine vorba de răbdare!

VărSăTor
Trebuie să lupţi 
pentru dreptate, 
pentru că ai 
toate resursele 
necesare de a 
restabili ordinea normală într-o 
situaţie în care ai avut de pierdut. 
nu suporţi să fii tratat incorect, ci 
faci tot posibilul să atragi atenţia 
asupra adevărului şi să demon-
strezi cine eşti cu adevărat! Îţi 
recapeţi drepturile cuvenite.

peşTi
nu te aştepta la 
rezultate ieşite 
din comun, ci 
bucură-te şi cu 
mai puţin. din 

aproape în aproape, poţi ajunge 
şi la succese mai mari, dar acum 
trebuie să ştii să te mulţumeşti 
şi cu rezultate mai modeste, dar 
deloc mai nesemnificative. ai mo-
tive să sărbătoreşti, chiar dacă nu 
e încă vârful maxim atins!

SUV-ul Canin

4p
ed

raDu ClEţIu 

În ultimul timp în min-
tea mea se fac tot mai des 
conexiuni curioase între 
posesorii de un anumit tip 
de maşină şi o rasă de câini.

 Am încercat să număr 
stând în maşina parcată 
câţi şoferi se strecoară prin 
traficul aglomerat ţinând 
cu o mână la ureche ne-
lipsitul celular. Locul în 
care parcasem era foarte 
strâmt, oricum am ales să 
fac acest experiment în 
loc să fac o criză de nervi 
pentru că nu puteam din 
cauza traficului să deschid 
uşa maşinii pentru a ieşi, şi 
totuşi cu nonşalanţă şoferi 
experimentaţi şi blonde 
cu lămâia pe parbriz se 
strecurau cu inconştien-
ţă conducând cu o mână. 
Rezultatul numărătorii a 
fost aproape de procentul 
maxim a celor ce ţineau 
telefonul la ureche.

  M-a îngrijorat de ase-
menea că prin ,, urechile 
acului, s-au strecurat o 
mulţime de SUV-uri, în tra-

ducere liberă „Super Urâte 
Vehicule“ de ce sunt aceşti 
vagoneţi de mină la modă? 
Poate pentru că cei ce şi le 
permit au avut o copilărie 
fără trenuleţe electrice, 
oricum sunt sigur că ma-
joritatea celor care posedă 
asemenea ,, Sport Utilitare 
Vehicule,, cu tracţiune pe 
patru roţi habar nu au cum 
se cuplează tracţiunea in-
tegrală.

  Această idee îmi este 
întărită de observaţia că 
acelaşi tip de oameni îşi 
cumpără SUV-uri canine, 
rase musculoase, adevăra-
te arme de atac. Nu sunt 
împotriva acestor rase ci 
doar împotriva acelora 
care cred că pot stăpâni 
cu aceeaşi inconştienţă cu 
care conduc 4X4 cu tele-
fonul lipit de ureche câini 
masivi cu personalitate 
puternică. Şi la fel ca şi în 
cazul tracţiunii integrale, 
nu au unde şi de ce să le 
folosească însuşirile, vor să 
îi transforme în maşini de 
oraş şi să le pună fundiţe.

 www.Clearpassion.ro

Galeria Calina – spaţiu de artă Con-
temporană: expoziţia „Tajó” a artis-
tului plastic Josif S. Tasi, deschisă 
până la 23 aprilie.

Primăria Timişoara: expoziţia de 
grup „Pastel urban”, deschisă până 
la 28 aprilie.

Consiliul Judeţean Timiş: Centrul de 
Cultură şi Artă Timiş prezintă expozi-
ţia de fotografie „15/74” organizată de 
Clasa de artă fotografică şi cinemato-
grafică a d-lui profesor Onuţ Danciu, 
deschisă până la 3 mai.

Cafeneaua Papillon: expoziţia 
„Papercuts” a artistei Emilia Sârghi, 
deschisă până la 6 mai.

librăria Cărtureşti mercy: expoziţia 
de creaţie vestimentară „Tânjind după 
amintiri” semnate Veress andrea  ber-
nadett, deschisă până la 10 mai.

Play Off - Turul I

JOCUL  1
CSU Sibiu – Elba Timişoara 74-87
 “U” Cluj-Napoca – BC Târgu Mureş 84-60
Gaz Metan Mediaş – Steaua 91-81 
CSU Ploieşti – BCM Piteşti 87-67 

JOCUL 2
CSU Sibiu – Elba Timişoara 78-77
 “U” Cluj-Napoca – BC Târgu Mureş 70-66
Gaz Metan Mediaş – Steaua 91-83 
CSU Ploieşti – BCM Piteşti 92-54 

22.04
În 1994 michael moorer a 
devenit primul boxer de 
mâna stângă campion la 
categoria semigrea, după 
ce l-a învins pe evander 
Holyfield.

23.04
În 1927, finala Cupei Angliei 
dintre Arsenal şi Cardiff a 
fost primul meci radiodifu-
zat.

24.04
În 1996, pentru prima dată 
în istoria fotbalului când 
un tată (Arnor Gudjoh-
nsen), a evoluat alături 
de fiul său (Eidur Smari 
Gudjohnsen) într-un meci 
internaţional.

25.04
În 1950, Chuck Cooper devi-
ne primul jucător de culoare 
care evoluează în NBA.

26.04
În 1902, gruparea engleză 
Newton Heeth adoptă denu-
mirea manchester united, 
cu care va scrie istorie în 
fotbalul mondial.

27.04
În 1956, campionul mondial 
de box, Rocky Marciano, se 
retrage neînvins după 49 de 
meciuri, din care 43 câştiga-
te prin Ko

Play OuT - Turul I

JOCUL 1
Municipal Oradea – “U” Craiova 85-69 
Energia Rovinari – Gladiator Cluj-Napoca 104-66 
CS Otopeni – Cuadripol Braşov 94-73 
Municipal Bucureşti – Dinamo 92-46

JOCUL 2
Municipal Oradea – “U” Craiova 85-66
Energia Rovinari – Gladiator Cluj-Napoca 120-71 
CS Otopeni – Cuadripol Braşov 76-65
Municipal Bucureşti – Dinamo 80-62
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Poli a început acest se-
zon decisă să se impună 
măcar într-una dintre cele 
două competiţii naţiona-
le: campionat sau Cupa 
României. Rezultatele mai 
puţin scontate din retur, 
au adus-o în postura de a 
risca ca principala perfor-
manţă stagională să rămâ-
nă rezultatele de pe plan 
internaţional: calificarea 
în play-off-ul Ligii Campi-
onilor şi calificarea în gru-
pele Europa League.

Echipa lui Sabău nu a 
ştiut să profite de nume-
roşii paşi greşiţi făcuţi de 
celelalte candidate la titlu. 

Nu a speculat nici victoria 
obţinută la “masa verde”, 
contra lui Rapid, încurcân-
du-se atunci când nu se im-
punea ori pierzând punc-
te aiurea cu formaţii din 
subsolul clasamentului. În 
ultimele trei jocuri de pe 
stadionul Dan Păltinişanu 
nu a obţinut o victorie şi a 
înscris doar o dată.

Deşi s-a vorbit mult 
timp despre poziţia întâi, 
acum Poli nu mai este 
sigură nici de locul al 
doilea, care duce în preli-
minariile Champions Lea-
gue, finalul de campionat 
anunţându-se extrem de 
dificil, cu două deplasări 
în capitală. Rănite în or-
goliu după rezultatele ca-

tastrofale de săptămâna 
trecută, Steaua şi Dinamo 
văd în confruntarea cu 
Poli o şansă de a se reabili-
ta în ochii suporterilor.

Anul 2002 a fost unul 
marcant pentru fotbalul 
românesc. Aflate în Di-

vizia C, CFR Cluj, Unirea 
Urziceni şi SC Vaslui, pe 
atunci cluburi modeste 
în peisajul fotbalului au-
tohton, au fost preluate 
de Arpad Paszkany, Du-
mitru Bucşaru, respectiv 
Adrian Porumboiu. Finan-
ţatorul ardelenilor a avut 
nevoie de şase ani pentru 
a aduce în vitrina clubu-
lui primul titlu naţional. 
Patronului de la gruparea 
ialomiţeană i-au luat 7 ani 
să cucerească campiona-
tul intern. După ce a stabi-
lit un record, promovând 
în prima ligă la doar trei 
ani de la înfiinţare, fostul 
arbitru a stabilit în acest 
sezon cea mai importantă 
performanţă din istoria 

echipei sale, calificarea 
în finala Cupei României, 
performanţă ce ar putea fi 
îmbunătăţită pe 26 mai.

Marian Iancu a ajuns 
la Timişoara abia în 2005, 
însă, spre deosebire de 
omologii lui nu a trebuit 
să pornească de jos. Cum 
“alb-violeţii” nu se aflau 
în ligi inferioare, e de 
presupus că traseul spre 
câştigarea unui trofeu ar 
fi trebuit să fi fost unul 
mai scurt, mai ales că şi 
la bani investiţi timişore-
nii au stat mai bine decât 
contracandidatele. La săr-
bătorirea a 90 ani de la în-
fiinţare, Poli rămâne din 
nou numai cu trofeul de 
campioană morală.

Rănite în orgoliu 
după rezultatele 
catastrofale, 
Steaua şi Dinamo 
văd în confruntar-
ea cu Poli o şansă 
de a se reabilita în 
ochii suporterilor.

poli cu moralitatea,  
alţii cu trofeele
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Galeria a fost din nou la înălţime în derbiul cu CFR Cluj. De data aceasta prestaţia ultraşilor a fost răsplătită cu un joc bun al alb-violeţilor

Beth (Kristen Bell) este o ambiţioasă 
tânără din New York, cu un program 
extrem de încărcat. Atunci când 
sora ei o anunţă că se mărită cu un 
italian pe care îl cunoscuse de doar 
două săptămâni, este destul de 
sceptică, dar lasă totul la o parte şi 
pleacă la Roma. De fapt, Beth abia 
aştepta să părăsească New Yorkul, 
fiind deziluzionată de tot ceea ce a 
avut parte până acum din punct de 
vedere sentimental şi este convinsă 
că viaţa nu îi va oferi niciodată o rela-
ţie perfectă. După ce fură, în chip de 
sfidare a destinului, câteva monede 
din celebra fântână a dragostei din 
Roma, inexplicabil, toţi cei care arun-
caseră acele monezi în acea fântână, 
se îndrăgostesc la nebunie de Beth.

Teatrul German Timişoara: joi, 22 
aprilie, ora 19, comedia „toate la 
timpul lor” de david ives, în regia lui 
Radu-Alexandru Nica.

sala „Capitol”:  joi, 22 aprilie, ora 19, 
concert „Chemarea păsării de-acasă” 
susţinut de maestrul Tudor Gheor-
ghe. 

Teatrul naţional Timişoara: joi, 22 
aprilie, ora 19, Sala Mare, „Offside”, 
un concept de Luminiţa Tulgara. 

Teatrul German Timişoara: vineri, 23 
aprilie, ora 11, „Frumoasa şi Bestia”, 
un musical-basm de Simona Vintila 
(libretul) şi Ilie Stepan (muzica); ora 
19 „Cui îi e frică de Virginia Wolf?” de 
Edward Albee, regia: Michael Bleizi-
ffer (de la Teatrul din Regensburg.

filarmonica „banatul” Timişoara: 
vineri, 23 aprilie, ora 19, Concert 
vocal-simfonic cu Orchestra sim-
fonică şi Corul „Ion Românu” ale 
Filarmonicii „Banatul” Timişoara, 
dirijor: Tiberiu Soare, solist: Giorgos 
Konstantinou, dirijorul corului: Iosif 
todea.

Studio Art - Casa Artelor: vineri, 23 
aprilie, ora 19, „Nunta însângerată” 
după Federico Garcia Lorca, intrarea 
liberă.

Teatrul naţional Timişoara: sâmbă-
tă, 23 aprilie, ora 19, „Suntem Happy” 
de alan bennett, un spectacol de 
petre bokor.

filarmonica „banatul” Timişoara: 
sâmbătă, 24 aprilie, ora 19, în Foa-
ierul Sălii „Capitol”, Recital de pian 
massimiliano Valenti.

Teatrul naţional Timişoara: luni, 26 
aprilie, şi miercuri, 28 aprilie, ora 19, 
Sala 2, „Piaţa Roosvelt” de Dea Loher, 
un spectacol de Radu Afrim.

Teatrul maghiar Timişoara: luni, 
26 aprilie, ora 11, „Moby Dick” după 
Herman melville.

filarmonica „banatul” Timişoara: 
luni, 26 aprilie, ora 17, Concert pentru 
copii realizat în colaborare cu Clubul 
ROTARACT Timişoara.

Domul romano-Catolic din Piaţa 
unirii: miercuri, 28 aprilie, ora 20, Con-
cert vocal-simfonic, îşi dau concursul 
orchestra „Capella academica timisi-
ensis” şi Corurile unite ale Filarmonicii 
„Banatul” şi Facultăţii de Muzică.
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În iarnă mă întorceam 
de la munte, şoseaua era 
practicabilă, nu erau blo-
caje, dar canalele de ştiri 
de la noi transmiteau 
breaking-news-uri prin 
care se anunţa potopul, 
sfârşitul lumii, nămeţi de 
nedescris, şosele blo-
cate. Pe drumul liber şi 
practicabil, am întâlnit 
două echipe de reporteri 
care au găsit un morman 
mare de zapadă.  În jurul 
lui mişunau reporteri, 
cameramani… toţi filmau 
mormanul de zăpadă… 
S-au proţăpit în faţa ză-
pezii şi anunţau de acolo 
apocalipsa. 
Drumul era liber, dar la 
televizor aveai senzaţia 
că e sfârşitul lumii…Co-
legilor mei de la televi-
ziunile de ştiri le ofer un 
exerciţiu….
27 august…Cea mai 
catastrofală erupţie 
vulcanică din istorie… 
La ora 10 am, vulcanul 
Krakatau a aruncat în aer 
o energie echivalentă cu 
200 MEGAtone de TNT, 
în comparaţie, bomba 
de la Hiroshima a avut 
20 KILOtone. Coloana de 
cenuşă vulcanică a fost 
văzută de pe navele care 
navigau pe oceane la o 
distanţă de peste 7000 de 
km. Praful vulcanic trimis 
în atmosferă a filtrat 
radiaţiile solare, scăzând 
în anul următor (1884), 
temperatura medie a 
globului cu 1,2° C.
La şase luni după erupţie, 
fumul pătruns în atmosfe-
ră a provocat în America 
şi Europa efecte optice 
stranii la apusul soarelui, 
de mai multe ori lumea 
crezând că aveau loc 
incendii de proporţii. 
La cinci ani după erupţie, 
fumul mai era perceptibil 
în atmosferă.
Zgomotul provocat de 
erupţie a fost auzit până 
la 8.000 de km distanţă, 
fiind cel mai puternic 
zgomot provocat vreoda-
tă pe pamânt…
Se întâmpla la 27 august 
1883 - Vă imaginaţi pro-
gramul unei televiziuni 
de ştiri din ziua de 28 
august 1883?

Dan Negru

Televiziunilor 
de ştiri...

Duminică
18 aprilie

cer mai  
mult senin  
pe tot parcursul  
zilei.
Minima: 9° C
Maxima: 20° C

Miercuri
21 aprilie

Vreme  
însorită,  
cer  
senin.
Minima: 7° C
Maxima: 24° C

marţi
20 aprilie

cer senin,  
vântul  
va sufla  
slab.
Minima:  8° C
Maxima: 23° C

luni
19 aprilie

Vreme  
frumoasă,  
cer predominant 
senin.
Minima: 7° C
Maxima: 23° C

Sâmbătă
17 aprilie

cerul va fi mai mult 
noros, se vor  
înregistra 
precipitaţii.
Minima: 6° C
Maxima: 20° C

Vineri
16 aprilie

Vreme închisă, va 
ploua în timpul zilei, 
noaptea se va sem-
nala ceaţă.
Minima: 3° C
Maxima: 15° C

Joi
15 aprilie

cerul va fi mai  
mult noros,  
şanse reduse de 
precipitaţii.
Minima: 12° C
Maxima: 21° C

METEO

dăm de şTirereţeTa săpTămânii dăm de şTire dăm de şTire dăm de şTire

Wilson şi Timi Soreanu Benzi desenate de  
Radu Cleţiu - CLEAR

Cum vremea frumoasă 
scoate lumea afară la 
grătar în mijlocul naturii 
sau în propriile grădini 
de acasă vă propunem o 
reţetă de hamburgeri: cea 
tradiţională, americană. 
Hamburgeri preparaţi în 
casă sunt mult mai savu-
roşi decât cei din comerţ.

InGrEDIEnTE:
600g carne de vită
1 lingură de apă, sare, 
piper.

mOD DE PrEPararE:
Carnea cât mai rece, de 
la frigider, se frământă cu 
o lingură de apă, sare şi 
piper, după gust. Se for-
mează „bile” de mărimea 
unui măr mijlociu care se 
aplatizează în palmă dân-
du-li-se o formă rotundă 
de un cm grosime. Se pun 
pe grătarul încins şi se pre-
sează cu o spatulă. Se lasă 
trei minute, apoi se întorc 
şi se aplatizează din nou. 
Se repetă operaţia de 2-3 
ori până sunt pătrunşi. La 
final se pune deasupra o 
felie de caşcaval şi se lasă 
să se topească. Se iau de 
pe grătar şi se pun într-o 
chiflă tăiată pe din două 
cu o foaie de salată, câteva 
inele de ceapă, o rondea 
de roşie, castravete murat, 
maioneză şi ketchup.   

Hamburgeri

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Investiţii de criză
Adam Crăciunescu, vicepreşedinte-

le Consiliului Judeţean Timiş a prins 
gustul pământului... El investeşte în 
terenuri în comuna Giroc taman pe 
locurile unde, conform hărţilor jude-
ţene, se va construi viitoarea centură 
a urbei. Şi asta nu pentru că edilul se 
va reprofila pe cutivarea porumbului, 
ci pentru că, deh, la noi km de stradă 
suferă de inflaţia despăgubirilor „bie-
ţilor” proprietari vitregiţi de soartă în 
faţa urgiei asfaltului. 

Mutare politică

Avocatul Kovacs iubeşte vânătoarea

Filiala Timiş a Partidului So-
cial-Democrat stă cu bagajele la 
uşă. Sediul impozant de pe Bule-
vardul C.D.Loga a fost câştigat la 
instanţa supremă de moştenito-
rii foştilor proprietari. În aceste 
condiţii membrii principalului 
partid de opoziţie trebuie să se 
mute. Locul pe care îl vor ocupa 
va fi unul ultracentral, dar mult 
mai mic decât cel cu subsol, par-
ter şi etaj de pe Loga. Este vor-

ba despre fostul sediu din Piaţa 
Unirii al Autoritatea Rutieră Ro-
mână. ARR s-a mutat într-un se-
diu nou la ieşirea din Timişoara 
spre Sânnicolau Mare, aproape 
de Parcul Industrial, aşa că loca-
ţia a rămas liberă în Unirii. PSD 
continuă să se judece însă pen-
tru jumătate de milion de euro, 
bani pe care i-a dat pentru ame-
najarea sediului de pe bulevar-
dul Loga.

Ajuns la un confort 
material ce-i permite să 
refuze până şi contracte-
le de zeci de mii de euro 
ce i-ar putea fi plătite de 
baştanii cu probleme ai 
Timişoarei, avocatul Flo-
rin Kovacs (foto) îşi face 
tot mai mult timp pentru 
pasiunile sale exotice. 
Dacă scuba diving-ul este 
de înţeles, oarecum, pen-
tru un slujbaş al baroului 
care are nevoie de liniştea 
adâncurilor ca să-şi şle-
fuiască viitoarele pledoa-
rii, vânătoarea la lumina 
proiectoarelor montate 
pe jeep ni se pare o pro-
bă scăldată, realmente, în 
adrenalină pură. Mai cu 

seamă că, pentru a fi com-
petent într-un asemenea 
sport extrem, util şi în 
procurarea hranei de fie-
care zi, trebuie să ai arme 
de precizie milimetrică. 

Acest amănunt nu i-a scă-
pat tenacelui avocat, care 
şi-a achiziţionat cu peste 
10.000 de euro o sofistica-
tă carabină Browning, do-
tată cu lunetă Swarovski 
cu infraroşii, irezistibilă 
într-o confruntare letală 
cu mistreţi, căprioare, 
urşi sau ce alte sălbăti-
ciuni care mai sălăşluiesc 
prin desişurile Pădurii 
Verzi. În opinia specialiş-
tilor, când te antrenezi 
în asemenea condiţii de 
comando forestier, proce-
sele din sala de judecată ţi 
se par simple exerciţii de 
estompat asperităţile şi 
netezit redundanţele din 
relaţia cu judecătorul...

Un fan înfocat

Frumoasa PD-L-istă Bi-
anca Jurcă (foto), fata con-
silierului judeţean Lelica 
Crişan, are un fan înfocat. 
Tânărul o place nespus pe 
domnişoara fostă secretară 
a prefectului Ovidiu Dră-
gănescu, aşa că este de-a 
dreptul sufocant în viaţa ei. 
Fanul i-a făcut două pagini 
web pe care le-a umplut cu 
poze cu Bianca, i-a dat nu-
mărul de telefon şi adresa de 
email. În plus, a făcut şi un 
sondaj, dacă Bianca ar avea 
şanse la şefia PD-L Timiş, 
lucru care i-a deranjat pe 
liderii implicaţi în politică. 
Domnişoara Jurcă s-a gândit 
să apeleze şi la poliţie, dar 
singurul „atac“ la adresa „fa-
nului“ a fost, până acum, să 
îşi facă un site propriu.

Conferinţele de presă ale 
Partidului România Mare 
din Timiş devin tot mai sin-
guratice. La partidul condus 
la centru de neobositul, dar 
obositorul Corneliu Vadim 
Tudor şi local de Grigore 
Trif (foto) la nivel judeţean 
nu mai merge aproape ni-
meni. Ultimele conferinţe 

de presă au fost onorate de 
un singur jurnalist, care s-a 
trezit faţă în faţă cu câte 5-6 
adepţi ai politicii naţionalis-
te. În presă, e bine să fii sin-
gur la un subiect, se spune 
că e exclusivitate, însă pro-
blema este că viaţa filialei 
din Timiş a PRM nu mai in-
teresează prea multă lume.

singuri pe lume


