
Marti,  27 aprilie, comisiile reunite juridică 
şi de drepturile omului ale Camerei 
deputaţilor au votat cu 21 de voturi pentru, 
o abţinere şi 6 voturi împotriva, proi-
ectul Legii lustraţiei. Iniţiat de Societatea 
„Timişoara” în urma cu 6 ani, proiectul Legii 
lustraţiei îşi are sorgintea în punctul 8 al 
„Proclamaţiei de la Timişoara”. Proiectul 
de lege va intra în curând în dezbaterea 
plenului Camerei deputaţilor şi va fi votat 
conform calendarului stabilit de Societatea 
„Timişoara” cu conducerea Camerei, până 
cel târziu în data de 20 mai anul acesta.
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ACTUALITATE
Cimitirele, invadate  
de cripte  
cu turnuleţe
În cimitirul din Calea Buziaşului 
sunt peste 70 de cavouri 
împodobite cu îngeri sculptaţi 
şi tradiţionalele turnuleţe.   
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InTErvIU
Nu poţi conduce  
prin telecomandă  
de la Bucureşti
interviu cu Ovidiu  
Brînzan,  
vicepreşedinte  
al psd timiş.
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Prognoza în weekend - 30 aprilie - 2 mai
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Profil de manager  
Ovidiu Ciuhandu. 7 
Piaţa publicităţii outdoor dă  
semne de revenire 8
Dan Duţu: „Când ştii că meriţi mai mult, 
nu cere. Pretinde!”. 10

Dezbatere  publică
Un nou proiect de hotărâre locală 
privind majorarea taxelor şi impozitelor 
locale va fi supus dezbaterii publice joi, 
13 mai, de la ora 16, în Sala de Consiliu 
a primăriei. Pe lângă majorări cuprinse 
între 6% pentru persoane fizice şi 
20% pentru persoane jurice, proiectul 
readuce în discuţie şi taxa de habitat 
respinsă în plen anul trecut.

Timp liber - pagina 14
„rigoletto” operă în trei acte de Giuseppe Verdi
Opera Naţională Română Timişoara: duminică, 2 mai, ora 19.00

Ce nu ţi-e CLeAR? radu  
Nicosevici

Cetăţeanul ar trebui 
să fie cea mai  

importantă forţă 
într-o democraţie 6

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

15

CĂLIN CATANĂ
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Care a fost primul pas pe care l-aţi făcut în afaceri?Afacerile le-am început în 1995 cu distribuţia de îngheţată pe Timişoara. Eram în Oradea când mi-a venit această idee, undeva în luna februarie, într-o zi mai însorită de iarnă, şi am văzut pe cineva pe stra-dă care mânca îngheţată. Atunci am venit la Timişoa-ra, am fost la câteva maga-zine să le propun să cum-pere îngheţată, le-a surâs ideea, după care am mers la fabrica de îngheţată de la Cluj şi am adus prima maşi-nă de îngheţată pe care am distribuit-o în Timişoara. În următorii 5 ani am deve-nit, împreună cu asociatul meu, distribuitori pe între-ga zonă de vest a ţării, iar în anul 2000 am cumpărat o fabrică de îngheţată aici în Timiş, Antarctica, pe care am dezvoltat-o pentru un nivel de producţie naţi-onal. Ideea de Scalini a luat naştere prin 1997, când am decis să deschidem şi o bru-tărie.

De unde vine numele irmei?
A fost ideea asociatului meu, inspirat de filmul Dallas. Scalini este nume-le restaurantului unde JR mergea să mănânce.

Aţi resimţit efectele crizei economice din ultimii ani asupra afacerii dumnea-voastră?

Pe mine personal, criza m-a adus cu picioarele pe pământ. Dacă până în 2008 puteam să ne gândim la o afacere fără a pune mare preţ pe ordonarea strictă a cheltuielior, criza ne-a fă-cut să ne gândim de două ori înainte de a investi ba-nii, şi nu mă refer aici nu-mai la salariile angajaţilor, dar şi la cheltuielile cotidie-ne, gen facturile telefonice.Consumul de pâine a scăzut cu aproximativ 20%, ceea ce în opinia mea spu-ne ceva despre nivelul de trai al românilor.

Care a fost cea mai inspira-tă decizie luată în vederea dezvoltării afacerii dum-neavoastră?
Cred că faptul că am ră-mas în domeniul producţi-ei. Foarte mulţi, în urmă cu 3-4 ani, când totul mergea de la sine au renunţat la ac-tivităţile de producţie pen-tru că se puteau face bani mulţi foarte uşor, fără a fi nevoiţi să producă. 

Dar cea mai neinspirată?

Neaşteptându-ne la o pe-rioadă de criză, nu am ştiut să ne dimensionăm corect investiţiile. Am făcut in-vestiţii masive, cu ajutorul creditelor bancare ale căror dobânzi au crescut odată cu criza, iar veniturile noas-tre au scăzut, ceea ce ne-a afectat destul de mult, însă dacă am reuşit să supravie-ţuim până acum, eu zic că vom ieşi până la urmă şi din criza asta.

Ce sfaturi daţi tinerilor care vor să înceapă o afacere?
Noi am început de la zero, însă este adevărat ca am avut parte şi de o con-juctură favorabilă. Avantajul nostru a fost că toată lumea avea loc pe piaţă. Spre deose-bire de acea perioadă, tinerii de astăzi pot apela la o mul-ţime de fonduri de ajutorare din partea statului şi a struc-turilor europene, şi au în faţă o piaţă mult mai stabilă faţă de cea dinainte de 2000.Eu le recomand tineri-lor să rămână în ţară şi să încerce o afacere bazată pe 

producţie, chiar dacă este un domeniu unde profitul nu este unul imediat, cum visează mulţi. Problema este că toată lumea vrea foarte multe lucruri în acelaşi timp: casă, maşină, vacanţă exotică etc. Primul lucru pe care trebuie să îl aibă în vedere tinerii este să îşi dorească să reuşească, să fie consecvenţi ideii lor şi să le placă să muncească.
Ce previziuni economice puteţi face pentru următo-rii ani în România?În opinia mea, boom-ul economic din 2007-2008 nu a fost decât o bulă, care urma inevitabil să se spar-gă. Foarte multe lucruri, începând de la imobiliare, produse, servicii nu aveau nici o sustenabilitate eco-nomică, totul fiind susţinut artificial. În momentul în care bula asta s-a spart, ne-am dat cu toţii seama că metrul pătrat de pământ nu are cum să coste în Ro-mânia secolului XI de ordi-nul miilor de euro.Vizavi de forţa de mun-că, perioada de creştere economică nebunească a arătat că o societate cu şo-maj redus nu este neapărat cea mai bună soluţie, foar-te mulţi investitori retră-gându-se în acea perioadă datorită lipsei de forţă de muncă. Este clar că nu o să mai existe niciodată o astfel de perioadă în viitor, însa eu sunt optimist în ceea ce priveşte ieşirea din acest blocaj în care suntem prinşi cu toţii.
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O nouă abordare în publicitate – BONUSCLUB.roEste binecunoscut efectul dezastruos pe care criza economică l-a avut, şi con-tinuă să îl aibă, cu toate că există semne de redresare, asupra pieţei de publici-tate din România. Drept urmare, irmele, încercând să se adapteze la condiţiile impuse de criză, experi-mentează tot mai multe metode noi de promovare, ale căror costuri să ie mai reduse faţă de cele tra-diţionale (print, outdoor sau TV), şi al căror efect în vânzări să ie resimţit cu o mai mare intensitate.BONUSCLUB.ro este, aşadar, un proiect online promoţional, modern, care a luat naştere tocmai dato-rită nevoilor mai speciale ale clienţilor de publicitate care trec printr-o perioadă mai diicilă din punct de vedere inanciar. Proiectul este, în sine, un site pus la dispoziţia lor de a îşi promova ofertele speciale, care să ajungă la consu-matori prin intermediul cupoanelor de reduceri oferite pe site.BONUSCLUB.ro a început de la Timişoara, însă admi-nistratorul site-ului anunţă că tot proitul obţinut va i folosit pentru promovarea la nivel naţional. Dacă as-tăzi, pentru obţinerea redu-cerilor, cei care acceseaza 

site-ul trebuie să printeze cupoanele de reduceri, în viitorul apropiat va exista un card, care să reducă efortul de a printa de ieca-re dată când vrei să mergi la cumpărături.Este bine de ştiut pentru amatorii de reduceri că obţinerea cupoanelor de reduceri nu implică niciun cost ascuns din partea lor, ci doar înregistrarea ca utilizator pe site.BONUSCLUB.ro oferă promovare tuturor cate-goriilor şi domeniilor de activitate, indiferent de dimensiunea afacerii pe care o desfăşoară.Faptul că mediul online avea, conform statistici-lor, un procent de 3.6% în 2000, iar în 2008 acesta a ajuns la 53%, fac ca acesta să ie metoda de promo-vare cea mai viabilă, dacă vorbim în perspectivă. Nu-mărul mare de utilizatori ai internetului şi costurile reduse pe care le impli-că o campanie de acest gen, duc eicienţa acestui mod de promovare la un nivel maxim.Trăim într-o perioadă în care ideile de promovare sunt de multe ori coloana vertebrală a oricărei afaceri, aşa că toată lumea ar trebui să se adapteze noilor cerinţe impuse de piaţă.

Piaţa publicităţii outdoor dă semne de 
revenire

Dan Duţu: „Când ştii că meriţi mai mult, nu cere. Pretinde!”

Marketing&ManagementPro l de manager 

Ovidiu Ciuhandumanager Scalini

Profil de manager
Născut pe data de 30 iu-lie 1971, Ovidiu Ciuhandu a terminat Liceul Econo-mic din Oradea, apoi a urmat cursurile Facultăţii de Ştiinţe Economice din Timişoara, secţia Mana-gement, ca în momentul de faţă să ie managerul unei societăţi cu peste 300 de angajaţi.
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Ciprian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Luna viitoare administra-
ţia locală scoate la concurs 4 
posturi de directori la Socie-
tăţile unde consiliul local este 
acţionar majoritar. Este vorba 

despre  Drumuri Municipale 
(SDM), Administrarea Dome-
niului Public (ADP), Horticul-
tura şi Pieţe. Actualii directori 
ai acestor societăţi sunt şi sin-
gurii care au ocupat vreodată 
aceste funcţii: Cornel Bota este 
director la drumuri din 1994, 

Liviu Barbu la ADP din 1998, 
Victor Ştefan la Pieţe din 1993 
şi Andrei Drăgilă la Horticultu-
ra din 1991. În paginile 2-3 pu-
teţi  citi despre averile strânse 
de cei patru şi despre perfor-
manţele societăţilor sub con-
ducerea lor. Dincolo de aceste 

date statistice, un lucru e clar, 
toţi şi-au manifestaat dorinţa 
de a se „înhăma” din nou la un 
mandat. Eu unul m-am cam să-
turat. La fel cum m-am săturat 
de întreaga administraţie Ciu-
handu. Dumneavoastră nu?

pag 2-3

Mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

Unii spun că nu 
trebuia să ne grăbim 
în 1991 cu adoptarea 

Constituţiei 3

Am încetat  
să mai merg  

pe stadioane în  
România.  16

Eugen  
Manole

Într-o societate 
normală, casiera 

nu-mi face un favor 
luându-mi banii 4

concurs pentru şefie în patru societăţi ale consiliului local

Veşnicii directori

sporT
Mediocritatea ia  
amploare în Liga 1
Ovidiu sabău recunoaşte  
că poli nu mai are şanse  
la titlu, anul acesta.

primul pas spre lustraţie

poliţia din moşniţa nouă, 
acuzată că a intervenit  
în “războiul pâinii”

Anchetă - pagina 5

Cornel Bota
director SC Drumuri  

Municipale din

1994

ViCtor Ştefan
director  

sc pieţe din

1993

liViu BarBu
director sc administrarea 

Domaniului Public din

1998

anDrei DrăGilă
director  

SC Horticultura din

1994
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La douăzeci de ani distanţă 
de marea schimbare la faţă a 
României ne aflăm într-o nouă şi 
provocatoare dilemă: am edificat 
statul de drept? Liderii politici 
ai momentului  ne spun că totul 
e greşit. Că acea singură carte 
pe care înainte de precedentul 
mandat se baza prezidenţiabilul 
Traian Băsescu nu are desăvâr-
şirea  la care am fi îndreptăţiţi 
atunci când vorbim despre 
Constituţia României. Prin ur-
mare, preşedintele, Parlamentul, 
grupurile de experţi au purces 
la modificări. Unii spun că nu 
trebuia să ne grăbim în 1991 cu 
adoptarea Constituţiei. Polonia 
– exemplară în felul ei – a lucrat 
şapte ani la şlefuirea legii sale 
fundamentale post-comuniste. La 
noi procesul n-a durat decât un 
an şi jumătate. Pe fondul dispute-
lor – în care politicianismul sună 
asurzitor – fiecare grup are de 
revendicat câte ceva.  Numai că 
politicul a confiscat dezbaterea. 
La Timişoara, timid şi aproape 
greu de crezut, se lansează 
„Proiectul constituţional Timi-
şoara”, cu speranţa că undeva, în 
ceruri, se vor găsi aliaţi şi pentru 
alternative la vocea insensibilă a 
politicului. Lorin Fortuna, cel care 
acum riscă să fie luat drept Don 
Quijote al Timişoarei, propune 
iniţierea unei serii de reuniuni 
sub genericul „Forumul consti-
tuţional”, care să atragă atenţia 
asupra unei game mult mai largi 
de idei decât cele ţinute sub 
controlul coaliţiilor parlamenta-
re. În fond, deşi abordarea este 
neobişnuită, în Uniunea Europea-
nă valoarea contribuţiei „sim-
plilor cetăţeni” la facerea legilor 
este de multă vreme preţuită şi 
adăugată eforturilor reprezen-
tanţilor aleşi să funcţioneze ca 
legiuitori.  La naşterea, promova-
rea şi implementarea Constituţiei 
Europei şi-au adus contribuţia şi 
Parlamentul Tinerilor, şi diferitele 
grupuri de cetăţeni, şi organi-
zaţiile neguvernamentale, cu 
vocaţie naţională, regională sau 
continentală. Lecţiile europene le 
primim, poate, mai greu. Experţii 
locali şi-au cam pierdut speranţa 
că ar putea avea impact dacă îşi 
expun ideile în alte oraşe decât 
în Capitală. Şi totuşi, ideea unor 
forumuri constituţionale nu este 
de îndepărtat fără analiză. Nici în 
1989 nimeni nu credea că un re-
gim atât de puternic - cum părea 
a fi cel al lui Ceauşescu - poate fi 
dărâmat. Grupul de iniţiativă de 
la Iaşi care a dorit să declanşeze 
revoluţia s-a temut s-o facă. Ti-
mişoara a avut mai mult curaj. Şi 
a izbândit atunci. Nu singură, dar 
a arătat că schimbarea este posi-
bilă, că rezistenţa, temeritatea şi 
credinţa pot fi atât de uluitoare, 
încât să seducă o ţară întreagă. 
Va reuşi, oare, acum Timişoara 
să dea semnalul că legea funda-
mentală este şi trebuie să fie în 
mâna celor mulţi, fără de putere, 
şi nu un teren de fotbal în care 
Puterea şi Opoziţia politice joacă 
doar pentru un scor alb?

Proiectul con-
stituţional  
„Timişoara”

Mariana Cernicova
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Administraţia Ciuhandu girează de ani buni 
aceeaşi directori în soci etăţile primăriei

În anul 1991 se transfor-
mă din serviciu al primăriei, 
moment în care avea 480 de 
angajaţi, în regie autonomă, 
iar în 1997 devine societate 
comercială. În anul 2007, 
sediul şi o parte din terenul 
cu sere este retrocedat fos-
tului proprietar. Obiectul 
de activitate al Horticulturii 
este producerea şi comer-
cializarea de flori tăiate şi 
plante de apartament; pre-
staţii horticole; producerea 
de material dendrologic. 

Principalele venituri vin din 
contractele de întreţinere 
parcuri şi spaţii verzi de pe 
raza municipiului. În anul 
2003 s-a încercat demiterea 
celui mai vechi director, iar 
în 2005 Horticultura a fost 
învinovăţită de evadarea 
şi împuşcarea ursoaicei de 
la Zoo. În urma auditului 
cauzat de acest incident, 
contractul cu societatea 
„păstorită” de Drăgilă a fost 
rezilia, primăria preluând 
hăţurile Grăginii Zoologice.

Pieţe SA a luat fiinţă în 
anul 1991, ca Regie Au-
tonomă de Administare 
a Pieţelor, Târgurilor şi 
Oboarelor. 

Din 1998 s-a transfor-
mat în societate comer-
cială, având ca obiect de 
activitate prestări servicii 
în cadrul celor 10 pieţe 
ale urbei, din care una e 
talcioc şi una de gros.

Profitul obţinut este 
folosit la diferite „câr-

peli” prin pieţe, pentru 
că de investiţiile mari de 
modernizări şi înfiinţări 
se ocupă tot municipali-
tatea. Deşi piaţa de gros 
din spatele Pieţei Mehala 
a fost ridicată cu trâmbi-
ţe şi bani germani, ea nu 
serveşte producătorilor 
locali şi nu încurajează 
consumul de produse 
băştinaşe, fiind doar un 
depozit pentru „bibelou-
rile” de import.

Este o societate rezultată 
din transformarea regiei UR-
BIS în anul 1997, la rândul ei 
divizată din fostul ICRAL în 
1991. Statutul societăţii pre-
vede: „Lucrări de construcţii. 
Inclusiv lucrări de artă”, iar 
la capitolul „Alte activităţi” 
figurează lucrări de repara-
ţii la imobilele proprietatea 
Statului şi ale Consiliul Lo-
cal, administrarea plajelor, 
ştrandurilor, a activităţii de 
afişaj, a drumurilor de inte-

res local, parcări precum şi 
altor activităţi ce se desfăşoa-
ră pe domeniul public. Deşi  
participă la licitaţiile publice 
şi mai renovează câte-o gră-
diniţă, pâinea şi-o câştigă 
încă din 1998, de când nă-
şeşte hulitul sistem Telpark. 
Deşi bilanţul e grăitor, ADP a 
reuşit să amenajeze doar 600 
de locuri noi de parcare din 
cele 12 mii, în condiţiile în 
care Timişoara are 180.000 
de maşini.

În 1959 s-a înfiin-
ţat Şantierul de Dru-
muri al Municipiului 
Timişoara, ca unitate 
independentă, prin 
transformarea servi-
ciului public de dru-
muri al primăriei, ce 
data dinainte de 1900. 
În 1990 devine regie 

autonomă, pentru ca 
opt ani mai târziu să 
se constituie în socie-
tate comercială. De-a 
lungul anilor, firma de 
casă a municipalităţii 
a pus umărul la peste 
90% din drumurile ur-
bei, însă la ora actuală 
putem mulţumi SDM-

ului doar pentru 49% 
din lucrări. Deşi a cam 
pierdut teren pe plan 
local, societatea este 
agrementată şi pentru 
lucrări în exteriorul ţă-
rii, însă, deocamdată, 
muşterii străini nu se 
prea înghesuie la por-
ţile SDM-ului.

Andrei Drăgilă
director SC Horticultura SA 
din anul 1991 
„Am stat să mă gândesc 
şi sunt hotărât să candi-
dez pentru a îmi continua 
strategia propusă pentru 
următorii patru ani, în-
trucât acest mandat expiră 
în data de 11. Bineînţeles 
că intenţionez să candidez, 
punându-mi la punct toată 

documentaţia necesară 
şi îndeplinind toate crite-
rile necesare pentru a 
participa. Nu îmi e frică 
de concurenţă. Şi la ul-
timul concurs, în 2006, 
am avut contracandidat. 
Efectiv nu mă interesează 
acest lucru, eu consider 
că prin experienţa şi prin 
pregătirea pe care o am 
sunt cel mai potrivit pen-

Victor Ştefan
director SC Pieţe SA din 
1993 
„Normal că mă gândesc să 
candidez mai departe, am 
atâtea proiecte începute 
pentru societatea de pieţe. 
Un mare proiect este Piaţa 
de Gros, am intrat în nişte 
fonduri transfrontaliere şi 
vreau să îl duc mai de-
parte pentru extindere, 

un alt proiect este reabili-
area pieţei Badea Cârţan, 
care este una din cele trei 
mari pieţe ale oraşului 
Timişoara, care prevede 
realizarea unor spaţii care 
sunt mai mult decât nece-
sare. Pe urmă sunt proiecte 
mai mici care sunt în prag 
de dezvoltare, pieţe de cart-
ier, necesare pentru o bună 
aprovizionare a populaţiei 

Liviu Barbu
director SC Administraţia 
Domeniului Public din 
1998 
„Cu siguranţă voi candida 
pentru încă un mandat, 
chiar în momentul de faţă 
îmi pregătesc lucrarea cu 
tema propusă de comisia 
de examinare. Sunt mai 
multe motive care mă 
determină sa fac acest lu-

cru, în primul rând pentru 
că am preluat ADP-ul ca 
societate cu o organizare 
perpetuă, decapitalizată 
de aceste transformări. În 
ultimii patru ani de man-
dat am reuşit să o aducem 
pe linia de plutire, am 
introdus activităţi noi, am 
încercat să mărim oferta 
către populaţie în ceea 
ce priveşte gama servici-

Cornel Bota
director Societate de 
Drumuri Municipale din 
1994 
„Nu vreau să fac nicio 
declaraţie!”

Declaraţia de avere - 2005
- casă de locuit cu teren de 
835 mp şi un apartament de 
86 mp în timişoara, spaţiu 
comercial de 460 mp - Pen-
siunea carina;
- un autoturism Dacia 1310;
- bijuterii de familie în valoa-
re de 3.500 de euro;
- venituri din funcţie: 27.464 
lei.

Declaraţia de avere - 2005
- 400 mp teren la surduc;
- două apartamente în ti-
mişoara de 45, respectiv 80 
de mp, o casă de vacanţă de 
120 mp la surduc; 
- un autoturism marca Volks-
wagen;
- 10.000 de euro împrumu-
taţi unei persoane fizice;
- 5.000 euro credit la bancă;
- venituri din funcţie: 24.000 
lei.

Declaraţia de avere - 2005
- 1.000 mp teren la Giarmata 
Vii;
- o casă de 150 mp în timi-
şoara;
- venitul anual din funcţie: 
28.800 lei. 

Declaraţia de avere - 2005
- terenuri intravilane la 
Ghiroda 2.555 mp şi urseni 
1.683 mp;
- o casă de 180 mp şi un apar-
tament de 60 mp în timişoara;
- cont curent în valoare de 
14.150 euro; 
- venituri din funcţia de di-
rector general sDM: 35.382 
lei, director tehnic la sc ro-
sign srl: 39.088 lei, consilier 
sc elba sa 12.600 lei, chirie 
apartament: 215 lei.

Declaraţia de avere - 2009
- terenuri agricole la Prilipet 
(caraş-severin) 3,5 ha şi la orţi-
şoara 10 ha;
- casă de locuit cu teren de 835 
mp şi un apartament de 86 mp 
în timişoara, spaţiu comercial de 
460 mp - pensiunea carina, casă 
şi grădină de 1.200 mp la prilipet, 
casă şi grădină de 2.000 mp la 
Valcani;
- un autoturism Dacia 1310;
- bijuterii - 5.500 de euro;
- venituri din funcţie: 94.772 lei.

Declaraţia de avere - 2009
- două apartamente în timişoa-
ra de 80, respectiv 90 de mp, o 
casă de locuit în timişoara de 
80 mp, un apartament la oravi-
ţa de 48 mp şi o casă de vacanţă 
la surduc de 120 mp;
- un autoturism marca Volkswa-
gen;
- 50.000 euro credit la bancă;
- venituri din funcţie: 64.148 lei.

Declaraţia de avere - 2009
- 1.000 mp teren la Giarmata Vii, 
1.236 mp în Valea Drăganului;
- o casă de 130 mp în timişoara, 
casă de 110 mp în Valea Drăga-
nului;
- venit anual din funcţie: 52.382 
lei.

Declaraţia de avere - 2009
- terenuri intravilane la Ghiroda 
1.920 mp şi urseni 1.800 mp;
- o casă de 180 mp şi un aparta-
ment de 60 mp în timişoara;
- cont curent de 6.500 euro şi 
depozit bancar de 210.000 lei;
- plasamente, investiţii: la rosign 
srl - 90 de acţiuni; BrD - 500 de 
acţiuni; sif1 şi sf3 - 9.000 şi tlY 
2.600 - de acţiuni;
- venituri din funcţia de director 
general sDM: 78.197 lei, director 
tehnic la sc rosign srl: 58.800 lei.

an cifră de 
afaceri

profit Capital 
propriu

angajaţi

2004 3.428.503 126.118 749.777 190

2005 3.509.459 13.609 755.072 195

2006 4.029.669 40.345 793.275 198

2007 7.081.716 293.286 1.047.704 169

2008 12.262.345 1.327.464 2.345.839 209
 

an cifră de 
afaceri

profit Capital 
propriu

angajaţi

2004 3.287.089 347.743 1.536.181 82

2005 3.677.624 269.824 1.780.493 83

2006 4.555.257 506.466 2.309.868 82

2007 5.383.858 220.979 2.481.199 82

2008 6.578.099 1.022.901 3.504.099 77

an cifră de 
afaceri

profit Capital 
propriu

angajaţi

2004 4.069.018 761.230 1.625.136 168

2005 4.234.041 683.187 2.255.881 162

2006 4.698.285 482.525 12.082.536 153

2007 6.194.153 618.995 12.552.659 144

2008 7.773.908 1.840.022 14.330.780 144

an cifră de 
afaceri

profit Capital 
propriu

angajaţi

2004 24.697.714 1.045.553 5.986.816 260

2005 31.599.256 1.529.623 26.011.469 246

2006 38.141.050 3.434.812 29.301.627 265

2007 46.886.835 3.529.960 3.493.271 275

2008 58.327.284 2.696.846 50.643.670 288

SC Horticultura Sa

Date financiar contabile, potrivit anaf

Date financiar contabile, potrivit anaf

Date financiar contabile, potrivit anaf

Date financiar contabile, potrivit anaf

VALORI ExPRIMATE îN LEI

VALORI ExPRIMATE îN LEI

VALORI ExPRIMATE îN LEI

VALORI ExPRIMATE îN LEI

SC Pieţe Sa

SC aDP Sa

SDm Sa
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Eugen Manole

Manole Zice...

anCHeTăaCTualiTaTe

GHeorGHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Şeful Postului de poliţie 
Moşniţa Nouă, agentul şef 
principal Petru Popovici, îm-
preună cu un subaltern, au 
ajuns în atenţia procurorilor 
de la Curtea de Apel Timi-
şoara, în urma unei plângeri 
penale în care sunt acuzaţi 
de abuz în serviciu contra 
intereselor persoanelor. În 
cazul în care faptele indicate 
în plângerea penală se confir-
mă, cei doi poliţişti riscă până 
la trei ani de închisoare şi 
excluderea din rândul cadre-
lor Ministerului Internelor. 
Persoana care a sesizat Poliţia 
şi Parchetul, Ioan Szilagy, pro-
prietarul unei mici fabrici de 
pâine din Utvin, susţine că cei 
doi poliţişti au făcut jocurile 
concurenţei şi l-au împiedi-
cat să aprovizioneze cu marfă 
magazinele din Moşniţa Nouă 
cu care avea contracte ferme 
de livrare. În condiţiile în 
care acest lucru s-a întâmplat 
chiar în perioada sărbători-
lor pascale şi s-a întins pe o 
perioadă de două săptămâni, 
pierderile firmei sunt evalu-
ate la mai multe zeci de mii 
de euro. Modalitatea prin care 
brutarul din Utvin a fost îm-
piedicat să care pâine în Moş-
niţa Nouă, unde deţine peste 
50% din piaţa aprovizionării 
cu produse de panificaţie, a 
fost blocarea microbuzului cu 
care se efectuau transporturi-
le de marfa. Poliţiştii au oprit 
maşina în trafic şi, subit, după 
o verificare sumară a docu-
mentelor, au decis să o indis-
ponibilizeze prin demontarea 
şi reţinerea numerelor de în-
matriculare...

un poliţist „înarmat“ cu 
o şurubelniţă a smuls nu-
merele de înmatriculare 
de pe maşina de pâine

Incidentul s-a petrecut 
în data de 1 aprilie, în jurul 
orelor 15.30, la intrarea în 
localitatea Moşniţa Nouă, 
când microbuzul Ford Tran-
zit al firmei din Utvin a fost 
oprit de un agent de poliţie. 

Şoferul Alin Stoica spune că 
circula  regulamentar şi nu 
a comis nici o abatere care 
să atragă atenţia poliţiştilor 
care organizaseră un filtru 
rutier. „Circulam pe artera 
principală şi mergeam să 
descarc pâinea la magazine, 
când un agent de poliţie mi-a 
făcut semn să trag pe dreap-
ta. Îmi aduc aminte că s-a 
prezentat ca agent Mancaş şi 
mi-a cerut actele la control. 
Talonul maşinii şi permisul. 
Mi s-a părut suspect faptul 
că, deşi aveam centura de si-
guranţă pusă, când am cobo-
rat din maşină m-a avertizat 
că o să iau sancţiune şi pen-
tru nefolosirea centurii. M-a 
întrebat ce transport, i-am 
răspus că pâine la magazine-
le din comună, şi mi-a zis să 
duc marfa şi că o să-mi resti-
tuie actele la întoarcere. Am 
dus pâinea, iar la întoarcere, 
când am cerut documentele, 
mi-a spus că nu i-am dat nici 
un act, ci doar nişte copii xe-
rox fără valoare ale maşinii. 
Atunci a venit şeful de post, 
Popovici am înţeles că se nu-
meşte, care a ordonat agen-
tului să-mi ia numerele de 
înmatriculare şi să-mi facă 

proces verbal. Cum eu am 
refuzat să dau numerele jos, 
a venit un alt poliţist cu o şu-
rubelniţă şi a smuls numere-
le de pe maşină“, povesteşte 
şoferul Alin Stoica. Imediat 
a sunat la patronul firmei, 
Ioan Szilagyi, care a venit la 
faţa locului pentru a-şi recu-
pera microbuzul. „Când am 
ajuns acolo, şeful de post 
mi-a cerut talonul. I-am spus 
că talonul e cel de pe biroul 

său şi este un act scris în lim-
ba suedeză pentru că maşina 
este aport la firmă din partea 
fratelui meu, cetăţean sue-
dez. Nu a zis nimic, dar mi-a 
cerut verificarea tehnică şi 
asigurarea. Nu i le-am dat, 
când am văzut că cineva l-a 
sunat şi-i recomandă să facă 
un proces verbal beton. Efec-
tiv primea indicaţii să facă 
actele cât mai inatacabile. 
Cred că completarea pro-

cesului verbal a durat vreo 
două ore“, ne-a declarat pa-
tronul firmei de pâine. 

„am fost ameninţaţi că 
vom fi daţi afară  
din Poliţie!“

A doua zi, incidentul a 
fost adus şi la cunoştinţa 
conducerii Inspectoratului 
de Poliţie al Judeţului Timiş, 
care a demarat o verificare 
internă. Comisarul şef Ghe-
orghe Popescu a dat de înţe-
les că, dacă poliţiştii din Moş-
niţa Nouă au acţionat ilegal, 
vor suporta consecinţele 
legii. „În mod normal, dacă 
în Moşniţa nu s-a schimbat 
Codul Rutier şi se constatase 
o abatere de la normele lega-
le, trebuia dată o sancţiune, 
nu să se indisponibilizeze 
maşina. Dacă era vorba des-
pre un cetăţean străin, ce 
făcea omul? Stătea pe bancă 
în faţa Poliţiei până la rezol-
varea situaţiei? Conform OG 
195/2002, în această cauză 
nu este justificată reţinerea 
numerelor de înmatriculare 
de către agentul constatator, 
atâta vreme cât acesta nu a 
făcut nici un demers pen-
tru verificarea datelor maşi-

nii. Prin demersul abuziv al 
omului legii, proprietarul a 
rămas deposedat de un bun 
al său, fără să i se dea dreptul 
la apărare”, a încadrat avoca-
tul părţii reclamante, Anto-
nio Aspru, fapta poliţiştilor 
de la Moşniţa. În viziunea 
şefului Postului de poliţie 
Moşniţa Nouă, agentul şef 
principal Petru Popovici, nu 
e vorba de nici un incident, 
câtă vreme a fost vorba des-
pre o procedură legală în 
astfel de situaţii. “Maşina a 
fost trasă pe dreapta pentru 
că prezenta urme de tam-
ponare pe capotă. S-a cerut 
dovada de reparaţie, pentru 
a se constata dacă lovirea 
maşinii a fost comunicată 
Poliţiei. Am primit doar un 
act scris într-o limbă străină, 
care spuneau ei că este ta-
lonul maşinii. Numerele au 
fost ridicate conform legii. 
Noi credem că ne-am făcut 
treaba. Nu a fost sechestrat 
nimeni, nu a fost împuşcat 
nimeni! Eu am vrut să-i ex-
plic proprietarului maşinii 
încă o dată despre ce este 
vorba, dar când am văzut că 
ne ameninţă că e prieten cu 
Ostaficiuc, că să cumpărăm 
Publitimul să ne căutăm de 
lucru, că habar nu avem cu 
cine ne-am pus, am renunţat 
şi am întocmit procesul ver-
bal. Ştiu că se vorbeşte că am 
făcut jocurile nu ştiu cărei 
alte brutării, dar eu vă garan-
tez că nu am nici o firmă de 
pâine, nici neamurile mele, 
nici o persoană pe care o cu-
nosc. A fost vorba pur şi sim-
plu de o acţiune în trafic”, 
ne-a declarat Petru Popovici, 
nedumerit că numerele de 
înmatriculare reţinute au 
fost eliberate, după două 
săptămâni, de cineva de la 
Poliţia Rutieră. “Dacă s-au 
restituit ilegal, cine a făcut 
asta va trebui să răspundă. 
Noi vom merge la Parchetul 
Curţii de Apel şi, dacă vom fi 
găsiţi vinovaţi că am aplicat 
legea, atunci să o suportăm 
consecinţele”, a mai adăugat 
şeful poliţiştilor din Moşniţa 
Nouă.

puBlicitate

Poliţia din Moşniţa Nouă, acuzată 
că a intervenit în “războiul pâinii”

Doi distinşi domni, Sakichi 
Toyoda şi fiul său Kiichiro 
Toyoda, au început să dezvolte 
din 1948, conceptul „JUST IN 
TIME”. O să-mi spuneţi că am 
luat-o razna sau „şi ce-i cu 
asta?!” În primul rând trebuie 
să înţelegem cum funcţionează 
JIT-ul... Conceptul funcţionează 
bazat pe cerinţele clieţilor, nici 
mai mult nici mai puţin, nici 
mai devreme nici mai târziu, 
JUST IN TIME!
Într-o societate normală, ca-
siera de la finanţe, nu-mi face 
un favor luându-mi banii (în 
perioadă de plină criză), într-o 
societate normală, funcţiona-
rul public este “furnizorul”, iar 
eu sunt “clientul”, într-o soci-
etate normală, se mai organi-
zează referendum-uri ca să ştie 
autorităţile ce vor “clienţii”.
Du-te într-o instituţie de stat, la 
închiderea programului, la fără 
cinci minute… să vezi ce-ţi auzi, 
să vezi cum ţi-o furi; Aaaa, am 
uitat să precizez, te duci sa-ţi 
plăteşti o taxă, adică să le dai 
bani!
Of, of, mă încearcă o idee... 
Ce-ar fi să nu ne mai plătim 
taxele, amenzile, impozitele 
şi orice alte biruri, cam două 
luni, începând de acuma? Ce-ar 
fi să le mai reamintim funcţi-
onarilor publici că noi suntem 
DUMNEZEUL lor şi nu invers?  
Ce părere aveţi despre iniţierea 
unei greve a contribuabililor?
Oare cum ar funcţiona socie-
tatea noastră dacă serviciile 
autorităţilor statului, s-ar mă-
sura, după satisfacţia clientului 
(a contribuabilului) raportat 
la trei parametrii de bun simţ: 
să-i dai contribuabilului – 1.Ce 
vrea; 2. Cât vrea şi 3. Când 
vrea. Contribuabilul (clientul) 
vrea un zâmbet, vrea o formu-
laristica simpla şi vrea sa NU 
stea la coada ca să dea bani! 
Vi se pare ca noi, clienţii/con-
tribuabilii, suntem pretenţioşi?
Bietul domn Toyota a murit 
imaginandu-şi, probabil, că 
Just in Time-ul nu va depăşi 
graniţele Japoniei, cu atât mai 
puţin să ajungă în pitorescul 
spaţiu străjuit de Balcani!

Just in Time!

GHeorGHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

După transformarea 
centrului Timişoarei într-
un opulent cartier al clă-
dirilor cu turnuleţe, meta-
morfoză arhitecturală care 
a fost posibilă cu compli-
citatea unora dintre edilii 
locali, familiile de rromi 
au început să-şi transfere 
arhitectura kitchioasă şi că-
tre monumentele funerare 
achiziţionate în cele 22 de 
locuri de veci din oraş. În 
cimitirul din Calea Buzia-
şului, spre exemplu, sunt 
peste 70 de cavouri împo-
dobite cu îngeri sculptaţi 
în piatră, coloane corintice 
cu frunze de acant, marmu-
ră neagră şi tradiţionalele 
turnuleţe, reprezentative 

pentru puterea baştanu-
lui în interiorul clanului. 
„Din 2001 nimeni nu-şi 
poate ridica un loc de veci 
cu o înălţime mai mare de 
1.80 metri. Mulţi rromi au 
cumpărat, însă, locuri im-
pozante de veci de la nemţi 
sau de la români. Eu nu am 
putut să-i împiedic să facă 
acest lucru. Tot ce a depins 
de mine am făcut, însă. Le-
am interzis să construiască 
peste monumentele în stil 
gotic. Şi acolo voiau modifi-
cări. Lor le plac turnuleţele 
pe care majoritatea le con-
sideră de prost gust. Cert 
este că nu există legi care să 
le interzică. Oamenii au au-
torizaţie pentru aşa ceva”, 
declară cu sinceritate Dan 
Huţu, administratorul ci-
mitirului din Calea Buzi-

aşului. Această invazie a 
kitsc-ului din cimitirele Ti-
mişoarei nu pare a fi stopa-
tă în vreun fel de edilii ora-
şului, care se gândesc doar 
la soluţii alternative care să 
atenueze şocul vizual. 

Perdelele verzi vor 
ascunde turnuleţele 

„În toate cimitirele ar 
trebui să se planteze cât 
mai mulţi copaci. Dacă 
fiecare mormânt ar avea 
copacul lui, locurile de 
veci pot deveni oaze de 
verdeaţă”, propune Sorin 
Ciurariu, arhitectul şef al 
Timişoarei, convins că în 
câţiva ani copacii plantaţi 
ar reuşi să acopere turnu-
leţe ţigăneşti şi totul ar in-
tra în normalitate. Până la 
crearea perdelei verzi care 

ar estompa efectul cavou-
rilor cu turnuleţ, romii de 
frunte ai Timişoarei con-
tinuă să vâneze locurile 
de veci bine plasate în ci-
mitire, pentru construcţia 
palatelor funerare în mini-
atură. „Ce era să fac!? Am 
avut mare nevoie de bani, 
că toată pensia mi-o dau 
pe medicamente. Acuma 
am din ce trăi... Dincolo 
de viaţă, facă ce-or vrea cu 
mine!”, spune fosta propri-
etară a unui loc de veci în 
cimitirul din Calea Lipo-
vei, care a recunoscut că l-a 
vândut unui rrom cu suma 
de 10.000 de euro. Nu a 
contat că în acel loc, cum-
părat în urmă cu 33 de ani, 
erau îngropaţi atât părinţii 
săi, cât şi soţul decedat în 
urmă cu opt ani...

Cimitirele, invadate  
de cripte cu turnuleţe

Ţiganii bogaţi au transferat arhitectura specifică etniei lor şi în cimitirele din Timişoara

Alin Stoica, şoferul de pe maşina de pâine, lângă microbuzul lăsat de poliţişti fără plăcuţele de înmatriculare

eu am vrut să-i explic 
proprietarului maşinii 
încă o dată despre ce 
este vorba, dar când am 
văzut că ne ameninţă că 
e prieten cu ostaficiuc, 
că să cumpărăm publi-
timul să ne căutăm de 
lucru, că habar nu avem 
cu cine ne-am pus, am 
renunţat şi am întocmit 
procesul verbal.

agent şef petru popovici 
şef Poliţie Moşniţa Nouă

atunci a venit şeful 
de post, popovici am 
înţeles că se numeşte, 
care a ordonat agentu-
lui să-mi ia numerele de 
înmatriculare şi să-mi 
facă proces verbal. cum 
eu am refuzat să dau 
numerele jos, a venit un 
alt poliţist cu o şurubel-
niţă şi a smuls numerele 
de pe maşină.

Alin Stoica 
şofer maşină pâine

puBlicitate

Timişoara 
a devenit 
ringul de 
box dintre 
“aripile” 
PNŢCD
GHeorGHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

La nici o săptămână 
după ce Radu Sârbu a ve-
nit la Timişoara pentru 
a anunţa electoratul că, 
indubitabil, gruparea sa 
reprezintă structura de 
bază a PNŢCD, cealal-
tă aripă a ţărănismului 
românesc, condusă de 
Marian Miluţ, a replicat 
printr-o reală demon-
straţie de forţă. Sâmbătă 
au fost trimişi la Timi-
şoara prim-vicepreşedin-
tele partidului, Aurelian 
Pavelescu, împreună cu 
secretarul Liviu Iane, 
care au organizat ad-hoc 
alegeri pentru stabili-
rea preşedintelui PNŢ-
CD Timişoara. Singurul 
candidat pentru această 

funcţie a fost farmacis-
ta Rodica Vlad, inamicul 
public nr. 1 a lui Gheor-
ghe Ciuhandu în oraşul 
de pe Bega, care a fost 
aleasă în unanimitate. 

O dată misiunea înde-
plinită şi puţinii susţi-
nători ţărănişti băgaţi şi 
mai tare în ceaţa doctri-
nară, Aurelian Pavelescu 
a lansat un atac dur la 
adresa cuplului Ciuhan-
du-Sârbu, despre care a 
spus că induc în eroare 
foarte mulţi ţărănişti. 
“Conducerea oficială a 
partidului e cea înre-
gistrată la Tribunalul 
Bucureşti”, a avertizat 
Pavelescu şi s-a grăbit să 
prindă avionul spre capi-
tală...

Rodica Vlad, 
singurul can-
didat la funcţia 
de preşedinte 
al PNŢ-CD 
Timişoara, a  
fost aleasă în  
unanimitate.
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Fermierii din Timiş recla-
mă pierderi de milioane de 
euro la culturile de primăva-
ră, din cauza ploilor care au 
transformat câmpurile se-
mănate timpuriu în adevă-
rate plantaţii de orez. Neca-
zul lor este cu atât mai mare 
cu cât nu întrevăd posibili-
tatea recuperării pagubelor, 
întrucât, la ora actuală, nu 
există nici o bază juridică 
pentru asigurarea holde-
lor. Legea 381/2002 privind 
acordarea despăgubirilor în 
agricultură condiţionează 
recuperarea investiţiei de 
necesitatea ca Guvernul să 
declare calamitate naturală 
în judeţul în care culturi-
le au fost compromise de 
vreme. Deşi ceea ce s-a în-
tâmplat în Timiş în această 
primăvară se încadrează 
în caracteristicile unei ca-
lamităţi naturale, aşa cum 
este stipulat în Legea 381, 
agricultorii sunt sceptici că, 
din cauza crizei financiare, 
Guvernul va declara judeţul 
nostru arie calamitată. „Ploi 
abundente şi de durată care 
determină stresul hidric 
produs de excesul de umi-
ditate din sol, cu diferite 
grade de intensitate, provo-
când stagnarea şi deregla-
rea proceselor de creştere 
şi dezvoltare a plantelor“, 
este descrierea unuia dintre 

fenomenele meteorologice 
care dă dreptul la despăgu-
biri - aşa cum apare în Nor-
mele metodologice de apli-
care a Legii 381, articolul 
2 -, iar fermierii din Timiş 
spun că, spre ghinionul lor 

din acest an, se încadrează 
perfect la această categorie. 
“Aşa ceva nu se poate! Dacă 
pe un areal a fost ger sau 
grindină sau inundaţii şi au 
fost distruse culturile, iar 
guvernul nu dă ordonanţa 

prin care să declare calami-
tate naturală, fermierii, deşi 
erau asiguraţi, nu primesc 
nimic. Rămân cu paguba 
imensă. La ora actuală, s-a 
amânat şi Legea 381. Eu 
am poliţă, dar tot degeaba. 
Nu au pus nimic în loc“, 
spune necăjit Petru Berci, 
vicepreşedintele Asociaţiei 
Producătorilor de Cereale şi 
Plante Tehnice Timiş.

Pagubă de 100.000  
de euro la Giarmata

Unul dintre marii păgu-
biţi din această primăvară 
ploiosă este şi Agromadi 
H SRL Giarmata, societate 
agricolă care a mizat pe 
orzoaică şi a pierdut. “În 
ultimii ani am făcut afaceri 
bune cu orzoaica. De la an 
la an am cultivat o suprafa-

ţă tot mai mare cu această 
cultură, încurajaţi că aveam 
cereri de la fabricile de bere. 
În această primăvară am de-
cis să însămânţez cu orzoai-
că nu mai puţin de 800 de 
hectare. Proastă inspiraţie, 
pentru că această vremea 
deosebit de ploioasă ne-a 
distrus culturile în propor-
ţie de sută la sută. O pagu-
bă de peste patru miliarde 
de lei vechi, adică în jur de 
100.000 de euro. Cât despre 
despăgubiri, nici nu poate 
fi vorba câtă vreme Guver-
nul nu va decreta, printr-o 
hotărâre, stare de calamita-
te naturală în Timiş”, ne-a 
declarat Virgil Bunescu, 
administratorul societăţii. 
Revolta fermierului din Gi-
armata nu este determinată 
doar de sistemul birocratic 
în care s-au poziţionat, stra-
tegic, asigurările agricole, 
ci şi de blocajul înregistrat 
pe piaţa creditelor pentru 
agricultori. “E greu să obţii 
un credit de la bancă. Nu 
te mai împrumută nimeni, 
chiar dacă prezinţi garanţii 
mult peste valoarea creditu-
lui. Criza i-a îndepărtat pe 
bancheri de agricultori, iar 
acest lucru se va răsfrânge 
asupra dezvoltării acestui 
important sector de activita-
te”, mai spune Bunescu, în 
opinia căruia singura şansă 
de finanţare a agriculturii 
româneşti rămân fondurile 
europene. De altfel, Agro-
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Care a fost primul pas pe 
care l-aţi făcut în afaceri?

Afacerile le-am început 
în 1995 cu distribuţia de 
îngheţată pe Timişoara. 
Eram în Oradea când mi-a 
venit această idee, undeva 
în luna februarie, într-o 
zi mai însorită de iarnă, şi 
am văzut pe cineva pe stra-
dă care mânca îngheţată. 
Atunci am venit la Timişoa-
ra, am fost la câteva maga-
zine să le propun să cum-
pere îngheţată, le-a surâs 
ideea, după care am mers 
la fabrica de îngheţată de la 
Cluj şi am adus prima maşi-
nă de îngheţată pe care am 
distribuit-o în Timişoara. În 
următorii 5 ani am deve-
nit, împreună cu asociatul 
meu, distribuitori pe în-
treaga zonă de vest a ţării, 
iar în anul 2000 am cumpă-
rat o fabrică de îngheţată 
aici în Timiş, Antarctica, pe 
care am dezvoltat-o pentru 
un nivel de producţie naţi-
onal. Ideea de Scalini a luat 
naştere prin 1997, când am 
decis să deschidem şi o bru-
tărie.

De unde vine numele 
firmei?

A fost ideea asociatului 
meu, inspirat de filmul 
Dallas. Scalini este nume-
le restaurantului unde JR 
mergea să mănânce.

Aţi resimţit efectele crizei 
economice din ultimii ani 
asupra afacerii dumnea-
voastră?

Pe mine personal, criza 
m-a adus cu picioarele pe 
pământ. Dacă până în 2008 
puteam să ne gândim la o 
afacere fără a pune mare 
preţ pe ordonarea strictă a 
cheltuielior, criza ne-a fă-
cut să ne gândim de două 
ori înainte de a investi ba-
nii, şi nu mă refer aici nu-
mai la salariile angajaţilor, 
dar şi la cheltuielile cotidie-
ne, gen facturile telefonice.

Consumul de pâine a 
scăzut cu aproximativ 20%, 
ceea ce în opinia mea spu-
ne ceva despre nivelul de 
trai al românilor.

Care a fost cea mai inspira-
tă decizie luată în vederea 
dezvoltării afacerii dum-
neavoastră?

Cred că faptul că am ră-
mas în domeniul producţi-
ei. Foarte mulţi, în urmă cu 
3-4 ani, când totul mergea 
de la sine au renunţat la ac-
tivităţile de producţie pen-
tru că se puteau face bani 
mulţi foarte uşor, fără a fi 
nevoiţi să producă. 

Dar cea mai neinspirată?

Neaşteptându-ne la o pe-
rioadă de criză, nu am ştiut 
să ne dimensionăm corect 
investiţiile. Am făcut in-
vestiţii masive, cu ajutorul 
creditelor bancare ale căror 
dobânzi au crescut odată 
cu criza, iar veniturile noas-
tre au scăzut, ceea ce ne-a 
afectat destul de mult, însă 
dacă am reuşit să supravie-
ţuim până acum, eu zic că 
vom ieşi până la urmă şi 
din criza asta.

Ce sfaturi daţi tinerilor 
care vor să înceapă o 
afacere?

Noi am început de la 
zero, însă este adevărat ca 
am avut parte şi de o con-
juctură favorabilă. Avantajul 
nostru a fost că toată lumea 
avea loc pe piaţă. Spre deose-
bire de acea perioadă, tinerii 
de astăzi pot apela la o mul-
ţime de fonduri de ajutorare 
din partea statului şi a struc-
turilor europene, şi au în 
faţă o piaţă mult mai stabilă 
faţă de cea dinainte de 2000.

Eu le recomand tineri-
lor să rămână în ţară şi să 
încerce o afacere bazată pe 

producţie, chiar dacă este 
un domeniu unde profitul 
nu este unul imediat, cum 
visează mulţi. Problema 
este că toată lumea vrea 
foarte multe lucruri în 
acelaşi timp: casă, maşină, 
vacanţă exotică etc. Primul 
lucru pe care trebuie să îl 
aibă în vedere tinerii este 
să îşi dorească să reuşească, 
să fie consecvenţi ideii lor 
şi să le placă să muncească.

Ce previziuni economice 
puteţi face pentru următo-
rii ani în România?

În opinia mea, boom-ul 
economic din 2007-2008 
nu a fost decât o bulă, care 
urma inevitabil să se spar-
gă. Foarte multe lucruri, 
începând de la imobiliare, 
produse, servicii, nu aveau 
nici o sustenabilitate eco-
nomică, totul fiind susţinut 
artificial. În momentul în 
care bula asta s-a spart, ne-
am dat cu toţii seama că 
metrul pătrat de pământ 
nu are cum să coste în Ro-
mânia secolului XI de ordi-
nul miilor de euro.

Vizavi de forţa de mun-
că, perioada de creştere 
economică nebunească a 
arătat că o societate cu şo-
maj redus nu este neapărat 
cea mai bună soluţie, foar-
te mulţi investitori retră-
gându-se în acea perioadă 
datorită lipsei de forţă de 
muncă. Este clar că nu o 
să mai existe niciodată o 
astfel de perioadă în viitor, 
însa eu sunt optimist în 
ceea ce priveşte ieşirea din 
acest blocaj în care suntem 
prinşi cu toţii.
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piaţa muncii

sfârşitul crizei economice 
în timiş se conturează şi 
din schimbările pe piaţa 
muncii înregistrate de 
inspectoratul teritorial 
de Muncă. „la itM timiş 
se constată o creştere a 
numărului contractelor de 
muncă, în timp ce la nivelul 
agenţilor economici sunt 
din ce în ce mai puţine 

cazuri de concedieri colec-
tive”, a precizat corescu, 
şeful itM timiş. în prezent, 
itM timiş are în evidenţă 
aproape 225.000 de con-
tracte de muncă. 

şomaj

şomerii sau persoane-
le care urmează să fie 
disponibilizate ca ur-
mare a intrării firmei în 

faliment, şi înregistrează 
unele restanţe băneşti, au 
dreptul la plata salariilor pe 
ultimele trei luni lucrate de 
la bugetul de stat. achita-
rea acestor sume se face 
din fondul de garantare 
a creanţelor salariale, la 
care contribuie fiecare 
agent economic de stat 
sau patron începând cu 
anul 2007. pentru a putea 
beneficia de aceşti bani, 

până la nivelul a 5.500 de 
lei, persoanele concediate 
trebuie să depună o cerere 
la agenţia de ocupare a 
forţei de muncă din judeţul 
în care-şi au domiciliul sta-
bil, cererile urmând să fie 
semnate şi de lichidatorii 
firmelor în faliment.  

Top falimenTe

în primul trimestru al anu-

lui în curs, peste 6200 de 
firme din întreaga ţară au 
intrat în insolvenţă, faţă de 
4925 în aceeaşi perioadă 
a anului trecut. aproape 
jumătate dintre acestea au 
activat în domeniul comer-
ţului, pe locurile următoare 
în topul falimentelor fiind 
industria prelucrătoare şi 
afacerile din construcţii. la 
nivelul judeţului timiş, în 
primele trei luni şi-au închis 

afacerile sau şi-au sus-
pendat activitatea nu mai 
puţin de 820 de firme, însă 
datele oficiului registrului 
comerţului arată că în ace-
eaşi perioadă s-au înfiinţat 
alte 1023 de firme noi. la 
falimentul miilor de firme 
din românia a contribuit 
atât criza economică mon-
dială, cât şi taxa forfetară 
impusă mediului de afaceri 
de Guvernul Boc.

Fermierii acuză pierderi din 
cauza ploilor de primăvară

Fundaţia Aquademica, lansată la ... apă

Consiliul Local 
şi Primăria

Radu Nicosevici

Cetăţeanul, contribuabilul şi 
alegătorul ar trebui să fie cea 
mai importantă forţă într-o 
democraţie. Din  păcate, în 
România, aceste calităţi nu 
sunt utilizate concomitent şi 
cumulativ, ci separat, în func-
ţie de interesele de moment 
ale politicienilor. Societatea 
civilă românească ar trebui să 
facă mai mult pentru con-
ştientizarea noastră privind 
“marea manipulare” la care 
suntem supuşi de către “baie-
ţii deştepţi” din politică. 
Vă propun să facem un pas în 
direcţia “deşteptării” noastre. 
Cei care conduc urbea, locul 
în care ne trăim viaţa de zi cu 
zi, sunt cei din Primarie şi cei 
din Consiliul Local. Este evi-
dent că Primăria este un fel 
de guvern local, iar Consiliul 
Local un fel de parlament lo-
cal. Adică, ele sunt Executivul 
şi Legislativul timişorenilor. 
Noi cetăţenii, contribuabilii 
şi alegătorii, i-am ales pe cei 
mai buni, dintre cei care s-au 
oferit să muncească pentru 
noi. 
Ce fac ei pentru noi?
Consiliul Local (legislativul) 
iniţiază, dezbate şi votează 
proiecte de hotărâri, care 
reglementează viaţa comu-
nităţii noastre, iar Primăria 
(Executivul) se îngrijeşte să 
le pună în practică, în folosul 
cetăţeanului, contribuabilului 
şi alegătorului.
Aşa se întâmplă şi în realita-
te? Aţi avut curiozitatea să 
urmăriţi activitatea aleşilor 
dumneavoastră şi după ce 
i-aţi votat? Nu prea cred! Sun-
tem ocupaţi cu problemele 
noastre de supravieţuire. Sunt 
atâtea de rezolvat în fiecare 
zi, încât acest lucru nu mai în-
cape în preocupările noastre. 
Din păcate, de această lipsă 
de vigilenţă profită, copios, 
atât cei din Primarie, cât şi 
cei din Consiliul Local. Ar 
trebui să fim puţin mai atenţi 
la ei! Să încercăm să vedem 
ce fac aleşii  pentru noi!

PULS ECONOMIC PULS ECONOMICPULS ECONOMIC PULS ECONOMICPULS ECONOMIC PULS ECONOMIC

Culturile de primăvară din Timiş au devenit în câteva săptămâni adevărate orezării
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O nouă abordare în  
publicitate – BONUSCLUB.ro
este binecunoscut efectul 
dezastruos pe care criza 
economică l-a avut, şi con-
tinuă să îl aibă, cu toate că 
există semne de redresare, 
asupra pieţei de publici-
tate din românia. Drept 
urmare, firmele, încercând 
să se adapteze la condiţiile 
impuse de criză, experi-
mentează tot mai multe 
metode noi de promovare, 
ale căror costuri să fie mai 
reduse faţă de cele tra-
diţionale (print, outdoor 
sau tV), şi al căror efect în 
vânzări să fie resimţit cu o 
mai mare intensitate.
BonuscluB.ro este, 
aşadar, un proiect online 
promoţional, modern, care 
a luat naştere tocmai dato-
rită nevoilor mai speciale 
ale clienţilor de publicitate 
care trec printr-o perioadă 
mai dificilă din punct de 
vedere financiar. proiectul 
este, în sine, un site pus 
la dispoziţia lor de a îşi 
promova ofertele speciale, 
care să ajungă la consu-
matori prin intermediul 
cupoanelor de reduceri 
oferite pe site.
BonuscluB.ro a început 
de la timişoara, însă admi-
nistratorul site-ului anunţă 
că tot profitul obţinut va fi 
folosit pentru promovarea 
la nivel naţional. Dacă as-
tăzi, pentru obţinerea redu-
cerilor, cei care acceseaza 

site-ul trebuie să printeze 
cupoanele de reduceri, în 
viitorul apropiat va exista 
un card, care să reducă 
efortul de a printa de fieca-
re dată când vrei să mergi 
la cumpărături.
este bine de ştiut pentru 
amatorii de reduceri că 
obţinerea cupoanelor de 
reduceri nu implică niciun 
cost ascuns din partea lor, 
ci doar înregistrarea ca 
utilizator pe site.
BonuscluB.ro oferă 
promovare tuturor cate-
goriilor şi domeniilor de 
activitate, indiferent de 
dimensiunea afacerii pe 
care o desfăşoară.
faptul că mediul online 
avea, conform statistici-
lor, un procent de 3.6% în 
2000, iar în 2008 acesta a 
ajuns la 53%, fac ca aceasta 
să fie metoda de promo-
vare cea mai viabilă, dacă 
vorbim în perspectivă. nu-
mărul mare de utilizatori 
ai internetului şi costurile 
reduse pe care le impli-
că o campanie de acest 
gen, duc eficienţa acestui 
mod de promovare la un 
nivel maxim.trăim într-o 
perioadă în care ideile de 
promovare sunt de multe 
ori coloana vertebrală a 
oricărei afaceri, aşa că 
toată lumea ar trebui să 
se adapteze noilor cerinţe 
impuse de piaţă.

piaţa publicităţii 
outdoor dă  
semne de  
revenire

dan duţu: „Când ştii că meriţi 
mai mult, nu cere. pretinde!”

La sfârşitul lunii martie, 
Aquatim a lansat oficial 
Fundaţia Aquademica, ro-
dul parteneriatului încheiat 
acum patru ani cu depar-
tamentul de ape uzate al 
Primăriei München.  Peter 
Köstner, Jörg Schuchardt şi 
Volker Pankau, specialişti 
de la  primăria München au 
expus aspecte de interes din 
sectorul lor de activitate, în 
cadrul unui simpozion la 

care au fost prezenţi repre-
zentanţi ai companiilor de 
apă din ţară.

„În luna februarie a aces-
tui an, în cadrul unei întru-
niri cu Ministrul Mediului, 
în Bucureşti, Fundaţia Aqua-
demica a fost recunoscută 
ca o instituţie de impact 
naţional în domeniul mana-
gementului apei potabile şi 
uzate“, a declarat Peter Köst-
ner, director în cadrul depar-

tamentului de ape uzate al 
primăriei germane. 

Fundaţia se va implica în 
organizarea unor programe 
de instruire, în promovarea 
proiectelor de cercetare apli-
cativă, transfer de know-how 
şi consultanţă de specialita-
te. Cursanţii vor beneficia 
de experienţa germană din 
domeniu, dar şi de posibili-
tatea realizării unor aplicaţii 
pe staţiile pilot ale fundaţiei. 

Fundaţia Aquademica este 
instrumentul prin care Aqua-
tim poate asigura competen-
ţa necesară în domeniul me-
diului. „Punctele noastre tari 
sunt staţiile pilot pentru apă 
potabilă şi apă uzată, pe care 
putem simula procesele din 
mediul tehnologic real şi bu-
nele practici, testate şi imple-
mentate de partenerii noştri 
germani”, a adăugat Ilie Vlai-
cu, director general Aquatim. 

Organizaţiile 
civice consideră 
că actul semnat 
de prim-minis-
trul României 
reprezintă  
un abuz de 
putere.

Marketing&Management
Profil de manager 

Ovidiu Ciuhandu
manager Scalini

Profil de manager

născut pe data de 30 iu-
lie 1971, ovidiu ciuhandu 
a terminat liceul econo-
mic din oradea, apoi a 
urmat cursurile facultăţii 
de ştiinţe economice din 
timişoara, secţia Mana-
gement, ca în momentul 
de faţă să fie managerul 
unei societăţi cu peste 
300 de angajaţi.

criza i-a îndepăr-
tat pe bancheri 
de agricultori, iar 
acest lucru se va 
răsfrânge asupra 
dezvoltării acestui 
important sector 
de activitate.

 Virgil Bunescu
administrator Agromadi h 

Giarmata

Dacă pe un areal 
au fost distruse 
culturile, iar gu-
vernul nu declară 
calamitate natu-
rală, fermierii, deşi 
erau asiguraţi, nu 
primesc nimic.

 petru Berci
vicepreşedintele Asociaţiei 
Producătorilor de Cereale
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În fruntea revoluţiei
Gary Hamel

„În fruntea revoluţiei” pro-
pune un plan de acţiune pen-
tru orice companie care vrea 
să devină şi să rămână revo-
luţionară. Hamel susţine că 
provocarea principală pentru 
o companie o reprezintă rein-
ventarea continuuă. Autorul, 

care colaborează cu Harvard 
Business Review, Fortune, 
Wall Street Journal şi multe 
alte publicaţii importante, 
discută despre  principiile 
care stau la baza inovaţiei ra-
dicale, despre punctul de por-
nire al conceptelor de afaceri 
revoluţionare şi despre încu-
rajarea creativităţii şi entuzi-
asmului angajaţilor.

ApAriţie eDitoriALă
puBlicitate

puBlicitate

Călin Catană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Segmentul outdoor, cifrat 
anul trecut undeva la 45 de 
milioane de euro, adică cu 
aproximativ 40% mai puţin 
faţă de 2008, a început anul 
2010 tot în scădere, însă spe-
cialiştii în domeniu progno-
zează că acesta se va opri la 
o scădere de doar 10% în pri-
ma jumătate a anului.

În topul scăderilor, outdoor-
ul se clasează al doilea în urma 
print-ului, după ce clienţii de 

nişă ai acestui domeniu, pre-
cum imobiliarele, electrocasni-
cele sau cei din industria auto, 
panicaţi de criză, au decis în 
marea lor majoritate să reducă 
bugetele şi să se rezume doar 
la promovarea pe TV. O altă 
problemă cu care se confruntă 
această piaţă o reprezintă lipsa 
unor reglementări, dar şi ine-
xistenţa unei companii care 
să monitorizeze această piaţă: 
„Inexistenţa unui instrument 
de măsurare al impactului pu-
blicităţii outdoor, face ca, din 
păcate, în acest moment să se 

cumpere cantitate mai mult 
decât calitate, asta pentru că 
nimeni nu ştie ce impact are 
un panou publicitar în evolu-
ţia vânzărilor”, a declarat Radu 
Lambrino, managerul City Me-
dia.

Cei din branşă mai spun că, 
în România, firmele cărora li 
se adresează piaţa outdoor nu 
au ajuns încă la maturitatea 
celor din Europa în materie de  
strategii de marketing, care în 
această perioadă de criză au 
ales să investească masiv în 
publicitate, spre deosebire de 

ai noştri care au fugit cât i-au 
ţinut picioarele de ea.

Cea mai mare faţadă out-
door îmbrăcată cu LED-uri din 
Europa este Picadilly Circus, 
din Londra, preferată de adver-
tiseri cum e Coca Cola, Sam-
sung sau Vodafone. Primul 
contract semnat de Coca-Cola 
pentru publicitate pe Picadilly 
Circus datează din 1955, iar 
costurile unei campanii pe ce-
lebra locaţie ajung, în prezent, 
la ordinul sutelor de mii de 
euro.

La noi, scăderea vânzărilor 

a dus în cele mai multe cazuri 
la o scădere direct proporţi-
onală a bugetului de publici-
tate, lucru care de multe ori 
nu se dovedeşte a fi o decizie 
tocmai inspirata din partea 
companiilor.

„Din experienţa mea de 
14 ani de publicitate, este mai 
mult decât evident că cei care 
îşi fac publicitate vând mai 
mult decât cei care nu îşi fac. 
În momentul în care te duci 
la raftul magazinului, primul 
produs pe care vrei să îl iei este 
acela pe care îl cunoşti cel mai 
bine, pentru că îţi este întipărit 
în cap. Te duci la el, vezi cât e 
preţul, dacă ţi se pare mare te 
mai uiţi şi la alte produse, dar 
până la urmă tot la cel pe care 
îl ştii te întorci”, ne-a mai spus 
managerul uneia dintre cele 
mai vechi companii de publi-
citate outdoor din Timişoara.

Radu Lambrino a mai măr-
turisit că, în materie de cos-
turi, amortizarea investiţiei 
într-un panou publicitar este 
de aproximativ 5-7 ani, dacă 
vorbim de un grad de ocupa-
re optimist, fapt ce va face ca 
pe piaţa să nu rămână decât 
jucătorii adevăraţi, care au ca-
litate, dar şi o oarecare putere 
financiară.

După un an de reduceri de 
cheltuieli şi de personal, prin-
cipalele grupuri de comuni-
care din ţară se declară de un 
optimism destul de rezervat în 
ceea ce priveşte evoluţia pieţei 
autohtone anul viitor.

Aceştia estimează că este 
posibilă o uşoară revenire a 
pieţei după semestrul 2 din 
2010, fără a avea loc modificări 
spectaculoase faţă de 2009. Pe 
plan extern, marile grupuri 
de comunicare întrevăd o re-
dresare a pieţei începând cu a 
doua jumătate a anului viitor, 
principalele pieţe dând deja 
semne de revenire, informea-
ză financiarul.com.

inexistenţa unui in-
strument de măsurare 
al impactului publici-
tăţii outdoor, face ca, 
din păcate, în acest 
moment să se cumpe-
re cantitate mai mult 
decât calitate.

radu lambrino
manager City Media

Piaţa publicităţii outdoor  
dă semne de revenire

Finanţări 
pentru 
IMM-uri

Călin Catană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Lipsa banilor cu care să 
îşi dezvolte sau să îşi susţină 
afacerea în aceste vremuri 
grele îi face pe mulţi antre-
prenori să îşi îndrepte aten-
ţia spre mult lăudatele fon-
duri structurale.

Accesul destul de dificil la 
acestea şi birocraţia excesivă 
i-a determinat pe foarte mulţi 
dintre ei să renunţe, şi o dată 
cu asta să îşi piardă şi şansele 
de a îşi salva afacerea.

Agenţia pentru Imple-
mentarea Proiectelor şi Pro-
gramelor pentru Inteprin-
deri Mici şi Mijlocii pune la 
dispoziţia antreprenorilor o 
serie de programe de finan-
ţare, a căror birocraţie în 
ceea ce priveşte obţinerea 
lor pare să fie mult mai sim-
plificată.

Programul STarT
Programul START este 

destinat dezvoltării abilităţi-
lor antreprenoriale în rândul 
tinerilor şi facilitarea accesu-
lui acestora la finanţare.

Potrivit Oficiul Teritorial 
pentru Inteprinderi Mici şi 
Mijlocii (OTIMMC), bugetul 
alocat pentru 2010 este de 6 
milioane de lei, programul 

urmând să se desfăşoare în 
două etape: cursuri de pregăti-
re antreprenorială, şi etapa de 
finanţare propriu-zisă a celor 
mai bune planuri de afaceri.

Beneficiarii acestui pro-
gram sunt atât societăţile 
comerciale, cât şi persoane-
le fizice cu condiţia să aibă 
cetăţenia română, vârsta cu-
prinsă între 18 şi 40 de ani 
şi să aibă minimum studii 
medii definitivate. Partea 
de cofinanţare din partea 
solicitanţilor în cadrul aces-
tui program este de 30%, iar 
suma maximă ce poate fi 
acordată este de 100.000 de 
lei. În ceea ce priveşte suma 
necesară cofinanţării, Lelica 
Crişan, directorul executiv 
OTIMMC Timişoara, ne-a de-
clarat: „Ştiu că cea mai mare 
problemă este cea a cofinan-
ţări. Noi avem un fel de cola-
borare cu CEC-ul care poate 
acorda credite preferenţiale, 
iar dacă nu pot asigura ga-
ranţia cerută de bancă, exis-
tă fondul de garantare care 
asigură un cuantum de 80% 
din suma beneficiarului.”

Al doilea program este 
cel pentru susţinerea meş-
teşugurilor şi artizanatului. 
Acest program are un plafon 
maxim de 50.000 de lei, iar 
valoarea ajutorului primit de 
la stat reprezintă 90%. Aces-
ta se adresează: societăţilor 
comerciale, persoanelor fizi-
ce autorizate care îşi desfă-
şoară activităţile economice 
în mod independent, intre-

prinderilor individuale şi 
familiale, cât şi fundaţiilor 
şi asociaţiilor. În acest caz, 
pentru a îndeplini condiţiile 
se impun: capitalul social să 
fie integral privat; să aibă cel 
puţin un an de activitate; să 
nu aibă datorii la stat; să îşi 
desfăşoare activitatea pe te-
ritoriul României; să înregis-
treze profit; să nu fie în stare 
de insolvenţă sau faliment.

Un alt program este cel 
destinat societăţilor a căror 
activitate constă în comerci-
alizarea produselor şi servici-
ilor. În cazul acestora, suma 

maximă ce poate fi obţinută 
este de 80.000 de lei, din care 
40% trebuie să fie acoperiţi 
de beneficiari. Una din con-
diţiile de bază pentru obţine-
rea de fonduri prin interme-
diul acestui program este ca 
firma solicitantă să aibă mi-
nimum un an fiscal de acti-
vitate pe codul CAEN pentru 
care solicită finanţare.

Training exclusiv 
pentru femeile manager

Cel din urmă program fi-
nanţat de la bugetul de stat 
este adresat exclusiv femei-
lor manager. Acesta este mai 
degrabă un fel de training în 
management, şi nu presupu-
ne ajutor financiar, ci doar 
pregătire şi instruire gratuită 
în materie de management. 
Criteriul de bază pentru a 
putea apela la acest program 
este ca beneficiarele să nu 
deţină firme de consultanţă.

Programele naţionale de 
finanţare sunt la foarte mare 
căutare, din păcate însă soli-
citările par deja să depăşească 
bugetul alocat. „În acest an 
avem depuse dosare ce depă-
şec cu 20% bugetul disponibil, 
deci oamenii sunt informaţi. 
Bugetul este, însă, insuficient 
pentru a acoperi toate dorin-
ţele de finanţare, fiindcă aici 
birocraţia este foarte mult 
simplificată, oamenii neavând 
nevoie decât de: un certificat 
constatator de la Registrul 
Comerţului, certificatul fiscal 
care să ateste că nu au datorii 
şi planul de afaceri”, ne-a mai 
spus Lelica Crişan.

ştiu că cea mai mare 
problemă este cea a 
cofinanţări. noi avem 
un fel de colaborare 
cu CEC-ul care poate 
acorda credite prefe-
renţiale.

lelica Crişan
directorul executiv OTIMMC

Programe aferente  
politicilor publice
Programul START pentru dezvoltarea  abilităţilor     
antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea                   
accesului acestora la finanţare - 6.000.000 lei

Programul naţional multianual pentru susţinerea
meşteşugurilor şi artizanatului - 1.000.000 lei

Programul de dezvoltare a a activităţilor  
de comercializare a produselor  
şi serviciilor de piaţă - 5.000.000 lei

Programul naţional multianual pentru  
dezvoltareaculturii antreprenoriale în  
rândul femeilor manager - 600.000 lei
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oViDiu Brînzan, ViCepreŞeDinte al pSD timiŞ. Omul de afaceri Ovidiu 
Brînzan, vicepreşedinte al psd timiş, a avut o reacţie radicală, cerând excluderea din 
partid a lui ilie sârbu.

Nu poţi conduce prin 
telecomandă de la Bucureşti

GeorGe SCHinteie
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Ovidiu Brînzan, de 
ce aţi avut o reacţie aşa de 
vehementă la adresa preşe-
dintelui Ilie Sârbu, cerându-i 
excluderea din partid?

N-aş numi-o reacţie vehe-
mentă, ci mai mult o reacţie 
justificată în contextul dat. 
Sorin Grindeanu îşi dăduse 
demisia din funcţia de prim 
vicepreşedinte al organiza-
ţiei judeţene, cu discreţie, 
iar atacul lui Ilie Sârbu, de 
o duritate nejustificată, m-a 
determinat să reacţionez. 
Statutul partidului şi hotă-
rârile biroului Consiliului 
Judeţean sancţionează cu 
excluderea orice atac în pu-
blic al unui coleg. Judecând 
corect lucrurile şi de facto, 
Ilie Sârbu este exclus din 
partid prin poziţia adoptată. 
Bineînţeles că reacţia mea a 
rămas fără ecou, pentru că 
preşedintele partidului, Vic-
tor Ponta a spus că scopul 
nostru nu este să ne dăm 
afară unii pe alţii, ci să ne 
ocupăm de lupta politică, ca 
partid de opoziţie.

Asta înseamnă că şi dv 
acceptaţi tacit încălcarea 
statutului?

Statutul e bine să-l respec-
tăm şi chiar la ultima şedin-
ţă a Consiliului Judeţean al 
partidului, la care Ilie Sârbu 
nu a participat a fost pentru 

prima oară când s-a mers pe 
statut, iar lucrurile au rein-
trat în normalitate.

Poate că nervozitatea lui 
Ilie Sârbu era motivată, 
având în vedere promova-
rea lui Sorin Grindeanu?

Acesta este un mit, ca 
multe altele pe care Ilie Sâr-
bu le-a susţinut. Pe Sorin 
Grindeanu l-a descoperit, 
crescut şi promovat profeso-
rul Dan Poenaru. Este bine 
ca istoria să se scrie corect.

Ilie Sârbu a afirmat public că 
şi dv îi datoraţi numirea ca 
ministru al sănătăţii în gu-
vernul lui Adrian Năstase...

Am fost chiar surprins. 
A spus la o emisiune că eu 
îi datorez intrarea în parla-
ment, numirea ca ministru 
şi anumite probleme din via-
ţa personală, lucruri nereale. 
Mă refer doar la numirea ca 
ministru, care a fost decizia 
personală a lui Adrian Năs-
tase care făcea ce voia şi nu 
prea putea fi influenţat de 
nimeni. Iar ca să fim corecţi, 
tot profesorul Poenaru m-a 
recomandat, şi nu Ilie Sârbu.

Pare cel puţin ciudat, că, 
deşi Sorin Grindeanu este 
primul care a propus can-
didatura lui Victor Ponta la 
preşedinţia partidului, este 
aspru criticat că şi-a dat 
demisia. Cum comentaţi?

Domnia sa, cum stă mai 

mult pe la Bucureşti, nu mai 
ştie ce se întâmplă în Timi-
şoara. Sorin Grindeanu şi-a 
dat demisia din funcţia de 
vicepreşedinte al organizaţi-
ei judeţene în conformitate 
cu prevederile statutului, 
păstrându-şi funcţia de pre-
şedinte al PSD Timişoara şi 
funcţia de viceprimar. Mo-
tivele demisiei vi le poate 
spune el, dar eu cred că din 
funcţia de viceprimar nu 
prea putea să facă opoziţie, 
ci voia să aibă o relaţie mai 
amiabilă cu cei din conduce-
rea judeţului.

Ilie Sârbu a afirmat iniţial 
că se gândeşte să nu mai 
candideze la conducerea 
PSD Timiş, ca apoi să se 
răzgândească, de ce?

Spre surprinderea noas-
tră, a tuturor, domnia sa a 
candidat şi la funcţia de vi-
cepreşedinte al partidului, 
deşi spusese că nu va mai 
candida la nici o funcţie, şi a 

reuşit să se plaseze pe locul 
56 din 60. Văzând că nu mai 
are nici o funcţie, s-a gân-
dit să candideze din nou la 
conducerea PSD Timiş. Nu-i 
contestă nimeni opţiunea, 
dar când stai la Bucureşti şi 
nu mai ai nici un contact 
cu nici o organizaţie din 
judeţ, nu se poate. Cred că 
suntem singura organizaţie 
judeţeană care este condusă 
de cineva din capitală. Este 
anormal şi, din câte ştiu eu, 
nici statutul nu permite o 
asemenea stare de fapt.

Aţi afirmat că sunt în partid 
destui contracandidaţi şi 
iată că Marcel Mihoc şi-a şi 
anunţat candidatura, are 
şanse?

Face parte din cei pe care-
i văd, categoric, capabili de a 
conduce organizaţia.

Cum va fi să candideze 
împotriva socrului preşe-
dintelui de partid?

Eu chiar i-aş recomanda 
lui Ilie Sârbu să se retragă, 
pentru că e o chestiune de 
moralitate, dar este şi vulne-
rabil, deorece orice atac îm-
potriva lui Ilie Sârbu, se va 
răsfrânge, automat şi asupra 
preşedintelui. 

Care este atitudinea lui 
Victor Ponta?

A dat o declaraţie în care 
invită pe cei doi să găsească 
o altă soluţie decât cea con-

flictuală şi eu cred că o astfel 
de soluţie există.

Contaţi, aşadar, pe o con-
fruntare corectă în 27 mai, 
la alegeri, sau pe o retrage-
re a lui Ilie Sârbu?

Suntem pregătiţi şi pen-
tru o confruntare, nu am 
emoţii prea mari în privinţa 
rezultatului, dar sperăm în-
tr-o retragere înţeleaptă care 
să fie acceptabilă.

Întrucât, în 20 de ani n-aţi 
reuşit să câştigaţi primăria 
Timişoarei, riscaţi un pro-
nostic pentru 2012?

Eu zic că pentru prima 
oară PSD are şanse mari şi 
reale să câştige postul de 
primar. Avem candidatul, 
avem şi condiţiile, trebuie 
să avem şi înţelepciunea să 
organizăm lucrurile cum 
trebuie.

Cât de mult vă veţi implica 
dv, sau v-aţi dedicat mai 
mult afacerilor?

Eu am devenit ceva mai 
înţelept, am fost parlamen-
tar două mandate, am fost 
ministru, efectiv nu mai am 
motivaţii ca să fac munca 
politică. Nu-mi doresc nici o 
funcţie de conducere, vreau 
să-mi văd de viaţa mea, de 
familie, de copii, de toţi cei 
dragi şi am descoperit că 
poţi să ai şi alte bucurii în 
viaţă, decât cele oferite de 
prima linie politică.

Ce vă nemulţumeşte cel 
mai mult la autorităţile din 
Timişoara?

Cred că aceleaşi lucruri 
ca şi la nivel guvernamen-
tal. Faptul că există posibi-
litatea să se facă mai multe 
lucruri şi mai bine şi nu se 
fac. Mă refer în primul rând 
la atragerea de fonduri euro-
pene la care Timişoara este 
extrem de deficitară. De ase-
menea, animozităţile dintre 
primărie, consiliul judeţean 
ori prefectură nu duc la ni-
mic bun.

Ce funcţie politică vizaţi la 
alegerile judeţene?

Sunt vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean PSD şi 
voi candida în continuare 
pentru această funcţie, pen-
tru că este nevoie de un echi-
libru în cadrul partidului.

Aţi fost parlamentar, minis-
tru, nu v-a tentat diplomaţia?

Nu, dar am primit oferta 
de a accepta funcţia de con-
sul onorific la viitorul Con-
sulat onorific al Estoniei, 
care se va deschide la Timi-
şoara.

Care e cel mai mare reproş 
adus lui Ilie Sârbu?

Îl apreciem ca senator, 
dar trebuie să înţeleagă că 
nu poţi conduce organizaţia 
prin telecomandă de la Bu-
cureşti.

oViDiu Brânzan

năSCuT. la Cluj napoca, 
la 16 aprilie 1959.

STuDii. absolvent al 
Facultăţii de medicină, în 
1984

exPerienţă. activitatea 
profesională: opt ani în 
specialitate, medic special-
ist în anestezie şi terapie 
intensivă, la institutul de 
chirurgie cardiovasculară 
timişoara, apoi om de 
afaceri din 1993;  în 2000 
intră în politică, două man-
date de deputat şi un an 
ministru al sănătăţii.

În prezent este 
preşedintele consiliului 
de administraţie al sC 
saiFtim sa, companie de 
construcţii

Am primit oferta de 
a accepta funcţia 

de consul onorific 
la viitorul Consulat 
onorific al Estoniei, 
care se va deschide 

la Timişoara

eu zic că pentru 
prima oară PSD are 
şanse mari şi reale 
să câştige postul 
de primar. avem 
candidatul, avem şi 
condiţiile, trebuie 
să avem şi înţelep-
ciunea să organi-
zăm lucrurile cum 
trebuie.puBlicitate

Care a fost primul pas 
spre televiziune?

În primii ani după re-
voluţie aveam o mică afa-
cere cu 9 angajaţi, iar pe 
la sfârşitul anului ’95, 
simţind o atracţie faţă de 
această lume a televiziu-
nii, am zis să particip la 
un interviu la Tele Europa 
Nova, cu alţi 65 de preten-
denţi, unde am fost ales. 
De-a lungul timpului, am 
cochetat şi cu presa scrisă 
şi radioul: Radio 21, Radio 
Timişoara, Evenimentul 
Zilei, Gazeta Sporturilor, 
Renaşterea Bănăţeană, Ac-
tual Vest, iar de anul tre-
cut realizez emisiunea 90’ 
la TVT 89.

V-aţi gândit înainte de a 
începe că veţi avea o cari-
eră atât de lungă în acest 
domeniu?

În copilăria mea a fost 
un moment când am con-
dus un olandez, şofer de 
tir, până la ieşirea din 
oraş. Am avut atunci o pe-
rioadă când îmi doream cu 
adevărat să practic şi eu 
această meserie, de şofer. 
Apoi pasiunea pe care am 
început să o trăiesc faţă de 
acest domeniu al televiziu-
nii m-a făcut să merg mai 
departe în acest domeniu, 
şi iată că fac asta de aproa-
pe 15 ani. Tot ceea ce fac, 

o fac din pasiune, pentru 
că satisfacţia cea mai mare 
este cea morală, de a face 
ceea ce îţi place, şi mai pu-
ţin cea materială.
Care este motto-ul care 
credeţi că vi se potriveş-
te?

„Când ştii că meriţi mai 
mult, nu cere. Pretinde!”. 
Sunt cuvintele lui Tudor 
Muşatescu şi cred că mi se 
potrivesc cel mai bine.

Ce sfaturi puteţi da tineri-
lor care visează să ajungă 
în televiziune?

După părerea mea, cel 
mai important lucru este 
să pornească de jos, de la 
munca de reporter de te-
ren. Din păcate, facultăţi-
le de jurnalism nu pregă-
tesc cu adevărat studenţii 
pentru situaţiile reale cu 
care aceştia urmează să se 
confrunte în această mese-
rie. Este foarte important 
să facă totul cu pasiune, 
să îşi dorească să cunoas-
că cât mai mulţi membri 
importanţi ai comunităţii 
din care fac parte, şi să îşi 
creeze un renume în ceea 
ce fac. Eu cred că dacă nu-
mele tău, ca jurnalist nu 
este cunoscut, este foarte 
greu să ai invitaţi într-o 
emisiune oameni impor-
tanţi. După atâţia ani de 
meserie, încă mai am emo-

ţii până nu îmi văd invita-
ţii în platou, înainte cu un 
sfert de oră de începerea 
emisiei.

Ce iubiţi, dar şi ce urâţi cel 
mai mult în ceea ce faceţi?

Tot ceea ce fac, fac din 
pasiune, altfel nu mai fă-
ceam. Există, bineînţeles, 
şi părţi mai puţin plăcute, 
în care unii suporteri nu 
sunt de acord cu tine, alţii 
te înjură pe forumuri, sau 
mai rău, te ameninţă, însă 
trebuie să existe întot-
deauna, în orice domeniu 
şi păreri contra.

Spuneţi-ne trei calităţi 
esenţiale în această me-
serie?

Prezenţa de spirit, tu-
peu până la limita neobră-
zării, carisma.

Ne puteţi povesti un mo-
ment amuzant petrecut în 
faţa camerelor de filmat?

Pe vremea când prezen-
tam ştirile, prin ’98 cred, 
am intrat mai brusc în emi-
sie şi nu am apucat să îmi 
închid cămaşa, iar cravata 
numai dreaptă nu era, şi a 
trebuit să prezint un lead 
de aproape un minut aşa.

Ce face Dan Duţu în tim-
pul liber?

Îmi place foarte mult 
să călătoresc, şi să prac-
tic sport, fotbal şi înot în 
principal, bineînţeles la 
nivel de amator. Automo-
bilsmul este, deasemenea, 
una din pasiunile mele.

Cum vă vedeţi în următo-
rii 10 ani?

În materie de carieră, nu 
cred că mai am ce să acopăr. 
Voi continua să fac ceea ce 
îmi place, şi sunt deja impli-
cat în două noi proiecte de 
emisiuni de divertisment.

Dan Duţu: „Când ştii că meriţi  
mai mult, nu cere. Pretinde!”
S-a născut la Timişoara, pe 8 noiembrie 1967, a absol-
vit facultatea de Ştiinţe Economice, şi în ‘95 a renunţat 
la afaceri în detrimentul televiziunii, cu toate că visul 
său din copilărie era să devină şofer de tir.
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aurora mărGeanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

La nivel naţional, vineri, 
23 martie, a avut loc Bursa 
Generală a Locurilor de Mun-
că. La Timişoara, 21 de firme 
din oraşul de pe Bega, Lugoj, 
Arad sau chiar Bihor, au ofe-
rit doritorilor 973 locuri de 
muncă în ţară şi străinătate.  
Numărul vizitatorilor a fost 
semnificativ, mult peste o 
mie de timişoreni au venit la 
Casa Tineretului în speranţa 
de a-şi găsi un serviciu. An-
gajatorii au avut de unde să 
reţină numeroase CV-uri. Din 
totalul locurilor de muncă, 

doar 206 au fost pentru cei cu 
studii superioare, restul erau 
pentru cei cu studii medii şi 
gimnaziu. Florin Unguraş, 
consilier superior la AJOFM 
Timiş ne-a declarat: „Până 
acum (ora 14 n.r.) sunt peste 
20 de firme participante, dar 
până la închidere numărul 
lor ar putea să fie mai mare. 
Chiar dacă nu s-au înscris di-
nainte, nu o să-i dăm afară 
dacă vor să vină direct aici. 
Cât îi priveşte pe cei care îşi 
caută job, nu pot să spun că 
ne-au întrecut aşteptările. Au 
venit cam tot la fel ca şi anul 
trecut şi cum puteţi observa, 
marea lor majoritate sunt 

tineri, până în 30 de ani.” 
Gheorghe Drăgan, reprezen-
tantul unei firme din Arad, 
ce intermediază locuri de 

muncă în străinătate ne spu-
ne: „Noi ne-am axat oferta 
în primul rând pe studenţi. 
Avem locuri de muncă se-

zoniere în Grecia, Cipru sau 
Germania; de barmani, ospă-
tari, bucătari, menajere. Dacă 
şi-ar dori o vacanţă în care să 
muncească, dar să se şi poată 
distra ar fi alegerea perfectă. 
Mai avem locuri de bone în 
Anglia. Acolo contractul de 
muncă este de cel puţin un 
an. Din banii câştigaţi astfel, 
cei care ar dori şi-ar putea 
plăti studiile la o facultate din 
Regatul Unit. Am constatat 
însă că nu au prea venit stu-
denţi interesaţi. Sunt multe 
persoane care ne solicită lo-
curi de muncă în agricultură 
sau servicii şi ar dori contrac-
te pe timp mai îndelungat.”

Participare comparabilă cu cea 
de anul trecut la Bursa MunciiO tânără pianistă a cucerit 

publicul timişorean
aurora mărGeanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

Raluca Miclăuş a înce-
put să studieze pianul când 
avea7 ani. Cursurile gim-
naziale le-a făcut la Şcoala 
de Muzică şi Arte Plastice 
„Filaret Barbu” din Lugoj. 
Apoi a continuat acelaşi in-
strument la Colegiul Naţi-
onal de Muzică „Ion Vidu” 
din Timişoara la clasa prof. 
univ dr. Felicia Stancovici. 
Acum este studentă în anul 
IV a Facultăţii de Muzică 
din Timişoara, la clasa ace-
leiaşi profesoare. „Lucrez de 
opt ani cu Raluca, ne spune 
d-na profesoară Stancovici. 
În timp, relaţia profesor-
elev s-a transformat în una 
de amiciţie. Pentru că, din 
experienţa mea ştiu că dacă 
nu există o relaţie de com-
patibilitate şi respect între 
maestru şi discipol, foarte 
greu se poate ajunge la per-
formanţă”. Raluca Miclăuş 
s-a remarcat printr-un ta-
lent de excepţie încă din li-
ceu, atunci când a obţinut şi 
primele distincţii competiţi-
onale. Primul premiu a fost 
în anul 2002 la Concursul 
Naţional „Sigismund Todu-
ţă” de la Deva unde a obţi-
nut locul trei. Tot în liceu a 
obţinut, trei ani la rând, pre-
mii la Festivalul Euroregio-
nal „Alma Cornea Ionescu”. 
Anul trecut i s-a acordat lo-
cul III în Italia, la The Inter-
national Piano Competition 
„Giuseppe Terracciano” din 
Giffoni Sei Casali - Salerno. 

Anul acesta, Raluca a câşti-
gat o bursă „Erasmus”. Aşa 
că, din această toamnă îşi 
va începe masteratul la Wei-
mar, în Germania. Tânăra 
artistă nu este deloc necu-
noscută publicului timişo-
rean. A susţinut mai multe 
recitaluri în ţară, dar şi în 
Franţa şi Ungaria. A cântat 
muzică de cameră cu cvinte-
tul condus de maestrul Ioan 
Fernbach  şi a avut concer-

te împreună cu orchestra 
facultăţii sau cu cea a Filar-
monicii „Banatul” având de 
partea sa inimile publicului 
meloman timişorean. Din  
punct de vedere interpre-
tativ, anul acesta este unul 
plin şi asta dacă avem în 
vedere doar apariţiile din 
cadrul festivalurilor inter-
naţionale Timişoara Muzi-
cală şi Timişoara Muzicală 
Academică.

Dl. SeCretar: Reaparta-
mentarea este o fotografie. 
pe un cf a fost tot şi acum 
se stabileşte pentru fiecare. 
Deci, nu se întâmplă nimic.

Dl. pau: Oamenii au parcat 
maşinile joi, vineri nu şi-au 
mutat maşina, iar unii în faţă 
puneau semne şi alţii ridicau 

maşinile, aşa s-a petrecut 
această acţiune şi vreau să 
vă aduc la cunoştinţă şi dvs. 
să verificaţi, pentru că pur 
simplu nu am ştiut cum să 
reacţionez, dacă să râd sau să 
plâng. 
Dl. SeCretar: aţi fost în 
cauză şi dvs? 
Dl. pau: Nu. 

Dl. SeCretar: atunci e 
bine.

Dl. CiuHanDu: Pe de alta 
parte, noi aprobăm şi caietele 
de sarcini. la vremea respec-
tivă în comisie nu le-am citit 
foarte bine, dar acasă am 
apucat să le citesc şi mi-am 
dat seama că la proiect nu 

există acele caiete de sarcini.

Dl. pau: eu fac afirmaţia şi 
mi-o menţin că doresc să pri-
mesc proiectele de hotărâre 
în sistem electronic pe adresa 
de mail. ştiţi foarte bine că nu 
apar toate pe site-ul primăriei. 
cerem prea mult?
Dl. SeCretar: Domnule con-

silier pau, această problemă 
s-a pus de 4 ori până acuma, 
şi în consiliul trecut, să se 
cumpere laptop-uri. Nici mie 
nu-mi convine că se uzează 
un xerox la doi ani! 
Dl. pau: nu vrem laptop-uri, 
domnule secretar. 
Dl. SeCretar: Problema 
este următoarea: toţi domnii 

consilieri au e-mail? 
Dl. JiCHiCi: Data curentă 
este martie 2010. e-mail-ul s-a 
inventat de 50 de ani!
Dl. SeCretar: iar noi sun-
tem cu xerox-ul de 70 de ani! 
Dl. JiCHiCi: Vă felicit! cu 
toate acestea, nici unul dintre 
consilieri nu a primit caietul 
respectiv de sarcini...

Locurile de muncă disponibile în străinătate nu mai au aceeaşi căutare ca în anii trecuţi

l localitatea carani din ju-
deţul timiş, în trecut Mercy-
dorf, este singura aşezare de 
pe teritoriul româniei care a 
fost înfiinţată de italieni.

l la Muzeul de istorie a 
artei din Viena se găseşte 
tezaurul de la sânnicolau 
Mare, unul din cele mai con-
sistente tezaure descoperite 
în europa, însumând 23 de 
obiecte şi cântărind peste 
10 kg.

l „noua Barcelona” este 
denumirea unui oraş spa-
niol care ar fi trebuit să fie 
construit în Banat pentru 
coloniştii spanioli, lângă 
Becicherecu Mare. con-
strucţia lui a fost întreruptă 
din cauza războiul cu turcii 
şi a bolilor care au decimat 
primii locuitori spanioli ce 
fuseseră colonizaţi aici între 
1735-1738.

l Motoreta Mobra 50, 
fabricată începând cu anul 
1971, avea motorul produs 
de întreprinderea METROM 
Braşov, iar asamblarea mo-
toretei se făcea la fabrica din 
Zărneşti.

l „Zimbrulu şi Vulturulu” a 
fost un ziar apărut în secolul 
XiX în Moldova. un exem-
plar al acestui ziar a ajuns 
să fie cel mai scump ziar din 
lume (datorită mărcilor poş-
tale „cap de bour” cu care a 
fost francat) fiind cumpărat 
în 2007 cu suma de 830.000 
euro, în urma unei licitaţii, de 
Joseph Hackmey, un colecţi-
onar evreu din londra.

l cea mai mare colecţie de 
vinuri din europa, cu peste 
1,5 milioane de sticle de 
colecţie, depozitate într-un 
complex de galerii de circa 
250 km, se găseşte la Mileştii 
Mici, în republica Moldova.

Titania
 

regele bătrân stă îngân-
durat în cel mai înalt turn 
din titania, deoarece nu a 
reuşit să decidă încă cine să 
fie succesorul său la tron. 
nepoata sa îşi aminteşte de 
splendoarea titaniei şi de 
vremurile în care teritoriul 
era înconjurat de turnuri 
măreţe, dar din care au 
rămas doar câteva ruine. 
aceste turnuri nu semna-
lau numai grandoarea Tita-
niei, ci arătau drumul către 
teritoriu pentru călători 
şi comercianţi, asigurând 
astfel comerţul şi schim-
bul de cunoştinţe cu alte 
popoare. De aceea, regele 
se hotăreşte să-l aleagă 
pe acel prinţ ca succesor, 
care se dovedeşte a fi cel 
mai priceput în renovarea 
turnurilor. prinţii îşi trimit 
navele să caute scoici 
valoroase pentru a renova 
turnurile şi a readuce astfel 
titania la splendoarea de 
altădată.

timp aproximativ de joc: 
60 de minute, vârsta mini-
mă recomandată: 10 ani, 
jucători: 2-4.

timiŞoreni De 5 steLe

să râDem Cu ALeŞii LoCALi (perle din şedinţele clt)

ŞtiAţi Că joC

Primul premiu a 
fost în anul 2002 la  
Concursul 
Naţional  
„Sigismund 
Toduţă” de la Deva 
unde a obţinut 
locul trei.

Raluca Miclăuş va studia pianul în cadrul unui masterat la Weimar, în Germania

puBlicitate

Asociaţia pentru dezvolta-
rea relaţiilor culturale între 
Moldova şi Banat “Ştefan cel 
Mare şi Sfânt” Timişoara a 
organizat, vineri seară, un 
bal de caritate la care au fost 
invitaţi să participe toţi mol-
dovenii de seamă stabiliţi 
de-a lungul anilor în Banat. 
De selecţia răzeşilor aşteptaţi 
cu cocarde tricolore la locul 
adunării, restaurantul Univer-
sităţii Politehnica, s-a ocupat 
însuşi Gheorghe Atudoroaie, 
preşedintele organizaţiei, 
care a identificat peste 350 de 
oameni de afaceri, profesori, 
artişti, poliţişti, politicieni şi 
alte VIP-uri locale, care au fost 
anunţaţi de marea întâlnire 
printr-un răvaş cu cu stema 
Moldovei. Mari amatori de joc 
şi voie bună, moldovenii au 
dat curs invitaţiei, mai cu sea-

mă că maestrul de ceremonie 
urma să fie unul dintre cei 
mai importanţi soli ai mu-
zicii moldoveneşti în lume, 
maestrul Nicolae Botgros, cu 
a sa orchestră - “Lăutarii din 
Chişinău”. Tonul la distracţie 
şi gesturi caritabile a fost dat 
de prefectul judeţului, Mircea 
Băcală, care a încurajat par-
ticipanţii să fie generoşi în 
donaţii. “Ştim cu toţii că bă-
năţenii sunt zgârciţi în com-
paraţie cu moldovenii. De 
aceea sper că, în această sea-
ră, veţi fi generoşi cu donaţiile 
pentru a contribui la ridicarea 
mănăstirilor de la Dobreşti şi 
Săraca”, a spus prefectul. Dis-
cursul său a stârnit orgoliul 
puţinilor bănăţeni prezenţi 
în sală, care abia şi-au reţinut 
protestul. Senatorul Nicolae 
Robu, rectorul Universităţii 

Politehnica, şi-a asumat rolul 
de gazdă a manifestării şi nu 
a scăpat prilejul de a-i com-
plimenta pe moldoveni, şi în 
special pe Maria Grapini, lide-

ra filialei PC Timiş, cu gândul, 
probabil, la voturi şi alianţe 
de conjunctură în perspecti-
va candidaturii sale de peste 
doi ani la funcţia de primar 

al Timişoarei. “Ideea organi-
zării acestui bal a fost prelu-
ată, în 2003, de la celelalte 
asociaţii culturale din Banat 
- a bistriţenilor, gugulanilor, 

almăjenilor, bihorenilor, me-
hedinţenilor şi altele. Poate fi 
considerată o formă de con-
solidare a comunităţii mol-
dovenilor din această parte 
de ţară şi, totodată, o metodă 
de luptă împotriva asimilării 
de către populaţia majorita-
ră”, ne-a declarat - mai în glu-
mă, mai în serios - Toader 
Apăvăloaie, vicepreşedintele 
Asociaţiei Moldovenilor din 
Banat. Să mai spunem că “de-
vizul” acestei acţiuni a fost de 
aproape 25.000 de euro, bani 
adunaţi de la sponsori şi par-
ticipanţi, în condiţiile în care 
o invitaţie a costat 350 de lei. 
De altfel, Cristi Opria, impre-
sarul fotbaliştilor Torje şi Da-
minuţă, a şi primit o plachetă 
onorifică pentru contribuţia 
sa financiară la reuşita balu-
lui. GHeorGHe ilaŞ

UNArte`010 
Pentru aproape  o lună 

de aici înainte, iubitorii de 
pictură pot vizita expoziţia 
studenţilor de la Universita-
tea de Arte  Bucureşti, des-
chisă în Galeria “Mansarda” 
a Facultăţii de Arte Plastice 
din Timişoara. Curatorul ex-
poziţiei, conf. univ. dr. Mar-
cel Bunea, şeful Catedrei de 
Pictură de la universitatea 
bucureşteană ne-a declarat: 
“Este departe dea fi o expo-
ziţie exhaustivă. Cu toate 
acestea consider că este re-
prezentativă pentru secţia 
noastră de pictură . Am venit 
cu o selecţie din lucrările stu-
denţilor şi masteranzilo de 
la clasele prof. univ. dr. Că-
tălin Bălescu, prof. univ. dr. 
Alexandru Chira, conf. univ. 
dr. Petru Lucaci şi de la cla-
sa mea. Colaborarea  dintre 
facultăţile noastre durează 
de câţiva ani. Au mai fost 
astfel de manifestări. Cea 
mai recentă este expoziţia de 
luna trecută de la Bucureşti 
a studenţilor timişoreni de la  
clasa lector univ. dr. Cristian 
Sida.”

Expoziţia deschisă la 
sfârşitul săptămânii trecu-
te la Timişoara reprezintă 
o adevărată lecţie “pe viu” 
pentru studenţii timişoreni. 
Pentru că, aşa cum remarca 
rectorul Uiversităţii de Arte 
Bucureşti, prof. univ. dr. 
Ruxandra Demetrescu în 
cuvântul de prezentare al 
Catalogului “UNArte`010”: 
“Ceea ce-i uneşte pe tine-
rii studenţi şi masteranzi 
prezenţi la Timişoara pare 
a fi, în primul rând, virtu-
tea de desenator adică de 
constructor al formelor, 
indiferent de suportul ma-
terial sau tehnica alese. Iar 
rezultatul final este o de-
monstraţie de forţă vizuală 
în tot atâtea variante câţi 
artişti cuprinde expoziţia.” 
aurora mărGeanu

Balul moldovenilor din Banat

Maestrul Nicolae Botgros şi orchestra „Lăutarii din Chişinău“ au uns inimile moldovenilor din Banat

singura ofertă 
care mi s-ar potrivi 
este cea de opera-
tor de linie de pro-
ducţie. eu mi-am 
lăsat cV-ul şi sper 
să mă contacteze.

 marin Sabău
şomer

Eu am doctorat 
în genetică. am 
venit în speranţa 
că aş putea găsi 
ceva aici, dar din 
câte am văzut, nu 
e cine ştie ce.

 Ariana Perhard
genetician
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Asta a fost evoluţia scorului 
în partida dintre Steaua şi 
Poli de duminică seară, o 
partidă aşteptată cu sufle-
tul la gură atât de supor-
terii celor două echipe, dar 
şi de „terţi”. Cei mai terţi 
dintre terţi, dacă îmi per-
miteţi formularea, au fost 
desigur clujenii, care, după 
această remiză, sunt cu 
sacii în căruţă şi aşteaptă 
doar să-i plimbe prin Liga 
Campionilor. Despre meci... 
ce să mai zic? E clar că lui 
Poli îi lipseşte ceva. Nu sunt 
antrenor, aşa că nu o să mă 
bag în chestii tehnico-tacti-
ce ca să nu îmi sară la gât 
„profesioniştii” în materie.
Stau totuşi şi mă întreb de 
ce ăştia „profi” nu văd ceea 
ce văd toţi oamenii din 
tribună şi anume că nişte 
băieţi din lotul timişorean 
sunt cam în plus: intră în 
teren şi se plimbă de colo 
colo... aşa ca să-i încurce pe 
ceilalţi. Mă uit la jucătorul 
numit Curtean şi nu înţeleg 
care este rostul lui? De când 
joacă la Timişoara, mie 
unul nu mi-a spus nimic. 
Ori eu mă uit la „alt film” 
ori „profii” ăia sunt mai vi-
zionari decât Mama Omida.
Iancu anunţă epurări în lot 
şi câteva printre cei care 
stau pe bancă. E clar, de la 
vară o luăm de la capăt! 
Suporterii se vor încărca 
din nou cu alte speranţe.Va 
urma o nouă perioadă de 
achiziţii. Cine ştie ce se va 
mai întâmpla?
Am citit că, după meciul 
din Ghencea, antrenorul 
Stoichiţă a declarat că e du-
reros pentru bucureşteni că 
titlul merge iar în provincie. 
Măi să fie! Lacrimi de croco-
dil... Păi asta e mentalitatea 
lor... aia de superioritate, 
conform căreia totul li se 
cuvine. Uite că s-au schim-
bat vremurile. Asta nu nea-
părat că „provincia” ar juca 
nu ştiu ce fotbal, ci pentru 
simplul fapt că „miticii” 
se trag singuri înapoi prin 
năzbătiile produse de cei 
din conducere.
Acum există discuţia dacă 
Clujul este o campioană 
merituoasă? Da şi nu! Da 
pentru că are puncte în 
faţă. Problemele apar în 
momentul în care te întrebi 
în ce fel le-au achiziţonat. 
Dar asta este o altă discuţie 
pe care, poate, o vom face 
data viitoare.

1-0, 2-1, 2-3, 3-3

Viorel Screciu

emeriCH  
DemBroVSCHi:

„păcat că n-am mai rezis-
tat câteva secunde, ca să 
avem o victorie în faţa ste-
lei. poli a făcut un joc bun, 
aşa cum realizase şi con-
tra lui CFR Cluj. din păcate, 
am avut nişte scăpări, cum 
s-a întâmplat anterior şi cu 
Ceahlăul, scăpări care ne-
au costat destule puncte 
pe finalurile de meci.
teoretic, poli a ieşit din 
cursa pentru titlu de cam-
pioană, dar până la final 
pot să clacheze şi alţii. 
Cred că de acum ne vom 
bate pentru locul secund, 
care duce tot în liga Cam-
pionilor. CFR a luat o opţi-
une serioasă, e greu să fie 
detronată, dar în fotbal se 
poate întâmpla orice. aţi 
văzut că putea să piardă 

puncte şi cu alba iulia, dar 
tot minutul «90 şi ceva» i-a 
salvat. Ca joc, CFR nu este 
peste celelalte contracan-
didate, dar, ca organizare, 
da. Betonul italian distru-
ge fotbalul românesc. nu 
joacă deschis, ci doar la 
rezultat. În meciul direct, 
poli s-a dovedit mult mai 
bună, însă s-a văzut că 
sunt importanţi şi alţi fac-
tori…
partida cu dinamo va avea 
un rol important pentru 
ocuparea poziţiei secun-
de, dar va fi şi un joc al 
orgoliilor, al ambiţiei, con-
form tradiţiei.
legat de slovacul Kozak, 
este o problemă internă 
a clubului, care ţine de 
antrenor, de finanţator. 
probabil că, deşi este un 
jucător valoros, nu s-a aco-
modat cu jocul echipei.”

DeClaraţia Săptămânii

expoziţii

spectacoleparty
Joi, 29 aprilie

Club 30: Horia brenCiu & Hb orCHestra

Van GrapH K’fe: babalonia tropiCal 
soundClasH

bunKer: ConCert sabrina abrudian &band

dublin express pub & More: dublin House 
band

d’arC: retro party

art Club: speCial party

Vineri, 30 aprilie
sCottisH: best retro party in town

art Club retro: student niGHt

tHe note: oMG i’M so retro

sâmbătă, 1 mai
youtopia: speCial party

HeaVen studio: Carlos CaMpos

700 Coffee & lounGe: MusiC Colours

bunKer: retro party Cu dJ epoCs

Duminică, 2 mai
Van GrapH K’fe: babilonia 

Club d’arC: Hits party

art Club 700: aMbient party

setup: warM up

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

cinema city:
Cum să îţi dresezi dragonul 3D 
(vineri, luni-joi: 15,10; sâmbătă-duminică: 
11; 15,10)  
recompensă cu bucluc (vineri, luni-joi: 
17,30; 19,40; 22,40; sâmbătă-duminică: 
12,10; 17,30; 19,40; 22,40)
prinţesa şi broscoiul, dublat (vineri, 
luni-joi: 13,30; 15,40;   sâmbătă-duminică: 
11,20; 13,30; 15,40)
Nu-i de nasul meu (vineri-joi: 14,30; 
16,40; 22,10)
teleportaţi în adolescenţă (vineri-joi: 
18; 21,50)
zona verde (vineri-joi: 19,50)
Ce-o fi o fi... (vineri-joi: 18,50; 20,45)
iubire la roma (vineri, luni-joi: 13,40; 
15,45; 17,50; 19,50; 22; sâmbătă-dumini-
că: 11,45; 13,40; 15,45; 17,50; 19,50; 22)
omul care se holba la capre (vineri, 
luni-joi: 13,15; 15,15; 20,10; 22,20; 
sâmbătă-duminică: 11,15; 13,15; 15,15; 
20,10; 22,20)
omul de oţel 2 – premieră (vineri, 
luni-joi: 14,40; 17,10; 19,40; 22,10; sâmbă-
tă-duminică: 11; 14,40; 17,10; 19,40; 22,10)

cinema

Omul de oţel 2

horosCop

pAtrupeD

BerBec
eşti motivat de 
nişte rezultate 
financiare foarte 
clare să tragi tare 
şi să ajungi mai 
repede la finalul unui proiect. nici 
ţie nu-ţi vine a crede ce bine te 
mobilizezi atunci când lucrurile 
merg bine, dar mai ales când ţi s-a 
promis şi o răsplată la final. Merită 
să faci tot ce-ţi stă în putinţă să 
ajungi acolo prin forţe proprii!

Taur
Viaţa de familie 
nu e la nivelul 
aşteptărilor tale. 
În ciuda efor-
turilor tale de a 

mulţumi pe toată lumea, se va ivi 
mereu câte un comentariu acid 
la adresa ta, ceea ce te va răni 
profund. se mai încing certuri, 
mai apar animozităţi, inerente de 
altfel în orice familie, dar prea le 
pui la suflet. 

Gemeni
totul pare blocat 
în proiectele cele 
mai importante 
din carieră, nu 
pentru că nu 
ai face tu tot ce-ţi stă în putere 
pentru a le rezolva, ci pentru 
că depinzi de alţii. nu insista să 
termini un proiect care merge 
atât de prost, ci gândeşte-te la o 
alternativă, ca să nu pierzi timpul 
degeaba.

rac
Viaţa de cuplu 
este un balsam 
pentru suflet, 
totul merge 
pe un teren 

paşnic şi vă bucuraţi amândoi 
de o atmosferă tandră şi intimă. 
orice problemă mai veche poate 
fi rezolvată acum, ca atare staţi 
de vorbă şi alungaţi îndoielile sau 
neînţelegerile, este timpul pentru 
împăcări şi apropiere sufletească.

Leu
există o lege a 
compensaţiei 
în toate: cine 
n-are noroc în 
iubire, are noroc 
la bani sau invers. aşa e şi cazul 
tău acum, pentru că supărările 
din viaţă personală pot fi imediat 
echilibrate de o situaţie materială 
ce îţi permite să-ţi iei ceva care să 
te facă fericit. Merită să încerci te-
rapia prin shopping: funcţionează.

Fecioară
eşti foarte 
ferm pe poziţie 
şi imediat ce 
descoperi vreo 
informaţie 

falsă, demaşti adevărul şi treci la 
sancţiuni severe. nu trebuie să ai 
tu de pierdut din cauza minci-
unilor altora, de aceea trebuie 
să fii raţional şi să nu tolerezi 
intervenţiile necinstite ale unora 
în treburile tale. 

BaLanţă
toată ziua eşti 
pe drumuri, 
pentru că e o 
perioadă cu 
multe ocazii de 
a călători. poate nu sunt deplasări 
cu scopuri deosebite, ci banale 
plimbări cu diverse treburi, dar 
zilele trec în goana datorită 
acestor ieşiri. este o perioadă pe 
placul tău, pentru că apar figuri 
noi cu care ai ce discuta.

Scorpion
Ceea ce porneşti 
acum cu mare 
entuziasm se 
dovedeşte a fi 
un pas greşit, ori 

pentru că nu ai ales bine momen-
tul, ori pentru că nu ai calculat bine 
resursele de care ai nevoie. poate 
nu trebuie să abandonezi complet, 
ci doar să aduci un plus de resurse 
pentru a-l duce mai departe, 
încercând un plan de rezervă.

SăGeTăTor
eşti încă puternic 
ataşat de ceva 
din trecut care 
are încă un 
impact emoţional 
puternic asupra ta. o fostă iubire, 
casa părintească, o amintire din 
alte vremuri te duc înapoi spre 
copilărie sau tinereţe şi te retragi 
iar şi iar cu gândul în acele tim-
puri când erai fericit şi te simţeai 
în siguranţă. 

capricorn
eşti prea 
îngrijorat de o 
situaţie care va 
ieşi foarte bine, 
dar pesimis-

mul şi negativismul te fac să 
vezi doar jumătatea goală a 
paharului, deşi succesul este 
previzibil. probabil eşti influenţat 
de zvonuri şi bârfe panicarde ce 
nu te lasă să speri că totul se va 
termina cu bine.

VărSăTor
te afli în faţa 
unui succes de 
zile mari, dar 
nu eşti în cea 
mai bună formă 
psihică pentru a-l valorifica deplin. 
te îndoieşti singur de marea reuşită 
şi dacă nu ştii să fructifici şansa cea 
bună, ar putea trece pe lânga tine 
fără să ai nimic de câştigat. altul va 
beneficia de norocul tău, pentru că 
prea îi cauţi nod în papură... 

peşTi
totul merge ca 
pe roate în tot 
ce intreprinzi. ai 
toate calităţile să 
atingi cu brio un 

ţel care devine startul unei acţiuni 
şi mai importante în perspectivă. 
orice succes parţial te trimite şi 
mai departe, spre ţelurile tale şi 
mai înalte, pentru că te simţi dintr-
o dată mai dinamic şi mai curajos, 
gata să ataci vârful muntelui.

De câte ori are voie  
căţelul să greşească?
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raDu Cleţiu 

Voi începe cu o glumă. 
Undeva prin Texas trăia un 
cuplu care sărbătorea a cinci-
zecea aniversare a căsătoriei.

Reporterul îi lua un inter-
viu soţului întrebându-l cum 
de a reuşit atâţia ani să păstre-
ze relaţia în supunere. Acesta 
a început să povestească.Soţia 
mea e din Texas, după ce ne-
am căsătorit am hotărât să 
facem o călătorie ptin Marele 
Canion. Am luat doi catâri şi 
am plecat în sălbăticie.

Pe când soţia admira pe-
isajul şi contempla liniştea 
deplină, catârul ei a început 
să ragă. S-a uitat ţintă la el 
şi a spus „asta e prima”. Pe 
când ne strecutam pe o po-
tecă îngustă catârul a smucit 
frâiele şi a speriat-o destul de 
rău pe soţie. S-a uitat ţintă la 
el şi a spus „asta e a doua”. 
Pe coama muntelui catârul 
şi-a scuturat desagii şi o parte 
din lucrurile ei personale au 
căzut în neant. S-a uitat ţin-
tă la el şi a spus „asta a fost 
a treia” apoi a scos puşca şi 
a împuşcat catâtrul . Eu am 

sărit şi i-am reproşat „cum 
ai putut face aşa ceva, bietul 
animal nevinovat, eşti deose-
bit de crudă, atunci s-a uitat 
ţintă la mine şi mi-a spus 
„asta e prima”...

La fel ca şi în gluma cu 
numărul limitat de greşeli 
permise, unii proaspeţi de-
ţinători de căţei nu vor să 
accepte o corecţie graduală 
în timp pentru educarea ani-
malului de companie.

Un ciudat exemplu de 
gândire, destul de răspândit 
este că „în curtea mea nu 
accept ca să se comporte ast-
fel”, dar ce vină are animălu-
ţul că e primit cu asemenea 
aşteptări cărora el nu le poa-
te face faţă.

De aceea există rase dife-
rite de câini, diferite tempe-
ramente selectate de crescă-
tori, tocmai pentru a ştii la ce 
să te aştepţi de la un anumit 
exemplar. Nu vă orientaţi 
după cum arată şi se com-
portă ca şi căţel un exemplar 
pe care îl evaluaţi, ci studiaţi 
caracteristicile rasei, iar dacă 
este posibil ale părinţilor. 

www. Clearpassion.ro

prefectura timiş: expoziţia de 
pictură „răboj prin vreme” a artistei 
plastice ecaterina neagu, deschisă 
până la 30 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.

muzeu de artă - palatul Baroc: ex-
poziţia „linii şi tăieturi” a artistei ulla 
Westerweller, deschisă până la 9 mai. 

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

Galeria olteanu art: vineri, 30 aprilie, 
de la ora 18, se va vernisa expoziţia 
„nud” a fotografului cristian Boldiş-
teanu, deschisă până la 14 mai.

29.05
în 1985 are loc cea mai tulbură-
toare dezordine provocată de 
huligani din istoria fotbalului 
european. 39 de persoane mor 
şi alte 145 sunt rănite cu câteva 
ore înaintea finalei cupei cam-
pionilor, Juventus - liverpool 
(1-0), desfăşurată pe stadionul 
Heysel din Bruxelles
30.04
în 1993, la turneul de tenis de 
la Hamburg, Monica seleş este 
înjunghiată de un fan al lui 
steffi Graf. lunga perioadă de 
convalescenţă o va costa pe 
jucătoarea din serbia locul întâi 

în ierarhia mondială
01.05
în 1994, în timpul Grand prix-
ului de la imola, moare unul 
dintre cei mai buni piloţi de 
formula 1, brazilianul ayrton 
senna. în cariera sa cucerise 
de trei ori titlul mondial: 1988, 
1990 şi 1991
02.05
în, timpul meciului dintre atle-
tic Bilbao şi atletico Madrid, 
arbitrul spaniol antonio lopez 
nieto acordă 16 cartonaşe 
galbene, deşi în timpul partidei 
s-au comis numai 33 de faul-
turi!!

03.05
în 1972, tottenham cucereşte 
prima finală a cupei uefa, 
învingând pe conaţionalii de la 
Wolverhampton (2-1, 1-1)

04.05
în 1975, la doar 13 ani, nadia 
comăneci devine campioană 
europeană la întrecerea din 
Norvegia

05.05
în 1935, se încheie primul cam-
pionat european de Baschet, 
în elveţia, la Geneva. în finală, 
letonia învinge spania cu 24-18
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ioan GoGoŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

După cel de-al 4-lea re-
zultat de egalitate conse-
cutiv, Poli i-a deschis calea 
spre titlul de campioană 
lui CFR Cluj. De altfel, 
ardelenii s-au desprins în 
ierarhie tocmai datorită 
faptului că celelalte pre-
tendente, de regulă, în 
confruntările directe s-au 
consemnat remize, iar în 
faţa echipelor de mâna a 
doua s-au încurcat când 
nu era de aşteptat: Poli 
nu a trecut de Internaţio-
nal şi Ceahlăul, Urziceni a 
fost ţinută în şah de Gaz 
Metan, Vaslui a pierdut 
cu Bistriţa şi Craiova, iar 

Steaua a dezamăgit cu 
Ceahlăul şi Pandurii. 

S-a lansat opinia că CFR 
Cluj este de departe cea 
mai bună echipă din cam-
pionat, că beneficiază de 
cel mai bun lot. Dar, dacă 
analizăm lotul feroviari-
lor, observăm că numai 
unul dintre stranieri (Ysso-
uf Kone) este component 
al unei echipe naţionale şi 
aceea (Burkina Faso) fiind 
una mai mult decât mo-
destă. În plus, nici unul 
dintre jucătorii autohtoni 
nu face parte din echipa 
de bază a „tricolorilor”.

După ce de-a lungul ul-
timilor ani fotbalul primei 
ligi a poposit în Oneşti, Ur-
ziceni, Mioveni, Otopeni 

sau Curtea de Argeş, loca-
lităţi cu o populaţie care ar 
putea fi găzduită fără pro-
bleme de stadionul Dan 
Păltinişanu, din sezonul vi-
itor, cel mai probabil, Liga 
1 va ajunge şi în prima 
comună a ţării, Brăneşti, 

din judeţul Ilfov. Cu puţin 
noroc, ar putea fi urmată 
şi de “sora” Stejaru, din 
Tulcea. Victoria şi Săgeata 
s-au dovedit revelaţiile sta-
giunii din Liga a II-a, Seria 
1, luând faţa unor centre 
importante ca Bacău, Con-
stanţa sau Ploieşti.

În acelaşi timp, în re-
giunea de Vest, fotbalul 
este menţinut la un nivel 
ridicat numai de Timişoa-
ra. În Arad, dă semne de 
renaştere, după ce la un 
moment dat a fost la un 
pas de faliment, fiind şan-
se mari ca din toamnă să 
se reia derby-urile Poli – 
UTA. Hunedoara, este în 
moarte clinică. Corvinul 
şi Jiul s-au retras, iar Deva 

este una dintre candida-
tele la retrogradare. Mai 
dramatic este în Caraş-Se-
verin, acolo unde fotbalul 
pare să fi murit, judeţul 
neavând reprezentantă în 
primele două eşaloane.

Cu o astfel de perspecti-
vă, nu trebuie să mai mire 
faptul că întrecerea inter-
nă oferă tot mai puţine 
soluţii viabile pentru Răz-
van Lucescu, că fotbaliştii 
români nu mai reprezintă 
o miză pentru echipele de 
top ale Europei, că Naţio-
nala ratează turneu după 
turneu, ajungând pe locul 
al 32-lea în clasamentul 
FIFA şi fiind depăşită prin-
tre altele de Chile, Algeria 
şi Israel.

etapa a 24-a
ucM reşiţa - poli Timişoara 35-17 
HcM constanţa - rom cri Braşov 37-22
Minaur Baia Mare - Dinamo 32-24 
pandurii tg. Jiu - Hc odorhei 32-30 
Bucovina suceava - “u” cluj 32-22

1.HcM constanţa 22 19 2 1  703-569 40
2.ucM reşiţa 22 17 2 3 676-568 36
3.pandurii tg. Jiu 22 15 1 6 618-593 31
4.ştiinţa Bacău 21 13 4 4 654-603 30
5.Bucovina suceava 22 14 0 8 660-587 28
6.steaua 21 13 2 6 621-550 28
7.Hc odorhei 23 10 0 13 683-706 20
8.Minaur Baia Mare 22 8 1 13 577-582 17
9.“u” cluj 22 8 1 13 586-614 17
10.csM satu Mare 22 6 1 15 645-697 13
11.poli timişoara 22 6 1 15 551-660 13
12.Dinamo 23 4 2 17 675-769 10
13.rom cri Braşov 22 1 1 20 549-700 3

HanDBal

Naţionala ratează 
turneu după 
turneu, ajungând 
pe locul al 32-lea în 
clasamentul FIFA 
fiind depăşită prin-
tre altele de Chile, 
Algeria şi Israel

Mediocritatea ia 
amploare în Liga 1
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lumea întreagă ştie că inventatorul 
miliardar tony stark este supereroul 
iron Man. Guvernul, presa şi chiar 
publicul fac presiuni asupra genialu-
lui inventator pentru ca acesta să-şi 
doneze imbatabila armură oame-
nilor de ştiinţă ai armatei, dar lui 
tony îi este teamă că revoluţionara 
tehnologie va ajunge în mâini greşi-
te. cu pepper potts şi James rhodes 
alături, tony creează noi alianţe şi se 
confruntă cu distrugătoare noi forţe, 
printre care criminalul Vanko, dar şi 
fabricantul de arme Justin Hummer. 
când tony stark cade pradă alcoo-
lismului, armura lui este folosită de 
bunul său prieten Jim rhodes...

opera naţională timişoara: joi, 29 
aprilie, ora 19, prima audiţie a spec-
tacolului „adriana lecovreur”, operă 
în concert, muzica: francesco cilea, 
libetul arturo colautti.

filarmonica „Banatul” timişoara: 
joi, 29 aprilie, ora 19, concert simfonic 
extraordinar, cu concursul orchestrei 
naţionale radio Bucureşti, dirijor Jin 
Wang. program G. enescu: rapso-
dia română nr. 1 în la major, op. 1; fr. 
chopin.        

teatrul naţional timişoara: joi, 29 
aprilie, ora 19, sala studio5, „privelişte 
minunată spre catedrală”, de sławomir 
Mrožek, un spectacol de sabin popescu. 

teatrul thespis: vineri, 30 aprilie, ora 
20, avanpremiera spectacolului „D’ale 
amorului” comedie-colaj după i.l. 
caragiale, regia c&a.

filarmonica „Banatul” timişoara: 
vineri, 30 aprilie, ora 19, concert 
simfonic cu orchestra filarmonicii „Ba-
natul”, dirijor eckart Hübner. program: 
f. Mendelssohn Bartholdy:  uvertura 
„Mare liniştită şi voiaj prosper”, op. 27; 
J. Haydn: simfonia concertantă în si 
bemol major, op. 84; J. Brahms: simfo-
nia a ii-a în re major, op. 73.

opera naţională română timişoara: 
duminică, 2 mai, ora 19, „rigoletto” 
operă în trei acte de Giuseppe Verdi, 
libretul francesco Maria piave. 

teatrul German de Stat timişoara: 
luni, 3 mai, ora 11, „Vrăjitorul din oz” 
după l. frank Baum, iar de la ora 19 
„cui i-e frcă de Virginia Woolf” în regia 
lui Michael Bleiziffer.

filarmonica „Banatul” timişoara: 
miercuri, 5 mai, ora 19, spectacol 
de operetă „silvia” în trei acte de e. 
Kálmán, dirijor: Mihaela silvia roşca; 
regia: petru-silviu Văcărescu.

opera naţională română: miercuri, 5 
mai, ora 19, „tosca” operă în trei acte e 
Giacomo puccini, libretul luigi ilica şi 
Giuseppe Giacosa.
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Am încetat să mai 
merg pe stadioane la 
noi. E adevărat, nici 
fotbalul nu mai are 
lipiciul de altădată, 
mă uit pe audienţele 
de tv şi-mi dau seama 
de asta, e cel mai bun 
barometru. 
Eu am două echipe 
care-mi sunt dragi, 
Steaua (din adolescen-
ţă, pentru că am prins 
momentul cu Cupa 
Campionilor) şi Poli Ti-
mişoara, pentru că am 
crescut la câteva străzi 
distanţă de stadion. Nu 
o dată în adolescenţă 
am fost în galeria lui 
Poli, ţipam, aveam 
fulare legate de gât şi 
sepcuţe vişinii...
Când am fost ultima 
dată pe stadion la Poli, 
mi-au spart roţiile la 
maşină (toate patru), 
acuzându-mă că sunt 
stelist. Când am fost 
ultima dată pe stadion 
la Steaua mi-au scris 
pe parbriz cu vopsea 
albă „Negruleee, m....e 
Poli” (fără virgulă). De 
atunci, nu mai merg pe 
stadioanele din Româ-
nia…
Am fost pe Bernabeu, 
la Madrid, şi am în-
tâlnit români acolo. 
Doi erau dinamovişti, 
români care lucrau în 
construcţii… Au trecut 
pe lângă mine, m-au 
salutat, mi-au spus că 
ei lucreaza în Spania 
de vreo patru ani, dar 
că „dacă ne întâlneam 
pe Dinamo, vă făceam 
maşina… că doar 
sunteţi stelist, ha, ho, 
ha…” Ce interesant… 
Acolo, la Madrid, 
erau mieluşei, dar 
dacă eram acasă, „îmi 
făceau maşina”… Ho, 
ho, ho, ha, ha, ha, ca 
proştii…Românul e ca 
apa, ia forma vasului 
în care e turnată. De 
ce la Madrid, pe Berna-
beu poţi să fii civilizat 
şi pe Ghencea turbat? 
Unde se face clickul?
Nu mai merg pe stadi-
oane…

Dan Negru

Diferenţa...

Duminică
2 MAI

Vreme  
frumoasă,  
cer predominant 
senin.
Minima: 13° C
Maxima: 26° C

MIercurI
5 MAI

Vreme  
însorită,  
cer mai mult 
senin.
Minima: 12° C
Maxima: 23° C

marţi
4 MAI

cer predominat 
senin,  
vântul va  
sufla slab.
Minima: 14° C
Maxima: 27° C

LunI
3 MAI

cerul va fi  
variabil,  
cu înnorări 
trecătoare.
Minima: 15° C
Maxima: 28° C

Sâmbătă
1 MAI

Vreme frumoasă  
şi caldă  
pe parcursul  
întregii zile.
Minima: 12° C
Maxima: 28° C

VInerI
30 AprILIe

Vreme intră  
într-un proces  
de încălzire,  
cer senin.
Minima: 10° C
Maxima: 24° C

JoI
29 AprILIe

Vreme  
însorită, cer  
mai mult  
senin.
Minima: 9° C
Maxima: 21° C

meteo
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Wilson şi Timi Soreanu Benzi desenate de  
Radu Cleţiu - CLEAR

ingrediente pentru 4 
porţii:
700 g antricot de viţel, 
4 cepe,
1/2 cană de făină,  
1,5 kg de cartofi,
50 ml ulei,
4 ouă,
200 ml lapte, 
100 g şuncă de praga
2 linguri de pastă de roşii
1/2 cană de supă de carne
boia, sare, piper după gust
Mod de preparare:
antricotul de viţel se taie 
felii şi se bate pe ambele 
părţi, apoi se prăjeşte în-
tr-o tigaie. separat, ceapa 
tăiată solzişori se căleşte 
în ulei cu puţină boia. se 
pune peste carne, se adau-
gă pasta de roşii, diluată în 
supă de carne, se adaugă 
sare piper şi se lasă la 
foc mic până este gata. 
separat, cartofii se fierb în 
coajă apoi se curăţă şi se 
taie în cubuleţe. şunca de 
praga se taie şi ea cubule-
ţe. se face un sos din lapte 
cu 2 linguri de făină şi ouă-
le bătute. se adaugă şunca 
şi cartofii în sos se potri-
vesc din sare şi piper şi se 
dau la cuptor pentru 50 de 
minute. în farfurie, peste 
cartofii astfel obţinuţi se 
adaugă una, două bucăţi 
de carne cu ceapă şi sos de 
roşii. Deasupra de presară 
puţină verdeaţă tocată. 

Antricot de 
viţel a la Praga

reţeta săptămânii vă este oferită de

Golgheterul de pe margine

Boavista, propriedade del Timofte

Robocopi cu trei moaşe

Direct de la Bucureşti 
a aterizat Gheorghe Fal-
că, primarul Aradului şi 
finul preşedintelui Traian 
Băsescu, joia trecută, în 
oraşul Sânnicolau Mare. 
Vă reamintim că tot la Sân-
nicolau, naşu’ Băsescu şi-a 
anunţat candidatura la un 
nou mandat. Falcă a dat 
jos costumul, şi-a pus pan-
taloni scurţi şi a purces pe 
terenul de fotbal din curtea 
şcolii din oraşul timişean, 
la meciul de fotbal dintre 
PD-L-iştii din cele două ju-

deţe. Primarul a ajuns nu-
mai pentru a doua repriză, 
în care nu a alergat mai 
mult de 10 minute adunate. 
Cert e că a dat două goluri. 
Şi totuşi, conform diplomei 
primite la final, ar fi fost 
golgheterul meciului. Guri-
le rele au comentat că, de 
fapt, diploma fusese scrisă 
anterior. Meciul de fotbal 
a fost organizat în colegiul 
deputatului Alin Popovi-
ciu, care şi-a inaugurat, cu 
un chef mare, cabinetul de 
parlamentar.

Fostul internaţional de 
fotbal timişorean, Ioan Ti-
mofte, este pe cale să revi-
nă în tagma patronilor de 
hoteluri, după ce, în urmă 
cu aproape doi ani, şi-a în-
străinat acţiunile deţinute 
la „Boavista“ dinamovistului 
Cristian Borcea. Tranzacţia a 
trecut, oarecum, neobserva-
tă pe piaţa imobiliară loca-
lă, iar singura schimbare cu 
adevărat vizibilă a fost depis-

tată la nivelul administraţiei 
hotelului, unde conducăto-
rul dinamovist şi-a instalat 
una dintre ibovnicele blonde 
de pe malurile Begăi. Surse 
care au dorit să-şi păstreze 
anonimatul ne-au dezvăluit 
că Timofte a decis să-şi răs-
cumpere hotelul întrucât 
locaţia de patru stele îi amin-
teşte, în fiecare moment, de 
anii de glorie fotbalistică pe-
trecuţi la Boavista Porto, dar 

şi de pasiunea subită făcută 
pentru impozanta clădire de 
către fosta sa soţie, manechi-
nul Silvia Pop. Un alt motiv 
al răscumpărării ţine şi de 
faptul că ultraşii alb-violeţi, 
aflând că „Boavista“ a deve-
nit adăpostul local al câinilor 
roşii, plănuiau o acţiune hin-
gherească de anvergură ce 
se putea lăsa cu importante 
pagube colaterale. Atent la 
detalii, Tim a salvat situaţia...

DJ Project 
coboară din X5

Tentaculele crizei finan-
ciare par să fi cuprins şi in-
dustria muzicală autohtonă. 
Spre exemplu, deşi percepe 
onorarii cuprinse între 2.000 
şi 3.300 de euro pe concert, 
trupa timişoreană DJ Project 
este la un pas să-şi piardă 
limuzina de serviciu, un su-
perb BMW X5, achiziţionată 
în rate. Restanţele acumula-
te în ultimele luni i-au adus 
în situaţia de a fi ajuns în 
atenţia firmelor de recupe-
rări. Poate nu acest aspect 
ar fi cel mai trist, ci faptul 
că împotmolirea financiară 
şi perspectiva pierderii ma-
şinii de peste 50.000 de euro 
are loc la finalul contractului 
de leasing. În acest context, 
dacă nu apare un bun sama-
ritean, piesele „Eşti tot ce 
am” şi „Un singur drum” ca-
pătă conotaţii automobilisti-
ce în repertoriul de succes al 
trupei bănăţene.

Trupele de intervenţie 
rapidă ale Poliţiei Timiş  
(DPIR) au rezolvat, de-a lun-
gul anilor, zeci de cazuri 
de pericol maxim. Fie că a 
fost vorba despre calmarea 
interlopilor violenţi, descin-
deri în forţă la domiciliile 
suspecţilor de crimă orga-
nizată sau aplanarea unor 
conflicte ce riscau să dege-
nereze în lupte de stradă. 
De fiecare dată s-a raportat 
misiune îndeplinită, chiar 
cu preţul folosirii forţei bru-
te şi a unor corecţii severe 
aplicate turbulenţilor. Acest 

şir de „succesuri“ ale masca-
ţilor nu a rămas fără efect 
şi, în ultima perioadă, câţiva 
poliţişti îşi revendică pater-
nitatea proiectului DPIR în 
Timiş. 

Cel mai persuasiv pare a 
fi chestorul Dorel Andraş, 
care spune că a implemen-
tat ideea robocop-ilor după 
un proiect văzut în străină-
tate, însă încercarea sa de 

revendicare este combătută 
de generalul Iosif Panduru, 
pe vremea domniei căruia 
la IPJ Timiş s-au pus bazele 
combinezoanelor negre. La 
masa negocierilor paternale 
s-a aşezat, recent, şi comisa-
rul-şef Ştefan Florea, supra-
numit şi Fane Celular, care 
a fost primul antrenor şi co-
mandant al mascaţilor din 
Timiş. Cârcotaşii de serviciu 
cu epoleţi spun că, atâta 
timp cât va dura acest test 
de paternitate, mascaţii vor 
acţiona în misiuni ca nişte 
tipi fără mamă, fără tată...


