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Viorel  
Screciu

Trăim într-o socie-
tate în care se pare 

că toţi suntem 
puţin „luaţi”... 15

dan  
negru

Puştii vroiau muzică. 
Când a urcat el pe 

scenă s-a lăsat linişte. 
Habar n-am de ce. 16

sport
Poli joacă sâmbătă 
cu Juventus  
din Capitală 

Timişorenii merg la Bucureşti 
pentru meciul din penultima 
deplasare a turului.  15

interviu
Robu trebuie  
să uite momentul 
cu „Căţeluş  
cu părul creţ“

Interviu cu Ovidiu Drăgănescu, 
fost prefect de Timiş între anii 
2004  şi 2009.  11

actualitate
Piaţa Cârţan se va 
deschide de Ziua 
Naţională

În Piaţa Traian se va  
organiza un târg permanent 
al meşteşugarilor.  4

comunitate
Aveţi grijă cât 
plătiţi la taxi! 
Tariful de exterior 
este ilegal!
Autorităţile au închis ani de 
zile ochii, dar sunt decise să 
termine mafia tarifelor.  13

economic
Comerţul online 
din Timişoara are 
700 de magazine
Vânzările zilnice ale unui 
astfel de magazin trec  
şi de 500 de euro.  6
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fRATelli: Concert Vunk Vineri 11 noiembrie
JAZZ offiCe: Jazz & blues Sâmbătă 12 noiembrie

diAboluS ex mAChiNA 
conţine fragmente din Pescăruşul de A.P.Cehov şi 
poezia lui Nae Smirnoff, Albatrosul
SCârţ lOC lejer: sâmbătă 12 noiembrie, ora 19.30
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 Sunt două mari 
atitudini umane 

în ceea ce priveşte 
viaţa de apoi. 13
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RoxANA deACoNeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Ungurii ne-au luat-o 
înainte până şi la turis-
mul balnear, profitând 
din plin de pânza freati-
că plină cu apă termală. 
Peste 50 de aquapark-uri 

şi de ştranduri sau spa-
uri cu apă termală au fost 
deschise în ultimii ani la 
doar câţiva kilometri de 
graniţă, în ţara vecină, pe 
când judeţul nostru a fost 
învins de birocraţie şi de 
lipsa fondurilor sau a in-
teresului. 

Vecinii maghiari ne dau 
lecţii de turism la acest capi-
tol şi ne-ar putea învăţa cum 
să ne folosim de propriile re-
surse. Interesul autorităţilor 
este însă mult prea scăzut, 
aşa că lăsăm ”mina de aur” 
neexploatată, doar-doar o 
veni cineva să muncească 

pentru noi! În fiecare vară, 
ba chiar şi iarna, românii 
din vestul ţării aruncă sute 
de mii de euro pe ştrandu-
rile din Ungaria, pentru un 
weekend de bălăceală şi 
distracţie. La noi, sondele 
de apă geotermală forate de 
comunişti stau parcă pitite 

după bălăriile pârloagelor de 
prin judeţ. În paginile 2-3 am 
încercat să facem o incursiu-
ne printre spa-urile din pusta 
maghiară, în contrast cu mo-
dul în care-şi exploatează ro-
mânii comoara fierbinte din 
subteran.

pag 2-3
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Judeţul Timiş stă pe o  
comoară neexploatată
n Izvoarele de apă termală din Timiş sunt aproape neexploatate în timp ce 
în Ungaria, pe marginea lor s-au construit afaceri de sute de milioane de euro

SPA-ul cu apă termală de la Gyula aduce zeci de mii de turişti în localitate, jumătate din ei fiind români pentru că în România nu există astfel de facilităţi
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Băile Calacea se află la 
doar câţiva kilometri de 
Timişoara. Un adevărat iz-
vor de sănătate, plin cu apa 
termală, la care merg doar 
persoanele de vârsta a treia 
şi cele care au probleme de 
sănătate. Acum, la Băile Cala-
cea doar câteva camere sunt 
ocupate, iar căbănuţele sunt 
goale. Cei care deţin staţiu-
nea au încercat să investeas-
că şi, an de an, mai amenajea-
ză măcar spaţiile de cazare, 
pentru ca turiştii să nu fugă 
de camerele care arată ca pe 
vremea bunicii. Anul acesta 
au folosit câteva mii de euro, 
însă n-au investit niciun leu 
pentru promovare. Potrivit 
administratorului Băilor Ca-
lacea, anual, aproape 1.200 
de turişti care au nevoie de 
tratament calcă pragul sta-
ţiunii balneare. ”Noi facem 
mai mult turism medical, vin 
persoane mai în vârstă, dar 
sunt şi persoane tinere care 
vin la tratament. Am avut un 
proiect să obţinem fonduri 
europene, însă nu am avut 
bani pentru cofinanţare”, 
ne-a povestit Dana Melteş, 
administratorul staţiunii.

Comuna Lovrin: ştrand 
lăsat în paragină

Ştrandul termal din lo-
calitatea Lovrin a fost ame-
najat cu 40 de ani în urmă. 
Nu s-a schimbat foarte mult 
de când a fost construit, însă 
tinerii din zonă tot merg să 
facă baie acolo. După ce a 
fost concesionat unei firme, 
care a promis investiţii pe 
care nu le-a mai făcut, ştran-
dul stă acum la mila autorită-
ţilor, care cu greu reuşesc să 
mai găsească bani în bugetul 
local. ”Am avut un proiect în 
anul 2004, proiect oglindă cu 
Mako, din Ungaria, cu bani 
de la Uniunea Europeană. Ei 
au luat bani că erau în UE, 

dar noi am aderat mai târ-
ziu. Am rămas cu hârtiile. 
Proiectul merge reluat, dar 
ne trebuie bani de cofinanţa-
re. Am vrut să transformăm 
ştrandul din bază de agre-
ment în bază de tratament, 
cu policlinică, să angajăm 
doctori specialişti...”, ne-a 
spus resemnat primarul din 
Lovrin, Vasile Graur. 

În Lovrin, apa geoterma-
lă mai este folosită şi altfel. 
Timişenii care locuiesc în 
cele 120 de apartamente din 
blocul din localitate primesc 
apă caldă şi căldură cu aju-
torul apei din subteran. Apa 
termală mai încălzeşte şi in-
stituţiile publice din Lovrin: 
şcoala generală, cele două 
grădiniţe, liceul, spitalul, 
biserica şi chiar şi primăria. 
Centrala a fost construită în 
anul 1982, însă funcţionează 
ineficient şi este prea mică, 
spun edilii. Din cele şapte 
sonde de apă geotermală 
existente în localitate, doar 
una este exploatată.

Sânmihaiu German,  
paradisul  
apei geotermale

Cele mai mari investiţii în 
judeţul nostru s-au făcut în 
localitatea Sânmihaiu Ger-

man, de către un timişean 
care şi-a deschis o afacere 
acolo imediat după Revolu-
ţie. Radulov Popov Tomis-
lav a investit sute de mii de 
euro de atunci şi până acum 
ca să le ofere timişorenilor 
şi timişenilor un loc numai 
bun de relaxare şi de distrac-
ţie. Totuşi, lucrurile sunt de-
parte de adevărata industrie 
din Ungaria. Radulov spune 
că a fost chiar şi la unguri să 
fure idei, însă nu a fost prea 
impresionat de spa-urile ve-
cinilor maghiari. 

”Am fost să văd sistemul 
de aerisire, dar la ei nu e apa 
caldă caldă, nu se fac abu-
ri, la ei este o temperatură 
mică, nu ca la noi. Să ştiţi că 
ăştia care se duc la unguri 
merg o dată pe lună, că nu 
au bani. Noi avem oameni 
care vin zilnic să facă baie 
în bazin. Eu când am fost 
în Ungaria am plătit 29 de 
euro intrare pentru două 
persoane. Oricum, la ei apa 
e filtrată, nu are niciun 
Dumnezeu. E apă termală, 
aşa trebuie să curgă, cum s-o 
filtrezi? Eu când am preluat 
ştrandul am avut două că-
rări şi un bazin. Am făcut cu 
banii mei tot. În alte locali-
tăţi nimeni n-a pus mâna să 

facă ceva, dar toţi au luat de 
unde au putut”, ne-a poves-
tit Radulov Popov. Pentru 
numai 10 lei intrare, timişe-
nii se înghesuie mai ales în 
weekend la ştrandul de la 
câţiva kilometri distanţă de 
Timişoara. 

„Diferenţa dintre noi şi 
unguri e relativ mare“  

Majoritatea sondelor de 
apă geotermală din Timiş 
aparţin societăţii Foradex, 
care are foraje făcute în 
Sânnicolau Mare, Variaş, 
Periam, Tomnatic, Lovrin, 
Comloşu Mare, Grabaţ, Le-
nauheim, Jimbolia, Cărpi-
niş, Beregsău, ba chiar şi în 
Timişoara, în spate la fosta 
Avicola şi la ştrandul UMT. 
Alte sonde mai sunt şi în 
Beba Veche, Sânmihaiu 
German sau la Orţişoara, la 
Băile Calacea. De ce nu in-
vesteşte Foradex ne-a spus 
chiar inginerul responsabil 
cu apele termale din Timiş! 
”Diferenţa dintre noi şi un-
guri e relativ mare. Proble-
ma este finanţarea, banii! Ei 
având numai apă termală, 
s-au axat pe apă termală, 
dar noi avem şi altele”, a 
conchis Dorin Bilţ, inginer 
Foradex.

Bănăţenii cheltuiesc anu  al, în staţiunile balneare 
din Ungaria, aproximativ  250 milioane de euro
RoxANA deACoNeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro
gheoRghe ilAş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Staţiunile balneo-clima-
terice din estul Ungariei 
sunt luate cu asalt, în fieca-
re an, de către turiştii din 
România, în special bănă-
ţeni, motiv care i-a determi-
nat pe oficialii Ministerului 
Turismului din ţara vecină 
să-şi promoveze serviciile şi 
pe plaiurile mioritice. “Cea 
mai mare parte a turiştilor 
din România vizează partea 
estică a Ungariei, cu precă-
dere bazele de agrement din 
Gyula, Szeged, Oroshaza şi 
Hajduszoboszlo, unde, spre 
exemplu, în 2008, înainte 
de declanşarea crizei, au lă-
sat peste 250 de milioane de 
euro. Sumele s-au mai dimi-
nuat în ultimii trei ani, însă 
şi în prezent românii ocupă 
mai mult de 50% din spaţiile 
de cazare din staţiunile bal-
neo-climaterice. Ungaria are 
peste 50 de băi reconstruite 
sau noi, iar Budapesta apare 
chiar pe lista celor mai bune 
destinaţii de turism balnear 
din lume, pe locul 8”, a de-
clarat directorul Oficiului 
de Turism al Ungariei, Biro 
Gaspar, la ultimul forum de 
afaceri în turism şi promo-
vare a staţiunilor din Unga-
ria susţinut la Timişoara. 

În opinia sa, numărul 
turiştilor români care se re-
laxează, anual, la SPA-urile 
din ţara vecină variază între 
700.000 şi 1.000.000 de per-
soane. Una dintre staţiunile 
cele mai frecventate este Gy-
ula, care dispune de un com-
plex SPA întins pe aproape 
10 kilometri. Amplasat în 
parcul Almássy Castle, vechi 
de 200 de ani, şi în apropie-
rea unui castelului medieval 
care în urmă cu 600 de ani 
a aparţinut lui Ioan Corvin, 
fiul nelegitim al regelui Ma-
tei Corvin, complexul pune 
la dispoziţia turiştilor nu mai 
puţin de 19 bazine termale şi 
wellness, cu valuri artificia-

le şi jacuzzi, împachetări cu 
nămol şi felurite masaje, dar 
şi un bazin olimpic de înot 
unde-şi încarcă bateriile naţi-
onala de polo a Ungariei. 

Ungurii au cel mai  
mare tobogan cu apă  
din Se europei

Cel mai nou punct de 
atracţie a turismului balne-
ar din estul Ungariei se află 
la Szeged. Inaugurat la 26 
martie 2010, după trei ani 
de lucrări de construcţie in-
tense, Aquapolis Szeged este 
un adevărat oraş al apei, 

construit sub forma unui 
complex de wellness, SPA, 
terapie balneară şi ştran-
duri. Întins pe o suprafaţă 
de 34.000 de metri pătraţi, 
Aquapolis are o capacitate 
de 3.000 de persoane şi a 
costat nu mai puţin de 31 de 
milioane de euro. 

Autoguvernarea Munici-
piului Szeged, împreună cu 
Hunguest Hotels Zrt., cea 
mai mare întreprindere ho-
telieră în proprietate unga-
ră, în calitate de investitor 
profesional, au înfiinţat so-
cietatea comercială Ligetfür-

de Kft, în care municipalita-
tea deţine 80% din acţiuni. 

Principala atracţie a com-
plexului este cel mai mare 
tobogan cu apă din sud-estul 
Europei. Acesta e acoperit şi 
are o lungime de 272 de me-
tri, pornind de la o înălţime 
de 30 de metri. 

Înainte de inaugurarea 
Aquapolis-ului de la Szeged, 
cele mai înalte tobogane 
acoperite din această parte 
a continentului erau cel din 
oraşul austriac Lutzmanns-
burg, care are 23 de metri 
înălţime, şi cel din Aquawor-

ld-ul de la Budapesta, înalt 
de doar 17 metri. 

„Noi, cei din Szeged, sun-
tem mândri de această veri-
tabilă atracţie turistică. Am 
aşteptat mult timp să avem 
un centru aqvatic de nivelul 
secolului XXI. Este cel mai 
mare din sud-estul Europei. 
A fost o investiţie curajoasă, 
una dintre cele mai mari in-
vestiţii turistice din Ungaria, 
într-un moment în care a 
peste tot se vorbeşte despre 
criza economică”, a declarat 
Botka Laszlo, primarul oraşu-
lui Szeged, care a evaluat că 
după inaugurarea Aquapolis-
ului numărul turiştilor care 
au sosit la Szeged s-a dublat. 
În condiţiile în care preţul 
biletului de intrare pentru 
o zi este de 4000 de forinţi, 
adică aproape 14 euro, iar 
numărul turiştilor care au vi-
zitat ştrandul de la Szeged în 
ultimul an a fost de 400.000 
de persoane, se poate calcula 
un venit net de peste 5,5 mi-
lioane de euro…

Aquapolis-ul din Szeged este cel mai mare parc acvatic din sud-estul europei. el a fost realizat în cadrul unui parteneriat public privat

Baza de la Băile Calacea arată ca un stabiliment comunist

ştrandul cu apă termală din Lovrin e la fel ca acum 40 de ani

Sonda de apă geotermală din spatele şcolii din Sânnicolau mare

ştrandul cu apă termală de la Sânmihaiu German  
arată cel mai bine, dar e departe de cele maghiare

ştrandul din Hajduszoboszlo este deschis tot anul  Gyula dispune de un SPA întins pe 10 kilometri

Reabilitarea ştrandurilor din Timiş încremenită în proiect

n Afacerile din zona apelor termale au atras bani grei la bugetele de criză din ţara vecină, în timp ce st    aţiunile din judeţul Timiş sunt lăsate să “moară”!

Centrală cu apă geotermală în Sânnicolau mare

Aceeaşi situaţie este şi în 
oraşul Sânnicolau Mare, 
unde dintre cele şapte 
sonde existente, doar două 
funcţionează. Potrivit 
directorului societăţii de 
termoficare din cadrul 
consiliului local, cele trei 
centrale din oraş dau apă 
caldă şi căldură mai ieftină 
locuitorilor. ”Noi alimentăm 
toată zona de blocuri cu apă 

geotermală. Avem cam 98 
de scări, ceea ce înseamnă 
cam 60 de blocuri. Avem şi 
noi probleme, reţelele sunt 
vechi, iar înlocuirea lor cos-
tă extrem de mult. Folosim 
centralele atât iarna, cât 
şi vara pentru apă caldă me-
najeră, dar şi când se între-
rupe gazul pentru agentul 
termic din calorifer”, ne-a 
spus Dan Mănăilescu. 

Dacă centralele funcţi-
onează destul de bine, 
ştrandul din localitate este 
lăsat în paragină. În urmă 
cu aproape cinci ani, a fost 
concesionat unei societăţi, 
dar nimeni nu s-a mai ocu-
pat de el. Pe timp de vară 
se mai deschide, iar iarna 
funcţionează acolo două 
cabinete de fizioterapie şi 
de masaj. 

Noi, cei din Szeged, 
suntem mândri de 
această veritabilă 
atracţie turistică. Este 
cel mai mare aqua-
park din sud-estul Eu-
ropei. A fost o inves-
tiţie curajoasă, una 
dintre cele mai mari 
investiţii turistice din 
Ungaria. 

boTkA lASZlo
primarul oraşului Szeged

Noi facem mai mult 
turism medical. Am 
avut un proiect să 
obţinem fonduri 
europene, însă nu 
am avut bani pentru 
cofinanţare. 

dANA melTeş
adminsitrator Băile Calacea

Am avut un proiect 
în anul 2004, proiect 
oglindă cu Mako. Ei 
au luat bani că erau 
în UE, dar noi am ră-
mas cu hârtiile. Pro-
iectul merge reluat, 
dar ne trebuie bani 
de cofinanţare. 

VASile gRAuR 
primar lovrin
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Avocatul Cristian Clipa şi-a 
anunţat candidatura fermă pentru 
funcţia de decan al Baroului Timiş

gheoRghe ilAş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Deşi anul viitor urmea-
ză să fie organizate atât 
alegeri locale, cât şi parla-
mentare, avocaţii din Baro-
ul Timiş par mult mai preo-
cupaţi de alegerile interne 
din cadrul breslei, care se 
vor derula în septembrie 
2012. Se avansează numele 
unor potenţiali candidaţi, 
se fac speculaţii referitoa-
re la interesele care sunt 
în joc, iar zvonerii mai de 
soi au şi conturat profilul a 
două tabere care s-ar bate 
pentru funcţia supremă 
în barou, cea de decan. În 
contrast cu această forfo-
tă „electorală”, examenul 
de primire în profesia de 
avocat, care a început în 
data de 7 octombrie şi s-a 
finalizat în urmă cu câteva 
zile, a scos în evidenţă ho-
tărârea irevocabilă a con-
ducerii Uniunii Naţionale 
a Barourilor din România 
(UNBR) de a veghea ca se-
lecţia viitorilor avocaţi să 
se facă exclusiv în sălile de 
examen şi nu în cabinetele 
unor personaje cu influen-
ţă în această profesie. Toc-
mai în acest scop s-a decis 
introducerea unui examen 
de tip grilă, care a precedat 
examenele scrise, la care 
s-au blocat iremediabil 
majoritatea candidaţilor 
cu pile. „Era necesară in-
troducerea unui asemenea 
test de preselecţie a candi-
daţilor, pentru că în acest 
an, la nivelul întregii ţări, 
la examen s-au înscris pes-
te 3000 de absolvenţi de 
Drept. Sita testului grilă a 
lăsat să treacă doar candi-
daţii foarte bine pregătiţi, 
care au acces la examene-

le scrise. Chiar şi în aceste 
condiţii, când s-au înlătu-
rat toate suspiciunile de 
fraudă, avem foarte multe 
contestaţii”, ne-a declarat 
actualul decan al Baroului 
Timiş, avocatul Lazăr Gru-
neanţu.

Cel mai „adevărat”  
examen de intrare  
în barou de  
după Revoluţie

Printre candidaţii care 
au capotat la testul grilă se 
numără fii de vipuri locale, 
cum ar fi Armand Mihăieş, 
fiul unui judecător de la Tri-
bunalul Timiş, Anas Jabri 
Tabrizi, fiul omului de afa-
ceri Ahmed Jabri Tabrizi, 
Mihnea Epure, fiul unei 
cunoscute jurnaliste locale, 
Gianina Ianăş, jurnalistă la 
Renaşterea bănăţeană, Ioa-
na Monica Băla, Antonela 
Antonescu şi alţii. Parado-
xal, au existat şi candidaţi 
care au promovat cu brio 
testul grilă, de care se tre-
cea dacă se ştia răspunsul 
corect la cel puţin 70 de în-
trebări din cele 100 propu-
se de examinatori, însă au 
cedat nervos la examenul 
scris. Este şi cazul Alexan-
drei Trif, fiica preşedintelui 
PRM Timiş, Grigore Trif, 
care, după primele două 
zile de examene scrise, la 
Drept Civil şi Procedură 
Civilă, a refuzat să se mai 
prezinte la următoarele 
examene. „Cred că a fost cel 
mai corect examen de după 
1990 încoace. Lucrările au 
fost corectate la Bucureşti, 
iar de organizarea exame-
nului s-a ocupat o firmă pri-
vată, care a câştigat licitaţia 
publică pentru atribuirea 
acestei activităţi. Testul gri-
lă i-a luat prin surprindere 

pe toţi cei care încercau să 
intre în barou pe alte căi de-
cât pe cele ale cunoştinţelor 
de Drept. Sunt convins că în 
acest an s-a intrat doar pe 
bune în avocatură”, ne-a de-
clarat un avocat din Baroul 
Timiş, care a încercat, fără 
succes, să tragă sfori pen-
tru admiterea unei rude. „A 
fost un examen diferit de 
cele dinainte, organizat cu 
cea mai mare exigenţă po-
sibilă. S-a introdus acel test 
grilă, s-au dat subiecte uni-
ce, iar corectura s-a făcut în 
mod atipic, noi, spre exem-
plu, corectând lucrările de 
la Bucureşti. Nu a existat 
nici un fel de suspiciune că 
acest examen nu ar fi fost 
corect”, a precizat şi deca-
nul Lazăr Gruneanţu. După 

toate aceste filtre de pro-
tecţie împotriva unor even-
tuale fraude, din cei 91 de 
candidaţi din Timiş au fost 
admişi în barou un număr 
de 53, adică mai mulţi de 
jumătate, procent net su-
perior celui de anul trecut, 
când au acces în profesia de 
avocat circa 25% din numă-
rul candidaţilor prezenţi la 
start. Cea mai mare notă, 
9,10, a obţinut Hunor Ka-
dar, în timp ce codaşa clasa-
mentului a fost Alexandra 
Trif, care a boicotat ultime-
le examene...

„este foarte greu  
să manipulezi votul  
a 800 de avocaţi!”

Deşi miza funcţiei de 
decan al Baroului Timiş 

se reduce treptat, pe mă-
sură ce conducerea UNBR 
încearcă să controleze în 
detaliu această profesie, 
aşa cum s-a întâmplat şi 
la examenul din acest an, 
există candidaţi care nu-
şi ascund intenţia de a-şi 
depune candidatura anul 
viitor. „Ca să se mai ter-
mine cu speculaţiile, vă 
spun foarte ferm că-mi voi 
depune candidatura pen-
tru funcţia de decan. Nu 
sunt în nici o tabără, nu 
există relaţii tensionate 
între mine şi domnul Luci-
an Bercea, pentru că este 
lipsit de logică ce se spu-
ne. Domnul conferenţiar 
Lucian Bercea este prode-
can al Facultăţii de Drept, 
iar eu îi sunt, oarecum, 

subordonat”, ne-a declarat 
avocatul Cristian Clipa. 
De cealaltă parte, avocatul 
Lucian Bercea, ginerele ac-
tualului decan al Baroului, 
Lazăr Gruneanţu, exclude 
cu desăvârşire ideea că-
şi va depune candidatura 
pentru funcţia ce va fi va-
cantată în toamna anului 
viitor. „În nici un caz nu-
mi voi depune candidatu-
ra la şefia Baroului! Din 
punctul meu de vedere, 
problema este tranşată şi 
nu am de gând să mă răz-
gândesc. Nu am afirmat 
niciodată că-mi doresc 
funcţia de decan”, ne-a 
precizat prodecanul de la 
Drept, Lucian Bercea. Toa-
tă forfota electorală stâr-
nită în jurul funcţiei de 
decan al Baroului Timiş l-a 
revoltat pe actualul decan, 
Lazăr Gruneanţu. „Nu ştiu 
cine doreşte să denigreze 
Baroul Timiş, însă, deşi e 
prea devreme să afirmăm 
că va fi un candidat sau 
mai mulţi la şefia barou-
lui, vreau să avertizez pe 
oricine că este foarte greu 
să manipulezi votul a 800 
de avocaţi. Fiecare are 
dreptul să candideze, sunt 
avocaţi tineri foarte bine 
pregătiţi, care pot repre-
zenta interesele colegilor. 
Domnul Bercea nu şi-a ex-
primat niciodată intenţia 
de a candida la această 
funcţie! Pe de altă parte, 
n-am ascuns şi nu ascund 
faptul că am mare încre-
dere în domnul avocat 
Cristian Clipa”, a tranşat 
Lazăr Gruneanţu proble-
ma viitorului decan...

RoxANA deACoNeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Lucrările la Piaţa Badea 
Cârţan din Timişoara se vor 
finaliza la termen, la data 15 
noiembrie, dar  oficialii de la 
Primărie au decis să o dea spre 
folosinţă comercianţilor abia 
la 1 decembrie, de Ziua Naţi-
onală a României, a anunţat 
viceprimarul Adrian Orza. 

Viceprimarul Adrian 
Orza a declarat că vor apă-
rea noi spaţii comerciale şi 
mese noi, după ce vor fi gata 
lucrările la piaţa din Badea 
Cârţan. Toate aceste spaţii 
vor fi scoase la licitaţie pen-
tru comercianţi. 

“Lucrările la Piaţa Badea 
Cârţan se termină în 15 
noiembrie, aşa cum era pla-
nificat, dar am decis ca des-
chiderea să o facem la 1 de-
cembrie. Sunt în plus locuri 
la mese, mesele sunt noi. 
Sunt spaţii comerciale care 
apar noi, atât pe aliniamen-

tul dinspre linia de tramvai, 
acolo vor fi flori pentru a 
asigura un aspect mai plăcut 
privirii, iar pe latura cealal-
tă va fi acelaşi gen de spaţii 
pentru activitatea comerci-
ală. Spaţiile vor fi scoase la 

licitaţie pe segmente de ac-
tivităţi, să nu ne trezim că 
vor fi acolo buticuri ca cele 
din anii 90. Să fie acolo pro-
duse naturale de exemplu. E 
piaţă, nu trebuie să fie o du-
blare a unui complex comer-

cial”, a declarat Adrian Orza, 
viceprimarul Timişoarei. 

Adrian Orza a mai spus 
că a discutat cu reprezen-
tanţi ai societăţii civile pen-
tru a dedica Piaţa Traian din 
Timişoara pentru meşteşu-

gari care să îşi promoveze 
produsele. 

“E o variantă de a lua în 
discuţie ca în Piaţa Traian 
să încercam să facem acolo 
o piaţă permanentă de meş-
teşugari. Vom vedea în ce 

măsură ei mai există să pro-
movăm lucrurile în genul 
acesta. Sunt olari, sunt meş-
teşuguri care merită promo-
vaţi şi care să aibă un loc al 
lor”, a mai spus Orza. 

Piaţa Badea Cârţan din 
Timişoara a fost închisă pen-
tru renovare la data de 1 au-
gust. Tot atunci, comercian-
ţilor li s-a amenajat spaţiu în 
Piaţa Traian unde aceştia să 
poată să îşi vândă produsele 
până la finalizarea lucrărilor 
din Piaţă Badea Cârţan. 

Lucrările de amenajare a 
pieţei au început tot la data 
de 1 august, anul acesta, 
Primăria Timişoara inves-
tind pentru această  lucrare, 
suma de 1,2 milioane de lei. 
Banii provin din profitul Pie-
ţei de Gros. Consiliul Local 
s-a angajat să reinvestească 
profitul care se realizează în 
Piaţa de Gros  a Timişoarei.

Piaţa Badea Cârţan se va deschide 
de Ziua Naţională a României
n În  Piaţa Traian se va organiza un târg permanent al meşteşugarilor

n Posibilul contracandidat al acestuia, prodecanul Facultăţii de Drept 
de la Universitatea de Vest, lucian Bercea susţine că nu vrea să candideze
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Piaţa Badea Cârţan din Timişoara a fost închisă pentru renovare la data de 1 august

PUBLICITATE

CeL mAi tARe Site De ştiRi Din timişoARA

www.

oPiniAtimiSoARei
.ro

În nici un caz nu-mi 
voi depune candida-
tura la şefia Baroului! 
Din punctul meu de 
vedere, problema 
este tranşată şi nu 
am de gând să mă 
răzgândesc. Nu am 
afirmat niciodată că-
mi doresc funcţia de 
decan! 

luCiAN beRCeA 
prodecan  Facultatea de Drept - UVT

Ca să se mai termine 
cu speculaţiile, vă 
spun foarte ferm 
că-mi voi depune 
candidatura pentru 
funcţia de decan. Nu 
sunt în nici o tabără, 
nu există relaţii ten-
sionate între mine 
şi domnul Lucian 
Bercea. 

CRiSTiAN CliPA 
avocat

E prea devreme să 
afirmăm că va fi un 
candidat sau mai 
mulţi la şefia baroului. 
Avertizez pe oricine că 
este foarte greu să ma-
nipulezi votul a 800 
de avocaţi. Nu ascund 
faptul că am mare 
încredere în domnul 
avocat Cristian Clipa. 

lAZăR gRuNeANţu 
decan Baroul Avocatilor Timiş
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Cei mai mulţi dintre con-
ducătorii auto au alergat în-
treaga lună octombrie să-şi 
„încalţe“ maşina cu anvelo-
pe de iarnă, să se asigure că 
şi-au cumpărat cauciucurile 
potrivite pentru călătoriile 
planificate în sezonul rece, 
dar numărul acestora scade 
când vine vorba despre do-
tarea cu accesoriile necesare 
sezonului rece. În acest capi-
tol intră săculeţul de nisip, 
lopata, lanţurile de iarnă, 
soluţiile antiîngheţ ş.a.m.d.

„Până acum lumea a venit 
şi s-a interesat de cauciucuri 
şi mai puţin de accesorii pen-
tru maşină, pe iarnă. Poate şi 
pentru că nu e încă frig, n-a 
nins şi n-au fost nevoiţi să cir-

cule în condiţii de iarnă, dar 
de vreo doi ani lucrurile merg 
la fel. Oamenii se gândesc: ce 
nevoie mai am de racletă sau, 
şi mai bine, de sacul de nisip, 
că aşa cum m-am descurcat 
iarna trecută, mă descurc şi 
acum“, ne spune Vasile Mari-
an, vânzător într-un magazin 
de articole auto din Timişoa-
ra. El explică faptul că mulţi 
dintre clienţi se interesează 
de preţuri şi amână achiziţi-
onarea acestor produse până 
la venirea zăpezii sau chiar 
se bazează pe cele cumpărate 
anul trecut.

Cât costă echiparea  
maşinii pentru iarnă?

Preţurile accesoriilor 
auto pentru iarnă nu sunt 
ridicate, luate separat, dar 
ajung la o sumă frumuşică 

atunci când tragem linie 
să vedem totalul. Astfel, o 
soluţie antiîngheţ pentru 
parbriz şi lunetă are preţuri 
situate între 10 şi 20 de lei. 
Mai ieftină este soluţia îm-
potriva îngheţului folosită 
pentru yale şi încuietori, 
care costă 5-10 lei. Preţul 
unui spray antiaburire 
ajunge la 10 lei. În maga-
zine au apărut şi foliile 
antiîngheţ, folosite pentru 
protejarea parbrizului – 10 
lei, care se pun pe exterior. 
Lopata costă alţi 10-20 de lei 
în funcţie de ce preferă con-
ducătorul auto (model com-
pact, care se montează din 
mai multe bucăţi şi, după 
folosire, poate fi demontat 
– nu ocupă un spaţiu mare 
în maşină sau model clasic, 
cu o coadă din lemn sau 

plastic, dintr-o singură pie-
să). Lanţurile pentru iarnă 
sunt printre cele mai scum-
pe articole de sezon (excep-
tând, bineînţeles, anvelope-
le). Preţul unui set variază 
între 50 şi 120-150 de lei, în 
funcţie de tipul de maşină 
şi cauciucuri pentru care 

se potrivesc. Dacă plecaţi la 
drum, nu trebuie să lipseas-
că săcuţul cu nisip sau alt 
material antiderapant. Pe 
lângă toate acestea, racleta 
şi curăţătorul de parbriz au 
preţuri ce variază între 2 lei 
– cea mai simplă racletă şi 
30 de lei (curăţătorul de 150 
cm cu mâner extensibil). În-
sumat, costul total pentru 
pregătirea de iarnă a maşi-
nii ajunge şi poate depăşi 
200 de lei. Dacă adăugăm 
la acestea şi o husă pentru 
încălzirea scaunelor, care 
are un preţ situat între 100 
şi 200 de lei, fondurile puse 
deoparte pentru pregătirea 
maşinii de sezonul rece tre-
buie atent gestionate.

„Lumea vine la noi şi, 
dacă se uită după spraz-uri 
antiîngheţ, prima întreba-

re pe care ne-o pune este 
ce soluţii de dezgheţare 
a parbrizului avem, iar a 
doua, care este mai iefti-
nă“, precizează vânzătorul 
timişorean, subliniind fap-
tul că oamenii sunt atenţi 
la bani în această perioadă. 
El avertizează însă că solu-
ţia de degivrare nu trebuie 
ţinută în maşină pentru că, 
în cazul în care încuietorile 
îngheaţă şi autoturismul nu 
poate fi deschis, aceasta nu 
mai ajută la nimic întrucât 
conducătorul auto oricum 
nu poate ajunge la ea. În 
special în cazul călătoriilor 
pe timp de iarnă, şoferii 
sunt sfătuiţi să poarte la ei 
o pătură sau sac de dormit, 
dar şi un cablu de remorca-
re, în cazul în care ar putea 
avea nevoie de ele.
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gheoRghe ilAş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Deschiderea magazine-
lor online, unde marfa este 
comercializată prin inter-
mediul Internetului, tinde 
să devină cea mai frecventă 
idee de afaceri din ultimii 
ani, un fenomen care re-
scrie din mers caracteristici-
le shopping-ului tradiţional. 
Dacă în 2008, la nivelul în-
tregii ţări existau circa 1600 
de „prăvălii” virtuale, în 
prezent, doar în judeţul Ti-
miş, numărul afacerilor de 
comerţ derulate pe Internet 
bate înspre 700. Succesul 
acestui gen de shopping se 
bazează, în special, pe pre-
ţurile produselor, mai mici 
cu 15 – 30 % decât în cazul 
mărfurilor similare cumpă-
rate dintr-un hypermarket, 
dar şi a costurilor reduse 
de întreţinere, în condiţiile 
în care mentenanţa unui 
site este mult mai uşor de 
suportat financiar decât chi-
ria unui spaţiu comercial. 
„Deschiderea unui magazin 
virtual presupune, înainte 
de toate, înfiinţarea unei so-
cietăţi comerciale. Aceasta 
trebuie să aibă ca şi obiect 
de activitate comerţul cu 
amănuntul prin interme-
diul caselor de comenzi 
sau prin Internet, conform 
Codului CAEN 4791. Apoi, 
investiţia este modică şi de-
pinde de valoarea produsele 
scoase la vânzare, însă nu 
se poate compara cu banii 
băgaţi la început într-un 
magazin real, pentru că nu 
este nevoie de stocuri mari. 
Te aprovizionezi pe masură 
ce vinzi”, ne-a declarat Alex 
Hagiu, student la Facultatea 
de Drept, care a investit într-
un magazin virtual alături 
de doi prieteni. “Am pus 
fiecare câte 2000 de euro 
şi ne-am apucat de treabă. 
Investiţia iniţială a fost de 
6.000 de euro, bani cu care 

am acoperit achiziţionarea 
stocului iniţial de marfă, 
realizarea web magazinu-
lui şi promovarea site-ului. 
Scriptul e cel mai scump, 
iar programatorii cer destul 
de mult pentru aţi face un 

soft prietenos şi uşor de fo-
losit de către clienţi. În pri-
ma lună, aproape că ne-am 
recuperat investiţia, iar apoi 
făceam vânzări şi de 500 de 
euro pe zi. Afacerea ne-a de-
păşit aşteptările şi, aşa cum 
se întâmplă la români, acolo 
unde-s mai mulţi parteneri 
la câştig, am început să ne 
certăm de la bani”, mai spu-
ne Hagiu, care în prezent 
şi-a cesionat părţile sociale 
partenerilor săi şi a ieşit din 
“combinaţie”. Fiind în an 
terminal, vrea să-şi termine 
studiile universitare cu notă 
cât mai mare…

Furturile din magazinele 
online, cu carduri  
clonate sau file cec false

În cele aproape 700 de 
magazine online cu sediul 
IP în Timişoara se vinde 
orice, de la piese auto, com-
putere, accesorii pentru be-
beluşi şi flori, până la peşti, 
canapele şi mâncare pentru 
câini şi pisici. Livrările se 

fac în toată ţara, după ce, 
în prealabil, clientul achi-
tă comanda cu cardul, fila 
cec sau prin intermediul 
mandatului poştal. În unele 
cazuri, se acceptă şi plata 
ramburs, adică la primirea 
coletului cu produsele do-
rite. În mod paradoxal, în 
2010, aproape 70% din su-
mele plătite cu card bancar 
către magazinele online din 
România au provenit de la 
românii stabiliţi peste gra-
niţă. Cu alte cuvinte, aproa-
pe un milion de tranzacţii 
din cele 2,5 milioane de 
tranzacţii efectuate în ma-
gazinele online româneşti 
au avut plătitori din alte 
ţări. Suma totală a plăţilor 
online cu card bancar a fost 
de peste 150 milioane de 
euro, în condiţiile în care o 
plată efectuată din ţară în 
cadrul unui magazin online 
a fost, în medie, de 30 de 
euro, în timp ce plăţile efec-
tuate din străinătate rareori 
au coborât sub 100 de euro. 

“Am avut probleme cu anu-
miţi clienţi, dar s-a dovedit 
că vina nu ne aparţinea. 
Mai precis, mulţi dintre ter-
menii de pe partea de IT&C 
pe care noi îi folosim sunt 
ciudaţi pentru cumpărăto-
rii mai în vârstă. Tocmai 
din această cauză apar şi 
neînţelegerile”, a explicat 
Alex Rada, patronul unuia 
dintre primele magazine 
de IT&C online din Banat. 
Mai mult, o parte dintre 
clienţi vin efectiv la furat, 
când aleg să plătească onli-
ne cu carduri clonate, care 
nu le aparţin sau, în cazul 
firmelor, emit file cec false. 
La polul opus sunt românii 
care evită cumpărăturile 
online din cauza incertitu-
dinilor legate de securita-
tea site-ului, a procesului 
de cumpărare şi a datelor 
personale, la care se adaugă 
posibilele fraude.

eConomiC Auto & TurismComerţul online din 
Timişoara cuprinde o reţea 
de 700 de magazine virtuale

PulS eCoNomiC

n Vânzările zilnice ale unui astfel de magazin trec si de 500 de euro

Cele mai  
frumoase  
Târguri de 
Crăciun  
ale Europei
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n Dacă majoritatea şoferilor şi-au echipat maşina cu anvelope de iarnă, 
săculeţul cu nisip, lopata şi spray-ul antiîngheţ n-au aceeaşi căutare

Accesoriile auto de iarnă  
sunt scumpe, dar necesare

Vând teren 
intravilan Giroc

14.500 mp, cu front 
stradal pe continuarea 

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

tel. 0721.227.457

APIA PlăTeşTe

Agenţia de Plăţi şi Inter-
venţii în Agricultură (APIA) 
a început operaţiunea de 
autorizare a femierilor din 
Timiş şi plata subvenţiilor 
europene pe unitate de 
suprafaţă. Până în prezent 
au fost autorizaţi peste 
20.000 de fermieri, iar toţi 
cei evaluaţi până în data de 
22 octombrie au primit deja 
câte 42 de euro/hectar, din 
cei 100 de euro cuveniţi pe 
unitatea de suprafaţă. 

ResTRICţII în AnglIA

Marea Britanie a decis să 
menţină restricţiile pentru 
românii şi bulgarii care vor 
să se angajeze în Regat. 
“Considerăm ca există un 
risc de creştere a fluxului 
de persoane de origine ro-
mână sau bulgară, iar o ast-
fel de schimbare ar putea 
avea consecinţe negative 
pe piaţa muncii din Marea 
Britanie”, se precizează în-
tr-un raport al Comitetul de 
Consiliere privind Migraţia 
din Marea Britanie. 

DeClARAţIA 390 VIes

Printre obligaţiile fiscale 
ale lunii noiembrie se 
numără şi Declaraţia reca-
pitulativă privind livrări-
le/ achiziţiile/ prestările 
intracomunitare - 390 VIES. 
Formularul trebuie depus 
până la data de 25 noiem-
brie. Codul de procedură 
fiscală stipulează că 
nedepunerea la termen a 
declaraţiei 390 VIES va fi 
sancţionată cu o amendă 
cuprinsă între 1.000 şi 
5.000 de lei.

JoBuRI PenTRu PuşCARIAşI

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Timiş, în colaborare cu 
Penitenciarul Timişoara, va 
organiza o Bursă a locurilor 
de muncă pentru persoa-
nele aflate în detenţie, care 
urmează să se elibereze. 
Acţiunea se va desfăşura 
în data de 2 decembrie, la 
Casa Tineretului, iar agenţii 
economici care doresc să 
participe trebuie să se adre-
seze AJOFM Timiş. Directo-
rul instituţiei, Liviu Neguţ, a 
precizat că participarea la 
această acţiune nu presu-
pune nici un fel de cheltuia-
lă din partea firmelor. (G.i.)

PUBLICITATE

PRIMEŞTE HORNARUL LA TINE ACASĂ
şi obţine certificatul de coş

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

potrivit ordinului 163 / 2007, de apărare împotriva incendiilor
ADP - Formaţia Coşerit, strada 3 August 1919 nr. 17 (în zona Pieţei traian);

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

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

În cazul călătoriilor 
pe timp de iarnă, 
şoferii sunt sfătuiţi să 
ia cu ei o pătură sau 
un sac de dormit, 
dar şi un cablu de 
remorcare, în cazul 
în care ar putea avea 
nevoie de ele.

Investiţia este mo-
dică şi depinde de 
valoarea produsele 
scoase la vânzare, 
însă nu se poate 
compara cu banii 
băgaţi la început 
într-un magazin real, 
pentru că nu este ne-
voie de stocuri mari. 
Te aprovizionezi pe 
măsură ce vinzi. 

Alex hAgiu 
proprietar magazin online

Timişorenii preferă calculatorul în locul coşului atunci când vine vorba de cumpărături
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www.renault.ro
0% avans** prin renault

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

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

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

PUBLICITATE
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Află deTAlii diN CuliSe, CâşTigă PRemii

ToTul deSPRe eChiPA TA
www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

aDMINISTRaŢIE

social

politic

sport

IT & lIfESTylE

www.opiniatimisoarei.ro

liliANA iedu
liliana.iedu@opiniatm.ro

Sărbătorile de iarnă se 
apropie, iar marile oraşe ale 
Europei deja fac pregătiri 
pentru deschiderea Târguri-
lor de Crăciun. Majoritatea 
se deschid în a doua jumă-
tate a lunii noiembrie şi îşi 
închid porţile în primele zile 
ale noului an. 

Oraşele Europei, cele în 
care se organizează Pieţe 
de Crăciun, vin, an de an, 
cu oferte care mai de care 
mai tentante pentru a atra-
ge cât mai mulţi turişti, mii 
sau chiar milioane. Pieţele 
oraşelor sunt „invadate“ de 
căsuţe din lemn, decorate 
în spiritul Crăciunului, din 
care se vând tot felul de bu-
nătăţi pentru turiştii curi-
oşi şi pofticioşi. Miresme de 
vin fiert, de cârnaţi tradiţi-
onali şi de turtă dulce sau 
alte feluri de dulciuri care 
mai de care mai gustoase îşi 
aşteaptă cumpărătorii. 

Dacă vrei să vizitezi aces-
te Târguri de Crăciun trebu-
ie să ştii câţi bani trebuie să 
pregăteşti pentru o astfel de 
excursie. 

BUDAPeStA
Târgul de Crăciun de la 

Budapesta e deschis între 18 
noiembrie şi 30 decembrie, 
între orele 10 şi 20, iar o 
excursie în această ţară este 
120-125 de euro de persoană 
pentru 4 zile, cu cazare şi 
mic dejun la hotel de 4 stele. 

Desemnat drept „Cel mai 
frumos târg din Europa” de 
către Sunday Sun, în anul 

2008, Târgul de Crăciun de la 
Budapesta îşi propune în fie-
care an să fie unul dintre cele 
mai importante evenimente 
ale sărbătorilor de iarnă din 
centrul Europei, atrăgând pe 
lângă comunitatea proprie şi 
zeci de mii de turişti de pe 
întregul continent. 

BRUxeLLeS
Târgul de Crăciun de la 

Bruxelles este deschis din 2 
decembrie, până în 1 ianua-
rie. O excursie la Bruxelles 
în perioadă Crăciunului cos-
tă 213 euro de persoană cu 
cazare şi mic dejun la hotel 
de 3 stele. 

Intitulată „Plăcerile Ier-
nii”, Piaţa de Crăciun de la 
Bruxelles îşi atrage turiştii 
cu spectacole pentru copii, 
un patinoar şi căsuţe în care 
se comercializează nu nu-
mai produse tradiţionale, ci 
şi bunătăţi gastronomice din 
alte ţări, printre care pud-
ding englezesc, panettone 
italian sau glogg-ul scandi-
nav. 

nURnBeRG
La Nurnberg, în Germa-

nia se desfăşoară cel mai 
mare târg de Crăciun din 
această ţară şi este deschis 
din 25 noiembrie până în 
2 ianuarie. O excursie de 4 
zile cu cazare şi mic dejun la 
hotel de 4 stele în Nurnberg 
în perioada sărbătorilor de 
iarnă costă de la 340 de euro. 

Târgul din inima oraşului 
Nurnberg este vizitat anu-
al de peste două milioane 
de turişti, prima sa atestare 
fiind din anul 1624, acesta 

fiind cel mai mare şi mai fai-
mos târg de Crăciun al Ger-
maniei. Copiii au un spaţiu 
dedicat special la acest târg: 
în piaţa Hans-Sachs-Platz, 
unde toate atracţiile le sunt 
destinate, cele mai gustate 
fiind deopotrivă dulciurile 
şi întâlnirile cu îngerii de la 
„Casa de stele”. 

BRAtiSLAVA
Unul dintre cele mai că-

utate târguri de Crăciun din 
Europa este la Bratislava. O 
excursie aici costă de la 200 
de euro pentru o persoană, 
pentru 4 nopţi de cazare la 
hoteluri de 4 stele şi mic de-
jun inclus. Târgul este des-
chis în perioada 26 noiem-
brie - 26 decembrie. 

Turiştii găsesc în piaţa din 
centrul oraşului, acolo unde 
se desfăşoară târgul. Dacă 
vizitezi tradiţionalul târg de 
Crăciun, nu trebuie să ratezi 
Cigánska pecienka - friptura 
ţigănească din ficat de porc si 
sosul picant, pâinea cu untu-
ră şi ceapă şi lista, că sacul lui 
Moş Crăciun, este fără fund, 
toate mâncăruri din bucătă-

ria naţională slovacă, ce dau 
savoare evenimentului. 

KoLn
Unul dintre cele mai im-

presionante oraşe de petrecut 
sărbătorile de iarnă este Koln-
ul, din Germania. O excursie 
în preajmă Crăciunului, în 
acest oraş costă de la 224 de 
euro de persoană pentru 4 
nopţi de cazare la hoteluri de 
4 stele cu mic dejun inclus. 
Târgul se deschide în 21 no-
iembrie şi se închide în 23 
decembrie. 

La Koln în preajma Cră-
ciunului va aşteaptă nu mai 
puţin de 7 târguri de Cră-
ciun. Printre ele, patru sunt 
renumite: de la Catedrala din 
Koln, din Piaţa Veche (Alter 
Markt), din Centrul Nou (Neu-
markt) şi Piaţa Rudolf (Rudol-
fplatz). Pe măsură ce se apro-
pie Crăciunul, alternativele 
de distracţie se înmulţesc în 
Koln, incluzând o varietate de 

Piaţa de Crăciun de la Bruxelles este intitulată şi „Plăcerile Iernii”

Târgul din capitala maghiară Budapesta a fost desemnat drept  
„Cel mai frumos târg din europa” de către sunday sun, în anul 2008

Cure de toamnă

concerte de colinde şi muzică 
clasică, scenete ale Naşterii 
Mântuitorului, precum şi un 
parinoar temporar uriaş.  

VienA
Târgul de Crăciun din Vie-

na, deschis între 12 noiem-
brie şi 24 decembrie atrage 

an de an mii de turişti. O 
excursie costă de la 189 de 
euro de persoană pentru 5 
nopţi de cazare la hotel de 4 
stele cu mic dejun inclus. 

Târgul are o tradiţie veche 
de peste 700 de ani. În Vie-
na, pieţe de Crăciun găseşti 
în zone centrale precum 

Palatul Schonbrunn, Primă-
ria sau biserica St. Charles 
Borromeo. Au loc concerte 
de colinde şi workshopuri 
pentru copii, iar vizitatorii 
găsesc aici de la dulciuri şi 
decoraţiuni până la ingredi-
ente de bază pentru pregăti-
rea mesei de sărbători. Bra-

dul de Crăciun va fi expus 
până în 6 Ianuarie 2011. 

Din 19 noiembrie, până 
în 5 ianuarie au loc mai mul-
te târguri în Paris. O excursie 
de 5 zile pentru o persoană 
în acest oraş costă aproxima-
tiv 380 de euro, cu cazare în 
hotel de 4 stele cu mic dejun 
inclus. 

PARiS
La Paris au loc mai mul-

te târguri de Crăciun, de la 
Saint-Germain-des-Pres până 
în Satul Disney, pentru că 
fiecare parizian să simtă at-
mosfera acestei sărbători. 
Aici, târgurile sunt numite 
Pieţe de Crăciun. Un exem-
plu este Marche de Noel de 
la Defense, care este deschis 
în cartierul cu acelaşi nume, 
La Defense.  

SzeGeD
La doar câţiva kilometri 

de Timişoara, la Szeged se 
organizează un târg de Cră-
ciun deja celebru în vestul 
României. O excursie aici de 
5 zile costă de la 150 de euro 
cu cazare la hotel de 4 stele 
şi mic dejun inclus. 

Târgul de Crăciun de la 
Szeged, numit Dom Teri 
Advent, îşi deschide porţile 
la sfârşitul lunii noiembrie, 
mai exact pe ziua de 25, şi 
le închide cu o zi înainte de 
Ajunul Crăciunului, pe 23 
decembrie. Miresme care 
mai de care mai îmbietoare 
îi aşteaptă pe vizitatori în 
Piaţa Domului, unde 70 de 
expozanţi se pregătesc de 
Sărbătoarea Naşterii Dom-
nului. 

Cele mai frumoase  
Târguri de Crăciun  
ale Europei

laponia

Laponia este poate cea 
mai preferată destinaţie 
de turişti în perioada 
Sărbătorilor de Crăciun. 
Preţul unei excursii aici 
porneşte de la 1.298 de 
euro la care se adaugă 
95 de euro taxe de aero-
port. Excursiile aici sunt 
programate în perioada 
23 - 28 decembrie. Pro-
gramul cuprinde o vizită 
acasă la Moş Crăciun, 
întâlnire cu Moş Crăciun 
şi soţia sa la căsuţa din 
pădure, dar şi mult timp 
liber pentru ski.  
Agenţiile de turism 
pregătesc pentru această 
perioadă şi o serie de 
tururi ale marilor Pieţe 
de Crăciun, tur care se 
întinde pe 10 zile. Preţul 
porneşte de la 399 de 
euro de persoană cu caza-
re la hoteluri de 3 stele. 
Excursioniştii vor fi însoţiţi 
de un ghid. Turul cuprin-
de vizitarea Pieţelor de 
Crăciun din majoritatea 
capitalelor Europei.

Praga

Târgul de Crăciun de la 
Praga este deschis din 26 
noiembrie până în 8 ianu-
arie. Preţul unei excursii 
în acest oraş, în perioada 
sărbătorilor Crăciunului 
porneşte de la 199 de euro 
de persoană, pentru 6 zile, 
cu mic dejun şi cazare la 
hotel de 4 stele. 
Targului de Crăciun din 
Praga i se spune „Winter 
Wonderland“, însă numele 
lui în limba cehă este  “Va-

nochi trh”. Este unul dintre 
cele mai lungi târguri din 
întreaga Europă, pentru 
că se închide după Anul 
Nou, dar şi unul cu cea mai 
multă istorie. Toată acti-
vitatea se desfăşoară în 
centrul istoric al oraşului, 
mai exact în Piaţa Oraşului 
Vechi şi în Piaţa Wenceslas. 
În Praga mai există însă 
şi târguri de Crăciun mai 
mici, în Namesti Republiky 
şi în Havelske Trizste.  

Agenţiile de turism 
pregătesc pentru 
această perioadă 
şi o serie de tururi 
ale marilor Pieţe 
de Crăciun, tur 
care se întinde pe o 
perioadă de 10 zile.
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Nu vă e dor de perioada în 
care eraţi în prim-planul poli-
ticii şi administraţiei?

Sincer, acum am o preocu-
pare atat de plăcută şi ipostaza 
în care ma aflu de tânăr, tătic 
şi soţ  încât, momentan chiar 
nu duc dorul bătăliilor politi-
ce, administrative, electorale 
şi de alt gen.

Dar uneori aveţi o nostalgie...
Este evident, la un moment 

dat când vezi că anumite lu-
cruri ar trebui să se rezolve al-
tfel, mai rapid, mai atent, mai 
serios chiar, mai energic, mai 
sever. Atunci, într-adevăr  am 
regrete ca nu sunt eu în locul 
domnului X care poate trece 
cu vederea sau poate are solu-
ţii mai puţin utile.

Daţi-ne câteva exemple de 
genul acesta...

De exemplu mă uit şi văd 
cum se betonează foarte mul-
te suprafeţe verzi în Timişoara 
şi aşa sunt foarte puţine, avem 
cel mai poluat aer din ţară. Mă 
uit acum la refacerea parcuri-
lor...

Regretaţi că aţi plecat din PNL 
şi v-aţi dus prefect?

Uneori regret... Regret pen-
tru că eram atunci preşedinte-
le filialei şi membru în Biroul 
Permanent Naţional proaspăt 
ales şi probabil ca orice om 
politic mi-aş fi dorit şi eu să 
ajung la vârful unei cariere po-
litice care înseamnă postul de 
ministru.

Ce credeţi despre USL?
Dacă ar fi să judec acum ca 

şi politolog, PNL mai trebuia să 
aştepte aşa cum în 2003 trebu-
ia să mai aştepte puţin până să 
se facă Alianţa DA, mai ales că 
PNL, ca partid de dreapta îm-
părţea acelaşi bazin electoral 
cu PDL-ul, iar PDL-ul a avut 
parte de o guvernare dificilă 
cu o criză economică cum 
nu s-a mai văzut de la marea 
criză din perioada interbelică, 
iar PDL-ul o duce greu, ori în 
aceste momente, PNL-ul putea 
să crească, după cum spunea, 
la un moment dat chiar Alina 
Mungiu Pipidi care spunea că 
până în toamna lui 2012, PNL-
ul poate să ajungă la 40%. Dacă 
vrei să faci o alianţă de genul 
acesta, trebuie să ştii, după 
părerea mea, când e momen-
tul să o faci! Nu când eşti pe 
creştere şi poţi, fiind un vast 
comunicat cu celălalt partid 
de dreapta să aduci electora-
tul spre tine... PNL, mergând 
într-o asemenea alianţă prea 
devreme a blocat o creştere de 
partid.

Vor reuşi să facă guvernul cei 
din USL?

E clar pentru toată lumea, 
nu trebuie să fii un mare poli-
tician, să îţi dai seama că dacă 
nu va fi majoritate în parla-
ment, lucrul acesta este greu 
de rezolvat deoarece preşedin-
tele Băsescu întotdeuna a fost 
un jucător abil şi cu siguranţă, 
dat fiind gravitatea economică 

a anului 2012, începutul lui 
2013, va trebui să fie un prim-
ministru care să ştie foarte 
multă economie...

Un Mugur Isărescu?
Întotdeauna Mugur Isă-

rescu este prim-ministrul de 
serviciu, clar, care are şi cea 
mai mare încredere din partea 
populaţiei... Cred că este foar-
te interesant pentru politica 
românească a fi sau a nu fi, 
doar dacă ai 50 plus unu. Până 
acum orice alianţă câştiga la 
un scor mult mai mic.

Să ne întoarcem la politica 
din Timiş. Credeţi că are 
şanse Nicolae Robu să îl bată 
pe Gheorghe Ciuhandu la 
alegeri?

Eu cred că dacă astăzi ar 
fi alegeri, la data interviului, 
probabil că acest lucru nu s-ar 
întâmpla, dar toată lumea aş-
teaptă mişcarea actualului pri-
mar, deoarece partea cealaltă, 
USL-ul şi-a anunţat candidaţii, 
din păcate şi acolo, din câte 
am văzut planează, aşa, o mică 
umbră de îndoială tot legată 
de viitoarea mişcare a omului 
care de 16 ani conduce Timi-
şoara. După părerea mea va fi 
o luptă strânsă. Iar în cazul în 
care domnul Ciuhandu va face 
anumite alianţe, aşa cum a fă-
cut la ultimele alegeri, proba-
bil că va fi din nou imbatabil. 
Pe de altă parte, şansa USL-ului 
este mult mai mare decât în 
restul judeţului. În judeţ, dom-
nia, între ghilimelele de rigoa-
re, a domnului Ostaficiuc şi-a 
lăsat amprenta asupra admi-
nistraţiei timişene, mai mult 
de jumătate din primari sunt 
acolo, ori primarul este cel 
mai important vehicul electo-
ral care există la ora actuală. 
Primarul este mai important 

şi mai greu în comunitatea lui 
decât este preşedintele, după 
părerea mea...

Cum vedeţi carierea Lui Robu  
dacă pierde alegerile?

Sincer să fiu, nu ştiu... De 
mult nu am mai stat de vorbă 
cu colegi liberali, chiar nu mă 
mai sună de mult, dar nici eu 
nu încerc să am asemenea dis-
cuţii fiindcă probabil s-ar simţi 
traşi de limbă şi nu vreau să se 
simtă aşa. 

Cei care au pierdut în lupta cu 
Ciuhandu au cam terminat-o 
cu politica...

Da, îmi aduc aminte că în 
anul 2000 am avut în sonda-
je 40%, eram aproape primul 
partid, ori la alegeri, avându-l 
pe domnul Coifan candidat 
care a obţinut doar 5,7% a 
dus partidul la un 12%, mult 
prea departe de ceea ce era 
în sondaj... Timişoara este un 
oraş atipic faţă de restul ţării, 
în care detaşarea şi opoziţia 
faţă de ceea ce se întâmplă la 
Bucureşti rămâne pregnantă. 
După părerea mea, candidaţii 
care vor miza mult pe supor-
tul liderilor de la Bucureşti nu 
vor avea mare trecere. Trebuie 
să fii bun la tine acasă, nu să 
vii de mână cu tăticul de la Bu-
cureşti care să spună că eşti un 
candidat bun.

Şi Robu e bun la el acasă?
Robu este o personalitate, 

totuşi, a oraşului, este de atât 
timp rector şi prorector al Po-
litehnicii, este un om care are 
cât de cât experienţa adminis-
traţiei, mă refer la investiţiile 
pe care le-a avut de derulat 
la Politehnică şi este un om 
foarte cunoscut... Din păcate 
studenţii nu se ştie dacă vor 
vota, probabil că nu vor vota 

la alegerile viitoare şi atu-ul 
principal al Domniei Sale, nu 
va putea fi regăsit la numărul 
voturilor. Din punctul meu 
de vedere, toată organizaţia 
este importantă. În România 
se ştie că partidele care au or-
ganizaţie nu chiar militară, 
dar apropiată, sunt PDL-ul şi 
PSD-ul. PNL-ul e format din oa-
meni, totuşi, mai liberali care 
nu suportă chiar o organizare 
non stop, categorică, cu mul-
te întrebări, ci doar cu foarte 
multă libertate.

Cum comentaţi celebra con-
ferinţă de presă în care Robu 
a comentat poezia „Căţeluş cu 
părul creţ“?

Sunt într-o situaţie ingrată, 
dacă aş comenta într-un fel 
sau altul, s-ar spune că sunt un 
tip invidios care...

Dumneavoastră de ce nu aţi 
făcut analiză literară la confe-
rinţele de presă?

Pai, sincer, eu nu am făcut, 
cred că trebuia să fac şi eu pen-
tru că şi mie îmi place foarte 
mult literatura, cred că trebuia 
să fac şi eu. Nu chiar a acestei 
poezii, dar probabil a dorit să 
fie o pată de culoare pe lângă 
atâtea subiecte politice. 

Duce în derizoriu adevăratele 
probleme ale oraşului Când 
un canidat la primărie face 
referiri la „Căţeluş cu părul 
creţ“...

Am citit la dumneavoas-
tră în ziar acel comentariu, e 
adevărat, savuros, despre acea 
conferinţă de presă, dar trebu-
ie să îi înţelegem şi pe politi-
cieni... Este multă oboseală, 
multă uzură, această navetă 
continuă Timişoara - Bucureşti 
la un moment dat taie din idei, 
din imaginaţie, aşa că, cred că 

domnul Robu trebuie să uite 
cât mai repede momentul cu 
„Căţeluş cu părul creţ“ şi să fie 
luptător pentru alte subiecte 
nu pentru analize literare.

Nu va tentează o întoarcere în 
politică?

Nu pot comenta, pot doar 
să confirm, că am avut mai 
multe propuneri, dar de fieca-
re dată puneam sub semnul 
incertitudinii lumea politică 
atât la nivel naţional, cât şi la 
nivel local. Iată, suntem la sfâr-
şitul a nului 2011 şi încă nu se 
ştie când vor avea loc alegerile 
locale, când vor avea loc cele 
generale, dacă vor fi împreu-
nă, dacă vor fi pe actuala struc-
tură administrativă, dacă vor fi 
pe o structură administrativă 
nouă şi dacă va fi pe o structu-
ră nouă, cum vor fi viitoarele 
regiuni? 

Incertitudinea vă opreşte să 
vă întoarceţi în politică?

Nu, după cum spuneam, 
am devenit tătic şi asta îmi 
ocupă acum tot timpul.

Excludeţi total o întoarcere în 
politică?

Nu exclud total, probabil că 
se va întâmpla la un moment 
dat, dar marea problemă e că 
momentul întoarcerii îl com-
par cu momentul intrării în po-
litică. Revenirea în politică tre-
buie drămuită mult mai mult. 
Trebuie să vezi exact unde te 
situezi. După atâta timp, ai anu-
mite criterii, principii şi trebuie 
să vezi care dintre formaţiuni 
îndeplineşte aceste criterii.

PNL mai îndeplineşte aceste 
criterii?

Nu vreau să mă exprim, 
dar cred că la ora actuală orice 
partid mai poate să îşi îmbu-

nătăţească propria doctrină, să 
se mai uite pe statut, oamenii 
politici să mai şi citească puţin 
şi despre istoria acestui partid 
şi despre partidele din Europa 
şi despre situaţia existentă. 

Ce tabără din PNL Timiş vă 
atrage mai mult? Cea a lui 
Robu sau cea a lui Supuran?

Evident că nu pot să co-
mentez ca om din afară. După 
părerea mea nu cred că sunt 
două tabere. Există o compe-
tiţie internă care se va acuti-
za când se vor stabili locurile 
pentru candidaţi la alegerile 
locale, generale, parlamenta-
re, cum există în fiecare par-
tid. Există oameni care vor fi 
pe liste şi oameni care nu se 
vor regăsi pe liste şi, probabil, 
nu neapărat cei buni vor fi 
aleşi. Politica întotdeauna face 
cu ochiul tinerilor, dar până la 
urmă ajunge în pat cu bătrâ-
nii, de aceea  e numită marea 
nedoamnă a societăţii...

Una dintre bătăliile dumnea-
voastră a fost cea cu ţiganii 
care au acaparat centrul 
Timişoarei. Aţi pierdut aceas-
tă bătălie şi nimeni nu a mai 
continuat-o...

Batalia a fost din start pier-
dută la începutul anului 1990 
când au avut loc primele retro-
cedări, atunci când s-a permis 
unor oameni care atunci era 
clar că dobândesc resursele 
economice prin activităţi ile-
gale, nefiscalizate. Si atunci 
s-a permis păcatul originar. 
Atunci retrocedările s-au făcut 
fără a lua în considerare prove-
nienţa unor acte care veneau 
dinafară, mă refer aici la verifi-
carea acelor procuri pentru re-
prezentarea în instanţă, pen-
tru posibilitatea de cumpărare 
ulterioară şi aşa mai departe...

Aţi lansat în politică moda 
bombelor sexy... Aţi angajat-o 
pe Bianca Jurcă la prefectu-
ră... Acum fetele din politică 
apar regulat in Playboy... 

Nu cred că eu am fost cel 
care a lansat această modă... 
A fost o întâmplare care într-
adevăr a făcut-o cunoscută pe 
domnişoara de care vorbeaţi, 
dar în general femeile sunt 
nişte colaboratori mult mai 
determinaţi şi mai tăcuţi şi 
mai disciplinaţi decât bărbaţii. 
Foarte multe femei au intrat 
în administraţie, au intrat în 
politică şi având în vedere că 
România este ţara femeilor 
frumoase şi foarte frumoase, 
nu ai cum statistic vorbind, ca 
dintr-un număr de angajate să 
nu fie şi astfel de femei. Nu ne-
apărat bombe sexy, să zicem 
femei frumoase care doresc să 
intre în politică.

Cum e să fii tătic?
Cred că este cel mai minu-

nat lucru care i se poate în-
tâmpla oricărui om, să simţi 
că ai ceva care să te poată facă 
etern, chiar dacă noi dispă-
rem, rămân după noi copiii, 
nepoţii, deci într-un fel rămâ-
nem şi noi în această lume...

Robu trebuie să uite momentul 
cu „Căţeluş cu părul creţ“

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

SPeCiAL

PUBLICITATE

Fost preşedinte al PNL Timiş, fost prefect de Timiş între anii 
2004  şi 2009. S-a căsătorit de curând şi are deja un băieţel, 
Mihai, care îi ocupă tot timpul
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SilViA STAiA
silvia.staia@opiniatimisoarei.ro

Turismul religios este una 
dintre cele mai importante 
forme de turism din lume. 
Oamenii care vizitează locu-
rile sfinte o fac ori pentru 
experienţa religioasă, ori din 
curiozitate. Chiar dacă astăzi 
pelerinajul se face mai mult 
cu mijloace de transport de-
cât pe jos, turiştii sunt dor-
nici să calce măcar o dată în 
viaţă pe un loc sfânt.

iTAliA - Vaticanul adă-
posteşte reşedinţa oficială a 
Papei, Capela Sixtină, câteva 
muzee şi Biserica Sf. Petru, 
cea mai mare clădire religi-
oasă din lume. Se estimează 
că numărul anual al vizitato-
rilor ajunge la 18 milioane. 
Mormântul lui Padre Pio din 
Rotonda San Giovanni este 
vizitat de şase milioane de 
oameni anual. Aici este în-
gropat primul preot care a 
avut stigmata de la Sf. Fran-

cisc în sec. XIII, sângerându-i 
mâinile, picioarele şi frun-
tea. 

mexiC - în anul 1531, la 
nord vest de locul unde se gă-
seşte acum oraşul Mexico, se 
spune că imaginea Fecioarei 
Maria s-a imprimat pe man-
taua unui ţăran, Juan Diego. 
Acum ea se află deasupra 

altarului din bazilica ce a 
fost construită pe locul unde 
Diego a avut viziunea sfân-
tă. În ciuda controverselor, 
acest ţăran a fost canonizat 
de Papa Ioan Paul al II-lea în 
2002. Bazilica primeşte apro-
ximativ 20 de milioane de 
vizitatori anual.

bRAZiliA - Aparecida 

do Norte este oraşul care 
adăposteşte cel mai mare 
sanctuar în cinstea Fecioarei 
Maria, din lume. Sanctuarul 
a fost construit în sec. XVIII, 
când nişte pescari au scos la 
suprafaţă o statuie fără cap 
a Fecioarei Maria. În 1955 
a fost construită a doua cea 
mai mare bazilică din lume 

după Sf. Petru, care poate 
primi 45 de mii de persoane. 
Întreg locul este vizitat anual 
de 8 milioane de turişti. 

GreCia - printre locaţii-
le cele mai căutate se găsesc 
Biserica Sf. Dumitru din Salo-
nic şi Biserica Sf. Sofia, unde 
se află moaştele Sf. Vasile cel 
Nou. Pe insula Evia se găsesc 
Biserica Sf. Ioan Rusu şi mă-
năstirea Katoxenia, unde se 
află Brâul Maicii Domnului. 
Moaştele Sf. Nectarie, mare 
făcător de minuni sunt de-
puse în biserica ce poartă 
acelaşi nume, de pe insula 
Eghina. Şi mănăstirile din 
complexul Meteora prezintă 
un interes deosebit pentru 
pelerini.

fRANţA - Lourdes, situat 
la poalele munţilor Pirinei, 
este cel mai vizitat loc de 
pelerinaj catolic din lume, 
cu aproximativ cinci milioa-
ne de turişti anual. În 1858, 
Bernadette Soubirous ar fi 
văzut-o de mai multe ori pe 
Fecioara Maria în apropiere 
de Grotta Massabielle. De 
aici a ţâşnit un izvor de apă, 
iar Fecioara a lăsat vorbă să 
se întemeieze şi o biserică. 
Izvorului i se acordă şi astăzi 
puteri miraculoase. 

PoloNiA - mănăstirea 
Jasna Gora din Czestochawa 
este cel mai vizitat loc de pe-
lerinaj din Europa Centrală, 
cu cinci milioane de turişti 
anual. Ea datează din sec. XV 
şi adăposteşte o icoană a Fe-

cioarei Maria, Madona Nea-
gră, făcătoare de minuni. Se 
spune că autorul ei este chiar 
Sfântul Evanghelist Luca, 
care a realizat-o pe o bucată 
de lemn de chiparos, chiar 
cu acordul Fecioarei. Aceasta 
a binecuvântat icoana care a 
protejat mănăstirea de atacu-
rile invadatorilor de-a lungul 
veacurilor. 

iSRAel - în Ierusalim,  
din templul lui Irod nu a mai 
rămas decât  Zidul plângerii. 
Mulţi credincioşi introduc 
rugăciuni scrise în crăpături-
le zidului, cu credinţa că ele 
vor ajunge direct la Dumne-
zeu. Biserica Sfântului Mor-
mânt şi regiunea muntelui 
Monah sunt la fel de preţi-
oase atât pentru creştini, cât 
şi pentru musulmani. La Ie-
rusalim vin aproximativ 1,5 
milioane de turişti anual.

Germania - catedrala 
Cologne din Koln adăpos-
teşte Sarcofagul Magilor, 
cel mai mare relicvar din 
lumea vestică. Se presupu-
ne că acesta deţine relicve-
le celor trei magi înţelepţi, 
ale căror oase şi haine vechi 
de două mii de ani au fost 
decoperite în momentul 
deschiderii sicriului în 
1864. Catedrala a suferit 14 
lovituri aeriene cu bombă 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial, dar clădi-
rea nu s-a prăbuşit nicioda-
tă. Ea este vizitată anual de 
şase milioane de turişti.

Destinaţiile religioase  
cele mai căutate din lume
n Milioanele de turişti ce vizitează în fiecare an locurile sfinte sunt o 
sursă importantă de venit pentru ţările ce adăpostesc lăcaşele de cult
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Banii de la părinţi sunt 
minunaţi, mai ales atunci 
când intră pe card, dar ce 
se întâmplă atunci când se 
termină. Avem bursă. Ok, 
se termină şi aceasta. Găsim 
o posibilitate de a face bani. 
Unii studenţi îşi iau o slujbă, 
alţii transformă un hobby în-
tr-o afacere.

Beatrix este studentă 
în anul III la Facultatea de 
Economie şi Administrarea 
Afacerilor din cadrul Univer-
sităţii de Vest din Timişoara. 
Locuişte în cămin, în com-
plexul studenţesc, împreună 
cu o colegă. Cum banii nu au 
dat-o afară din casă, pe lângă 
bursa de la facultate, ea a în-
ceput, încet-încet să-şi rotun-
jească veniturile.

Tânăra a început prin 
2004 să vândă produse din 
cataloagele de cosmetice. 
„De multe ori am păţit să 
nu pot onora comanda pen-
tru că nu mai aveau pe stoc 
produse. Aşa am învăţat că 
dimineaţa, la ora şase tre-
buia să fiu în picioare şi să 
dau comandă, ca să găsesc 
produsele“, ne spune tanara 
studenta la Contabilitate şi 
Informatică de Gerstiune. 
Unul dintre cele mai mari 
avantaje ale comenzilor de 
produse cosmetice din cata-
loage constă în discountul pe 
care îl primeşte la produse. 
Astfel, la fiecare comandă de 
50 de lei, 23% din bani sunt ai 
ei. „Când vin sărbătorile apar 
şi comenzile mai consisten-
te“, explică Beatrix. Crăciu-
nul este o perioadă prosperă, 
comenzi de sute de lei sunt 
făcute şi de tineri şi de tine-
re, care doresc să-i facă un ca-
dou iubitei sau iubitului, dar 
şi care doresc să se răsfeţe şi 
să-şi facă un cadou lor.

A doua sursă de venit o 
reprezintă gablonţurile. „În-
totdeauna am avut o încli-
naţie spre partea artistică. La 
început am întrebat cum se 
face şi o prietenă mi-a arătat, 
pe urmă am căutat pe inter-
net modele şi aşa am ajuns 
să mă perfecţionez şi să pot 
crea tot mai multe perechi 
de cercei, coliere sau bră-
ţări“, adaugă Beatrix. Tânăra 
comandă materialele pe un 

site, de unde le ia mai ieftin 
decât din magazin şi, odată 
marfa ajunsă acasă, se pune 
pe treabă. „Am un program 
foarte încărcat, fiind în ul-
timul an, cu dizertaţia, dar 
timpul ţi-l faci tu liber“, ne 
spune studenta. Între două 
cursuri, cu cleştele după ea 
şi cu sârmuliţe, mărgele, hâr-
tie şi alte asemenea, Beatrix 
crează. O pereche de cercei 
costă de la 4-5 lei la 15 lei, iar 
o brăţară sau un colier poate 
ajunge la 25 de lei, în funcţie 
de cât de mult a muncit la el. 
Poate câştiga într-o seară şi 
câte 70-80 de lei, când bate 
din uşă în uşă la colegii de 
cămin sau din alte cămine şi 
le arată produsele.

Larisa este studentă la 
Universitatea Politehnica 
Timişoara. Ea a găsit o altă 
metodă de a face un ban de 
cheltuială: aplică unghii false 
şi unghii cu gel. Pentru o apli-
care cere 40-50 de lei şi le ga-
rantează clientelor – studen-
te şi ele – că timp de câteva 
săptămâni nu vor avea pro-
bleme cu unghiile. Face acest 
lucru în principal seara, după 
ce cursurile s-au terminat, 
dar clienţii nu sunt foarte 
mulţi. A învăţat să aplice un-
ghii false din liceu, iar când 
a venit la facultate o prietenă 
a iniţiat-o în „afacere“. Banii 
nu sunt atât de mulţi cum ar 
vrea, dintr-un motiv simplu: 
tot mai multe tinere au în-
văţat această tehnică, de a-şi 
aplica singure unghii false, 
dar şi din cauza crizei, care, 
pare-se, le pune mari beţe în 
roate afacerilor. Chiar şi aşa, 

cel puţin două-trei cliente pe 
lună apelează la Larisa pen-
tru a le pune unghii false, ast-
fel că, pe lângă banii primiţi 
de la părinţi, ce câştigă în 
plus sunt bani de cheltuială 
şi ieşit cu prietenii.

Pe lângă cele două activi-
tăţi, unii dintre tineri sunt 
frizeri pentru colegii lor. 
Pentru o bere pentru apropi-

aţi la 20-30 de lei pentru cei 
care doresc să le fie aranjat 
părul într-un mod deosebit, 
hair-stiliştii din cămine caşti-
gă o sumă frumuşică la final 
de lună. Ca ei, unii dintre 
studenţii cu abilităţi de vân-
zător îşi încearcă norocul în 
comerţ. Pe holurile cămine-

lor umblă periodic tineri cu 
o geantă plină de haine pe 
care le oferă, contra cost, al-
tor studenţi sau studente.

Comerţul în interiorul 
căminelor este însă interzis, 
iar studenţii îşi asumă un 
risc enorm: pot fi daţi afară! 
„Noi oferim condiţii de ca-
zare, nu de comerţ. Aceste 
activităţi sunt ilegale, pen-
tru că sunt nefiscalizate. Ele 
sunt interzise şi prin regula-
mentul de ordine interioară. 
Studenţii prinşi sunt daţi 
afară din cămin“, ne spune 
rectorul Universităţii Poli-
tehnica, Nicolae Robu. El 
adaugă faptul că universita-
tea pe care o conduce nu-şi 
permite să amenajeze spaţii 
speciale în care studenţii să 
desfăşoare activităţi de co-
merţ întrucât nu se poate 
dispensa de camere pentru 
locuit în care stau tot tinerii. 
Rectorul UVT, Ioan Talpoş, 
nu ştie ce se întâmplă în că-
minele universităţii: ”Există 
un regulament, prin care 
sunt interzise aceste acti-
vităţi. Noi nu susţinem aşa 
ceva. Până acum nu am aflat 
că asemenea activităţi s-ar 
desfăşura în căminele noas-
tre.”, a precizat Talpoş.

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Ani de-a rândul timişo-
renii au fost obligaţi să plă-
tească ilegal în plus petru 
un serviciu obişnuit:  este 
vorba despre tariful de ex-
terior afişat pe taxiurile 
care circulă în Timişoara. 
Dacă un kilometru în oraş 
costă doar 1,69 lei, în afara 
oraşului preţul pe kilome-
tru, aproape se dubleză, 
fiind de multe ori şi peste 
2,39 lei. Cei mai mulţi din-
tre taximetrişti au preţul 
tarifului de exterior afişat 
pe uşa maşinii şi toţi spun 
că habar nu au că afişează 
un tarif ilegal. Cei care au 
şters tariful de exterior se 
fâstâcesc de cele mai multe 
ori: „Aşa mi-a zis patronul 
să-l dau jos, nu ştiu, ori-
cum eu mă grăbesc”, ne-a 
declarat unul dintre puţi-
nii taimetrişti care aveau 
afişat tariful de exterior pe 
maşina sa. Neoficial însă, 
patronii de firme de taxi 
şi-au dat seama că fac o ile-
galitate şi riscă amenzi, aşa 
că le-au cerut taximetrişti-
lor să scoată acest tarif. 

Patronii de taxi  
vor tarif de exterior

În legislaţia aflată în 
vigoare niciun act nu face 
referire la tariful de exte-
rior. Dacă în legea taxime-
triei 265 din 2007 fiecare 
tarif este specificat clar: 
tarif de pornire, tarif de 
zi, tarif de noapte, tarif de 
staţionare, niciun cuvânt 
despre tariful extren, pa-
tronii marilor firme de ta-
ximetrie din oraş spun că 
nu e aşa şi că e nevoie de 
un tarif extern, care mai 
mult este reglementat prin 
legea 38 a taximetriei din 
2003. „Nicio lege nu inter-
zice tariful de exterior. S-a 
omis din denumire în legea 
din 2007, dar a fost regle-
mentat în 2003. Oricum, 
din câte am înţeles se va 
face o nouă lege care va re-
glementa clar acest tarif”, 
spune Ştefan Ciocsan, unul 
dintre patronii firmelor de 
taxi din Timişoara. Pentru 
a arăta că de fapt tariful 
de exterior nu doar că ar fi 
legal, dar este şi în benefi-
ciul clientului şi nu în cel 
al taximetristului, Ciocsan 
a explicat că în cazul unei 
curse de exemplu până la 
Şag, acesta are două opţini. 
„Pentru că legea îi permite 
vă poate pune ceasul din 
momentul în care a prelu-
at cursa de pe staţie, sau 
vă taxează din momentul 

în care vă preia, cu tarif de 
exterior. Pentru buzunarul 
clientului, varianta a doua 
ar fi cea mai bună, pentru 
că plăteşte doar curse cât a 
fost în maşină”, a explicat 
acesta. 

Primăria şi sindicaliştii 
îşi dau mâna pentru a 
stârpi tariful de exterior 

Dacă până acum au tre-
cut cu vederea faptul că ta-
ximetriştii folosesc tariful 
de exterior, cei din primă-

rie vor să stârpească feno-
menul. „Tariful de exterior 
a fost introdus de unii ope-
ratori de taximetrie, dar 
acest tarif nu este în con-
formitate cu aspectele le-
gale. Noi am avut discuţii 
cu operatorii de taxi şi ur-
mează să le facem adrese în 
perioada asta şi să se alinie-
ze legii. Practic există doar 
tarife de zi şi noapte, nu de 
exterior”, spune Adrian Co-
lojoară, şef Birou Siguranţa 
Circulaţiei. Reprezentanţii 
primăriei anunţă că toţi cei 
care nu s-au aliniat la nor-
mele legale vor risca chiar 
să-şi piardă autorizaţia de 
taxi. 

Reprezentanţii sindica-
tului din taximetrie spun 
că ştiu de aceasta problemă 
mai ales că este ilegal un 

astfel de tarif, însă nu au ce 
le face colegilor care aplică 
acest tarif. „Este o înţelege-
re tacită între cei de la Pri-
mărie şi dispecerate pentru 
a nu fi un tarif unitar mai 
mare, au băgat acest tarif 
de exterior. Practic, tariful 
de exterior nu ar trebui să 
existe. De fapt, legal, el nu 
există. Eu vă recomand ca 
în momentul în care mer-
geţi cu taxiul şi vi se pune 
tariful de exterior să mer-
geţi la primărie şi să faceţi 
reclamaţie”, spune Savu 
Cristea, unul dintre liderii 
taximetriştilor din Timişoa-
ra. 

Unii taximetrişti  
pun tariful de  
exterior, alţii nu

Pentru a vedea dacă se 
aplică tariful de exterior, 
reporterul Opinia Timişoa-
rei a luat în două zile dife-
rite două maşini de taxi, de 
la aceeaşi firmă pentru o 
cursă în localitatea Giroc. 
La prima cursă din zona 
centrală, şoferul de taxi a 
schimbat tariful de exterior 
imediat la ieşirea din Timi-
şoara. Când i s-a atras aten-
ţia că e ilegal, taximetristul 
a explicat sec: „O fi la ei la 
Bucureşti, nu aici”. A două 
cursă pe acelaşi traseu, într-
o altă maşină, taximetristul 
a mers fără a pune ceasul 
pe tarif de exterior. Expli-
caţia a fost una simplă: „Nu 
mai are rost pentru un ki-
lometru să schimb tariful. 
Nu mă îmbogăţesc eu din 
atâta”.
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n De la aplicatul unghiilor false la vânzarea de haine sau gablonţuri, tinerii transformă hobby-urile în afaceri

n Autorităţile au închis ani de zile ochii, dar sunt decise să termine mafia tarifelor

Studenţii timişoreni  
îşi rotunjesc veniturile  
prin comerţul din cămine

Aveţi grijă cât plătiţi la taxi! 
Tariful de exterior este ilegal! Dacă avem conştiinţa că bătrâ-

neţea noastră a fost o experi-
enţă rodnică şi integrată într-un 
fel plin de sensuri, scurgerii 
generaţiilor şi că ne-am făcut 
datoria aici pe pământ, atunci 
suntem pregătiţi pentru marele 
salt... moartea, preludiul vieţii 
de apoi. În general, sunt două 
mari atitudini umane în ceea 
ce priveşte viaţa de apoi. Sunt 
ateii, (minoritari) care nu cred în 
Divinitate şi nici în viaţa de apoi, 
dar ar tinde să creadă în puterea 
de regenerare a trupului prin 
congelare şi eventual clonare. 
A doua (mai numeroasă) crede 
într-o formă sau alta în existenţa 
unei Divinităţi şi într-o continuare 
a vieţii după moarte într-un alt 
plan existenţial sau în reîncar-
narea din nou pe pământ. Sigur, 
că nu luăm în considerare pe 
cei nehotărâţi (mulţi!) care nu 
ştiu ce să creadă despre viaţa de 
după moartea fizică. Nehotărâţii 
sunt în general semi-atei în 
tinereţe şi credincioşi–bigoţi la 
bătrâneţe (sic!). Mulţi, nu cred 
nici măcar în existenţa sufletului. 
Dar iată ce spunea Steiner că se 
întâmplă după moarte.” Când 
omul a trecut pragul morţii, el îi 
întâlneşte pe cei care au decedat 
înaintea lui şi cu care era, într-
un anumit fel, legat în timpul 
existenţei sale. Între moarte şi 
o nouă naştere noi ne regăsim 
împreună cu cei apropiaţi nouă. 
Aşa cum pe Pământ avem 
percepţii de culori, sunete, etc., 
la fel am putea spune, cu titlul 
de comparaţie, că după moarte 
suntem înconjuraţi de un nor 
de viziuni. În jurul nostru totul 
este viziune; noi înşine suntem 
viziune. Aici, pe Pământ, suntem 
carne şi sânge, acolo suntem 
viziune. Dar această viziune nu 
este un vis; dimpotrivă, noi ştim 
că este o realitate. Defunctul pe 
care îl întâlnim, şi de care eram 
anterior legaţi, este de asemenea 
viziune; el este oarecum inclus 
într-un nor vizionar” Despre Rai 
şi Iad, Steiner îl rezuma ca un fel 
de călătorie a sufletului printre 
planetele sistemului nostru 
solar. “Cei care au făcut aici jos 
pe Pământ dovada unor bune 
calităţi morale beneficiază de 
condiţii favorabile în perioada 
care urmează după moarte. 
Cei care au manifestat calităţi 
morale insuficiente trebuie să 
înfrunte condiţii defavorabile. Cel 
mai îngrozitor, va fi singurătatea 
sufletului nostru, (în cazul de 
atitudine morală deficitară a 
sufletului nostru pe pământ) face 
din noi fiinţe nesociabile, spirite 
solitare în cer, ce nu se remarcă 
deloc din viziunea lor nebuloasă. 
În aceasta constă cauza esenţială 
a suferinţei de după moarte: a ne 
simţi drept spirite solitare, eremiţi 
în lumea spirituală!!” Mă gân-
deam că cine ne va judeca sufle-
ţelul nostru, atunci când plutim 
în derivă aşteptând Judecata de 
apoi. Cred, că în prima instanţă, 
cel mai simplu va fi să ne jude-
căm noi pe noi înşine. Imparţiali 
şi dureros de sincer, fără a putea 
să ascundem nimic din păcatele 
noastre trecute. Să te condamni 
singur la o singurătate... aproape 
veşnică! Aceasta ar fi dura 
autojudecare! Cred că şi voi, ca 
şi mine, cred că mi-ar plăcea să 
ştiu, că atunci când sufletu-mi 
ostenit se va ridica prin nori,o să 
fiu întâmpinat şi călăuzit într-un 
nor de miliarde de suflete ferici-
te! Voi nu? Pănă atunci, hai să 
ne bucurăm de viaţă şi, nu luaţi 
totul chiar în ...tragic ce vă spun 
eu sau alţii. Dar, să ştiţi un lucru: 
sufletul vostru întotdeauna ştie 
ce-i rău şi ce-i bine! Doar trebuie 
să-l ascultăm din când în când!

După moarte (I)

Coriolan 
Gârboni
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Beatrix crează gablonţuri de fiecare dată când are un moment liber

Acest taximetrist ar trebui să-şi modifice afişul privind tarifele pe care le aplică

unul dintre puţinii taximetrişti din Timişoara aflat în legalitate

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comerţul în 
interiorul 
căminelor este 
însă interzis, 
iar studenţii îşi 
asumă un risc 
enorm: pot fi 
daţi afară!

Noi oferim condiţii de 
cazare, nu de comerţ. 
Aceste activităţi sunt 
ilegale, pentru că 
sunt nefiscalizate. 
Ele sunt interzise şi 
prin regulamentul 
de ordine interioară. 
Studenţii prinşi sunt 
daţi afară din cămin. 

NiColAe Robu
rector UPT

PUBLICITATE

Nicio lege nu interzi-
ce tariful de exterior. 
S-a omis din denumi-
re în legea din 2007, 
dar a fost reglemen-
tat în 2003. Oricum, 
se va face o nouă 
lege care va regle-
menta clar acest tarif. 

şTefAN CioCSAN 
patron firmă de taxi

Este o înţelegere 
tacită între cei de la 
Primărie şi dispece-
rate. Pentru a nu fi un 
tarif unitar mai mare, 
au băgat acest tarif 
de exterior. Practic, 
tariful de exterior nu 
ar trebui să existe. 

SaVu CriStea 
lider de sindicat taximetrişti

Noi am avut discu-
ţii cu operatorii de 
taxi şi urmează să 
le facem adrese în 
perioada asta şi să se 
alinieze legii. Practic 
există doar tarife de 
zi şi noapte, nu de 
exterior. 

AdRiAN ColoJoARă
şef Birou Siguranţa Circulaţiei - primărie
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Trăim într-o societate în care 
se pare că toţi suntem puţin 
„luaţi”... aşa cum zice cân-
tecul zis de Pitiş şi Colibri. 
Asta mai ales dacă te uiţi la 
televizor şi citeşti presa de 
scandal. Oglinda fidelă a 
societăţii româneşti nu este 
nici clasa politică, nici starea 
social-economică, ci fotba-
lul. Aici, unde tot românul 
se pricepe, unde poţi să îţi 
dai frâu liber vorbelor şi in-
stinctelor, orice este posibil. 
Aici ne dăm arama pe faţă 
în cel mai plenar mod cu 
putinţă.
Bute îşi trimite adversarii 
la pământ şi este campi-
on mondial la nu ştiu ce 
versiune... Şi ce dacă?! E mai 
interesant să ne uităm de un 
million de ori la fazele alea 
de local combat de la meciul 
dintre Petrolul şi Steaua. Afi-
şăm mesaje pe stadioane şi 
îl glorificăm pe Martinovici 
pentru că a reuşit să îi dea 
în mutră unui tembel, numit 
ultras, intrat pe gazon să 
se ia la bătaie cu steliştii 
sub privirile inocente ale 
ploieştenilor aflaţi în tribune 
sau chiar pe gazon.
Fetele de la scrimă vin acasă 
cu măştile alea încărcate cu 
medalii. Iar noi? Vânare de 
vânt... Păi ce aia e scrimă? 
Dacă vreţi împunsături şi 
chiar „înjunghieri” verbale 
luaţi telecomanda. Apare 
Gigi cu spada sa şi… ştiţi 
ce urmează. Mai mult! 
Paszkany atacă la baionetă 
arbitrul pentru un “un-
şpemetru” dat şi un gol 
neacordat. Îi răspunde şeful 
fluieraşilor, Crăciunescu. În 
tot acest timp telecomanda 
îţi tremură în mână, dar 
ochii rămîn pe acelaşi post. 
Ce mare brânză a făcut şi 
Brânză aia?
Fetele de la handball merg 
mai departe în nu ştiu ce 
competiţie. Plictisitor… mai 
ales că fac asta de câţiva 
ani. Mult mai interesante 
sunt necalificările fotbaliş-
tilor. Ce zici nea Piţi? După 
atâţia ani de tăcere ciudoa-
să selecţionerul maximus 
ne onorează cu prezenţa 
la conferinţele de presă şi 
ne anunţă cât de vinovaţi 
suntem noi ziariştii pentru 
toate neîmplinirile fotbalului 
românesc. De aia se bate 
lumea pe stadioane, de aia 
vine DNA-ul peste federaţie 
şi de aia gazonul de pe cel 
mai mare, mai nou şi mai 
scump stadion din ţară tre-
buie schimbat a treia oară. 
Amicalele cu Belgia şi Grecia 
nu se joacă în ţară pentru că 
afurisiţii de jurnalişti au pus 
în capul fotbaliştilor naţio-
nalei tot publicul românesc, 
public care, astfel incitat, 
se dedă la injurii grosolane 
nemaiauzite de urechiuşele 
obişnuite cu Bach şi Vivaldi.
Aţi sesizat că nu am pome-
nit nimic despre Sandu şi 
Dragomir? Asta pentru că 
în fotbalul nostru totul e...
vânare de vânt...

Vânare  
de vânt

Viorel  
Screciu

oPiNie
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CInemA CITy
Anonymous: vineri - miercuri 16:30 19:50
Aventurile lui Tintin - secretul licornu-
lui: vineri - miercuri 13:10 15:20 17:40
Casa de vis: vineri - miercuri 22:30
Cei trei muschetari 3D: vineri - miercuri 
14:50 17:10 19:30 21:50
Culoarea sentimentelor: vineri - miercuri 
19:20 21:20
In Timp: vineri - miercuri  13:30 15:40 
17:50 20:00 22:20
Jaf... la turnul mare: vineri - miercuri 
14:20 16:20 18:30 20:40 22:50
nemuritorii 3D - Războiul Zeilor: vineri - 
miercuri 13:30 15:45 18:00 20:20 22:40
Panica pe Wall street: vineri - miercuri 
19:10 22:10
spy Kids 4D - safirul timpului: vineri - 
miercuri 13:40 15:30 17:20
ştrumpfii 3D: vineri - miercuri  14:10

JoI, 10 noIemBRIe
le Cinema: Jose Maria Ramon
setup: Concert Celelalte Cuvinte
Happy Pub: Me Gusta la DeBanDaDa
Jazz office: Gheorghe Fikl

VIneRI 11 noIemBRIe
Fratelli: Concert Vunk
Amazon Club: Grand Opening 
Jazz office: Concert SOUND SENSE
Daos Club: Travka

sâmBăTă 12 noIemBRIe
Heaven: Budoar Dancers
Club no name: Glamour meets Bad Taste
Amazon Club: Saturday Night Fever
Jazz office: Galele Jazz & Blues

DumInICă 13 noIemBRIe
Zambara: Elless - 5h set 
no name: No Name Biergarten
life!Pub: Relax Music

spectacole
opera naţionala Timişoara: joi 10 no-
iembrie, ora 9.45, Dănilă Prepeleac de Ion 
Creangă. Teatrul de Vest Reşiţa. 

Filarmonica Banatul, sala Capitol: vineri 
11 noiembrie, ora 19.00 concert simfonic, 
concert instrumental, simfonie, cât şi 
datorită apartenenţei stilistice a compozito-
rilor la epoca clasică. Dirijor va fi maestrul 
Walter Hilgers, care ne propune Uvertura la 
opera „Cosi fan tutte” K.V. 588 de Wolfgang 
Amadeus Mozart. 

Teatrul german de stat Timişoara: vineri, 
11 noiembrie, ora 19.30, în sala Teatrului 
German de Stat, «Judecata «, de Alexander 
Hausvater, după Barry Collins.

Teatrul naţional Timişoara: vineri 11 
noiembrie, ora 19.00, Studio 5, Nu, eu nu 
regret nimic, un concept de Sabina Bijan. 

opera naţională Timişoara: vineri 11 
noiembrie, ora 11.30, Dănilă Prepeleac de 

Ion Creangă. Teatrul de Vest Reşiţă. 

scârţ loc lejer: sâmbătă 12 noiembrie, ora 
19.30, Diabolus Ex Machina, conţine frag-
mente din Pescăruşul de A.P.Cehov şi poezia 
lui Nae Smirnoff, Albatrosul. 

Teatrul german de stat Timişoara: 
duminică 13 noiembrie, ora 19.30, în sala 
Teatrului German de Stat, «În ţara pe care 
ţi-o arăt», de Katharina Rupp, după Peter 
Lotar.

Teatrul merlin Timişoara: duminică 13 
noiembrie ora 11.00. Reprezentarea poveştii 
Scufiţa Roşie. Spectacol de animaţie cu 
păpuşi, recomandat copiilor preşcolari, dar 
şi celor din ciclul întâi gimnazial (3 - 10 ani). 

scârţ loc lejer: duminică 13 noiembrie, ora 
19.30, Diabolus Ex Machina, conţine frag-
mente din Pescăruşul de A.P.Cehov şi poezia 
lui Nae Smirnoff, Albatrosul.

dAN duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Penultima deplasare a tu-
rului pentru alb-violeţi. Un ad-
versar aparent necunoscut. Ju-
ventus Bucureşti, o echipă cu 
o istorie interesantă, împărţită 
în două etape distincte. Ne-am 
propus să vă prezentăm în 
acest număr istoria acestei 
echipe care, interesant, s-a 
intersectat cu activitatea fot-
balistică a Timişoarei şi în anii 
’20.

Campioană în 1930
Juventus Bucureşti a fost 

un club român de fotbal, creat 
în anul anul 1924, prin fuziu-
nea a două cluburi bucureşte-
ne, „Triumf” şi „Romcomit”, 
sub conducerea lui Ettore Bru-
nelli.

Finalul anului 1924 a mar-
cat un eveniment important 
din biografia fotbalului bu-
cureştean şi românesc. La 
cumpăna dintre ani, cluburile 
Romcomit şi Triumf, forţate 
de considerente financiare, au 
fuzionat semnând astfel actul 
de naştere al uneia dintre cele 
mai puternice echipe bucureş-
tene din perioada interbelică, 
JUVENTUS. Pe lângă un foarte 
cochet şi încăpător stadion de 
fotbal, baza sportivă „Romco-
mit” mai cuprindea terenuri 
de tenis şi o sală de scrimă. 
Documentul a fost semnat 
de conducătorii Triumfului, 
Csillag Blank şi S. Petrovici, 
urmând ca noua conducere a 
clubului Juventus să fie com-
pusă din: Etore Brunelli, pre-
şedintele Băncii Italo-Române, 
fondatorul clubului şi primul 
său preşedinte, Ion Cămă-
răşescu, C.N Capşa, Moretti, 
Mayer, Farchi şi Mehlberg, 
italienii fiind oameni de afa-
ceri din acea vreme. Jucătorii 
juventişti aveau o educaţie 
sportivă şi civică aleasă. Ţi-
nuta lor dincolo de teren era 
ireproşabilă, ca de altfel şi cea 
a conducătorilor, care erau în-
totdeauna un exemplu demn 
de urmat. Noul Juventus Bucu-
reşti se remarcă în chiar anul 
de debut, reuşind câteva par-
tide internaţionale şi victorii 
de prestigiu. Printre acestea: 
2-1 cu Slavia Praga la data de 
29 iunie 1925 şi 0-3 cu Slavia 
Sofia pe 6 septembrie, în ace-
laşi an. Juventus intră în focul 
luptei pentru titlul de campi-
oană încă din sezonul 1925-
1926. Campioană regională, 
ea participă la turneul final în 
cadrul căruia obţine următoa-
rele rezultate: 4-1 cu Craiova, 
la Bucureşti, 1-3 cu S.G. Sibiu, 
la Sibiu, în sferturile de finală, 
2-2 şi 4-1 cu Fulgerul Chişinău, 

în semifinale, după care pier-
de cu 0-3 finala cu Chinezul 
Timişoara, echipă care a cu-
cerit şase titluri de campioană 
naţională în perioada 1921-
1927. Patru ani mai târziu 
(1929-1930), ajunsă din nou în 
finală, după ce a învins Dacia 
Unirea Brăila cu 16-0 şi Mihai 
Viteazul Chişinău cu 4-2, Juve-
ntus câştigă titlul de campioa-
nă naţională învingând cu 3-0 
pe Gloria CFR Arad. 

Fosta Distribuţia  
şi Partizanul

Juventus a câştigat un titlu 
de campioană, în anul 1930 
şi a jucat la nivel înalt în pri-
ma divizie până în anul 1952, 
când a fost mutată la Ploieşti. 
Succesoarea sa, Petrolul, avea 
să cunoască succese fotbalis-
tice chiar mai consistente, 
câştigând de trei ori campio-
natul. În anii de după al doi-
lea război mondial, echipa 
a purtat diverse nume, care 
au reflectat trecerea ţării la 
regimul comunist, respectiv: 
Distribuţia, Competrol, Par-
tizanul, Energia şi Flacăra. În 
ultima sa participare în prima 
divizie, în anul 1951, a obţinut 
locul 5. După al doilea război 
mondial, ca urmare a noi or-
ganizaţii comuniste, Juventus 
a fost preluată de către compa-
nia de stat de petrol. Începând 
cu anul 1932, fotbalul nostru 
va fi organizat după formula 
divizionară. În prima ediţie, 
Juventus nu participă, dar este 
prezentă în următoarele şapte 
ediţii, ocupând următoarele 
locuri: 1933-1934 - locul IV în 
seria a doua; 1934-1935 - lo-
cul XI; 1935-1936 - locul III; 
1936-1937 - locul VII; 1937-
1938 - locul IV în seria a doua; 
1938-1939 - locul VIII şi 1939-
1940 locul XI. În campionatul 
1940-1941, Juventus activează 
în eşalonul secund şi ocupă 
primul loc în seria a treia cu 
drept de promovare în Divi-

zia A. A venit însă războiul, 
campionatul s-a întrerupt, dar 
promovarea a rămas valabilă 
după reluarea competiţiei, 
o dată cu ediţia 1946-1947. 
În cele 6 ediţii de campionat 
postbelice (1946-1952) cât a ac-
tivat în Capitală, Juventus s-a 
clasat pe următoarele poziţii 
în clasamentul primei divizii: 
IV în 1946-47, V cu numele 
de Distribuţia şi Competrol 
în 1947-48, VII în 1948-49 cu 
numele de Petrolul Bucureşti, 
X în 1949-50 cu numele Par-
tizanul, locul V în 1950-51 cu 
numele Flacăra, locul XI în 
1951-52 tot sub denumirea de 
Flacăra, ultimul an în Divizia 
A, după care echipa se mută 
în Ploieşti. Acolo a dat naştere 
Petrolului din Oraşul Auru-
lui Negru. O vreme, Petrolul, 
care revine în primul eşalon 
în 1954, a mai însemnat Juve-
ntus doar prin prisma lotului 
de jucători.

noul Juventus, din ‘93
În anul 1992, după 68 de 

ani de la naşterea Juventusu-
lui şi 40 de ani de la converti-
rea sa în Petrolul Ploieşti, un 
om dornic să reînvie o legen-
dă şi-a propus să readucă în 
prim-planul interesului fotba-
listic ceea ce a fost pe vremuri 
Juventus Bucureşti. Astfel, sub 
patronajul omului de fotbal 
Ilie Ionel Ciuclea ia fiinţă clu-
bul de fotbal FC Juventus, care 
şi-a dorit să fie de la bun înce-
put o şcoală adevărată pentru 
viitorii fotbalişti profesionişti. 
Acţiunea “Juventus 1992” şi-a 
propus o încercare de a mer-
ge pe urmele fondatorului, 
cel care a fost Ettore Brunelli, 
pentru a-i cinsti memoria şi a-i 
pune în valoare meritele. Era 
clar că acesta nu mai era în 
viaţă, ţinând cont de faptul că 
ar fi trebuit să aibă vârsta de 
110 ani (era născut pe 8 aprilie 
1882, la Messina). S-a căutat 
însă ca cineva din familia lui, 

urmaşii acestuia, să fie găsit 
pentru a prelua simbolic şta-
feta întemeietorului. În acest 
sens, s-a purtat o coresponden-
ţă bogată între SC Supercom 
SA, prin directorul general Ilie 
Ionel Ciuclea, cu Crucea Roşie 
Italiană şi cu Ambasada Italiei 
la Bucureşti, rezultatul final al 
tuturor diligenţelor fiind ex-
primat în răspunsul dat la 20 
octombrie 2000 de Ambasada 
Italiei la Bucureşti prin care se 
spun următoarele: „Din datele 
aflate la arhivă rezultă că dom-
nul Ettore Brunelli a avut doi 
fii, Enrico şi Giuliana, născuţi 
la Genova, pe 4 septembrie 
1909 şi, respectiv, pe 24 de-
cembrie 1915. Din nefericire, 
deşi este lăudabilă iniţiativa 

dumneavoastră, nu avem po-
sibilitatea să verificăm dacă 
cele două persoane mai sunt 
în viaţă”. Este foarte probabil 
ca Ettore Brunelli, împreună 
cu cei doi fii ai săi, să fii părăsit 
ţara după actul naţionalizării 
de la 1948 şi urma să li se fii 
pierdut în condiţiile politice 
din acea vreme. Clubul este 
descendent al unui club mult 
mai mare, Juventus Bucureşti, 
dar numai sub denumirea sa, 
deoarece nu are antecedente 
vechiului Juventus. Vechiul 
Juventus s-a format din clubu-
rile Romcomit si Triumf Bu-
cureşti rezultand mai tarziu 
Petrolul Ploieşti, insă Juventus 
Bucureşti din prezent s-a for-
mat din clubul Calculatorul 
Bucureşti. Vechea echipă Juve-
ntus, cea înfiinţată în 1924, nu 
trebuie confundată cu actuala 
echipă Juventus Colentina Bu-
cureşti, care este fosta echipă 
Calculatorul Bucureşti, ce şi-a 
schimbat numele în Juventus 
în 1993. Clubul a promovat 
înapoi în Liga II, la sfârşitul 
sezonului 2009-2010 din Liga 
a III-a. După ce în sezonul 
2010/2011 s-au clasat pe un loc 
de retrogradare, au profitat de 
dezafilierea clubului Univer-
sitatea Craiova şi au rămas în 
Liga 2 , dar în seria a doua. Şi 
actuala Juventus a dat nume 
sonore fotbalului cum ar fi de 
exemplu Mircea Bornescu şi 
Ciprian Tătăruşanu, portari de 
naţională.

Juventus ’24 = Petrolul, 
Juventus ’93 = Calculatorul

Papillon Café: expoziţia de  grafică  a  tinerei  ar-
tiste  Bianca  Gădean, Schimbări de stare. Expoziţia 
va sta pe simeze până în 24 noiembrie 2011.

galeria Calina - spaţiu de Artă Contempo-
rană: expoziţia de pictură Forever a artistului 
Köteles Róbert. Expoziţia poate fi vizitată zilnic 
până în 27 noiembrie.

Timisoara - muzeul de Artă - Palatul Baroc: 
Colecţia de artă plastică întemeiată de Anna Kör-
mendi şi arhitectul Máté Csák. Expoziţia poate 
fi vizitată până în 30 noiembrie zilnic de marţi 
până vineri până la ora 16.

muzeul de Artă - Palatul Baroc: Expoziţia Co-
lecţiei Kormendi-Csak. Expoziţia poate fi vizitată 
zilnic, până la orele 16 până în 30 noiembrie. 

Iulius mall, etajul I: expoziţia „Art Is Lifestyle/ 
Arta este lifestyle” prezentată de Galeria Jecza 
cu lucrări de Horia Damian, Peter Jecza, Ioan Au-
gustin Pop, Cristian Sida, Gheorghe Fikl, Cosmin 
Moldovan ş.a.

n În penultima deplasare a turului Poli întâlneşte pe juventus Bucureşti, o echipă care 
de-a lungul timpului, a purtat mai multe nume până să-şi găsească unul potrivit

transformers 3

horoscop
BerBec    
Urmează o săptă-
mână norocoasă în 
care veţi fi solicitat 
de diverse persoa-
ne. Rezultatele din 
ultimele zile ies la 
iveală. Acest lucru 
este un impuls 
pentru carieră şi 
o responsabilitate 
mai mare pentru 
menţinerea ima-
ginii pe care v-aţi 
creat-o. Viaţa de 
cuplu este plină 
de voie bună şi 
armonie. 
        
taur     
Faceţi progrese 
semnificative în 
carieră în perioada 
următoare, mai 
ales după finali-
zarea cu succes 
a unei sarcini. 
Beneficiile financi-
are vor apărea, dar 
mai târziu. Primiţi 

o veste bună în le-
gatură cu o persoa-
nă mai tânăra din 
familie. 

Gemeni     
Noi oportunităţi 
apar la orizont, dar 
va trebui să exami-
naţi fiecare ofertă 
înainte de a vă lua 
un angajament. 
Aveţi nevoie de 
un plan bine pus 
la punct pentru o 
mutare pe termen 
lung în ceea ce 
priveste locul de 
muncă. 
           
rac     
Nu vă grabiţi 
pentru avantaje fi-
nanciare până când 
nu vă asiguraţi 
că totul va merge 
bine. Beneficiile 
materiale vor veni 
în următoarele 
săptămâni. Week-

endul îl petreceţi în 
compania partene-
rului. 
        
leu     
Aveţi o săptămână 
foarte încărcată 
la serviciu. Dacă 
aţi tratat lucrurile 
superficial, acum 
depuneţi efor-
turi suplimentare 
pentru a recupera 
timpul pierdut. Nu 
faceţi investiţii în 
perioada urmă-
toare pentru că 
aruncaţi banii pe 
fereastră.

Fecioară
Vă cresc veniturile 
şi profitul. Daca lă-
saţi pe altii să inter-
vină cu sfaturi sau 
sugestii, veţi fi mai 
încurcaţi şi confuzi 
cu privire la ceea ce 
aveţi de făcut. Viaţa 
de cuplu devine 

mai interesantă, 
mai ales cu planu-
rile făcute pentru 
următoarele seri. 

Balanţă   
A venit momentul 
pentru a negocia 
inteligent şi pentru 
a încheia un acord 
pe termen lung. Pe 
plan familial, lucru-
rile decurg excepţi-
onal, persoanele în 
vârstă sprijinindu-
vă eforturile de a 
face unele schim-
bări majore în casă.
          
scorpion     
Viaţa persoanală ia 
o întorsătură inte-
resantă. Partenerul 
de cuplu este vesel 
şi fermecător, fapt 
ce va avea drept 
consecinţe nopţi cu 
scântei. Bucuraţi-
vă cât mai mult de 
timpul petrecut cu 

acesta pentru că, în 
curând, veţi sta mai 
mult pe la muncă. 

Săgetător     
Familia ar putea fi 
supărată pe tine 
din cauză că lucraţi 
foarte mult. Se 
pare că vă atrage 
o persoană de sex 
opus căsătorită sau 
cineva cu care nu 
aţi putea avea o re-
laţie stabilă. Mare 
atenţie! 

capricorn     
Orice schimbare 
care are loc acum 
va avea repercu-
siuni pozitive pe 
termen lung în 
cariera şi viaţa per-
sonală. Un lucru 
pe care trebuie 
să-l aveţi în vedere 
este acela că nu 
trebuie să forţaţi 
lucrurile. 

VărSător    
Trebuie să vă ţineţi 
în frâu entuziasmul 
şi să lucraţi în echi-
pă cu colegii. Este 
momentul pentru 
a asculta un sfat 
înţelept din partea 
celor cu mai multă 
experienţă sau a 
celor cu o califica-
re pentru tipul de 
muncă pe care îl 
faceţi. 

Peşti     
Este momentul să 
urmaţi un curs de 
specialitate sau un 
curs de formare. 
Acasă, lucrurile 
sunt puţin haotice 
având în vedere 
ce se întâmplă: 
renovare, oaspeţi 
şi altele. Aşadar, de 
fiecare dată când 
veţi vrea să vă odih-
niţi va apărea câte 
ceva de făcut.

Jaf... la turnul mare

Ben stiller şi eddie murphy sunt 
protagoniştii acestei comedii despre 
nişte simpli angajaţi la un complex 
luxos de apartamente care pun la 
cale un plan pentru a se răzbuna pe 
un escroc miliardar de pe Wall street 
care le-a furat fondul de pensii.
de mai mult de 10 ani, Josh Kovacs 
(stiller) e managerul unuia din cele 
mai luxoase complexuri de locuinţe 
din new York City. maniac al supra-
vegherii angajaţilor, şi nu numai, nu-i 
scapă nimic din ce se petrece acolo. 
În cel mai opulent apartament de la 
ultimul etaj al clădirii stă arthur shaw 
(alan alda), un mogul al finanţelor, 
acum arestat la domiciliu după ce a 
fost prins că a furat două miliarde din 
banii investitorilor.
Cei mai loviţi de escrocheria lui sunt, 
evident, angajaţii complexului, care 
au lăsat pe mâna lui administrarea 
fondului lor de pensii. În doar câteva 
zile arthur e posibil să dispară şi să 
scape cu mâinile curate din ceea ce el 

consideră a fi “crima perfectă”. aşa că e 
grabă mare pentru angajaţi să-şi pună 
în aplicare marele lor plan: vor să fure 
ceea ce ei sunt convinşi că se ascunde 
în apartamentului lui arthur, şi anume... 
banii lor. nefiind hoţi de profesie, au 

nevoie de unul care se pricepe, totuşi. 
dar singurul pe care îl găsesc e doar 
un pungaş de doi bani - slide (murphy). 
deşi amatori într-ale jafului, angajaţii 
sunt, însă, foarte buni la ceva: cunosc 
ca pe propriul buzunar clădirea.

Joi 10 noiembrie
Cerul va fi mai mult senin. 
Dimineaţa va fi ceaţă. 
Minima: 1˚
Maxima: 13˚

Vineri 11 noiembrie
Cerul va fi însorit. Ceaţă 
dimineaţa
Minima: - 2˚
Maxima: 11˚

Sâmbătă 12 noiembrie
Cerul va fi senin. Dimineaţă 
ceaţă.  
Minima: - 2˚
Maxima: 10˚

Duminică 13 noiembrie
Cerul va fi însorit.  
Minima:  -3˚
Maxima:  10˚

Luni 14 noiembrie
Cerul va fi parţial înnorat.  
Minima: -2˚
Maxima: 8˚

marţi 15 noiembrie
Cerul va fi parţial înnorat. 
Minima: - 3˚
Maxima: 9˚

miercuri 16 noiembrie
Cerul va fi senin. 
Minima:  -2˚
Maxima:  9˚

meteo

Pasionaţii de raliu îşi iau 
în acest week-end adio de la 
cursele de maşini din judeţ 
pe 2011. Până anul viitor, 
perioadă în care concurenţii 
îşi vor reface maşinile, Cam-
pionatul Judeţean ia o pau-
ză. Înainte de ultima etapă, 
calculele hârtiei sunt clare 
doar la două categorii: echi-
pe, acolo unde Forţa Viola 
Racing Team nu mai poate 
pierde titlul,  şi la clasă a 2-a, 
acolo unde Sergiu Tirla nu 
mai are cum să-l învingă pe 
Alexandru Krepelka. 

 La celelalte clase luptă 
va fi extrem de încinsă, însă 
niciuna nu va fi că cea de la 
juniori, acolo unde atât Raul 

Tudoreanu, cât şi Adrian 
Marcovici şi Marius Giurisici 
au toate şansele să devină 
campioni, fiind despărţiţi de 
câte un singur punct în cla-
samentul general. 

O altă luptă extrem de 
interesantă se dă şi pentru 
locul al treilea la clasa 1. 

Vlad Bunescu, liderul la 
zi, şi Cătălin Iştoc, locul se-
cund, nu mai pot fi ajunşi 
şi nu mai pot nici avansa, 
aşa că se vor implică în lup-
tă pentru locul al treilea 
care se dispută între Andy 
Andrei şi Marius Nopcea. 
La clasa 3 lupta se va da 
între Florin Staici şi Peter 
Nemeth.

Se trage cortina peste 
raliurile din Timiş în 2011! 
Ultima probă se desfăşoară 
la Comloşu Mare!
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D’ALe Cetăţii

Tocmai ce am văzut o 
ştire la televizor… Tre-
cut-a anul… Când eram 
puşti l-am auzit prima 
dată la radio… Când 
eram adolescent îi me-
moram poeziile… Matur 
fiind mă gândesc uneori 
cât de puţini sunt cei ce 
ajung la maturitate să-şi 
întâlnească personajul 
preferat pe care în copi-
larie îl ascultau la radio 
şi căruia în adolescenţă 
îi memorau carţile. Sunt 
un norocos… Cândva, 
l-am prezentat la un eve-
niment la Sala Palatului. 
Era o gală patronată de 
Emma Nicholson des-
tinată copiilor orfani… 
Sala plină, mai cu seamă 
copii de pe la şcoli. Cân-
tau Voltaj, Holograf şi 
vrând-nevrând am ajuns 
şi la momentul discursu-
rilor. Ca prezentator mă 
temeam de clipa asta, 
ştiam că puştii din sală 
n-or să aibe răbdare să 
asculte discursuri şi, tot-
odată, aveam o stare de 
jenă în a le spune celor 
ce urmau să vorbeas-
că că ar fi bine sa fie 
concişi… Şi a început… 
un ministru, un secretar 
de stat, alt ministru… 
sala deja fremată… 
Puştii vroiau muzică… 
Când a urcat el pe scenă 
s-a lăsat linişte. Habar 
n-am de ce… Nu-mi pot 
explica. A vorbit vreo 
7 minute, cel mai lung 
discurs al serii. Nu-mi 
amintesc despre ce, ştiu 
doar că-l priveam mirat, 
fascinat, contrariat ca 
toţi cei din sală. A captat 
vreo 300 de puşti care 
sigur nu erau interesaţi 
de subiect, dar care-l 
ascultau… În linişte…
Ştiam că e pasionat de 
fotbal şi într-o zi am 
avut şansa să fiu invitat 
la Recursul etapei, show-
ul lui Ovidiu Ioaniţoaia… 
Erau acolo Nicu Con-
stantin cu Rapid, Dan 
Bitman cu Steaua, Tudor 
Chirilă cu Dinamo, eu 
cu Poli Timişoara… Pe 
scaun am nimerit chiar 
lângă el… Când  l-a 
prezentat pe Nicu 
Constantin, nea Ovidiu, 
moderatorul, l-a între-
bat cu ce echipă ţine... 
„De când am făcut ochi 
ţin cu Rapidul” a venit 
răspunsul. Am simţit un 
cot  de la cel de lângă 
mine… m-am aplecat şi 
mi-a şoptit, fără să fie 
auzit de nimeni… „Şi 
încă ce ochi a făcut…” 
Am bufnit în râs… Nicu 
Constantin mă privea 
nedumerit prin ochelarii 
lui cu dioptrii colosale…

Totuşi...

Dan  
Negru
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James Bond 
se implică în 
bătălia pentru 
titlul de capitală 
europeană

Nu mai e mult şi titlul de 
capitală europeană a anului 
2020 va fi anunţat. Bătălia 
se dă între Cluj şi Timişoara 
şi până în urmă cu câteva 
zile se părea că oraşul de pe 
Someş are un mic avantaj 
în faţa oraşului de pe Bega. 
Asta după ce Clujul şi-a mon-
tat în buricul târgului timi-
şorean un ditamai banner 
care promova oraşul. Stra-
tegii care conduc campania 
Timişoarei spre titlul de ca-
pitală europenă în 2012 au 
contraatacat. Aceştia l-au 
trimis pe James Bond la Cluj 
în comitetul de organizare 
al duşmanilor. Spionul dă 
în fiecare zi raportul bănăţe-
nilor despre tot ce mişcă în 
casa duşmanului, iar infor-
maţiile primite de la agentul 
secret îi fac pe timişoreni să 
exulte. Ultimele veşti sunt 
că în reţeta ardelenilor pen-
tru marea bătălie lipseşte 
„fainoşagul”. Următoarele 
veşti venite de la Cluj vor 
definitiva asaltul bănăţeni-
lor asupra ardelenilor. 

Bârfă super-adevărată,  
confirmată din „n“ surse

Bârfă posibil adevărată, 
povestită la prima mână, 
confirmată dintr-o sursă

Nu am văzut cu ochii 
mei, povestită la mâna 
a doua sau a treia...

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

Palatul de Justiţie din 
capitala Banatului tinde 
să se transforme, pe zi ce 
trece, într-o autentică for-
tăreaţă a plăcerilor, care 
nu mai este guvernată de 
balanţa zeiţei Themis, ci 
de arcul şi săgeata zeului 
Cupidon. Tot mai pre-
zent prin birourile celor 
ce împart dreptatea, Cu-
pidon a reuşit, în ultima 
vreme, să stârnească ade-
vărate pasiuni printre 
magistraţi, avocaţi, pro-
curori şi alte categorii de 
justiţiari. După episodul 
filmat al judecătoarei sin-
dice de la Tribunal care 

s-a afişat în tandreţuri 
cu un lichidator judiciar, 
motiv pentru care a in-
trat în atenţia Inspecţiei 
CSM, a apărut cazul ju-
decătorului de la Curtea 

de Apel care tăgăduieşte 
paternitatea unui copil 
apărut în urma unei re-
laţii cu o contabilă, dar 
şi ieşirea în decorul ero-
tismului tomnatic a unei 

doamne procuror, care 
a dezvoltat o adevărată 
pasiune pentru tinereţea 
unui jandarm din garda 
palatului. Insinuant şi 
revendicativ, Cupidon nu 
s-a lăsat până nu a pus pe 
butuci şi căsnicia unui alt 
magistrat de la Curtea de 
Apel, care şi-a surprins 
partenerul de viaţă într-o 
relaţie total nepotrivită 
cu o judecătoare de la 
Resiţa...

Cupidon face ravagii în Palatul de Justiţie

Chestorul Dorel Andraş  
se luptă cu „căpuşele”  
de la Aton Transilvania
Nici nu s-a instalat bine 
în jilţul de adminis-
trator la Aton Transil-
vania, că presiunile 
financiare au şi început 
să apară în viaţa pro-
fesională a chestorului 
(r) Dorel M. Andraş. În 
primul rând, fostul şef 
al spionilor de la UM 
0962, „Doi ş-un sfertul” 
local, trebuie să rezolve 
o problemă de onora-
riu cu avocatul Eugen 
Blaga, care intenţio-
nează să execute silit 
societatea cu capital 
german de o „bana-
lă” datorie în valoare 
de 200.000 de euro 
contractată în timpul 
mandatului Paul Mila-
ta. Dosarul execuţional 
se află deja pe masa 

executorului judecăto-
resc Doru Munteanu. 
O altă chestiune care-l 
macină pe Andraş în 
aceste zile ţine de firma 
de pază care a protejat 
de hoţi patrimoniul 
nemţilor de la Carani, 
care încasa conform 
contractului semnat tot 
pe vremea lui Milata 
câte 86.000 de euro 
pe lună. Dată fiind criza 
financiară generalizată, 
firma ar putea rămâne 
pe poziţie dacă-şi mai 
reduce din pretenţiile 
baneşti, însă, în con-
diţiile în care printre 
acţionarii societăţii de 
bodyguarzi rurali se 
află şi comisarul şef (r) 
Ştefan Nicolae, naşul 
fostului şef al Poliţiei 

Timiş, comisarul şef (r) 
Săndel Palade, eforturi-
le noului administrator 
de a mai „decupla” 
căpuşele de pe contu-
rile nemţilor se anunţă 
extrem de dificile... 


