
în a doua jum`tate a anului trecut, a reu[it performan]a
de a câ[tiga mai multe licita]ii publice organizate de
Societatea Na]ional` de Transport Feroviar de C`l`tori
"CFR C`l`tori" SA (pe care o vom numi, pe scurt,
CFR C`l`tori) pentru servicii de cur`]enie ce urmau
a fi prestate pe raza regionalei CFR Timi[oara.

Director onorific prof. dr. Josif Constantin Dr`gan

www.renasterea.rowww.renasterea.rowww.renasterea.rowww.renasterea.rowww.renasterea.ro
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Afaceri de milioane de euro din
salubrizarea vagoanelor CFR
Câ[tigarea unor licita]ii pentru serviciile de cur`]enie în regionalaCâ[tigarea unor licita]ii pentru serviciile de cur`]enie în regionalaCâ[tigarea unor licita]ii pentru serviciile de cur`]enie în regionalaCâ[tigarea unor licita]ii pentru serviciile de cur`]enie în regionalaCâ[tigarea unor licita]ii pentru serviciile de cur`]enie în regionala
CFR Timi[oara este precedat` de un lan] fascinant de coinciden]eCFR Timi[oara este precedat` de un lan] fascinant de coinciden]eCFR Timi[oara este precedat` de un lan] fascinant de coinciden]eCFR Timi[oara este precedat` de un lan] fascinant de coinciden]eCFR Timi[oara este precedat` de un lan] fascinant de coinciden]e

Catalogat` drept cel de-al doilea pol economic al
]`rii, dup` Bucure[ti, Timi[oara este ora[ul în care,
de-a lungul acestor 25 de ani de postcomunism, s-au
n`scut multe afaceri de succes, în diverse domenii de
activitate. O asemenea poveste cu deznod`mânt fericit
pare a tr`i [i tân`rul întreprinz`tor privat pe nume Isale
Miulescu (29 de ani), care, cu firma sa, Isal Tim SRL,

Dou` str`zi noiDou` str`zi noiDou` str`zi noiDou` str`zi noiDou` str`zi noi
în Timi[oaraîn Timi[oaraîn Timi[oaraîn Timi[oaraîn Timi[oara

Consilierii locali timi[oreni au
aprobat studiul de fezabilitate pentru
o nou` investi]ie a municipalit`]ii,
constând în construirea a dou`
str`zi. Acestea vor fi situate în zona
central`, în interiorul careului format
din str`zile Oituz, Popa {apc`, Ca-
lea Al. I. Cuza [i Penitenciar, vor

dispune de toate utilit`]ile [i vor
deservi cl`dirile existente, precum
[i pe cele viitoare, situate pe plat-
forma noului campus universitar
din zon`. Una dintre str`zi, cu o
lungime de 276 de metri, va par-
curge terenul pe direc]ia est-vest,
racordându-se pe partea estic` la stra-
da Popa {apc`, iar pe partea vestic`
la strada Intrarea Doinei. A doua
strad`, cu lungimea de 169 de metri,
va fi amplasat` pe direc]ia nord-sud,
racordându-se la sud la strada Oituz,
iar la nord la strada nou` men]ionat`
anterior. Cele dou` str`zi vor costa
circa un milion de euro, iar durata
de realizare a investi]ie a fost esti-
mat` la [ase luni. (D.D.)
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Afaceri de milioane de euro din
salubrizarea vagoanelor CFR
Urmare din pagina 1
Contracte de pesteContracte de pesteContracte de pesteContracte de pesteContracte de peste
un milion de euroun milion de euroun milion de euroun milion de euroun milion de euro

Este vorba de licita]iile publice
privind: salubrizarea vagoanelor de
c`l`tori la Revizia de vagoane Ti-
mi[oara, Revizia de vagoane Arad
[i Post Revizie Curtici, Revizia de
vagoane Simeria, Revizia de vagoane
Caransebe[ [i Post Revizie Oravi]a
(contract în valoare total` de
2.863.141 de lei - circa 650.000 de
euro - atribuit firmei Isal Tim în 12
august 2013); servicii de salubrizare
a spa]iilor administrative [i dormitoa-
relor de personal apar]inând depo-
urilor Timi[oara [i Arad, servicii de
sp`l`ri de materiale textile la dormi-
toarele de personal apar]inând depou-
rilor Timi[oara [i Arad (265.899 lei
- circa 60.000 de euro - 2 septembrie
2013); servicii de salubrizare auto-
motoare [i rame electrice în Revizia
Arad, Sta]ia Arad [i Revizia Simeria,
salubrizare automotoare în depoul
[i sta]ia Timi[oara (988.240 de lei -
circa 225.000 de euro - 3 septembrie
2013); sp`lare materiale textile, salu-
brizare spa]ii administrative [i dor-
mitoare de personal în subunit`]ile
CFR C`l`tori Timi[oara (542.742 lei
- circa 124.000 de euro - 23 septem-
brie 2013). S` pui mâna pe ni[te con-
tracte de peste un milion de euro în
decurs de doar o lun` [i jum`tate
reprezint`, cum spuneam, o perfor-
man]` notabil`, cu atât mai mult cu
cât vorbim de o firm` de apartament
care reintra în afaceri cu doar un an
înaintea licita]iilor respective!

Din maternitate,Din maternitate,Din maternitate,Din maternitate,Din maternitate,
direct la facultatedirect la facultatedirect la facultatedirect la facultatedirect la facultate

Da, a]i citit bine, Isal Tim a intrat
pe pia]a serviciilor de salubrizare în
august 2012, conform informa]iilor
furnizate de Registrul Comer]ului,
cu precizarea c` este vorba, în fapt,
de o reluare a activit`]ii, începând
cu data respectiv`, a firmei cu pricina,
cunoscut` la acel moment, îns`, sub
o alt` denumire. Datele de identificare
prezentate de Registrul Comer]ului
ne relev` c` este vorba de o firm`
înfiin]at` în 2007 (sub o alt` denu-
mire, dup` cum spuneam), care [i-
a reluat activitatea în 13 august 2012,
dup` o pauz` de doi ani,   în timp ce
informa]iile financiare sunt nea[tep-
tate: cifra de afaceri a firmei a fost
zero în toat` perioada 2007-2011 [i
5.000 de lei în 2012, iar num`rul
angaja]ilor a oscilat între 1 (în 2007)
[i... 0 (în perioada 2008-2012). Nimic
nu anun]a, deci, incredibilul boom
economic înregistrat de Isal Tim în
toamna anului trecut, când, conform
datelor furnizate de Registrul Co-
mer]ului, pe anul fiscal 2013, cifra
de afaceri cre[tea de... 142 de ori
(714.594 lei fa]` de 5.000 de lei în
2012), iar num`rul angaja]ilor sporea
de... 38 de ori (38 de angaja]i fa]`
de zero angaja]i în aproape toat`
existen]a firmei, cu excep]ia unicului
angajat din 2007)!

Un criteriu imbatabilUn criteriu imbatabilUn criteriu imbatabilUn criteriu imbatabilUn criteriu imbatabil
Evident, explica]ia acestei efer-

vescen]e economice o reprezint`
adjudecarea acelor licita]ii publice
prezentate mai sus, criteriul câ[tig`tor
fiind, de fiecare dat`, "pre]ul cel mai
sc`zut". Acest criteriu se dovede[te,
de altfel, imbatabil în marea
majoritate a licita]iilor publice, în
ochii reprezentan]ilor autorit`]ilor

contractante nemaicontând nimic
altceva. N-a contat nici în acest caz
c` datele financiare ale Isal Tim SRL
erau pline de zerouri - [i nu dintre
cele puse dup` virgule - [i c` firma
a ap`rut, practic, de nic`ieri, tot ce
a contat a fost c` a oferit pre]ul cel
mai sc`zut.

Care este re]etaCare este re]etaCare este re]etaCare este re]etaCare este re]eta
succesului?succesului?succesului?succesului?succesului?

Curio[i s` descoperim care este
secretul ascensiunii fulminante a unei
firme n`scute într-un apartament, am
c`utat mai multe informa]ii despre
Isal Tim, iar în cercet`rile noastre
am dat, dup` cum ve]i vedea, peste
ni[te coinciden]e tulbur`toare. Primul
pas f`cut a fost cel de a suna la nu-
m`rul de contact al firmei situate în
Zona Soarelui, într-un apartament la
parterul unui bloc de pe strada Orion.
La telefon ne-a r`spuns o doamn`,
Liliana St`iculescu, dup` cum s-a
prezentat (]ine]i minte acest nume,
se va dovedi c` reprezint` una dintre

coinciden]ele de care vorbeam mai
sus!), care ne-a spus c` asociatul unic
[i administratorul firmei, domnul
Isale Miulescu, nu se afl` la sediul
societ`]ii, îns` ne-a promis c` ne va
da num`rul de telefon al dumnealui,
dup` ce îi va cere, în prealabil, per-
misiunea. Zis [i f`cut, peste circa 10
minute primim num`rul [i îl sun`m
pe tân`rul întreprinz`tor, pe care îl
inform`m c` ne intereseaz` s` afl`m
re]eta succesului firmei sale. N-am
aflat prea multe, omul aflându-se cu
treab` la Bucure[ti, dar ni se promite
c` vom primi mai multe detalii când
va reveni la Timi[oara. Tot ce am
reu[it s` afl`m de la domnul Miulescu
a fost c` dumnealui a înfiin]at o firm`,
în 2007, c`reia i-a suspendat apoi
activitatea - pas`mite din cauza crizei
economice - suspendare care a luat
sfâr[it în 2012, an în care a decis s`
îi schimbe denumirea [i s` o repun`
în activitate. Ciudat de rezervat în
declara]ii, domnul Miulescu n-a dorit
s` ne dezv`luie vechea denumire a
firmei - "Ce conteaz` cum s-a numit?"
- [i nici cine a mai f`cut parte din
ac]ionariat - "Am avut ni[te asocia]i
în vechea firm`, la care am renun]at
pe parcurs, dar numele lor n-au nici
o importan]`", promi]ându-ne c` ne
va r`spunde la aceste întreb`ri când
se va întoarce în Timi[oara.

În c`utarea arboreluiÎn c`utarea arboreluiÎn c`utarea arboreluiÎn c`utarea arboreluiÎn c`utarea arborelui
genealogicgenealogicgenealogicgenealogicgenealogic

N-am mai a[teptat revenirea de
la Bucure[ti a domnului Miulescu,
ci ne-am continuat cercet`rile, iar
dac` ve]i avea r`bdarea s` citi]i pân`
la cap`t, ve]i afla unde ne-au dus
acestea. Astfel, din documenta]ia pri-

mit` de la Registrul Comer]ului, am
aflat denumirea vechii firme, TB-
Darotim SRL, [i numele fo[tilor aso-
cia]i, Rodica Cornelu]a Bl`g`il` (re-
]ine]i [i acest nume, face parte din
[irul coinciden]elor) [i Dan Tudoran,
ale c`ror ini]iale ale numelor de fa-
milie, T de la Tudoran [i B de la
Bl`g`il`, fac, de altfel, parte [i din
denumirea societ`]ii.

Confuzii genConfuzii genConfuzii genConfuzii genConfuzii gen
Radio ErevanRadio ErevanRadio ErevanRadio ErevanRadio Erevan

Am sesizat [i c` domnul
Miulescu, din neaten]ie, probabil, a
încurcat pu]in lucrurile, à la Radio
Erevan, în sensul c` nu dumnealui
a înfiin]at firma, în 25 mai 2007, ci
Rodica Bl`g`il` [i Dan Tudoran
(ambii de]inând câte 50 la sut` din
capitalul social total, iar doamna Bl`-
g`il` fiind desemnat` [i administrator
al firmei) [i nu dumnealui a decis,
în 2010, suspendarea activit`]ii res-
pectivei firme, ci cei doi asocia]i. De
altfel, la data de 15 martie 2010, când

asocia]ii TB-Darotim SRL, Rodica
Cornelu]a Bl`g`il` [i Dan Tudoran,
au decis suspendarea pe o perioad`
de trei ani a activit`]ii firmei, numele
lui Isale Miulescu nu era conexat,
în nici un fel, cu respectiva societate.
Acest lucru se întâmpla doar doi ani
mai târziu, când, în urma unei m`riri
de capital social, Isale Miulescu intra
în firma TB-Darotim SRL cu un aport
de 100 de lei, reprezentând 1 parte
social`, în timp ce Rodica Cornelu]a
Bl`g`il` urma s` de]in` 10 p`r]i
sociale, iar Dan Tudoran - 11 p`r]i
sociale, din totalul de 22 de p`r]i
sociale reprezentând întregul capital
social al societ`]ii.

Pe repede înaintePe repede înaintePe repede înaintePe repede înaintePe repede înainte
Din acel moment - intrarea în

firma TB-Darotim SRL a domnului
Miulescu - lucrurile se succed cu repe-
ziciune. Noul asociat preia [i rolul
de administrator al societ`]ii, de la
doamna Bl`g`il`, activitatea princi-
pal` a societ`]ii se schimb`, din con-
sultan]` imobiliar`, în servicii specia-
lizate de cur`]enie, ba chiar se decide
reluarea activit`]ii firmei înaintea ex-
pir`rii perioadei de autosuspendare
(13 august 2012 fa]` de 15 martie
2013). Firma î[i p`streaz` înc` sediul,
la parterul unui bloc situat în zona
Ion Ionescu de la Brad, pe strada
Arhitect Ion Mincu nr. 9 (memora]i
[i acest detaliu, reprezint` - a]i ghicit
- o alt` coinciden]`), dar nu pentru
prea mult` vreme. Pân` una-alta,
schimbarea la fa]` a firmei TB-Da-
rotim SRL continu`, ziua de 29 august
2012 fiind una extrem de important`:
este data la care este înregistrat` la
Registrul Comer]ului cesiunea de p`r]i

sociale dintre doamna Rodica Corne-
lu]a Bl̀ g ìl̀  [i domnul Isale Miulescu.
Din acest moment, doamna Bl`g`il`
iese din scen`, iar Isale Miulescu se
pricopse[te cu o jum`tate din firm`,
cealalt` jum`tate r`mânându-i lui Dan
Tudoran. Ultimul pas spre preluarea
controlului firmei este f`cut de
domnul Miulescu în 12 aprilie 2013,
când are loc o nou` cesiune de p`r]i
sociale, cele 11 p`r]i sociale ale lui
Dan Tudoran revenindu-i lui Isale
Miulescu, care devine astfel asociat
unic.

Aceea[i M`rie,Aceea[i M`rie,Aceea[i M`rie,Aceea[i M`rie,Aceea[i M`rie,
cu alt` p`l`riecu alt` p`l`riecu alt` p`l`riecu alt` p`l`riecu alt` p`l`rie

La nici o s`pt`mân` de la aceast`
mi[care, metamorfoza firmei TB-Da-
rotim SRL se încheie: noul asociat
unic Isale Miulescu decide schim-
barea denumirii societ`]ii în Isal Tim
SRL [i schimbarea sediului social,
noua firm` mutându-se într-un
apartament situat la parterul unui bloc
de pe strada Orion, în Zona Soarelui.
De la TB-Darotim SRL, Isal Tim
p`streaz` doar num`rul de ordine din
Registrul Comer]ului [i codul unic
de înregistrare, singurele care mai
atest` ast`zi c`, în cazul celor dou`
societ`]i, vorbim despre acela[i
"arbore genealogic". De aici încolo,
flerul în afaceri al tân`rului întreprin-
z`tor privat Isale Miulescu se
concretizeaz` rapid, peste doar patru
luni începând seria câ[tig`toare de
licita]ii publice succesive organizate
de CFR C`l`tori Timi[oara.

Lan]ul coinciden]elorLan]ul coinciden]elorLan]ul coinciden]elorLan]ul coinciden]elorLan]ul coinciden]elor
{i, pentru c` a]i avut r`bdare s`

citi]i pân` aici, v` dezv`luim acum
[i în ce const` coinciden]ele despre
care vorbeam la începutul articolului.
Prima coinciden]` - cea din care de-
riv` toate celelalte coinciden]e - este
c` unul dintre cei doi fondatori ai
firmei TB-Darotim, doamna Rodica
Cornelu]a Bl`g`il`, este nimeni alta
decât so]ia directorului CFR C`l`tori
Timi[oara, domnul Florin Bl`g`il`.
Adic` [eful autorit`]ii contractante
care a organizat licita]iile publice
câ[tigate de Isal Tim, urma[a fostei
firme TB-Darotim înfiin]ate de doam-
na Bl`g`il`, care - conform documen-
telor furnizate de Registrul Comer-
]ului - la momentul desf`[ur`rii acelor
licita]ii, nu mai avea nici o leg`tur`
cu fosta sa societate. O alt` coin-
ciden]` o reprezint` adresa vechiului
sediu social al TB-Darotim SRL, stra-
da Arhitect Ion Mincu nr. 9, aceea[i
cu cea la care a func]ionat [i func-
]ioneaz` [i în acest moment o alt`
firm` de]inut` de doamna Rodica
Cornelu]a Bl`g`il`, Roger Serv SRL.

Incursiune în trecutIncursiune în trecutIncursiune în trecutIncursiune în trecutIncursiune în trecut
Înainte de a continua s` deve-

lop`m alte coinciden]e, ne vom opri
pu]in asupra acestei din urm` firme,
Roger Serv SRL, pentru c` merit`.
Astfel, aceast` firm` a fost subiectul
unui articol ap`rut într-un num`r din
ianuarie 2009 al s`pt`mânalului
"Academia Ca]avencu", din care
cititorii aflau cum "sereleul" so]iei
lui Florin Bl`g`il` - pe atunci doar
consilier, nu director - câ[tiga con-
tracte succesive de sute de mii de
euro cu CFR C`l`tori, pentru servicii
de... - a]i ghicit, nu-i a[a? - salubrizare
în vagoanele trenurilor [i în sub-
unit`]ile aflate pe raza Regionalei
CFR C`l`tori Timi[oara. Situa]ia cu
pricina este amintit` [i într-un articol
publicat de "Jurnalul Na]ional", în
luna mai 2011, articol care trata tema
contractelor de salubrizare câ[tigate
de diverse firme la licita]iile publice
desf`[urate în regionalele CFR din
întreaga ]ar`. Nu [tim ce anume f`cea
domnul Bl`g`il` în func]ia de con-
silier [i pe cine consilia dumnealui,

îns`, conform legisla]iei în vigoare
atunci [i acum, dac` nu avea o func]ie
de decizie în cadrul autorit`]ii con-
tractante sau dac` nu f`cea parte din
comisia de licita]ie, simplul detaliu
c` era... so]ul so]iei sale nu îl implica
în nici un conflict de interese. Oricum,
coinciden]` sau nu (nu sc`p`m
nicicum de ele!), la scurt timp dup`
ce a ap`rut ultima oar` în lumina
reflectoarelor, indicatorii financiari
ai firmei Roger Serv înregistreaz`
o sc`dere vertiginoas`: de la o cifr`
de afaceri de 5.077.995 de lei [i 187
de angaja]i în 2009, la 1.700 de lei
[i doi angaja]i în 2011, pentru ca, în
anii 2012 [i 2013, s` apar` zero în
dreptul cifrei de afaceri, respectiv unu
[i zero în rubrica rezervat` num`rului
de angaja]i!

Vocea de laVocea de laVocea de laVocea de laVocea de la
cap`tul firuluicap`tul firuluicap`tul firuluicap`tul firuluicap`tul firului

S` ne întoarcem la coinciden]ele
noastre [i la timpul prezent [i s` adu-
cem în prim-plan numele persoanei
care ne-a r`spuns, zilele trecute, la
telefon, în momentul în care am sunat
la num`rul de contact al firmei Isal
Tim SRL: Liliana St`iculescu. Per-
soan` de contact, în prezent, pentru
firma Isal Tim, doamna St`iculescu
îndeplinea func]ia de inspector de
personal la... Roger Serv SRL, în
epoca de maxim succes al acestei
societ`]i, numele dânsei descoperin-
du-l într-un articol publicat, în 12
septembrie 2007, de o publica]ie
electronic` din Arad, articol care avea
ca tem` un conflict de munc` iscat
între Roger Serv SRL [i una dintre
angajatele sale.

Privire de ansambluPrivire de ansambluPrivire de ansambluPrivire de ansambluPrivire de ansamblu
V-am f`cut capul calendar,

nu-i a[a? În cazul ̀sta, acum, c` avem
o privire de ansamblu, putem încerca
o recapitulare. A[adar. Firma Isal Tim
- ap`rut` cu acest nume pe pia]` în
aprilie 2013 -, având zero la cifra
de afaceri (cu o excep]ie nesemni-
ficativ`) [i zero angaja]i în anii ante-
riori - câ[tig`, peste doar câteva luni,
în august-septembrie 2013, la licita]ii
publice organizate de CFR C`l`tori,
contracte de salubrizare în valoare
de peste un milion de euro. Norocoasa
firm` câ[tig`toare este continuatoarea
de drept a fostei firme TB-Darotim
SRL, înfiin]ate de Rodica Cornelu]a
Bl`g`il`, so]ia actualului director al
CFR C`l`tori Timi[oara, Florin Bl`-
g`il`, firm` din care doamna Bl`g`il`
a ie[it la 29 august 2012. Fosta firm`
TB-Darotim a avut acela[i sediu so-
cial cu o alt` firm` de]inut` de Rodica
Cornelu]a Bl`g`il`, Roger Serv SRL,
care, în anii 2008-2009, a câ[tigat,
perfect legal, o serie de licita]ii publice
pentru servicii de salubrizare vagoane
[i spa]ii de exploatare pe raza regio-
nalei CFR C`l`tori Timi[oara, so]ul
s`u, Florin Bl`g`il`, fiind, la acea
vreme, doar consilier la SNTFC CFR
C`l`tori. Inspector de personal la
firma câ[tig`toare de acum cinci-[ase
ani, Roger Serv SRL, era, în perioada
respectiv`, doamna Liliana St`icu-
lescu. Ast`zi o reg`sim în postura
de persoan` de contact la noua firm`
câ[tig`toare, Isal Tim SRL. Francezii
ar numi-o "port-bonheur" (în
traducere, obiect care aduce fericirea)
pe doamna Liliana, noi o asemuim
cu un talisman, simpla ei prezen]`
în orice firm` asigurând, dup` cum
se vede, succesul în afaceri. Sau este
vorba doar despre o alt` coinciden]`?

Era s` încheiem articolul f`r` s`
v` l`murim cum r`mâne cu secretul
succesului de]inut de tân`rul nostru
întreprinz`tor, l-am descoperit ori ba?
Noi credem c` l-am descoperit
împreun`...

CIPRIAN BRINDESCU


