
La sfârşitul acestei săptămâni are 
loc a cincea ediţie a manifestării, 
cu următorul program sâmbătă, 15 
mai: de la ora 12 la Casa de Cultură a 
Studenţilor, teatru pentru copii „Chiriţa” 
şi vernisaj cu expoziţie de hărţi ve-
chi ale cartierului, iar de la ora 17 în 
Parcul Clăbucet inagurarea mini-info-
punctelor „Comunicăm, socializăm, 
reuşim!”, expoziţie de desene a Şcolii 
cu clasele I-VIII nr. 27,  demonstraţie 
de arte marţiale - clubul sportiv Ying-
Long-Karate-Do şi campionat de fotbal 
între şcolile generale din cartier. 
Duminică, 16 mai, de la ora 11, va avea 
loc Cupa Cartierului Iosefin la fotbal 
la baza sportivă de pe strada Lacu-
lui, spectacol folcloric cu Ansamblul 
„Timişul” şi expoziţie de produse 
culinare la Casa de Cultură - Sala 
Lira, iar de la ora 20, în Piaţa Mocioni, 
concert al fanfarei Timişoara Big Band 
şi încheierea Zilelor cartierului Iosefin - 
retragere cu torţe şi tramvai de epocă.

Opinia Timișoarei
13 - 19 Mai 2010    numărul 101, anul 3

www.opiniatimisoarei.ro săptămânal independent

economic
Investiţii de peste 200  
de milioane de euro la 
Apele Române Banat
În ultimii 6 ani, bugetul de 
investiţii al direcţiei  
apelor Banat a atins  
o cifră astronomică.   
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„Fete de mătase artificială”
Teatrul Naţional : sâmbătă, 15 mai, Sala Mare

Ce nu ţi-e CLeAR? radu  
nicosevici

Nu ne pricepem 
noi sau Primăria 

crede ca nouă  
nu ne pasă? 6

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

15

Decolmatarea canalului Bega între Uzina de Apă şi Sânmihai se va finaliza în luna iulie

Călin Catană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Tot mai mulţi tineri aleg în ultimul timp motocicle-ta, în detrimentul maşinii. Lucrul acesta se întâmplă în majoritatea cazurilor pentru că tinerii şoferi sunt dornici să experimenteze adrenalina produsă de vi-teză, cu un buget mult mai mic faţă de cel necesar pen-tru o maşină cu aceleaşi performanţe.
Primul sfat pentru şofe-rii începători, mai ales dacă aceştia au încă o vârstă la care teribilismul este ceva cotidian, este să aleagă o motocicletă ale cărei per-formanţe să nu fie de top. Este recomandabil să înve-ţe să meargă pe motoare nu mai mari de 250 de cmc, măcar în primul an de con-dus, şi doar  apoi să treacă la o treptă superioară.Există producători pe piaţă care oferă motocicle-te cu performanţe ridicate, dar care pot fi setate prin răsucirea unui singur bu-ton în motociclete pentru începători. Aşadar, un în-cepător va putea cumpăra o motocicletă puternică, pe care sa o folosească numai la jumătate din ca-pacitatea ei în primă faza, iar apoi să nu mai fie ne-voit să o vândă şi să caute altceva mai puternic, totul rezolvându-se cu un singur buton.

Al doilea lucru esenţial pentru siguranţa pe şosele este purtarea unui echipa-ment de protecţie adecvat. De multe ori tinerii îşi cum-pără motociclete second-hand ale căror preţuri sunt de până la 3.000 de euro şi uită de costumul de protec-ţie care costă şi el pe undeva pe la 500 de euro. Asta chiar dacă acesta le poate salva viaţa în cazul unui accident.Chiar dacă aţi cumpărat o motocicletă adecvată ex-perienţei voastre şi un cos-tum de protecţie corespun-zător, tot mersul preventiv şi nerăsucirea la maximum a acceleraţiei vă pot ţine de-parte de evenimentele ne-plăcute. Iată cateva sfaturi preţioase:
- Nu veniţi cu motorul acasă dacă l-aţi cumpărat din alt oraş (rugaţi pe cine-va cu experienţă sau luaţi un papuc, o remorcă).- Mergeţi în locuri ne-circulate şi exersaţi frânări controlate (orici-ne poate să ac-

celereze, dar mai greu este să opreşti), de la viteze care cresc progresiv.
- Ţineţi un deget peste frână când circulaţi în oraş „just in case”, oricând poate ţâşni cineva dintre maşinile parcate.

- Aveţi grijă la zonele cu nisip, pietriş, umezeală, marcajele rutiere ude, ulei, zonele unde se lucrează, evitaţi să mergeţi noaptea sau pe ploaie.
- Nu staţi exact în spatele unei maşini, pe mij-locul benzii, nu vă uitaţi la sto-purile maşinii, 

poate nici nu funcţionează (trebuie să aveţi o vedere de ansamblu şi să observaţi ce este în faţa maşinii), adop-taţi o trasă defensivă din care să puteţi oricând ocoli şi circulaţi cu viteza care vă permite să opriţi oricând în siguranţă.
- Nu faceţi slalom cu motocicleta în trafic şi sem-nalizaţi mereu schimbarea direcţiei de mers.- Aruncaţi o scurtă pri-vire peste umăr când de-păşiţi, eliminând unghiul mort. Evitaţi pentru început oglinzile tuning care poate sunt mai frumoase, dar în care nu vezi nimic.- Verificaţi mereu mo-torul înainte de plecare în cursă: plăcuţe de frână, ca-uciucuri, piuliţe şi şuruburi, presiunea în pneuri.Şi, nu în ultimul rând, trebuie să conştientizaţi mereu că motorul nu l-aţi cumpărat pentru cei sau cele de la terasă, ci pentru voi, şi siguranţa voastră e cea mai importantă.

Sfaturi pentru motocicliştii începători
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Auto & Turism

Cum să îţi organizezi  vacanţa perfectă

Primul sfat pen-tru începători, este să aleagă o motocicletă ale cărei 
performanţe să nu fie de top

Maşina perfectă  pentru oraş  pagina 8-9

Ciprian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

De mai bine de 7 ani, admi-
nistraţia Ciuhandu se chinuie, 
fără succes, să reabiliteze Parcul 
Copiilor. Motivele invocate de 
executivul primăriei sunt mul-
te: ba că un proiect a fost oprit 
de fostul prefect Ovidu Drăgă-
nescu care l-a atacat în conte-

cios administrativ, ba că nu s-au 
găsit investitori interesaţi de un 
parteneriat public privat, ba că 
cel mai bine ar fi totuşi să fie 
un proiect finanţat din bugetul 
local. În spatele acestor motive 
oficiale stă, de fapt altul: şefii 
din două direcţii ale primăriei 
s-au certat pe marginea acestui 
obiectiv: Vasile Ciupa de la Me-
diu şi Aura Junie de la Dezvolta-

re. Asta după ce parcul a repre-
zentat mărul discordiei într-o 
altă celebră dispută din admin-
sitraţa locală, dintre Vasile Ciu-
pa şi Andrei Drăgilă, directoul 
de la Horticultura, care avea în 
administrare Parcul la vremea 
închiderii lui de către OPC în 
anul 2004. În tot acest timp, cei 
care suferă sunt copiii care nu 
au un loc de joacă şi respectiv 

părinţii şi bunicii lor, care deşi 
îşi plătesc la timp impozitele, 
nu au unde să îşi plimbe copi-
ii. Dincolo de nepăsarea execu-
tivului, un lucru e cert, nici de 
1 iunie 2010, cei mici nu vor 
putea să se joace în Parcul Co-
piilor. Poate în 2011? Sau 2012, 
când va fi an electoral?

Mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

Va mai rămâne 
domeniu public şi 
serviciu bugetar în 

România? 3

Cel mai important 
matematician al 

lumii trăieşte într-un 
bloc muncitoresc 16

Eugen  
Manole

Măi „politicienilor”, 
să vă ferească  

Dumnezeu să ne 
moară „capra”. 4

sport
Ioan Ovidiu Sabău  
renunţă la Timişoara
poli şi-a dat cu stângul în dreptul 
şi şi-a năruit şansele la titlu după 
ce a pierdut cu mediaşul.

Zilele cartierului iosefin

Kaufland iii se 
construieşte cu ajutorul 
primăriei Timişoara

Anchetă - pagina 5
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Monumentul neputinţei 
Administraţiei Ciuhandu
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Citeam cu surprindere despre 
oraşe sau ţări de vânzare. Luna 
trecută, de pildă, micul oraş Wa-
uconda din statul American Wa-
shington s-a vândut cu 360.000 
de dolari. Anterior, Bridgeville 
din California a fost vândut pe 
1,78 milioane de dolari în 2003, 
iar Albert, Texas a fost dat pe 2,5 
milioane de dolari. Am spune că 
aceştia sunt americanii. Totul de 
vânzare. Pe când la noi, în Euro-
pa… Ei, bine, şi la noi, în Europa 
ideea îşi face loc, spectaculos, 
dureros, chiar dacă (deocamdată) 
fără finalizarea cumpărăturii. 
Belgia a fost scoasă la licitaţie 
pe e-bay în 2007. Acţiunea s-a 
oprit la 10 milioane de euro, 
dar emoţiile au erupt mai tare 
decât vulcanul islandez de acum. 
În 2008, Letonia a fost ofertată 
miliardarului rus Roman Abra-
movici pentru minim 7,5 miliarde 
de euro, la cât se ridicau datoriile 
de ţară, iar mai recent câteva 
mii de letoni au invitat Suedia 
să „ocupe” ţara baltică, pentru 
a o salva de faliment. În aceste 
condiţii, soluţia pe care Germania 
i-a arătat-o Greciei, de a vinde 
insule pentru a scăpa de datorii 
nu mai pare atât de năstruşnică. 
Guvernul României merge pe 
aceeaşi logică: administraţiile pu-
blice pot fi declarate în faliment. 
Adică oraşele şi comunele mai 
puţin viabile, cu administratori 
care n-au găsit soluţii la proble-
mele curente, să tragă obloanele 
primăriilor, fără a mai aştepta 
ajutor de la stat. Încă din 2006 în 
presă apăreau informaţii despre 
posibilul faliment al administraţii-
lor locale, chiar şi la noi, în Timiş. 
Dar întotdeauna cunoscătorii 
regulilor au apreciat asemenea 
ştiri drept dovezi de frivolitate 
din partea jurnaliştilor care, nu-i 
aşa, fac orice ca să vândă un 
articol. Acum nu mai e vorba, 
însă, despre fantezii, exagerări 
jurnalistice sau dorinţă de a crea 
vâlvă cu orice preţ, ci despre o 
ameninţare lipsită de echivoc. 14 
din cele 98 de primării timişene 
pot intra în faliment. Fără milă, 
fără solidaritate din partea ce-
lorlalte autorităţi, fără ajutor de 
la sleitul buget central.   Retorica 
falimentului, care a pus stăpânire 
pe principalele tribune ale ţării, 
nu lasă loc de speranţă. Bugetul  
pentru salarii e prea mic. Bugetul 
pentru pensii este insuficient. Cel 
pentru asigurările de sănătate 
este, de multă vreme, în criză. Şi, 
loviţi de depresie, aproape că nu 
ştim către ce instanţă să privim 
pentru soluţii.  Optimismul, într-
un asemenea context, este cel 
puţin imprudent. Numai că la noi, 
în Banat, suntem obişnuiţi cu ide-
ea că zona este bogată, oamenii 
sunt harnici şi regulile sunt reguli. 
Cum să acceptăm, fie şi numai ca 
ipoteză, ideea că de pildă Lugojul 
Bredicenilor ar ajunge de vânza-
re? Iar dacă ajungem în acest sta-
diu, mai există cale de întoarcere? 
Va mai rămâne domeniu public şi 
serviciu bugetar în România?

Retorica  
falimentului

Mariana Cernicova
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Când doi se ceartă, Parcul 
Copiilor rămâne în paragină 
oana adamEsCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Parcul Copiilor este o rea-
litate îndepărtată pentru cei 
mai mulţi dintre noi şi „po-
veşti nemuritoare” pentru 
generaţia tânără care nu a 
apucat decât să vadă rugina 
şi gloria apusă a „celui mai 
deosebit parc ce flanchea-
ză Canalul Bega” după cum 
se exprimă şi edilii, iubitori 
de frumos, ai municipiului. 

Şase hectare şi jumătate de 
spaţiu verde şi mobilier de 
joacă pentru copii zac în ui-
tare de şapte ani, cât pe ce 
să atingă recordul de timp 
al deponeului Timişoarei, su-
blim, dar lipsind cu desăvâr-
şire şi la ora actuală. 

152 de ani de istorie
Parcul Copiilor a purtat 

iniţial denumirea împăratu-
lui Franz Iosef, fiind numit 
apoi Mihai Eminescu, după 

care Pionierilor, iar în pre-
zent se numeşte Ion Crean-
gă, deşi în extrasul de Carte 
Funciară încă mai poartă nu-
mele poetului.

Parcul a fost amenajat 
pentru întâia dată în anul 
1858, iniţial ca loc de prome-
nadă şi recreere. Mai apoi, 
parcul a fost pregătit şi s-a 
inaugurat cu ocazia Expozi-
ţiei Comerciale şi Industriale 
din anul 1891, care a ocupat 
o bună parte din acest parc. 

Abia în 1957 amplasamentul 
va fi dedicat copiilor, fiind 
finalizat după trei decenii de 
eforturi colective, cu fonduri 
minime şi dotat cu echipa-
mente de joacă specifice vre-
mii. 

Cea mai modernă zonă 
de joacă din românia 

Ultima transformare a 
avut loc în 1985, când Consi-
liul Judeţean al Organizaţiei 
Pionierilor a solicitat unui 

grup de arhitecţi, plasticieni 
şi elevi de la Arte, coordonaţi 
de arh. Mihai Corneliu Do-
nici, să elaboreze proiecte 
şi machete pentru reame-
najarea Parcului Pionierilor. 
S-au păstrat unele elemente 
vechi, precum toboganele, 
s-au creat unele intervenţii 
majore: trenuleţul, tunelul 
cu surprize, bazinul pentru 
hidrobiciclete, dealul cu 
cetate de lemn şi teleferic, 
debarcaderul, amfiteatrul 

natural, Aleea Matematicii, 
labirintul oglinzilor, pistă 
pentru carturi cu pedale, te-
ren de sport şi mese de ping-
pong. Multe dintre jocuri au 
fost inovaţii absolute, pre-
cum: labirintul spaţial, uşi 
rotitoare, piramida-labirint 
etc, toate acestea dând am-
plasamentului din Timişoara 
titlul de cea mai modernă 
zonă de joacă din ţară. 

În august 2003, în urma 
controlului efectuat de că-

tre Oficiul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 
Timiş, este oprită exploa-
tarea echipamentelor de 
joacă pentru copii, care nu 
erau autorizate ISCIR, con-
form Hotărârii 1102/2002. 
În acea vreme întreţinerea 
parcului era concesionată 
SC Horticultura SA, prin 
HCL 149/2000, ei revenin-
du-i sarcina remedierii 
situaţiei, întrucât în patri-
moniul societăţii figurau 
mijloacele fixe ale parcului. 

şase ani de... geaba
În anul 2004, în urma 

unui nou control, Autori-
tatea Naţională pentru Pro-
tecţia Consumatorilor a dis-
pus închiderea parcului şi 
blocarea tuturor jocurilor, 
iar ca urmare a „defectuoa-
sei admnistrări” a societăţii, 
primăria a preluat terenul 
şi vegetaţia din prima zi a 
anului 2005. Şi acest an s-a 
dovedit fatidic, întrucât  sis-
temele de blocare a jocuri-
lor au fost forţate şi au avut 
loc accidentări ale copiilor, 
astfel încât Horticultura a 
fost somată pentru demon-
tarea jocurilor şi eliberarea 
amplasamentului în regim 
de urgenţă. Nici acest lucru 
nu s-a întâmplat, iar AGA 
societăţii a respins propu-
nerea primăriei de a preda 
acesteia mijloacele fixe. 

mărul discordiei
Prin Hotărârea Consi-

liului Local nr. 342/2006 
s-a aprobat Studiul de Fe-
zabilitate „Reamenajarea 
şi modernizarea Parcului 
Copiilor din municipiul Ti-
mişoara” întocmit de Aghi 
Proiect” SRL, iar prin HCL 
199/2007 s-a aprobat înche-
ierea unui contract de asoci-
ere în participaţiune pentru 
reamenajarea şi moderniza-
rea Parcului Copiilor „Ion 
Creangă”. Deşi greoi, cu 
câte o hârtie pe an, lucruri-
le păreau să meargă... până 
la intervenţia prefectului de 
atunci, Ovidiu Drăgănescu, 
care a atacat în instanţă 
HCL 362/2007, pe motiv că 
s-ar fi redus suprafaţa verde 
din parc şi că la mijloc ar fi 
şi niscaiva interese imobi-
liare. Curtea de Apel Timi-
şoara a anulat acea hotărâre 
printr-o sentinţă definitivă 
şi irevocabilă, astfel că lu-
crările de reabilitare au fost 
sistate. Contractul cu soci-
etatea privată a căzut şi s-a 
purces la un nou studiu de 
fezabilitate în anul 2009, 
de data aceasta cu firma 
germană SC Fagus GMBH, 
totodată, frâiele parcului 
scăpând din mâinile Direc-
ţiei de Mediu şi trecând la 
biroul Direcţiei de Dezvolta-
re. Designul nemţesc părea 
frumos, astfel că în luna 
martie a acestui an consiliul 
local a aprobat proiectului 
din bugetul local 4,5 mili-
oane de lei şi a promis inau-
gurarea parcului la 1 iunie... 
Dar care an?!?!

Cristian Dobrescu
Economist 
„Fiul meu poate spune 
ce vrea, pistă de role şi 
biciclete, leagăne, tobo-
gane, nimic mai mult, 
un loc pentru copii să 
îşi consume energia. 
Timişoara are cel mai 
slab primar din Româ-
nia. După revoluţie, 
Timişoara era unul din 
cele mai frumoase şi cu 
potenţial oraşe din ţară, 
acum e pe ultimele 
locuri. Spun aceste 
lucruri pentru că eu 
călătoresc foarte mult 
în ţară şi am văzut cum 
se dezvoltă alte oraşe 
pe când Timişoara 
stagnează.“

Lidia Laza
Director Vânzări 
„Suntem foarte aproape 
de Ungaria, unde oame-
nii ştiu să îşi valorifice 
orice lucru mărunt care 
îl au, pot da exemplu 
băile de la Orosháza 
unde este deosebit 
de frumos, iar noi nu 
suntem în stare să 
renovăm un parc. Par-
cul Copiilor trebuia să 
fie o prioritate, e păcat 
de locul acela care stă 
de atâţia ani.“

Oana Bota
Sociolog 
„De mică am locuit 
în Timişoara şi m-am 
bucurat de Parcul Co-
piilor. De şase ani sunt 
plecată de aici, acum 
sunt mamă şi mi-am 
adus copiii în oraşul 
în care am crescut. 
Vrem să ne plimbăm, 
să ne relaxăm, dar 
sunt foarte puţine 
parcuri în Timişoara. 
Parcul Copiilor a fost 
atât de frumos pentru 
noi, dar pentru copiii 
noştri poate nici nu va 
exista.“

Ovidiu Ciuhandu, consilier local PDL
„După o foarte lungă 

perioadă de dispute între 
consilierii locali şi execu-
tiv, s-a ajuns la o înţelege-
re şi s-a iniţiat o hotărâre 
de consiliu local prin care 
se dorea un parteneriat 
public privat. După doi 
ani în care nu s-a întâm-
plat nimic, între 2006 şi 
2008, perioadă în care nu 
a venit nici un investitor, 
executivul şi-a dat seama 
de gafa făcută şi s-a iniţiat 
un nou proiect de hotărâ-
re prin care am aprobat un 
nou studiu de fezabilitate 
pentru parcul respectiv. 
Nu a trecut mult timp şi a 
apărut doamna Junie, spu-
nând că dânsa se ocupă de 
viitorul parc al copiilor şi 
că studiul de fezabilitate 
pe care noi l-a amprobat 
în plen este un kitch şi 
că ar fi bine să facem un 
nou proiect. Am constatat 
că noul document era, de 
fapt, tot studiul vechi, cu 

nişte îmbunătăţiri. Acum 
am înţeles că doamna ar-
hitectă solicită consiliului 
local o sumă de bani, 14 
000 de euro, ca şi drepturi 
de autor pentru ca stu-
diul să poată fi folosit la 
proiectul tehnic. De fapt, 
eu cred că doamna arhi-
tect a crezut că tot ea se 
va ocupa şi de proiectul 
tehnic, spunându-şi că nu 
contează că o să câştige 
bani puţini la studiu. Dar 

acest lucru nu se putea în-
tâmpla fără o licitaţie, iar 
femeia a mai cerut bani, 
sub această formă a drep-
turilor de autor. Astfel, în 
acest moment suntem din 
nou blocaţi. Dacă executi-
vul nu a reuşit să realizeze 
acest mic, dar important 
proiect, îmi pun mari sem-
ne de întrebare în privinţa 
capacităţii de a implemen-
ta alte proeicte mult mai 
mari. Toate acestea dove-
desc o necorelare, o neîn-
ţelegere, o luptă internă 
la nivelul municipalită-
ţii între două direcţii ale 
executivului primăriei, şi 
anume între direcţia de 
mediu condusă de Vasile 
Ciupa, susţinătorul primu-
lui studiu de fezabilitate şi 
direcţia de dezvoltare con-
dusă de Aura Junie, adepta 
studiul făcut de arhitecta 
germană. Iată de ce merge 
aşa cum merge adminsi-
traţia Ciuhandu.“

PUBLICITATE

„Acum câţiva ani a fost 
un studiu de fezabilitate 
pentru Parcul Copiilor fă-
cut de Direcţia de Mediu. 
Era un proiect pentru un 
parteneriat public privat, 
dar, cum se cunoaşte, a 
fost atacat în contencios 
de fostul prefect şi a ie-
şit din discuţie. De anul 
trecut s-a făcut un nou 
studiu de fezabilitate. În 
acest sens am angajat o 
arhitectă din Germania 
cu un curriculum impre-
sionant, ale cărei proiecte 
peisagistice se găsesc pes-
te tot în Europa. Preţul 
studiului de fezabilitate 
a fost rezonabil, 14.000 
de euro. Ne-ar fi făcut şi 
proiectul pentru un preţ 
competitiv, dar când a vă-
zut ce bătaie de cap are cu 
birocraţia de la noi pen-
tru obţinerea diverselor 
avize şi, ţinând seama şi 
de valoarea totală la care 
s-ar fi ridicat lucrarea, a 
dublat suma cerută drept 
onorariu. Aşa că, în acest 
caz, nu ne-a rămas altce-
va de făcut decât să or-
ganizăm o nouă licitaţie 
care va avea loc în urmă-
toarele 14 zile. Deoarece 
studiul de fezabilitate 

este destul de elaborat, cu 
o viziune clară a ceea ce 
ar fi însemnat proiectul, 
o să solicităm firmei care 

va câştiga licitaţia să res-
pecte reperele trasate de 
acest studiu. Cât despre 
întrebarea dacă intrarea 
în parc va fi cu taxă sau 
fără, eu nu vă pot spune. 
Altul este departamentul 
ce se va ocupa de asta. 
Din punctul meu de ve-
dere, am propus şi ca acel 
gard împrejmuitor să dis-
pară, dar nu hotărăsc eu. 
În noul proiect sunt pre-
văzute mai multe locuri 
de joacă, dar şi un spaţiu 
de promenadă şi recreere 
pentru adulţii care vin în 
parc însoţiţi sau nu de co-
pii.” 

Aura Junie, director Direcţia de Dezvoltare

„Pe mine să nu mă 
întrebaţi de Parcul Copi-
ilor. De Parcul Copiilor 
se ocupă doamna Junie 
de la Direcţia de Dezvol-
tare. Pe dumneaei să o 
întrebaţi care e situaţia 
cu studiul de fezabilitate, 
cu proiectul tehnic, când 
trebuia să fie ele gata. Pe 

mine nu mă mai intere-
sează subiectul. Direcţia 
de Mediu se va ocupa 
doar de verificarea pune-
rii în practică a proiec-
tului, atunci când el va 
demara. Vă rog nu insis-
taţi, că nu vă răspund la 
întrebări legate de Parcul 
Copiilor.”

Vasile Ciupa, director Direcţia de Mediu

Toate intrările în Parcul Copiilor sunt în acest moment sudate

Ce a mai rămas din chioşcul din parc Celebrul tunel prin care odinioară trecea trenuleţul Camera oglinzilor şi labirintul sunt doar o amintire



13 - 19 MAI 2010, nr 1014 I Opinia TimişOarei
SăpTămânal independenT I 5

Eugen Manole

Manole Zice...

anCheTăaCTualiTaTe

GHEorGHE ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

În timp ce domeniul public 
este tot mai sărac în parcele de 
teren intravilan ce pot intra în 
circuitul construcţiei de locu-
inţe sociale, la nivelul Primă-
riei Timişoara se manifestă o 
atenţie cu totul deosebită faţă 
de cererile cu caracter imobili-
ar venite din partea marilor re-
taileri de pe piaţa românească. 
Iar când aceste companii au şi 
relaţii de afaceri cu rudele mai-
marilor din Primărie, atunci 
birocraţia dispare ca prin 
farmec, iar avizele favorabile 
devin o simplă formalitate. În 
această situaţie se află retaile-
rul german Kaufland, care, în 
această perioadă, duce o inten-
să muncă de lobby pentru ca 
Primăria Timişoara să-i cedeze 
o parcelă de teren în suprafaţă 
de 4.300 mp, în Calea Buziaşu-
lui, necesară pentru accesul în 
parcarea viitorului magazin ce 
va fi construit în acea zonă. În 
condiţiile în care arhitectul cu 
care lucrează Kaufland în Ro-
mânia este nimeni altul decât 
George Ciuhandu, fiul prima-
rului Timişoarei, alocarea fâşi-
ei de teren public care ar lega 
Calea Buziaşului de bulevardul 
Liviu Rebreanu, chiar la limita 
zonei pe care se va ridica su-
permarketul Kaufland, devine 
o problemă de familie ce, pro-
babil, se va rezolva favorabil...

Construirea unui  
Kaufland va falimenta 
micii comercianţi

Înainte ca alocarea suprafe-
ţei de teren către Kaufland să 
facă obiectul unei dezbateri în 
Consiliul Local, cererea în dis-
cuţie, alături de argumentaţia 
tehnică, trebuie să fie avizată 
de responsabilii din Primărie 
şi comisiile de specialitate. Nu-
mai că, deocamdată, proiectul 
construirii unui supermarket 
în zona Buziaşului este com-
bătut de micii comercianţi 
din zonă, care-şi văd afacerile 
falimentate de iminenta sosire 
a retailerul german.  „Nu ştiu 
ce interese sunt la nivelul Pri-
măriei, însă nu este posibil ca 

acest Kaufland să beneficieze 
de atâta sprijin din bani pu-
blici. Aţi văzut, în Circumva-
laţiunii, după ce s-a construit 
unitatea de pe Gheorghe La-
zăr, cei din Primărie au sărit 
imediat şi au modificat strada 
şi regulile de circulaţie pentru 
a facilita intrarea la magazin. 
În cazul în care la intersecţia 
din Calea Buziaşului se va con-
strui Kaufland III, aşa cum se 
discută, toate afacerile noastre 
vor intra la apă. Aşa sprijină 
Ciuhandu, pe care l-am votat, 
micii investitori privaţi? Îi bagă 
în faliment!?“ ne-a declarat pa-
tronul unei unităţi alimentare 
din zona sensului giratoriu 

din Calea Buziaşului. Acesta a 
previzionat că, în cazul în care 
secretarul Cojocari va refuza să 
semneze, ar putea fi trimis în 
concediu, ca de obicei, iar pro-
blema rezolvată de oamenii 
din subordine. În timp ce pe 
pagina de internet a Primăriei 
Timişoara, PUD-ul de la inter-
secţia Calea Buziaşului cu bu-
levardul Liviu Rebreanu apare 
având în centru acest spaţiu 
comercial de interes public, re-
prezentanţii Kaufland spun că 
nu se ştie nimic despre o even-
tuală extindere. „Sincer să vă 
zic, nu ştiu dacă ne vom extin-
de anul acesta. Circulă zvonuri 
despre Kaufland III sau IV în 

Timişoara, însă numai cei de 
la Expansiune, de la Bucreşti, 
vă pot da mai multe lămuri”, 
ne-a explicat şeful de tură de 
la Kaufland I Timişoara. Mult 
mai ermetici în legătură cu 
acest subiect s-au dovedit a fi 
reprezentanţii Kaufland de la 
Bucureşti, de la Departamen-
tul Extinderi. „Nu pot să vă 
dau eu asemenea informaţie. 
Sunaţi la centrală şi poate vă 
ghidează colegii mei în altă 
parte, la cineva care ştie”, ne-a 
pasat unul dintre angajaţii de 
la Extindere. În schimb, de 
pe site-ul companiei am aflat 
că, în România, Kaufland ca-
ută să cumpere suprafeţe de 

teren mai mari de 8.000 mp, 
construite sau neconstruite, 
plasate în zone centrale favo-
rabile sau la periferice, care să 
acopere o arie de minin 60.000 
de locuitori, pentru construcţii 
comerciale. „Aşteptăm cu inte-
res contactul dumneavostră”, 
sună mesajul mobilizator din 
finalul anunţului.

Deşi la nivelul funcţionari-
lor din Primărie se vorbeşte în 
şoaptă despre presiunile făcute 
pe diferite căi pentru alocarea 
celor 4.300 mp de teren către 
Kaufland, în concesiune sau 
chiar vânzare, şefii principa-
lelor departamente refuză să 
discute despre acest lucru sau 

neagă ideea că cineva ar forţa 
lucrurile. „Ştiu că există o ce-
rere din partea celor de la Ka-
ufland pentru primirea unui 
teren acolo, în Calea Buziaşu-
lui, ca să poată ajunge în par-
care. Nu avea viza de legalitate 
a Compartimentului Juridic şi 
nici documentaţia de rigoare 
în spate, aşa că am dat-o înapoi. 
Încă nu s-a întors la noi, la Patri-
moniu. Oricum, indiferent de 
ce se întâmplă prin Primărie, 
tot Consiliul Local va trebui să 
se pronunţe asupra acestei pro-
bleme. Dacă cineva a spus că se 
fac presiuni asupra mea pentru 
a soluţiona această problemă, 
vă spun că nu este adevărat. 
Poate să fie vorba despre orici-
ne, dacă nu este un act care să 
îndeplinească toate criteriile de 
legalitate pentru a fi aprobat, 
nu poate fi avizat de noi. O să 
mă uit mâine peste dosar”, 
ne-a declarat Nicuşor Miuţ, di-
rectorul Direcţiei Patrimoniu 
din cadrul Primăriei Timişoara. 
Cum era de aşteptat, secretarul 
Ioan Cojocari ne-a garantat că 
nu ştie nimic despre cererea 
în discuţie: „Nu ştiu despre ce 
este vorba. Eu sunt în concediu 
până luni! Nu o să-mi stric eu 
concediul pentru a face verifi-
cări despre acest aspect. Efectiv, 
nu am auzit nimic despre vreo 
asemenea cerere de teren din 
partea Kaufland”, ne-a precizat, 
scurt, secretarul Primăriei, Ion 
Cojocari. În schimb, ideea con-
struirii unui supermarket pe 
terenul situat la intersecţia Căii 
Buziaşului cu Liviu Rebreanu 
ne-a fost confirmată chiar de ar-
hitectul care a executat PUZ-ul. 
„Nu ştiu nimic despre demer-
surile care se fac la Primărie 
pentru alocarea unui teren în 
acea parte a oraşului. Cred că 
ştiu alţii mai bine despre ce e 
vorba! Eu m-am ocupat, acum 
câţiva ani, de realizarea PUZ-ul 
în acea zonă, şi ştiu că la acea 
vreme terenul era cumpărat de 
Lidl (divizia Lidl & Schwartz din 
care face parte şi Kaufland n.n.). 
De atunci nu mai ştiu nimic de 
ce s-a întâmplat acolo”, spune 
arhitectul care a realizat planul 
urbanistic de zonă, Georgeta 
Trâmbiţaş.

PUBLICITATE

Kaufland III se construieşte  
cu ajutorul Primăriei Timişoara

Ştie cineva care-i istoricul 
expresiei „Să moară şi capra 
vecinului”?! Mă tot gândesc, 
de ce capra? De ce nu porcul 
sau cocoşul sau vaca vecinu-
lui?! Într-un final, am încercat 
să găsesc latura logică şi 
mi-am dat seama că poporul 
român, prin excelenţă şi prin 
mila lui Dumnezeu, este un 
popor de capre! Noi, poporul, 
stăm „capră” la toţi: la FMI, 
la guvernanţi, la autorităţile 
locale etc.
Vine piticu’, şefu’ lu’ Costi-CJT, 
şi vrea el, c-a zis FMI-ul, să 
impoziteze bonurile de masă, 
să taie alocaţia copilului şi să 
dea la toate femeile 6 milioa-
ne pe lună după ce nasc. Măi 
„politicienilor”, de ce nu „dez-
umflaţi” investiţiile? De ce în 
România cheltuielile bugetare 
sunt de trei ori mai mari decât 
în alte state comunitare? De 
ce nu începeţi prin puterea 
exemplului personal?
Printr-un simplu exerciţiu de 
imaginaţie, facem un studiu de 
caz: mă duc la Prefectură şi-i 
sparg geamul lui Păcală, par-
don, Băcală, în semn de protest 
faţă de politica de impozitare 
şi reducerea salariilor. Vine 
poliţistul şi mă amendează? 
Mă amendează pentru că am 
protestat şi în interesul lui?! Aţi 
înţeles şmecheria? Amândoi 
suntem nişte „capre”, amândoi 
avem de suferit din cauza mă-
surilor adoptate de guvernul 
Boc, amândoi stăm „capră”, e 
drept, în ordine descrescătoare!
Un alt(fel) de epilog.
În timp ce noi făceam mici 
şi grătare, de 1 Mai, grecii 
dădeau foc la scutieri în centrul 
Atenei!
Măi „politicienilor”, să vă fe-
rească Dumnezeu să ne moara 
„capra” şi/sau să nu mai vrem 
să stăm „capră”!

Să moară şi  
capra vecinului

alina sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Vara lui 2010 aduce cele 
mai proaste veşti de după ’90 
pentru români: scăderi de le-
furi la bugetari, de pensii, de 
ajutor de şomaj, scăderi de 
indemnizaţii pentru mămici, 
şomaj în creştere, investiţii 
puţine, datorii mari, locuri de 
muncă tot mai puţine.

Preţul negocierilor cu Fon-
dul Monetar Internaţional 
(FMI) va fi plătit de români cu 
începere din iunie, în prag de 
vară şi de concedii. Măsurile 
anunţate pentru a se reduce 
cheltuielile sistemului public 
sunt următoarele: o reducere 
cu 25% a veniturilor pentru 
toţi angajaţii din sectorul 
public; o reducere de 15% a 
pensiilor inclusiv pentru in-
valizi, veterani şi văduve de 
război, foşti deţinuţi politici, 
deportaţi şi soţul supravie-
ţuitor pensionar; reducerea 
subvenţiilor pentru încălzi-
re; impunerea de impozite 
pentru tichetele de masă, 
drepturile de autor, venituri-
le din câştigurile de capital; 
introducerea unui impozit 
pe cifra de afaceri pentru dis-
tribuitorii de medicamente; 
eliminarea celui de-al 13-lea 
salariu pentru bugetari. Dacă 
aceste noi impozite nu vor 

fi aplicate din 1 iunie, nu va 
mai exista scăpare din 1 iulie. 
Cealaltă variantă pe care a 
mai discutat-o Guvernul Boc 
cu reprezentanţii FMI a fost 
de majorare semnificativă a 
principalelor taxe, respectiv 
cota unică şi TVA. 

Co-plata serviciilor medi-
cale este un alt punct negoci-
at cu FMI. Consultaţiile medi-
cului de familie vor fi taxate 
cu 5 lei, iar pentru vizitele la 
domiciliu în afara programu-
lui de lucru de 7 ore taxa va fi 
15 lei. Consultaţia la medicul 
specialist din ambulatoriu va 
fi plătită cu 10 lei, iar consul-
taţia la medicul specialist în 
afara programului de lucru 
va fi taxată cu 20 lei. Tot din 
1 iunie, Guvernul va înghe-
ţa pensionările anticipate. 
Pensiile de invaliditate vor fi 
acordate numai dacă au fost 
aprobate în prealabil de echi-
pe de evaluare medicală din 
Ministerul Muncii.

Un proiect de ordonanţă 
de urgenţă privind reduce-
rea cheltuielilor sociale mai 
prevede şi stoparea acordării 
de trusouri pentru nou-năs-
cuţi şi alocarea celor 200 de 
euro pentru constituirea fa-
miliei. Creşterea natalităţii 
nu va mai fi încurajată, din 
moment ce indemnizaţia de 
creştere a copilului ar putea 

reveni la suma 
de 600 de lei. 
Acum, suma 
acordată este 
de 85% din me-
dia venitu-
rilor pe 
ultimele 
12 luni. 
În peri-
oada ur-
mătoare, 
pensio -
narii pot 
să îşi ia 
gândul 
şi de la 
biletele 
de tra-
tament, 
care ur-
mau să fie 
contractate prin Casa de 
Pensii. Acul pentru cojocul 
angajaţilor din companiile la 
care statul este acţionar ma-
joritar şi care scăpau de redu-
cerile de 25% ar putea fi plata 
unei taxe de solidaritate.

Sindicaliştii au de lucru
Bugetarii din Timiş cer 

demisia Guvernului şi nu 
acceptă punerea în aplicare 
a măsurilor de reducere a le-
furilor cu 25% sau a locurilor 
de muncă. „Trebuie să exis-
te o negociere cu salariaţii, 
altfel, totul este ilegal. Buge-

t a -
r i i , 
oricum, 
au pier-
dut deja 
mult din 
venituri , 
iar nemul-
ţumirea lor 
este foarte 
mare”, spune 
Ştefan Gogo-
şanu, liderul 
filialei Timiş 
a Cartel Alfa.

Vara vrajbelor sociale

Locaţia noului  
supermarket este între 
bld Liviu Rebreanu  
şi Calea Buziaşului 

Aici urmează să fie construit un nou magazin Kaufland

Nu ştiu despre ce este 
vorba. Eu sunt în con-
cediu până luni! Nu o 
să-mi stric eu concediul 
pentru a face verificări 
despre acest aspect. 
Efectiv, nu am auzit 
nimic despre vreo ase-
menea cerere de teren.

ioan Cojocari
secretarul Primăriei Timişoara

Ştiu că există o cerere 
din partea celor de la 
Kaufland ca să poată 
ajunge în parcare. Nu 
avea viza de legalitate a 
Compartimentului Juri-
dic şi nici documentaţia 
de rigoare în spate, aşa 
că am dat-o înapoi.

Constantin nicuşor miuţ
directorul Direcţiei Patrimoniu

PUBLICITATE

PUBLICITATE

alina sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Final previzibil pentru ti-
nerii care au înfăptuit cea mai 
şocantă crimă din Timişoara 
din ultimii ani. Judecătorul 
Mircea Creţu de la Tribunalul 
Timiş a decis, marţi, pedeapsa 
pentru cei doi foşti studenţi 
de la Medicină care au ucis un 
bărbat de etnie romă, în ca-
mera căminului studenţesc, 
în vara anului trecut. 16 ani 
vor sta după gratii Carmen 
Bejan şi Sergiu Florea pentru 

că l-au ucis şi l-au tranşat, în 
iulie 2009, pe Trifu Schrott, 
un bărbat de 65 de ani, lider 
al comunităţii rome. Schrott a 
mers în camera de cămin de 
la Universitatea de Medicină 
pentru a face sex pe bani cu 
Bejan, dar a sfârşit, în bucăţi, 
într-un sac, aruncat în portba-
gajul maşinii sale. Procurorul 
de caz a cerut pedeapsa maxi-
mă, 20 de ani de închisoare, 
în timp ce avocaţii tinerilor 
au cerut pedepse mai mici 
sau chiar achitarea. Bejan şi 
Florea au fost găsiţi vinovaţi 

de omor şi de profanare de ca-
davre. Avocaţii celor doi tineri 
au decis să înainteze recurs la 
Curtea de Apel Timişoara. 

În pledoaria pe care a ţinut-
o în faţa instanţei Tribunalu-
lui Timiş, procurorul Simona 
Vandici-Dobra a afirmat că, în 
baza probelor administrate în 
acest dosar, a cerut pedeapsa 
maximă prevăzută de lege 
atât pentru acuzaţia de omor, 
care este de 20 de ani de închi-
soare, cât şi pentru acuzaţia 
de profanare de cadavre, care 
este de trei ani de închisoare.

Pedepse pentru criminalii de la UMF

Carmen Bejan Sergiu Florea
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În ultimii 6 ani, bugetul 
de investiţii al Adminstra-
ţiei Bazinale de Apă Banat 
(fostă Direcţia Apelor Banat) 
a atins o cifră astronomică. 
Este vorba despre peste 850 
de milioane de lei noi. Suma 
reprezintă, de exemplu, 
aproape jumătate din va-
loare fondurilor structurale 
disponibile Regiunii Vest 
prin Programul Operaţional 
Regional sau de două ori şi 
jumătate valoarea bugetu-
lui pe anul 2010 al Consiliu-
lui Judeţean Timiş. 

Bugetul de la Ape este cu 
atât mai uluitor, cu cât, de 
obicei Timişul este văduvit 
când vine vorba de alocări 
bugetare de la Bucureşti. 
Directorul general de la 
Aministraţia Bazinală de 
Apă Banat, Titu Bojin, ex-
plică cum a reuşit să atra-
gă aceste fonduri în vestul 
ţării: „Am reuşit, împreună 
cu colectivul pe care îl con-
duc de 10 ani, să ne creăm 
o relaţie bazată pe seriozi-
tate cu tot ceea ce înseam-
nă organele administraţiei 
locale, centrale, cu minis-
terul şi cu organismele in-
ternaţionale de finanţare, 
organisme care sunt Banca 
Mondială, Banca de Dezvol-
tare a Comunintăţii Euro-
pene şi Banca Europeană 
de Investiţii. În plus, am 
fost sprijinit de toate par-
tidele politice, nu vreau să 
uit pe nimeni, dar vreau să 
amintesc în primul rând 
sprijinul pe care l-am pri-
mit în permanenţă de la 
Ilie Sârbu în postura lui de 
ministru şi de conducător 
al Ministerului Mediului, 
când au fost aprobate o se-
rie de proiecte care se deru-
lează în acest moment. Un 
aport şi un sprijin extraor-
dinar a fost în perioada în 
care era ministru domnul 
Sorin Frunzăverde de la 
Caraş Severin, care, de ase-
menea, a sprijinit Direcţia, 
sprijin pe care îl avem şi la 
ora actuală. Ar fi corect să 

spun că lucrurile au mers la 
fel de bine şi de la nivelul 
administraţiei locale, înce-
pând cu preşedintele Con-
siliului Judeţean, prefectul 
judeţului şi primarul muni-
cipiului Timişoara.”

Canalul Bega  
navigabil din iulie

Pe lângă lucrările de pro-
tejare împotriva inundaţi-
ilor, o investiţie importan-
tă pentru judeţ şi mai ales 
pentru Timişoara, o consti-
uie decolmatarea canalului 
Bega, de la Uzina de Apă şi 

până la Sânmihai. Valaorea 
totală a acestui proiect este 
de 17 milioane de euro. 
Odată finalizate lucrările, 
canalul Bega ar putea deve-
ni un adevărat „Bulevard” 
pe care se va putea circula 
cu diferite ambarcaţiuni. 
Printre acestea se vor numă-
ra şi două vaporaşe care ur-
mează să fie cumpărate de 
primărie. Bojin susţine că 
în iunie se va forma o echi-
pă de lucru cu reprezen-
tanţi de la Ape, Primăria Ti-
mişoara, Consiliul Judeţean 
Timiş şi Căpitania Portului, 

care va inspecta Canalul 
Bega şi va stabili locuri 
pentru debarcadere şi zo-
nele pe unde vor întoarce 
vaporaşele. Aceeaşi comi-
sie va elabora şi un regula-

ment care trebuie respectat 
de toţi cei care vor dori să 
navigheze cu barca sau jet-
ski-ul pe Bega: „Vom hotărî 
împreună care va fi zona de 
încercare pentru cei care au 
pasiunea skijeturilor, vom 
stabili un program pentru 
a fi anumite ore de linişte 
pentru cei care locuiesc pe 
malurile canalului Bega. Eu 
sunt convins că vom găsi o 
formulă care va fi pe placul 
tuturor, dar cu un control 
şi o disciplină foarte rigu-
roasă care să nu creeze pro-
bleme”, a mai spus Bojin.

6 I eConomiC

Investiţii de peste 200 de milioane 
de euro la Apele Române Banat

Impozite  
şi taxe locale

Radu Nicosevici

Primarul Municipiului 
Timişoara – Domnul Ghe-
orghe Ciuhandu, prin Re-
feratul nr. IF2010-003078 
din 14.04.2010, iniţiază 
un proiect de hotărâre 
pentru majorarea în anul 
2011 a taxelor şi impo-
zitelor locale.Totodată, 
ne propune introducerea 
unei noi taxe: taxa de 
habitat.
Conform standardului 
unui oraş de 5 stele 
– democrat şi transpa-
rent – Primăria iniţiază 
o dezbatere publică pe 
acest proiect de hotă-
râre de Consiliu Local, 
la care invită cetăţenii, 
contribuabilii şi alegă-
torii timişoreni. Absolut 
impecabil!
Nu avem, din păcate, 
spaţiu suficient ca să 
dezbatem acum conţinu-
tul proiectului, de aceea, 
va rog să participaţi la 
dezbaterea organizată joi, 
orele 16, în sediul Primă-
riei Timişoara.
Dar cum să intervenim? 
Cred că noi cetăţenii, 
contribuabilii şi alegătorii 
timişoreni ne-am scotoci 
în buzunare pentru nişte 
taxe şi impozite mai mari 
dacă ni s-ar explica – pe 
înţelesul nostru – ce 
destinaţie au aceşti bani, 
ce se face cu ei. Oriunde 
în lumea civilizată, atunci 
când organizezi o
asemenea dezbatere, se 
prezintă în faţa contribu-
abililor motivaţia iniţiati-
vei, însoţită de o analiză 
a veniturilor prognozate 
şi a cheltuielilor estima-
te. Altfel dezbaterea este 
formală, iar transparenţa 
este mimată.
Pentru ce dăm banii? 
Cum vom beneficia noi de 
rezultatul cheltuirii lor? 
Acestea sunt întrebările 
pe care ni le punem.
Daca am şti, am veni în 
dezbatere cu propuneri 
pertinente, poate cu 
costuri mai mici. Şi atunci 
dezbaterea publică nu ar 
mai fi formală.
De ce nu primim aceste 
informaţii? De ce rezulta-
tul dezbaterii nu ajunge 
la consilierii locali, repre-
zentanţii noştri?
Nu ne pricepem noi sau 
Primăria crede ca nouă 
nu ne pasă de Timişoara?

Decolmatarea canalului Bega între Uzina de Apă şi Sânmihai se va finaliza în luna iulie

Vaporaşul „Pelicanul“ va putea naviga din nou pe Bega

Călin CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Tot mai mulţi tineri aleg 
în ultimul timp motocicle-
ta, în detrimentul maşinii. 
Lucrul acesta se întâmplă 
în majoritatea cazurilor 
pentru că tinerii şoferi sunt 
dornici să experimenteze 
adrenalina produsă de vi-
teză, cu un buget mult mai 
mic faţă de cel necesar pen-
tru o maşină cu aceleaşi 
performanţe.

Primul sfat pentru şofe-
rii începători, mai ales dacă 
aceştia au încă o vârstă la 
care teribilismul este ceva 
cotidian, este să aleagă o 
motocicletă ale cărei per-
formanţe să nu fie de top. 
Este recomandabil să înve-
ţe să meargă pe motoare 
nu mai mari de 250 de cmc, 
măcar în primul an de con-
dus, şi doar  apoi să treacă 
la o treptă superioară.

Există producători pe 
piaţă care oferă motocicle-
te cu performanţe ridicate, 
dar care pot fi setate prin 
răsucirea unui singur bu-
ton în motociclete pentru 
începători. Aşadar, un în-
cepător va putea cumpăra 
o motocicletă puternică, 
pe care sa o folosească 
numai la jumătate din ca-
pacitatea ei în primă faza, 
iar apoi să nu mai fie ne-
voit să o vândă şi să caute 
altceva mai puternic, totul 
rezolvându-se cu un singur 
buton.

Al doilea lucru esenţial 
pentru siguranţa pe şosele 
este purtarea unui echipa-
ment de protecţie adecvat. 
De multe ori tinerii îşi cum-
pără motociclete second-
hand ale căror preţuri sunt 
de până la 3.000 de euro şi 
uită de costumul de protec-
ţie care costă şi el pe undeva 
pe la 500 de euro. Asta chiar 
dacă acesta le poate salva 
viaţa în cazul unui accident.

Chiar dacă aţi cumpărat 
o motocicletă adecvată ex-
perienţei voastre şi un cos-
tum de protecţie corespun-
zător, tot mersul preventiv 
şi nerăsucirea la maximum 
a acceleraţiei vă pot ţine de-
parte de evenimentele ne-
plăcute. Iată cateva sfaturi 
preţioase:

- Nu veniţi cu motorul 
acasă dacă l-aţi cumpărat 
din alt oraş (rugaţi pe cine-
va cu experienţă sau luaţi 
un papuc, o remorcă).

- Mergeţi în locuri ne-
circulate şi exersaţi frânări 
controlate (orici-
ne poate să ac-

celereze, dar mai greu este 
să opreşti), de la viteze care 
cresc progresiv.

- Ţineţi un deget peste 
frână când circulaţi în oraş 
„just in case”, oricând poate 
ţâşni cineva dintre maşinile 
parcate.

- Aveţi grijă la zonele 
cu nisip, pietriş, umezeală, 
marcajele rutiere ude, ulei, 
zonele unde se lucrează, 
evitaţi să mergeţi noaptea 
sau pe ploaie.

- Nu staţi exact în spatele 
unei maşini, pe mij-

locul benzii, nu 
vă uitaţi la sto-
purile maşinii, 

poate nici nu funcţionează 
(trebuie să aveţi o vedere de 
ansamblu şi să observaţi ce 
este în faţa maşinii), adop-
taţi o trasă defensivă din 
care să puteţi oricând ocoli 
şi circulaţi cu viteza care vă 
permite să opriţi oricând în 
siguranţă.

- Nu faceţi slalom cu 
motocicleta în trafic şi sem-
nalizaţi mereu schimbarea 
direcţiei de mers.

- Aruncaţi o scurtă pri-
vire peste umăr când de-
păşiţi, eliminând unghiul 
mort. Evitaţi pentru început 
oglinzile tuning care poate 
sunt mai frumoase, dar în 
care nu vezi nimic.

- Verificaţi mereu mo-
torul înainte de plecare în 
cursă: plăcuţe de frână, ca-
uciucuri, piuliţe şi şuruburi, 
presiunea în pneuri.

Şi, nu în ultimul rând, 
trebuie să conştientizaţi 
mereu că motorul nu l-aţi 
cumpărat pentru cei sau 
cele de la terasă, ci pentru 
voi, şi siguranţa voastră e 
cea mai importantă.

Sfaturi pentru 
motocicliştii 
începători
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Cum să îţi organizezi  
vacanţa perfectă

Primul sfat pen-
tru începători, 
este să aleagă 
o motocicletă 
ale cărei 
performanţe să 
nu fie de top

Anul Buget (mil lei)
2004 456.9
2005 38.7
2006 23.1
2007 15.2
2008 63.5
2009 242.3
2010 (până în mai) 19.8
TOTAL: 859.5

Oamenii de afaceri din PDL Timiş şi-au ales noua conducere
Organizaţia Oamenilor 

de Afaceri din PDL Timiş, 
structură internă a parti-
dului constituită din mem-
brii care activează în sfera 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii, şi-a ales echipa de 
conducere pentru următo-
rii patru ani. În funcţia de 
preşedinte a fost ales Dani-
el Preunca, directorul Tipo-
grafiei Helicon Banat, care 

va fi secondat în calitate 
de vicepreşedinţi de Lelica 
Crişan, directorul regional 
al Oficiului Teritorial pen-
tru IMM Timişoara, Cornel 
Sâmărtinean, directorul 
Aeroportului Internaţional 
„Traian Vuia” Timişoara, şi 
Vasile Medeşan, directorul 
companiei Trident. În func-
ţia de secretar general a fost 
ales Ştefan Tudor. Scopul 

acestei organizaţii este de 
identificare a problemelor 
cu care se confruntă mem-
brii care-şi desfăşoară acti-
vitatea în domeniul IMM 
şi elaborarea unor strategii 
pentru sprijinirea mediului 
de afaceri. Oamenii de afa-
ceri din organizaţia de pro-
fil a PDL Timiş derulează 
afaceri totale de peste 500 
milioane de euro.Daniel Preunca, noul preşedinte al organizaţiei

„Am reuşit, împreună 
cu colectivul pe care 
îl conduc de 10 ani, să 
creăm o relaţie baza-
tă pe seriozitate cu 
tot ceea ce înseamnă 
organele administra-
ţiei locale, centrale, 
cu ministerul şi cu 
organismele interna-
ţionale de finanţare.“

Titu bojin
director general Adminstraţia 

Bazinală de Apă Banat

Cum să îţi alegi maşina  
perfectă pentru oraş pagina 8-9

?
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Trăind în oraşele mari din România, 
cum este şi Timişoara, o parte semnificativă a 

vieţii noastre o petrecem în maşină. Ca să poţi face 
cea mai bună alegere, trebuie să pui în balanţă toate 

aspectele care pot influenţa luarea deciziei de a cum-
păra un autoturism. Dacă în urmă cu doi ani, foarte 

multă lume alegea să îşi cumpere maşini de clasă 
mare, criza  a orientat interesul oamenilor spre 

segmentul maşinilor din clasă mică, al căror 
preţ nu depăşeşte 15-16 mii de euro. Aşa-

dar, dacă v-aţi hotărât să cumpăraţi o 
maşină „de oraş”, primul pas pe 

care trebuie să îl faceţi este 
să comparaţi ofertele 

de la toţi produ-
cătorii

 (modele din aceeaşi clasă, dar de 
la fabricanţi diferiţi). O maşină este mai ieftină 

(în comparaţie cu concurenţa) atunci când are 
motorizări mai slabe, design mai simplu, dotări 

mai puţine, când există promoţii, dar şi stocuri 
vechi (modele care vor ieşi din fabricaţie, ceea 

ce nu înseamnă însă că sunt mai puţin bune). 
Un alt criteriu important de care trebuie să 
ţineţi cont este garanţia oferită de produ-
cător. La fel de esenţiale sunt şi costu-
rile de întreţinere a autovehicu-
lului, costuri de care vă veţi 
lovi ulterior. Iată câteva 
din modelele dintre 
care puteţi ale-

ge.

Maşina  
perfectă  

pentru oraş

Dacia Sandero
Principalul atu al modelului de la 
Dacia, lansat în 2008 la salonul de 
la Geneva este preţul, care por-
neşte de la 7.300 de euro, cu tot 
cu TVA pentru modelul de 1.2 litri 
pe benzină cu 75 de cai putere. 
Sandero a împrumutat platforma 
folosită până în prezent de Logan 
berlină şi păstrează aceeaşi gardă 

la sol ridicată de 155 mm. Dacă 
optaţi pentru modelul Ambian-
ce, adică echiparea standard, 
va trebui însă să scoateţi bani 
în plus pentru aerul condiţionat 
sau servodirecţie, acestea fiind 
trecute pe lista dotărilor opţiona-
le. În ceea ce priveşte costurile de 
întreţinere, reviziile se fac la un 
interval de 20.000 de km sau 12 
luni şi costă 300 de lei.

Date tehnice:
- Ampatament (mm): 2.588 
- Capacitate rezervor (l) : 50 
- Volum portbagaj /cu bancheta din 
spate rabatată complet: 320/1200
- Capacitate cilindrică (cmc): 1149
- Cutie de viteze: 5 M 
- Putere maximă (CP/RPM): 75/5000
- Cuplu maxim (NM/RPM): 107/4250
- Viteza maximă (km/h): 160

- Acceleraţie 0-100km/h (s): 13,6
- Carburant: benzină
- Standard emisie noxe: Euro 4
- Consum urban/extraurban/mixt 
(l/100km): 7.6/4.9/5.9
- Emisii CO2 (g/km): 139

Renault Clio 3
Noul Renault Clio 3, denumit de francezi 
Clio III Phase 2, vine pe piaţă cu un design 
nou, inspirat de Laguna 3 şi Megane 3, 
alături de alte numeroase îmbunătăţiri. 
În partea frontală se remarcă blocurile 
optice şi spoilerul cu prize de aer gene-
roase. Spatele este dominat de stopurile 
amplasate în lateralul uşii hatchback, cu 

luminile de ceaţă şi mers înapoi integrate 
în spoiler. Printre dotările standard se 
numără geamuri electrice faţă, airba-
guri frontale, direcţie asistată electric 
şi închidere pe telecomandă. Preţurile 
încep de la 8.400 de euro, TVA inclus. Ca 
şi întreţinere, reviziile se fac la un interval 
de 20.000 de km sau 12 luni şi costa 500 
de lei, iar garanţia este de 3 ani.

Date tehnice:
- Ampatament (mm): 2570
- Capacitate rezervor (l): 55
- Capacitate cilindrică (cmc): 1149
- Volum portbagaj (dmc): 288/1028
- Cutie de viteze: 5M
- Putere maximă(CP/RPM): 75/5500
- Cuplu maxim (NM/RPM): 105/4250
- Viteză maximă (km/h): 167 

- Acceleraţie 0-100km/h (s): 13
- Carburant: benzină
- Standard emisie noxe: Euro 4
- Consum extraurban/intraurban/mixt 
(l/100km): 7.6/4.9/5.9
- Emisii CO2 g/km: 139

Nissan Micra
Construit pe platforma elaborată împreună 
cu partenerul Renault, Micra are multe părţi 
comune cu Clio şi Twingo, însă designul său 
este unul cât se poate de original. Cu forma 
sa inedită, Micra dă impresia de maşină cre-
ată cu dedicaţie specială marilor aglome-
rări urbane. Din punct de vedere al siguran-
ţei, maşina vine cu dotări standard precum 
airbagurile frontale, ABS, EBD şi brake 
assist. Preţurile încep de la 9.027 de euro 
cu TVA inclus pentru modelul Visia, dotat 
cu motor de 1.200 cmc şi 80 de cai putere, 
bani la care primeşti ca dotare standard şi 
aerul condiţionat cu reglaj manual.  

Date tehnice:
- Ampatament (mm): 2430
- Capacitate rezervor (l): 46 
- Volum portbagaj (l): 251
- Cutie de viteze: 5M
- Acceleraţie 0-100km/h (s): 13.9
- Putere maximă(CP/RPM): 80/5200
- Cuplu maxim (NM/RPM): 110/3600
- Viteză maximă (km/h): 167 
- Carburant: benzină
- Consum intraurban/extraurban/mixt 
(l/100km): 7.4/5.1/5.9
- Emisii CO2 (g/km): 139

Suzuki Splash
Suzuki Splash este o maşină cu o formă 
aparte, adresându-se, datorită formelor 
sale pătrăţoase, aceloraşi oameni care au 
cumparat Suzuki Wagon R şi Opel Agila. Se 
poate spune, fără a greşi, că japoneza este o 
maşină înaltă în clasa ei, cei 1,6 metri oferind 
un spaţiu interior la nivelul capului de invidi-
at. Fiind o maşină exclusiv pentru oraş, orele 
petrecute la volan trebuie să treacă într-un 

mod cât mai confortabil. Maşina echipată cu 
motor de 1.200 cmc pe benzină, porneşte de 
la 8.950 de euro cu tot cu TVA, pentru nivelul 
de echipare standard. Cu aceşti bani veţi 
primi o maşină echipată cu aer condiţionat, 
4 airbaguri, gemuri electrice, cd-player, iar în 
ceea ce priveşte siguranţa veţi beneficia de 
sistemele ABS şi EBD. Pe lângă garanţia de 3 
ani, sau 100.000 de km veţi beneficia şi de 
asistenţă rutieră gratuită în toată Europa, iar 
o revizie nu costa mai mult de 450 de lei.

Date tehnice:
- Ampatament (mm): 2360 
- Garda la sol: 145 mm
- Volum portbagaj (l): 202 / 1050
- Capacitate rezervor (l): 45
- Capacitate cilindrică (cmc): 1242
- Cutie de viteze: 5 M
- Putere maximă (CP/RPM): 86/5500
- Cuplu maxim (NM/RPM): 114/4400
- Viteza maximă (km/h): 175

- Acceleraţie 0-100 km/h (s): 12.3 
- Carburant: benzină
- Consum (urban/extraurban/mixt) 
litri/100 km: 6.9 / 4.7 / 5.5
- Emisii CO2 (g/km): 131

Seat Ibiza
Despre acest model putem spune fără nici 
o urmă de îndoială că este printre cele mai 
spectaculoase maşini din clasa sa, în ceea 
ce priveşte designul. Dar, într-un segment 
în care concurenţa este acerbă, noua Ibiza 
trebuia să vină şi cu altceva în afară de un 

design interesant (numit Arrow 
Design). Aşa că spaniolii 

i-au oferit o nouă 
platformă 

tehnică, 

care a dus la mărirea ampatamentului şi a 
ecartamentului, rezultând astfel o maşină 
cu spaţiu interior mai bun. În privinţa 
dinamicii, pentru că maşina cântăreşte, în 
funcţie de echipare, între 1.000-1.125 de 
kilograme, motoarele de cilindree mică 
din ofertă asigură performanţe decente. 
Preţul pentru Ibiza cu motor pe benzină de 
1.200 cmc porneşte de la 9.552 de euro cu 
TVA inclus. Pentru aceşti bani veţi primi, 
printre altele, şi aer conditionat, geamuri 
acţionate electric, ABS, airbaguri frontale 

şi laterale pentru pasagerii din spate. Ga-
ranţia acordată de către producător este 
de 2 ani, fără limită de km, iar o revizie se 
face la 15.000 de km şi costă 400 de lei.

Date tehnice:
- Ampatament (mm): 2469
- Capacitate rezervor (l): 45
- Volum portbagaj (l): 267-960
- Capacitate cilindrică (cmc): 1198
- Cutie de viteze: 5M

- Putere maximă (CP/RPM): 64/5400
- Cuplu maxim (NM/RPM): 112/3000
- Viteză maximă (km/h): 166
- Acceleraţie 0-100km/h (s): 14.9
- Carburant: benzină
- Standard emisie noxe: -
- Consum intraurban/extraurban/mixt 
(l/100km): 7.6/5.1/5.9
- Emisii CO2 (g/km): 139

Citroen C3
Noul C3 îşi afirmă personalitatea din primul 
moment. Interiorul noului C3 a fost inspirat 
de vehiculele premium, oferind astfel clien-
ţilor săi un nivel de confort destul de ridicat. 
Tabloul de bord optează pentru un design 
retro, însă asociat cu elemente moderne de 
tehnologie. Producătorii şi-au manifestat o 
atenţie deosebită şi spre ecologie, şi consu-
mul redus de combustibil, noul C3 având un 
avertizor de schimbare a treptei de viteză 
pentru obţinerea unui consum optim de 
combustibil. Preţurile încep de la 10.890 de 
euro cu tot cu TVA pentru modelul echipat 
cu un motor pe benzină  de 1,1 litri şi 61 de 
cai putere, bani în care nu este inclus aerul 
condiţionat. Maşina are 2 ani garanţie, iar o 
revizie costă 500 de lei.

Date tehnice:
- Ampatament (mm): 2466 
- Masă autovehicul: 1085 kg
- Capacitate portbagaj (l): 300/1000 
- Capacitate rezervor (l): 50
- Capacitate cilindrică (cmc): 1124
- Cutie de viteze: 5 M
- Putere maximă (CP/RPM): 61/5500
- Cuplu maxim (NM/RPM): 94/3300
- Viteză maximă (km/h): 155
- Acceleraţie 0-100 km/h (s): 16,5
- Carburant: benzină
- Standard emisie noxe: Euro 5
- Consum urban/extraurban/mixt (l/100 
km): 7,9/4,9/5,9
- Emisii CO2 g/km: 137

Volvo C30
C30 este cel mai accesibil model de la Volvo. Asta nu în-
seamnă că e ieftin, ci doar că nu e chiar atât de scump. 
Maşinuţa este un coupe, dar nu unul al cărui design 
să pună accentul pe extravaganţă. Faceliftul obţinut 
acum i-a dat o formă distinctă şi modernă, proaspătă, 
însă silueta maşinii a fost atât de bine gândită încât 
parcă aşa s-a născut C30 încă de la început. Uiţi şi că 
e de fapt un pui de S40, moştenind de la acesta toată 
platforma tehnică. Dacă designul exterior nu te farme-
că în mod deosebit, dar îţi bucură totuşi ochiul, ceea ce 
regăseşti în interior depăşeşte cu mult orice concurent. 
Maşina porneşte ca preţuri de la 16.648 de euro pentru 
motorul de 1600 cmc pe benzină, iar o revizie costă 
1.300 de lei şi se face la 30.000 de km.

Date tehnice
-Ampatament (mm): 2640
- Capacitate rezervor (l):  55
- Volum portbagaj (l): 233/876
- Capacitate cilindrică (cmc): 1596
- Cutie de viteze: 5M
- Putere maximă (CP/RPM): 100/6000
- Cuplu maxim (NM/RPM): 150/4000
- Viteză maximă (km/h): 185 
- Acceleratie 0-100km/h (s): 11,8
- Carburant: benzină
- Consum urban/extraurban/mixt (l/100km): 9,3/ 5,7/ 7
- Emisii CO2 g/km: 167

Kia Cee’d
Acest model a beneficiat de 
curând de un facelift, la exte-
rior restilizarea putând fi uşor 
observată în ceea ce priveşte 
farurile şi stopurile, dar şi bara 
faţa şi spate, împreună cu noua 
grilă. În interior, atât volanul şi 
schimbătorul de viteze, cât şi 
iluminarea roşie a bordului se 
bucură de o reîmprospătare. 
Lista de îmbunătăţiri de care 
beneficiază noul Kia Cee’d 
2010 include noi dimensiuni, 
25 mm mai mult în lungime 
faţă de versiunea anterioară, 
noi suspensii şi un nou motor 
diesel de 1.6 litri, conectat la 

o cutie manuală de viteze în 
6 trepte care foloseşte tehno-
logia ISG. Preţurile încep de 
la 11.722 de euro, TVA inclus 
pentru varianta pe benzină de 
1.400 de cmc, iar lista de dotări 
în standard este decentă. Ga-
ranţia acordată se întinde pe o 
perioadă de 7 ani, iar o revizie 
costă între 400 şi 600 de lei.

Date tehnice:
- Ampatament (mm): 2650 
- Volum portbagaj (l): 534 
- Capacitate rezervor (l): 53
- Capacitate cilindrică (cmc): 
1396
- Cutie de viteze: 5 M

- Putere maximă (CP/RPM): 
90/6000
- Cuplu maxim (NM/RPM): 
136/5000
- Viteză maximă (km/h): 180
- Acceleraţie 0-100 km/h (s): 13
- Carburant: benzină
- Consum urban/extraurban/
mixt (l/100 km): 7.4/5.4/6.1
- Emisii CO2 g/km: 143

Honda 
Jazz
Asemenea stilului 
de muzică cu acelaşi 

nume, Jazz-ul celor 
de la Honda este un 

automobil care se deta-
şează foarte clar de restul 

maşinilor din aceeaşi catego-
rie, graţie felului inedit prin care 

mixează clasicul cu inovaţia. Pentru 
a profita la maximum de fiecare 
centimetru, caroseria a luat forma 
unui monovolum, fapt ce a adus cu 
sine o ofertă de spaţiu demnă de luat 
ca referinţă. Însă acest lucru nu a fost 

de ajuns pentru Honda, astfel că, prin 
câteva gadget-uri inteligente, Jazz a 
devenit cea mai apreciată maşină de 
clasă mică la capitolul modularitate. 
În ceea ce privesc vânzările, maşina 
nu stă foarte bine, şi asta datorită 
preţului destul de piperat pentru 
segmentul de piaţă căruia i se adre-
sează. Cu toate că maşina dispune 
de un nivel de echipare cu mult peste 
medie, preţul de pornire de 14.256 de 
euro este destul de restrictiv.

Date tehnice:
- Ampatament (mm): 2500
- Capacitate portbagaj (l): 335-883

- Capacitate rezervor: 42 litri
- Capacitate cilindrică (cmc): 1339
- Cutie de viteze: 5 M
- Putere maximă (CP/RPM): 
100/6000
- Cuplu maxim (NM/RPM): 127/4800
- Viteză maximă (km/h): 182 
- Acceleraţie 0-100 km/h (s): 11.4
- Carburant: benzină
- Standard emisie noxe: Euro 4
- Consum urban/extraurban/mixt 
(l/100 km): 6.3 / 4.6 / 5.2 
- Emisii CO2 g/km: 128

Mercedes clasa A
De la premiera din 1997, Merce-

des Clasa A şi-a construit un 
nume în segmentul maşi-

nilor compacte, stabilind 
noi standarde în materie 

de performanţe şi 
confort. Siguranţa de 
top, versatilitatea şi 
fiabilitatea caracte-
ristică Mercedes au 
fost punctele forte 
pentru A-Class.
Noua generaţie 

A-Class beneficiază de tehnologii noi 
în ceea ce priveşte siguranţa, acestea 
fiind preluate de la segmentele de lux. 
Noul A-Class stabileşte de asemenea 
noi standarde pentru segmentul său 
în ceea ce priveşte protecţia ocupan-
ţilor, cu airbaguri frontale în două 
stagii, tensionarea centurilor din faţă 
şi spate cu limitare de forţă, tetiere 
active frontale şi airbaguri pentru cap 
şi torace. La fel ca şi în cazul lui Volvo 
C30, maşina este adresată unui seg-
ment de piaţă ceva mai înalt, preţurile 
începând de la 16. 600 de euro pentru 
A160 în varianta diesel.

Date tehnice:
- Ampatament (mm): 2568
- Capacitate cilindrică (cmc): 1991
- Capacitate rezervor (l): 54
- Volum portbagaj (mc): 435-1995
- Cutie de viteze: - automată
- Putere maximă (CP/RPM): 60/4200
- Cuplu maxim (NM/RPM): 200/1400-2600
- Viteză maximă (km/h): 170
- Acceleraţie 0-100km/h (s): 15
- Carburant: motorină
- Consum intraurban/extraurban/mixt 
(l/100km): 6.2/4.3/5.2
- Emisii CO2(g/km): 142
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ion răduCanu. exclus nestatutar şi abuziv din psd, pe motiv că s-a opus unui 
proiect de hotărâre, în calitate de consilier local, a condus campania candidatului la 
preşedinţie, sorin Oprescu, iar acum este preşedinte interimar al UnpR timiş

Cât parlamentul are această 
componenţă, nu mă tentează

GEorGE sCHinTEiE
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Ion Răducanu, 
vreţi să reintraţi în linia întâi 
a politicii timişene?

 Am acceptat o rugăminte 
a lui Cristian Diaconescu de a 
participa la construirea unui 
nou partid de centru stânga, 
care să aibă în vedere princi-
piile stângii democrate euro-
pene şi nu conservatorismul 
stângist care s-a manifestat 
în România.

Aţi fost foarte supărat pe 
PSD Timiş, care, aţi spus 
dv, v-a exclus nestatutar şi 
abuziv. De ce optaţi spre un 
nou partid, a cărui evoluţie 
este necunoscută, şi nu spre 
partidele existente?

Pentru că eu  nu sunt un 
trădător. Puteam să trec la 
oricare alt partid, fireşte, 
dacă mă primeau. Fără falsă 
modestie, cred că m-ar fi pri-
mit, pentru că n-am făcut ni-
mic rău în ţara asta. Au încer-
cat unii. La PSD nu puteam să 
mă întorc, câtă vreme colegi 
de-ai mei, inconştienţi, au 
putut să voteze excluderea 
mea din partid pentru că 
m-am opus politicii de grup, 
sau direct interesate a prima-
rului Gheorghe Ciuhandu. 
Au fost nişte marionete în 
mâna lui Ilie Sârbu. Pe mine 
nu m-a acceptat niciodată fi-
indcă am fost omul care mi-
am spus punctul de vedere 

indiferent de poziţiile date, 
în interes personal, sau al 
partidului, persoanelor ata-
şate lui.

Pe cine sunteţi cel mai supă-
rat din PSD?

Nu sunt supărat pe ni-
meni. Am plecat, am stat 
deoparte, am crezut că Ion 
Iliescu, Adrian Năstase şi 
Mircea Geoană vor rezolva 
problema în sensul că se vor 
opune acestei măsuri dicta-
toriale, inegale, nestatutare, 
abuzive, nesimţite, a lui Ilie 
Sârbu.  S-a văzut că nu este 
aşa. Ilie Sârbu l-ar fi condiţi-
onat pe Geoană că dacă mi se 
aprobă contestaţia, pleacă el 
din partid.

Este ciudat că PSD este 
partidul din care s-au tot 
desprins părţi, dacă ne gân-
dim la PD, APR, acum ANPR, 
cum explicaţi?

Cu toată stima şi condes-
cendenţa faţă de membrii 
de bază ai PSD, pot să spun 
că acest partid este condus 
de baroni locali. A fost şi ră-
mâne partidul condus de ba-
roni locali, din cauza cărora 
Geoană a şi pierdut alegerile. 
Baronii locali, Hrebenciuc, 
Oprişan, Vanghelie, Mazăre 
şi alţii, n-au făcut niciodată 
politică de stânga, doar la te-
levizor. 

Prin înfiinţarea acestui 
nou partid, se zvoneşte că 

preşedintele ţării ar dori 
scoaterea de la guvernare a 
UDMR, aşa este?

Eu n-am auzit şi nici nu 
cred că poate fi aşa ceva. 
Preşedintele Traian Băsescu 
a şi declarat în ultimul timp 
că vrea să extindă coaliţia în 
jurul guvernului. Într-o situ-
aţie de criză profundă, de să-
răcirea populaţiei în halul în 
care pericolul prăbuşirii Ro-
mâniei este evident, nu cred 
că preşedintele, ales de popo-
rul român nu are intenţia de 
a asigura o stabilitate ţării. În 
aceste condiţii este exclusă, 
după mine, înlăturarea de la 
guvernare a UDMR, de care 
are nevoie la modificarea 
constituţiei. În ceea ce ne pri-
veşte pe noi, suntem deschişi 
oricărei forme de colaborare, 
imnul partidului fiind cânte-
cul „Noi suntem români”. În 
statutul nostru, partidul are 
ca obiectiv şi dezvoltarea pa-
triotismului pozitiv. Nu sun-
tem un partid naţionalist sau 

de altă concepţie extremistă, 
vrem înţelegere cu toată lu-
mea, suntem împotriva ori-
căror încercări de divizare a 
acestei ţări, a oricărei încer-
cări de autonomie teritorială.  

Şi dacă preşedintele vă invi-
tă la guvernare, acceptaţi?

Va decide comitetul po-
litic naţional. Părerea mea  
personală este că în condiţi-
ile în care se schimbă toată 
configuraţia guvernului, pu-
tem să acceptăm să intrăm 
la guvernare, în baza unui 
program bine stabilit, a unor 
obiective absolut concrete. 
Dar numai în condiţiile în 
care există o viziune clară a 
guvernării, în scopul scoate-
rii României din criză.

În media locală se vehicu-
lează şi ideea apropierii 
dvs de PDL, dat fiind faptul 
că sunteţi asociat cu Dan 
Popa, seretar general al PDL 
Timiş...

Este o idee lansată de niş-
te băieţi deştepţi, dar este 
total neadevărată. Noi nu 
facem politică la firmă, nici 
măcar cinci minute pe zi. 
Avem o contradicţie în opinii 
politice. Dacă aş fi fost ataşat 
politicii democrate, poate 
că le-aş fi solicitat să mă pri-
mească în partid la ei. Este 
exclus. Dacă viaţa va impune 
şi eu voi fi de acord să îmbră-
ţişez participarea la guverna-
re alături de PDL, rămâne de 

văzut. Poziţia mea va fi fer-
mă, împotriva a ceea ce nu e 
conform cu legea şi cu spiri-
tul de dreptate şi echitate în 
această ţară.

N-aţi vizat niciodată vreun 
post de parlamentar?

Nu, niciodată. Nu mă inte-
resează să fac naveta şi să as-
cult prostiile aceloraşi 100 de 
oameni care au condus de do-
uăzeci de ani şi care lucrează 
numai în interesul lor. Şi atâ-
ta timp cât parlamentul are 
această componenţă, nu mă 
interesează să pierd timpul. 

Dar primăria Timişoara v-a 
tentat?

A fost o conjunctură şi am 
fost un fraier că am acceptat 
să candidez, doar cu o lună 
înainte, după ce Ilie Sârbu 
a zis că nu mai candidează. 
Am luat 15.000 de voturi, şi 
şase posturi de consilier şi un 
viceprimar. Înţelegerea cu 
Ciuhandu, iniţiată de mine şi 
nu de Ilie Sârbu, a fost aşa: să 
facem ceva pentru acest oraş. 
Este acordul scris de mâna 
mea, iar cine nu recunoaşte 
acest lucru este un om de 
nimic. Ne-am înţeles să co-
laborăm pe 100 de obiective 
care erau în interesul oraşu-
lui. Dar nu pentru ca domnul 
Ciuhandu să-mi impună mie 
să votez PUZ-uri sau PUD-uri 
pentru unul sau altul,  ori 
şmecherii de astea: bani în 
plus la RATT, o vacă de muls, 

lucru cu care nu pot fi de 
acord niciodată.

Ce vă propuneţi ca şef de 
filială?

Până în septembrie vreau 
să am o organizaţie de circa 
8.000 de oameni, în tot jude-
ţul. Am nuclee în peste 40% 
din comune şi în special în 
localităţile mari. Numai într-
o săptămână am strâns 3000 
de semnături de susţinere. 

Din perspectiva omului de 
afaceri cum comentaţi măsu-
rile impuse de preşedintele 
Băsescu?

Sunt de acord cu diminua-
rea salariului bugetarilor, ca o 
măsură de compromis, că n-a 
vrut să-şi pună în cap un mili-
on şi jumătate de funcţionari 
publici din care trebuia să dis-
ponibilizeze. Trebuiau reduse 
posturile care nu se justifică în 
sectorul bugetar. Nu ştiu dacă 
e bine că la Primăria Timişoara 
sunt 1700 de oameni?! Dimi-
nuarea pensiilor cu 15% este 
însă, similară cu sinuciderea! 
Să iei o astfel de măsură de di-
minuare a pensiilor este un ge-
nocid! Eu nu cred că preşedin-
tele va menţine această idee. 
Măsurile acoperă necesarul de 
a plăti bruma de pensii şi de sa-
larii o perioadă de timp, după 
care ne scufundăm. Dacă nu se 
vine cu măsuri de stimulare a 
economiei, trebuie să vină cu 
măsuri de creştere a taxelor şi 
impozitelor.

alin niCa

năSCuT la 24 iunie 1949, 
în turceni, jud Gorj
STudii: absolvent al 
Facultăţii de comerţ, aca-
demia de studii economice 
Bucureşti
aCTiviTaTe 
profeSională: 1971-
1990, şef serviciu şi 
vicepreşedinte la UJCC 
timiş, apoi om de afaceri, 
în prezent fiind director 
general al sC auto europa 
srl. Între 2004-2005 a fost 
prefect al judeţului timiş
STarea Civilă: căsătorit, 
doi copii
hoBBy: lectura, călătoriile, 
filmul şi sportul

Până în septem-
brie vreau să am o 

organizaţie de circa 
8.000 de oameni, 
în tot judeţul. Am 

nuclee în peste 
40% din comune şi 

localităţi mari

dacă aş fi fost ataşat 
politicii democrate, 
poate că le-aş fi solici-
tat să mă primească 
în partid la ei. este 
exclus. dacă viaţa va 
impune şi eu voi fi de 
acord să îmbrăţişez 
participarea la guver-
nare alături de pdl, 
rămâne de văzut.PUBLICITATE

Cum să îţi organizezi  
vacanţa perfectă
Călin CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

După un an întreg de 
muncă şi stres, foarte mulţi 
dintre noi îşi doresc să ia o 
pauză, măcar de câteva zile, 
şi să meargă într-o bine-meri-
tată vacanţă. Fie că  alegeţi să 
mergeţi într-o ţară exotică, pe 
alt continent, sau într-o ţară 
mediteraneană - cele mai că-
utate în ultimul timp, trebuie 
să ţineţi cont de câteva sfaturi 
pentru a avea parte de o va-
canţă perfectă.

Când vorbim de ţările cu 
deschidere la mare, cum este 
Turcia, Grecia, Italia şi Spania, 
vârful de sezon este repre-
zentat de lunile iulie-august. 
Aşadar, pentru temperaturi 
foarte ridicate şi vreme înso-
rită, puteţi alege să vă duceţi 
în această perioadă. Drept 
urmare, pentru acest gen de 
destinaţii nu este deloc devre-
me să vă faceţi rezervări din 
primăvară, sau chiar din iarnă 
pentru a beneficia de oferte 
avantajoase. Cu toate acestea, 
vreme frumoasă şi bună de 
plajă prindeţi şi în lunile mai 
sau septembrie, putând be-
neficia astfel de reducerile de 
extra-sezon.

Gabriela Petcana, manage-
rul agenţiei de turism Ultra-
marin, ne-a destăinuit că un 
secret în a-ţi optimiza şansele 
la o vacanţă cât mai convena-
bilă la preţ este să vă faceţi re-
zervările online: „Dacă intraţi 
pe internet, aveţi un link la 
noi pe site, unde o să vedeţi că 

există milioane de oferte de 
vacanţă în peste 75 de ţări la 
care vă puteţi face rezervare 
online. Rezervarea se păstrea-
ză 24 de ore, timp în care pu-
teţi să veniţi la noi la agenţie 
să plătiţi un avans, fără grija 
că aţi ratat oferta. Dacă cum-
va vă răzgândiţi, rezervarea 
se anulează în 24 de ore şi nu 
este nici un fel de problemă”.

Gabriela Petcana spune că, 
deşi preţurile sunt ceva mai 
mici faţă de anul trecut, mai 
ales la destinaţiile exotice, 
foarte multă lume aşteaptă şi 
caută doar oferte ieftine, last-
minute, numărul celor care 
îşi fac rezervările din timp ne-
fiind foarte mare.

recomandări  
pentru siguranţă

Dacă aţi scăpat de partea 
de organizare, trebuie să aveţi 
în vedere şi faptul că dacă 
optaţi pentru o ţară străină, 
trebuie să respectaţi obiceiu-
rile şi legile locale pentru a fi 
scutiţi de neplăceri.

În Egipt spre exemplu, tu-
riştii sunt sfătuiţi să foloseas-
că traseele supravegheate de 
poliţia turistică. Este obliga-
torie respectarea obiceiurilor 
şi tradiţiilor locale: nu se re-
comandă oferirea băuturilor 
alcoolice femeilor care poartă 
văl sau bărbaţilor cu fruntea 
înnegrită de rugăciuni. Feme-
ile trebuie să aibă o ţinută de-
centă. Este interzisă scoaterea 
din ţară a coralilor şi scoicilor 
de apă, considerate obiecte de 
contrabandă. Vinerea şi sâm-

băta sunt zile nelucrătoare.
În Turcia, utilizarea apara-

telor antiradar este interzisă, 
amenda fiind de 1.500-2.000 
de euro. Pietonii trebuie să 
fie foarte atenţi în intersecţii 
şi la traversarea străzii. De 
asemenea, la achiziţiona-
rea oricărui obiect de artă 
trebuie să prezentaţi la 
vamă factura şi un certi-
ficat oficial care să arate 
că obiectele pot fi expor-
tate legal.

În Quatar, turiştii tre-
buie să se îmbrace decent, 
să evite fotografierea persoa-
nelor care poartă costume 
locale. Se recomandă 
evitarea manifestări-
lor de afecţiune în 
public. Băuturile 
alcoolice pot fi 
cumpărate de la 
magazine 
a u t o r i -
zate, pe 
baza unui 
p e r m i s 
special. În 
cazul apara-
telor electrice, 
acestea au nevo-
ie de un adaptor 
de tip britanic.
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aurora mărGEanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

Un proiect ce “bântuie” 
de vreo doi ani mentalul 
colectiv din primărie este 
taxa pe habitat. Anul tre-
cut această taxă a intrat 
în dezbatere publică îm-
preună cu alte impozite şi 
taxe şi nu a fost deloc bine 
primită. A trecut şi printr-o 
şedinţă de Consiliu Local 
unde a fost respinsă. Acum 
ea a apărut din nou într-o 
dezbatere publică joi, 13 
mai. De fapt, acum a intrat 
în discuţie proiectul de ho-
tărâre privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor loca-
le “la grămadă”. Printre ele 
se află, bineînţeles şi taxa 
de habitat. Dacă va fi vo-
tată, va fi în valoare de 40 
lei şi fiecare cetăţean, locu-

itor în Timişoara care are o 
proprietate (apartament de 
bloc, casă sau vilă pe raza 
municipiului) va trebui să 
o achite cu începere din 
anul 2011. Interesant este 
că, dacă pe un spaţiu loca-
tiv sunt doi sau mai mulţi 
proprietari trecuţi în acte, 
fiecare dintre ei va plăti 
această taxă. Persoanele cu 
handicap de gradul I vor 
avea reducere de 50% iar 
cazurile sociale nu vor tre-
bui să o plătească. Modul 
de administrare al acesteia, 
în cazul în care va deveni 
proiect al Consiliului Local, 
va fi stabilit ulterior printr-
un alt proiect de hotărâre 
ce va fi elaborat de Direcţia 
de Dezvoltare şi supus, în 
toamnă, la vot în C.L. 

Un proiect controversat
Şi în dezbaterea publică  

de anul trecut, ca şi acum, 
de altfel, în unanimitate, 
cei prezenţi s-au opus aces-
teia. Părerea directorului 
Direcţiei Fiscale, ec. Adrian 
Bodo este puţin mai nuan-
ţată: “Despre ce timişoreni 
vorbim noi aici? La dezba-
terea publică de anul trecut 
câtă lume era în sală? Doar 
câteva persoane. A fost îm-

potrivă doamna aceea blon-
dă uşor isterică, s-au mai 
opus inginerul Olariu care 
încearcă să institue dicta-
tura FALT-ului în primărie 
şi avocata Obârşanu. Este 
vorba de o sumă modică 
şi dacă ne iubim oraşul şi 
istoria lui nu ar trebui să 
stăm pe gânduri ca să o plă-
tim. Pentru că istoria Timi-
şoarei ne aparţine tuturor. 
Este un proiect care aparţi-
ne executivului primăriei 
şi  fost semnat de Gheorghe 
Ciuhandu. Şi apoi, oricum, 
plătim fără să pară să ne 
punem probleme izolarea 
termică a blocurilor lui 
Ceauşescu (pentru că nu 
apare explicit niciunde, dar 
este luată tot din impozite-
le noastre). Apoi taxa de ha-
bitat este una regenerabilă 
şi va aduce beneficii oraşu-

lui pe termen lung. Orice 
investitor vine mai degrabă 
într-un loc civilizat şi pros-
per decât într-unul ponosit 
şi plin de ruine.”

De partea cealaltă, preşe-
dintele FALT, Petre Olariu 
consideră că este aberant ca 
în condiţiile actuale să im-
pui o nouă taxă: “Ca şi anul 
trecut proprietarii din Timi-
şoara pe care îi reprezint se 
vor opune introducerii aces-
tei taxe. Nimic nu este clar, 
nu ştim ce se va face cu ea 
dacă va fi să o plătim, nu 
există încă nici o procedură. 
Şi asta este tot ce ne lipsea, 
o nouă taxă. Să mai dea oa-
menii alţi bani în situaţa în 
care rămân fără locuri de 
muncă, se micşorează pen-
siile şi salariile, aproape că 
se impozitează şi aerul pe 
care-l respirăm.”

Timişorenii, „ameninţaţi” din 
nou cu taxa pe habitatMădălina Pauliuc, Locul I la tenis de 

masă în echipa naţională a Serbiei
aurora mărGEanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

A început să joace tenis de 
masă de când avea opt ani. 
La început, Mădălina Pauliuc 
avea un antrenament pe săp-
tămână. Acum, de multe ori, 
în preajma competiţiilor, este 
vorba de chiar două antrena-
mente pe zi. Primul loc pe 
podium l-a ocupat când avea 
10 ani, o medalie de bronz la 
un campionat naţional. Apoi 
distincţiile s-au succedat cu re-
peziciune, la individual sau cu 
echipa. Mădălina este absol-
ventă a Liceului cu Program 
Sporiv din Timişoara însă a 
ales să facă facultatea de Şti-
inţele Economice. La un mo-
ment dat, din lipsă de fonduri, 
echipa de tenis de masă a Ti-
mişoarei, chiar dacă se afla în 
Divizia A s-a dizolvat. Membrii 
ei s-au răspândit care pe unde: 
antrenoarea a plecat în Spa-
nia, iar Mădălina a ajuns să 
facă parte dintr-o echipă, tot 
de Divizie A, însă din Serbia. 
A a fost legitimată şapte ani la 
un club din Banatul Sârbesc. 
Aproape patru ani a fost cota-
tă ca fiind pe locul I la tenis de 
masă în ţara vecină. De câte-
va luni Mădălina s-a reîntors 
la Timişoara. A revenit din 
Spania şi antrenoarea Nicole-
ta Huszar. Împreună au pus 
bazele unui nou club de tenis 
de masă la Dumbrăviţa. Mădă-
lina va obţine şi ea în acest an 
atestatul de antrenoare şi se 
va ocupa de pregătirea junio-
rilor. Nu a abandonat însă nici 
activitatea competiţională. În 
această vară va participa la 
câteva turnee în Egipt, apoi în 
Germania şi Italia.

dl: primar: Mi s-a spus azi 
de către dl. director al Direc-
ţiei de Urbanism că în multe 
situaţii se dau autorizaţii 
pentru tâmplărie de plastic 
la clădirile istorice pentru 
că, „chipurile” Comisia de 
Monumente le eliberează 
avize. Asta înseamnă că şi 
la Comisia de Monumente e 
ceva putred...

dl. ToadEr: Am înţeles că 
eliberăm nişte spaţii admi-
nistrative de la complexul 
sportiv din Dacia, tocmai 
pentru ca să facem ceva 
tot bun pentru sportul din 
Timişoara, contrar descen-
tralizării, dar sper să nu mai 
avem astfel de proiecte de 
hotărâre în care să dăm 
statului român ceva! 

dl. sECrETar: Profit de 
ocazie să vă fac o informare. 
A apărut decizia Curţii Con-
stituţionale care a declarat 
neconstituţională trecerea 
cinematografelor în patri-
moniul nostru. Ca atare, o 
luăm de la capăt. 
dl. orZa: Deci, dl. Toader, 
România pe care ţi-o imagi-
nezi tu mai are de aşteptat. 

dl. ToadEr: Mulţumim Cur-
ţii Constituţionale Indepen-
dente a României... 

dl. sECrETar : Domnilor 
consilieri, eu în activi-
tatea mea am protejat 
toţi consilierii care s-au 
perindat în Consiliul 
Local! Dar încă o dată 
vă spun, sunt pus aici să 

apăr legalitatea. Vă spun 
că nu este legal, eu îmi 
fac datoria. 
dl. ToadEr : Îi mulţumim 
domnului secretar că ne 
apăra şi ne păzeşte să nu 
greşim, dar depinde cum 
citeşti... 

dl. sECrETar : Domnule 
Gârboni, spaţiul este gratuit. 

dl. GÂrboni : Nu este 
adevărat. Eu plătesc chirie 
pentru spaţiu. 
dl. sECrETar : DA. Dar 
plătiţi chiria minimă, nu 500 
euro, poate 5 euro. 
dl. GÂrboni : Da, şi doresc 
să plătesc chirie 20euro/
mp. Eu vreau să dau bani la 
primărie şi dumneavoastră 
nu vreţi să-i luaţi!

Banii colectaţi prin taxa de habitat urmează să fie folosiţi la reabilitarea unor clădiri ca aceasta

l Bărbaţii au de şase ori 
mai multe şanse de a 
fi loviţi de fulger decât 
femeile.

l În statul american Flori-
da este interzis să arunci 
ceva dintr-o maşină în 
mişcare, cu excepţia apei 
şi... găinilor vii.

l Cea mai 
întrebu-
inţată 
legumă 
din lume 
este ceapa.

l Durata de viaţă a unei 
papile gustative este de 
10 zile.

l Prima locomotivă cu 
aburi din lume avea viteza 
„record” de 8 km/h, iar 
trenurile moderne călăto-
resc cu 500 km/h.

l Dunărea izvorăşte din 
Munţii Pădurea Neagră şi 
se varsă în Marea Neagră, 
în apropierea pădurii 
Caraorman, care în limba 
turcă înseamnă tot Pădu-
rea Neagră.

l Brazilia este singura 
ţară care a participat la 
fiecare Cupă Mondială la 
fotbal.

l Scaunul electric a fost 
inventat de un dentist.

l Cea mai folosită replică 
în filme este: „Let’s get 
out of here” (Să plecăm 
de aici). 

l Toate lebedele din 
Anglia sunt proprietatea 
Reginei.

l În Peru nu există toalete 
publice.

Ad Astra

În viitorul îndepărtat, Homo 
Sapiens reuşesc să coloni-
zeze încet-încet sistemul 
lor solar, iar pe parcursul 
secolelor s-au dezvoltat şi 
s-au adaptat, formându-se 
cinci noi specii, care pot trăi 
în medii planetare diferite. 

În Ad Astra („Către stele”), ju-
cători vor întruchipa una din 
speciile umane şi vor explora 
galaxia, căutând noi planete 
pentru a exploata noi resurse 
sau pentru a le terraforma 
în spaţii locuibile. În depăr-
tare, în locuri neexplorate 
încă, sunt ascunse vestigi-
ile civilizaţiei extraterestre 
dispărute - o tehnologie 
care asigură puteri masive 
- premiul pentru acele fiinţe 
umane, care au curajul de a 
explora în adâncul galaxiei. 
Competiţia pentru resurse va 
fi acerbă şi numai printr-un 
anumit grad de cooperare 
şi prin stabilirea de relaţii de 
comerţ între facţiuni va reuşi 
un jucător să fie mai bun, 
decât ceilalţi şi să reuşească 
astfel să construiască un nou 
imperiu galactic!

Timp estimativ de joc: 60 de 
minute, jucători: 3-5, vârsta 
minimă recomandată: 10 
ani, detalii: www.cutia.ro

Timişoreni de 5 sTele

să râdem cu aleşii locali (perle din şedinţele clt)

şTiaţi că jOC

IMpozIte

17 mai este ultima zi în care 
mai poate fi depus Formularul 
200 fără plata unei penali-
zări. Din cei peste 47.000 de 
contribuabili timişeni care 
trebuie să se achite de această 
obligaţie, mai puţin de 8.000 
şi-au depus declaraţiile de 
venit la Administraţia Finan-
ţelor Publice a municipiului 
Timisoara. Declaraţia privind 
veniturile realizate se comple-
tează de către contribuabilii 
persoane fizice care obţin 
venituri din activităţi indepen-
dente (activităţi comerciale, 

profesiuni libere, drepturi de 
proprietate intelectuală), din 
cedarea folosinţei bunurilor 
(închirieri, arendă), din activi-
tăţi agricole (de felul cultivării 
florilor, a legumelor în sere, a 
pepinierelor), din operaţiuni 
de vânzare-cumpărare de 
valută la termen. Declaraţiile 
de venit pot fi depuse de către 
contribuabili direct la sediul 
administraţiei finanţelor 
publice.

TâRg de gRădiniţe

În perioada 14-16 mai, între 
orele 10:00-19:00, la Iulius 
Mall (etajul cu magazinele de 

copii şi locul de joaca), se va 
desfăsura Târgul de Grădini-
ţe, eveniment care reuneşte 
grădiniţele particulare din 
Timişoara şi firme ce au 
domeniul de activitate legat 
de copii. Manifestarea va 
permite dialogul direct cu 
părinţii, prezentare de oferte, 
servicii şi condiţii destinate 
copiilor şi se doreşte a fi un 
eveniment atractiv pentru 
copii şi util pentru părinţi. 
Spaţiul de desfăşurare al eve-
nimentului va fi unul inedit, 
un adevărat orăşel al copiilor, 
cu zeci de căsuţe de diferite 
modele.

 proIeCte NoI

Consiliul Local Timişoara va 
lua în discuţie în comisiile 
de specialitate în perioada 
următoare două proiecte care 
vor fi supuse votului în plen. 
Primul proiect de hotărâre 
priveşte preţul local al energiei 
termice facturată populaţiei 
începând cu data de 1 august 
2010, iar următorul proiect de 
hotărâre priveşte aprobarea 
bugetului de venituri şi chel-
tuieli la SC Pieţe SA. Proiectele 
pot fi vizualizate, de către cei 
interesaţi, pe siteul primăriei 
sau la aviziere.

pe scurT

Mădălina Pauliuc a făcut carieră în tenis de masă în Serbia şi nu în România, din lipsă de bani

PUBLICITATE

Ca şi anul trecut  
proprietarii din 
Timişoara pe care 
îi reprezint se vor 
opune introducerii 
acestei taxe.

 petre olariu
preşedinte FALT

Organizaţia Studenţilor 
din Universitatea de Vest din 
Timişoara (OSUT) anunţă cu 
surle şi trâmbiţe începerea 
celui mai mare festival de 
artă studenţească din Româ-
nia, StudentFest “rEvoluţie“ 
care va ţine până în data de 
16 mai şi va lua cu asalt Piaţa 
Unirii, Piaţa Operei si multe 
alte locaţii din Timişoara. 
Dacă te dai în vânt după 
advertising, eşti aşteptat la 
ziua publicităţii, sâmbătă, 
în Scârtz, unde vei putea lua 
parte la o dezbatere intere-
santă pe tema “Cât dai pe un 
BlogJob?”, poţi învăţa ceva 
la workshopul de publicita-

te neconvenţională susţinut 
de Bogdan Cristea sau poţi 
asculta prezentarea Oanei 
Barbu, “NeSimţiţi în publici-
tate?”.

Să fie rEvoluţie!

Fundaţia  
Aquademica, 
lansată la ... apă 

De curând a fost lansat si-
te-ul Fundaţiei Aquademica, 
www.aquademica.ro, un pas 
în direcţia comunicării şi a per-
fecţionării profesionale pentru 
cei care desfăşoară activităţi în 
domeniul protecţiei mediului. 
Fundaţia a luat fiinţă în anul 
2009 în urma parteneriatului 
încheiat între Aquatim SA şi 
Departamentul de Evacuare 
şi Epurare a Apelor Uzate din 
Munchen. La sfârşitul lunii 
martie, Aquatim a lansat ofici-
al Fundaţia Aquademica, rodul 
parteneriatului încheiat acum 
patru ani cu departamentul 
de ape uzate al Primăriei Mün-
chen.  Peter Köstner, Jörg Schu-
chardt şi Volker Pankau, speci-
alişti de la  primăria München 
au expus aspecte de interes 
din sectorul lor de activitate, în 
cadrul unui simpozion la care 
au fost prezenţi reprezentanţi 
ai compnaiilor de apă din ţară.

Un centru naţional de per-
fecţionare este soluţia Aqua-
tim pentru dezvoltare profesi-
onală

„În luna februarie a acestui 
an, în cadrul unei întruniri cu 
Ministrul Mediului, în Bucu-
reşti, Fundaţia Aquademica a 
fost recunoscută ca o instituţie 
de impact naţional în dome-
niul managementului apei po-
tabile şi uzate“, a declarat Pe-
ter Köstner, director în cadrul 
departamentului de ape uzate 
al primăriei germane. 

Fundaţia se va implica în 
organizarea unor programe 
de instruire, în promovarea 
proiectelor de cercetare apli-
cativă, transfer de know-how 
şi consultanţă de specialita-
te. Cursanţii vor beneficia 
de experienţa germană din 
domeniu, dar şi de posibili-
tatea realizării unor aplicaţii 
pe staţiile pilot ale fundaţiei. 
Fundaţia Aquademica este in-
strumentul prin care Aquatim 
poate asigura competenţa ne-
cesară în domeniul mediului, 
cu accent pe managementul 
apei. „Punctele noastre tari 
sunt staţiile pilot pentru apă 
potabilă şi apă uzată, pe care 
putem simula procesele din 
mediul tehnologic real şi bu-
nele practici, testate şi imple-
mentate de partenerii noştri 
germani”, a adăugat Ilie Vlai-
cu, director general Aquatim. 
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Când era mai aproape ca 
oricând de obiectiv, Poli 
şi-a luat adio de la titlu. 
Asta după un meci deza-
măgitor, pe teren propriu, 
cu Gazul din Mediaş. O 
echipă „cuminte” care 
abia scăpase de la retro-
gradare. Că am luat băta-
ie cu 0-2 nu e un capăt de 
ţară. E vorba de manieră. 
Un gol valabil, marcat de 
Contra, neacordat. Poate 
fi o explicaţie! În rest?
Poate că poliştii au fost 
marcaţi de felul în care 
CFR-ul din Cluj a obţinut 
victoria în faţa Craiovei, 
mai ales după evoluţia 
oltenilor din repriza a 
doua. Poate că i-a cuprins 
un fel de lehamite sau 
inutilitate în faţa unui 
„gest” pe care urmau să-l 
facă intrând pe teren în 
faţa găzarilor. Gestul de a 
lăsa totul la o parte şi de 
a fii necruţători, prin joc. 
Tocmai de aia! Contextul 
ăsta poate fi la rândul său 
o explicaţie! Nu este însă 
o scuză. 
Neluţu Sabău e un tip 
echilibrat, manierat şi 
inteligent. În fotbalul 
românesc calităţile astea 
nu sunt suficiente. De 
cele mai multe ori ele 
se transformă în deza-
vantaje. Neluţu eşti din 
altă lume! Coboară pe 
pământ şi încearcă să îi 
înţelegi pe „nebunii” din 
fotbalul ăsta bolnav! Nu 
îţi cer să faci ca ei. Trebu-
ie să te adaptezi! Altfel...
La conferinţa de presă 
de după meci ţi-ai oferit 
demisia. Marian Iancu, în 
toate intervenţiile TV de 
luni seara, nu a acccep-
tat ideea. Ai dat vina 
pe suporterii care te-au 
luat în tărbacă. Neluţu! 
Nu ţine! Întreabă-l pe 
Stoichiţă! Săracul nici nu 
pusese piciorul în curtea 
Stelei şi deja era pe făraş. 
Iar la ce scandaluri sunt 
la Steaua...ai noştri tifosi 
şi conducători sunt nişte 
bieţi copii, chiar dacă 
Stanciu şi Chivo se mai 
altoiesc prin vestiar.
Problema mea este însă 
alta. Eu cred că Poli a 
pierdut titlul, pe lângă 
altele, colaterale jocului, 
pentru că nu a avut con-
sistenţă în joc. Mă întreb 
de ce? Şi vorba lui Lenin: 
„Ce-i de făcut?”

Consistenţa

Viorel Screciu

expoziţii

spectacoleparty
Joi, 13 mai

Manufactura HandMade cafe: Oliver

vanilla: candy SHOp party

Heaven StudiO: GueSS WHO, Spike

van GrapH k’fe: BaBalOnia SOundclaSH

duBlin puB & MOre: duBlin HOuSe Band

d’arc: retrO party

art cluB: Special party

Vineri, 14 mai
yOutOpia: We lOve iBiza

ScOttiSH: BeSt retrO party in tOWn

art cluB retrO: Student niGHt

tHe nOte: OMG i’M SO retrO

sâmbătă, 15 mai
vanilla cluB: Sadat X (neW yOrk)

700 cOffee & lOunGe: MuSic cOlOurS

Bunker: retrO party cu dJ epOcS

Duminică, 16 mai
van GrapH k’fe: BaBilOnia 

cluB d’arc: HitS party

art cluB 700: aMBient party

Setup: WarM up

timiş: 
avatar (joi-vineri: 11; 14; 16; 18; 20)
Studio:
luna verde (16; 18; 20)

cinema city:
omul de oţel 2 (vineri, luni-joi: 14,40; 
17,10; 19,40; 22,10; sâmbătă-duminică: 
12; 14,40; 17,10; 19,40; 22,10)
ultimul cântec (vineri; luni-joi: 13,30; 
15,50; 18,10; 20,20; 22,30; sâmbătă-du-
minică: 11,10; 13,30; 15,50; 18,10; 20,20; 
22,30;)
Cum să îţi dresezi dragonul 3d 
(sâmbătă-duminică: 12,40)  Prinţesa şi 
broscoiul, dublat (vineri, luni-joi: 13,30; 
sâmbătă-duminică: 11,20; 13,30)
Nu-i de nasul meu (vineri-joi: 15,30)
Teleportaţi în adolescenţă (vineri-joi: 
20,10)
iubire la roma (vineri-joi: 17,40; 19,40; 
21,40)
omul care se holba la capre (vineri-
joi: 18; 22,15)
robin Hood – prEmiEră (vineri, 
luni-joi: 14; 16,50; 19,50; 22,45; sâmbătă-
duminică: 11,10; 14; 16,50; 19,50; 22,45)
Websitestory – prEmiEră (vineri, 
luni-joi: 13,45; 15,40; 17,30; 19,15; 21; 
22,45; sâmbătă-duminică: 12; 13,45; 
15,40; 17,30; 19,15; 21; 22,45; )

cinema

Robin Hood

horoscop

paTruped

BerBec
dacă îţi place 
ceva anume, 
trebuie să treci la 
fapte şi să obţii 
ce vrei. pasiunea 
pe care o investeşti în acest plan 
nu poate să nu aibă rezultate 
pozitive la final, deci fă tot ce-ţi 
stă în putere pentru a pune mâna 
pe scopul tău. Sunt mari şanse ca 
unele din cele mai frumoase vise 
să se îndeplinească. 

Taur
apare o şansă 
excelentă să 
te remarci la 
serviciu printr-o 
reuşită de zile 

mari. eşti puternic motivat să 
ajungi la ce ţi se oferă acum pe 
tavă: ori o poziţie mai bună ori o 
anume garanţie asupra viitorului 
carierei tale. de fapt, tot ce decizi 
sau începi acum va avea efecte 
pe termen lung la locul de muncă.

Gemeni
dacă eşti implicat 
într-o acţiune de 
ordin juridic sau în-
tr-un demers legal 
în care e nevoie de 
o serie de aprobări, documente sau 
mărturii, ai toate şansele să le obţii 
acum mult mai simplu. Baţi la uşa 
persoanei potrivite pentru a te ajuta 
să demonstrezi adevărul şi pentru 
a-ţi asigura terenul corect pentru 
viitoarele acţiuni.

rac
Scapi mult mai 
uşor de conflicte 
dacă nu pui gaz 
pe foc şi nu te 
bagi unde nu-ţi 

fierbe oala, dar ţi-e greu să te abţii 
să nu critici sau să nu ripostezi 
când ceva nu-ţi convine. ai ceva 
de spus, dar nu prea e momentul 
potrivit pentru a-ţi expune părerile 
în contradictoriu, pentru că reacţiile 
celorlalţi pot fi aspre şi pot răni.

Leu
e greu să te 
înţelegi cu o 
persoană mai 
matură sau mai 
conservatoare 
din fire. tu ai o viziune modernă, în 
acord cu timpurile actuale, or co-
laboratorul tău se cramponează de 
lucruri din trecut cu care e obişnuit, 
tu propui ceva nou, menit sa aducă 
un alt suflu în acţiunile începute, dar 
e greu să-l convingi şi pe celalălt.
 

Fecioară
toate bune şi 
frumoase în viaţa 
sentimentală, 
unde ai parte 
de momente de 

vârf în compania celui drag. eşti 
răsfăţat în gesturi de afecţiune, iar 
răspunsul pe care îl oferi în schim-
bul acestor emoţii îl face fericit pe 
partener. poate fi săptămâna unor 
declaraţii de dragoste sau perioada 
unor momente romantice. 

BaLanţă
viitorul te 
entuziasmează 
la maximum, iar 
apropierea unui 
anumit eveni-
ment, pe care îl aştepţi cu sufletul 
la gură, te face să grăbeşti lu-
crurile, să pedalezi mai repede 
pentru a ajunge la ţelul propus 
mult mai devreme. lasă timpul să 
treacă aşa cum e firesc, pentru că 
uneori fiecare oră contează.

Scorpion
trebuie să pleci la 
drum, pentru că 
te aşteaptă nişte 
sarcini urgente 
la destinaţie. nu 

se pot rezolva prin corespondenţă, 
ci este nevoie de tine la faţa locului, 
deoarece numai văzând cum stau 
lucrurile în teritoriu poţi descoperi 
soluţiile optime. a încerca să dai 
ordine prin telefon nu ar însemna 
decât o prelungire a complicaţiilor.

SăGeTăTor
acum se decide 
soarta unor eve-
nimente ce vor 
avea efecte pe tot 
parcursul anului, 
deci ai grijă ce alegi! nu te arunca 
la prima idee care îţi vine în 
minte, cere părerea partenerului 
(de viaţă sau de afaceri), pentru 
că deciziile cele mai bune se iau 
numai în doi, printr-o consultare 
sinceră şi deschisă. 

capricorn
te-ai bazat pe 
ajutorul unui 
coleg pentru a 
depăşi un impas 
în planurile în-

cepute, dar acesta nu mai poate fi 
alături de tine aşa cum a promis. 
nu-l judeca greşit, pentru că e 
posibil ca disponibilitatea sa să 
depindă de unele aspecte care nu 
ţin de el. Înainte de a te supăra pe 
el, ascultă mai întâi explicaţiile.

VărSăTor
e o plăcere să 
călătoreşti zilele 
acestea, pentru 
că treci prin locuri 
care te încântă. 
poate sunt călătorii în compania 
persoanei iubite şi e normal să vezi 
totul într-o tentă romantică atunci 
când o ai alături, sau poate pe 
parcursul acestor deplasări se ivesc 
şi şanse sentimentale care merită 
luate în considerare. 

peşTi
un noroc chior 
rezolvă cu brio 
o situaţie de 
la care nu mai 
aveai aproape 

deloc speranţe. erai convins că se 
apropie totul de un eşec definitiv, 
dar iată că mai apar şi surprize 
plăcute. dacă vezi că unele lucruri 
nu se îndreaptă în direcţia pe care 
ai dorit-o iniţial, nu aluneca spre 
decepţie.

Ba al meu e mai frumos

4p
ed

radu ClEţiu 

În lumea chinologiei 
româneşti, Timişoara a dat 
startul competiţiilor inter-
naţionale prin Expoziţiile 
C.A.C.I.B. care s-au desfăşu-
rat succesiv în weekendul 
trecut. Organizare exce-
lentă, într-o locaţie foarte 
bună, chiar dacă a fost 
decisă în ultimul moment, 
Arena Aqua Sport s-a do-
vedit o gazdă potrivită. O 
bilă neagră merită Consi-
liul Judeţean care a decis 
să organizeze în pripă, un 
program aiurit, care chi-
purile, să marcheze Ziua 
Europei, stricând înţelege-
rea făcută din timp dintre 
Asociaţia Chinologică şi 
Muzeul Satului. Păcat că 
democraţia noastră origi-
nală distruge însuşi acest 
spirit european care pre-
tinde să respecţi o tradiţie 
şi un contract. 

Cum spuneam tot răul 
spre bine, a fost excelent 
în noua locaţie atât pentru 
expozanţi, cât şi pentru vi-
zitatori.

Am remarcat printre 
aceştia posesori de câini 
care din prea multă iubi-
re pentru exemplarul pe 
care îl aveau acasă făceau 
comentarii comparative 
răutăcioase.

Un sfat de la „4ped”: 
mămici şi tătici, abţineţi-
vă cu „al meu de acasă 
e mai frumos decât ăsta 
care a primit diplomă!”, 
nu cunoaşteţi destulă chi-
nologie dacă faceţi astfel 
de comentarii, un cunos-
cător a învăţat şi să se ab-
ţină, asta face diferenţa.

O altă categorie de 
„obraznici” s-a infiltrat 
mai nou până lângă ringu-
rile de jurizare. E vorba de 
samsarii care aduc căţei 
,,la kilogram” de te miri 
de pe unde şi-i oferă spre 
vânzare la poarta com-
petiţiilor canine. Am fost 
consternat să constat că 
au prins curaj şi mai nou 
se alipesc pe lângă ringuri 
sau crescători care aş-
teaptă să intre la jurizare 
şi dacă o personă declară 
admirativ că şi-ar dori o 
anumită rasă, hopa vine 
cu oferta... „am eu, exact 
ca acela pe care îl doriţi”.

Celor care pleacă ure-
chea la acest gen de oferte 
le dedic un banc cu Bulă: 
Bulă vine plângând de la 
şcoală. Mamă, spune el, co-
pii râd de mine şi spun că 
am capul pătrat. Nu-i ade-
vărat, îl îmbunează mama 
mângâindul în unghi de 90 
de grade pe creştet.

www.Clearpassion.ro

muzeul de artă – palatul baroc: 
expoziţia retrospectivă „Semn-simbol” 
semnată de artista plastică timişoreană 
Elena Minodora Tulcan, deschisă până la 
30 mai.

Cărtureşti mercy: expoziţia de grafică, 
sculptură şi pictură „rEvoluţie” a tinerilor 
artişti înscrişi în secţiunea Artă a Student-
Fest 2010, deschisă până la 16 mai.

Galeria olteanu art: expoziţia „Nud” a 
fotografului Cristian Boldişteanu, deschisă 
până la 14 mai.

Galeria Triade: expoziţia „Prezent 
continuu. Pictură. Colaj. Obiect” a artistului 
plastic Ion Stendl, deschisă până la 20 mai.

Galeria Calina: expoziţia „Îngerii lui 
Bus” a artistului plastic Cristian Buzneanu, 
deschisă până la 28 mai. 

13.05
În 1999, în cadrul concursu-
lui de la Clermont Ferrand 
(Franţa), Mihaela Melinte 
doboară de două ori recordul 
mondial la aruncarea cioca-
nului (73.29m, 75.97m)

14.05
În 2002, Valeriy Lobanovski, 
antrenorul principal al lui 
Dynamo Kiev şi unul dintre 
cei mai mare antrenori din 
istoria fotbalului, se stinge 
din viaţă la 63 de ani

15.05

În 2004, Arsenal devine pri-
ma formaţie care câştigă un 
Premier League cu cel puţin 
18 competitoare fără să fi 
cunoscut înfrângerea. În cele 
38 de etape a învins în 26 din 
cazuri, iar de 12 ori a remizat

16.05
În 1975, în vârstă de 35 de ani, 
japoneza Junko Tabei devine 
prima femeie din lume care 
cucereşte Everest-ul

17.05
În 1997, olandezul Ruud Gullit 
devine primul antrenor non-

britanic care câştigă Cupa 
Angliei, Chelsea învingând 
pe Middlesbrough, cu 2-0, pe 
stadionul Wembley

18.05
În 1929, în timpul Conferinţei 
de la Barcelona, FIFA atribuie 
Uruguay-ului găzduirea 
primului turneu final de Cam-
pionat Mondial

19.05
În 1991, Willy T. Ribbs devine 
primul pilot de culoare care 
participă în calificările cele-
brei curse, Indianapolis 500

isToria săpTămÂnii sporTiVE 13 - 19 mai

ioan GoGoŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
După episodul de K1 din-

tre oficialii clubului, de după 
partida cu Dinamo, Poli şi-a 
dat cu stângul în dreptul şi 
şi-a năruit şansele la titlu. 
Dacă alte competitoare (Di-
namo, CFR Cluj sau Vaslui) 
au fost capabile să întoarcă 
un rezultat defavorabil, „alb-
violeţii” s-au încurcat iarăşi 
pe stadionul Dan Păltinişanu, 
cu o candidată la retrograda-
re. În acest retur, partidele de 
acasă au fost un chin pentru 
timişoreni. Cu mici excepţii 
(vezi succesul cu Alba Iulia), 
trupa lui Sabău şi-a exaspe-
rat fanii, obţinând victorii pe 
muchie de cuţit, ori împiedi-
cându-se de grupări de genul 
lui Internaţional şi Gaz Me-
tan, cărora, în prima parte a 
sezonului, le marcase nu mai 
puţin de 9 goluri.

Poli nu doar a ieşit din 
cursa pentru locul întâi, ci 

riscă să nu prindă nici poziţia 
care duce în preliminariile 
Ligii Campionilor. Următorul 
joc se anunţă la fel de dificil, 
contra unei echipă care mai 
speră la supravieţuire.

Pandurii nu a excelat pe 
propriul teren în acest sezon, 
câştigând numai în patru 
cazuri. Totuşi, este echipa 
care a terminat de cele mai 
multe ori la egalitate în faţa 

propriilor suporteri, înregis-
trând nouă remize. Chiar 
dacă luptă pentru salvarea 
de la retrogradare, gruparea 
gorjeană nu a fost învinsă la 
Târgu Jiu de niciuna dintre 
fruntaşele clasamentului. 
Rând pe rând, Vaslui şi CFR 
Cluj au capotat la limită, iar 
Urziceni, Rapid, Steaua sau 
Dinamo s-au arătat fericite 
că au smuls câte un punct.

De la promovarea “alb-
albaştrilor”, în cele patru 
deplasări, Poli a înregistrat 
victorii în ultimele două se-
zoane. A pierdut tot de două 
ori, de fiecare dată la câte un 
gol diferenţă.

Aflat în cădere liberă din 
cauza lipsei de rezultate ale 
Naţionalei şi ale echipelor de 
club, fotbalului românesc i 
se pun beţe în roate inclusiv 

de conducătorii lui. Chiar 
dacă numărul spectatorilor 
la meciurile din Liga 1 a scă-
zut vertiginos, se iau măsuri 
aşa încât numărul lor să sca-
dă şi mai mult. După ce au 
luat amploare meciurile pro-
gramate luni, o raritate în 
ediţiile anterioare, şi jocurile 
la ore cu totul nepotrivite 
condiţiilor climaterice din 
ţara noastră, ultima etapă 
a fost de-a dreptul inedită, 
desfăşurându-se duminică-
luni-marţi, în cele mai multe 
cazuri la ore la care majori-
tatea amatorilor de fotbal se 
aflau la locurile muncă. Asta 
în condiţiile în care cei care 
deţin drepturile de televiza-
re dispun de nu mai puţin 
de patru posturi tv pentru 
transmiterea partidelor. Tot 
pe oficialii lpf-işti i-a bătut 
gândul să programeze într-o 
zi de vineri ultima etapă a 
campionatului, cea care ar 
putea fi capitală pentru deci-
derea campioanei.

Handbal

Poli a pierdut orice  
şansă la titlu în acest an

Robin Hood este rezultatul colabo-
rării dintre Russel Crowe şi regizorul 
Ridley Scott, premiat cu Oscar 
pentru Gladiatorul, cărora li se ală-
tură  Brian Grazer (A Beautiful Mind, 
American Gangster) şi scenaristul 
Brian Helgeland (L.A. Confidential, 
Green Zone).
Robin Hood spune povestea legen-
darului personaj care, pornind în 
viaţă ca proscris, ajunge să devină  
simbolul etern al libertăţii poporului 
său. Imaginarul popular a transfor-
mat un om cu origini modeste în 
emblema dreptăţii şi justiţiei, înflă-
cărând imaginaţia pasionaţilor de 
aventuri, generaţie după generaţie.

Filarmonica „banatul” : joi, 13 mai, ora 
19, Foaierul Sălii „Capitol”, Recital de 
pian şi flaut

Teatrul naţional : vineri, 14 mai, ora 
19, Studio 5, „Aeroport” de Ştefan 
Caraman, un spectacol de Ion-Ardeal 
Ieremia. 

opera naţională română : vineri, 
14 mai, ora 18,  „Liliacul”, operetă în 
trei acte, muzica Johann Strauss, 
libretul Karl Haffner şi Richard Genée, 
în cadrul Festivalului Internaţional „ 
Muzicală”, ediţia a XXXV-a.  

Teatrul Thespis, Casa studenţilor, 
studio 202 „Lelu Bihoi”: vineri, 14 mai, 
ora 20,  „D’ale amorului” comedie-co-
laj după I.L. Caragiale, regia C&A.

Teatrul naţional : sâmbătă, 15 mai, 
Sala Mare, „ Fete de mătase artificială” 
de Irmgard Keun, un spectacol de Ion-
Ardeal Ieremia.

Filarmonica „banatul” : sâmbătă, 8 
mai, ora 19, Concert al ansamblului „ 
Big Band”, dirijor Franz Hoffner.

Teatrul German de stat : duminică, 
16 mai, ora 19, premiera spectacolului 
„Grăsani în fustă” de Nicky Silver, în 
regia Simonei Vintilă

opera naţională română : dumi-
nică, 16 mai, ora 19, „Văduva veselă” 
operetă în două acte, muzica: Franz 
Lehar, libretul Victor Léon şi Leo Stein, 
în cadrul Festivalului Internaţional „ 
Muzicală”, ediţia a XXXV-a. 

Filarmonica „banatul” : luni, 10 mai, 
ora 19, Foaierul Sălii „Capitol”, Recital 
de muzică de cameră Ludwig van 
Beethoven: Integrala cvartetelor de 
coarde – III, interpretează Cvartetul 
Ad Libitum: Andreea Berescu- vioara 
I, Şeban Mereuţă -vioara a II-a, Bogdan 
Bişoc -violă şi Filip Papa -violoncel .

Teatrul naţional : marţi, 18 mai, ora 
19, Studio 5 „Viaţă lights, moarte fără 
filtru” de Asndrei Ursu, un spectacol 
de de Felix Crainicu.

romiCă buia:

„În partida de luni, Gaz metan a fost mai 
bună, însă nu ştiu dacă nu cumva meciul ar 
fi decurs altfel dacă se valida golul marcat 
de Cosmin Contra. Oaspeţii au jucat din elan, 
nu au avut emoţii. dacă eram mai atenţi, în 
special în disputele cu formaţiile mici, cred 
că aveam un sezon mai bun. totuşi, faţă de 
campioantul trecut, nu cred că este un pas 
înapoi. Şi atunci, poli a ajuns să evolueze în 
europa league.
mi-a plăcut de munteanu, dar peste toţi a 
fost eric, autorul golurilor. Brazilianul este 

un jucător interesant care ar putea fi o solu-
ţie pentru echipa noastră.
Cei de la poli cred că aflaseră rezultatul de 
la severin, dintre Craiova şi CFR, căci se ve-
dea că erau marcaţi. din păcate, observ că 
numai în cazul timişoarei nu se văd goluri, 
penalty-uri. e dureros, dar mai sunt două 
etape şi există şanse de locul secund.
Urziceni-ul mi se pare cea mai bună echipă. 
În acest final de sezon, CFR nu prea a mai 
jucat fotbal. au avut noroc cu astra, iar cu 
noi a contat o greşeală de arbitraj. nu înţe-
leg cum Craiova, deşi a avut 2-0 şi un om în 
plus, nu a izbutit să scoată măcar un punct.”

dEClaraţia săpTămÂnii

Deşi au fost chemaţi la salut la galerie, privirile poliştilor exprimă multă amărăciune
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ETapa a 26-a
minaur Baia mare – poli TimiŞoara 31-31
ştiinţa Bacău – rom Cri Braşov 33-28
Steaua – CSm Satu mare 36-28
hCm Constanţa – dinamo 41-28
pandurii Tg. Jiu – “u” Cluj 22-19
uCm reşiţa – Bucovina Suceava 36-27

1.HCM Constanţa 24 21 2 1 788-626 44
2.UCM Reşiţa 24 18 2 4 739-624 38
3.Pandurii Tg. Jiu 24 17 1 6 667-638 35
4.Ştiinţa Bacău 24 15 4 5 746-689 34
5.Steaua Bucureşti 24 15 2 7 717-639 32
6.Bucovina Suceava 24 15 0 9 715-650 30
7.HC Odorhei 24 11 0 13 710-731 22
8.“U” Cluj 24 9 1 14 634-663 19
9.Minaur Baia Mare 24 8 2 14 633-640 18
10.poli Timişoara 24 6 2 16 608-718 14
11.CSM Satu Mare 24 6 1 17 702-777 13
12.Dinamo Bucureşti 24 4 2 18 703-810 10
13.Rom Cri Braşov 24 1 1 22 606-763 3
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Am cunoscut şi descoperit 
câţiva oameni senzaţio-
nali, discreţi şi nevăzuţi de 
marele public… Cu unul 
din ei, Igor, profesor de 
matematică la Moscova 
am stat la poveşti pe terasa 
Mc’Donalds-ului din Chi-
şinău. Printre multe altele 
mi-a povestit că l-a cunos-
cut pe rusul Grigori Perel-
man… Şi asta m-a cucerit…
Perelman este considerat 
cel mai important mate-
matician al lumii, are 44 de 
ani şi trăieşte într-o mizerie 
cruntă, într-un apartament 
din Sankt Petersburg, din 
pensia mamei sale. Excen-
tricitatea sa continuă să 
şocheze lumea… Fundaţia 
Clay Matemathics a insti-
tuit un premiu de 1 milion 
de dolari pentru cel care 
va reuşi să rezolve ipoteza 
Poincare. Perelman a facut-
o! Şi a refuzat milionul de 
dolari.
A părăsit şi Institutul 
Steklov, unde era angajat, 
pentru a se retrage alături 
de mama lui. Acum, cel 
care a refuzat un milion de 
dolari trăieşte din pensia 
mamei sale. O pensie de 60 
de dolari… Mulţi spun că 
este nebun, un om incapabil 
să respecte reguli elementa-
re. Toate marile universităţi 
ale lumii îl curtează pe bani 
foarte mulţi. Nu are telefon 
şi singura modalitate de a 
lua contact cu el este să fie 
căutat în blocul din cartierul 
mărginaş în care trăieşte. 
A refuzat mereu ideea de 
CV-uri. „Dacă ei îmi cunosc 
munca nu au nevoie de 
CV-ul meu. Dacă au nevoie 
de CV-ul meu, înseamnă 
că nu îmi cunosc lucrările”, 
spunea el atunci când i s-a 
cerut un CV pentru Universi-
tatea Stanford.
Astăzi, cel mai important 
matematician al lumii tră-
ieşte într-un bloc muncito-
resc de la marginea oraşului 
Sankt Petersburg împreună 
cu mama sa, departe de 
orice tentaţii. Refuză orice 
contact cu lumea… Ăsta e 
preţul geniului…
Igor, matematicianul care 
predă la Moscova, mi-a po-
vestit despre el cu o evlavie 
uluitoare. La schimb eu ce 
puteam să-i dau? O poveste 
din lumea mea, cu Bianca 
sau cu manechinu’ lu’ Bote?

Dan Negru

Minţi  
strălucite (1)

Duminică
16 mai

Vreme rece,  
mai mult  
noros, ploi  
răzleţe.
Minima: 9° C
Maxima: 17° C

miercuri
19 mai

Vreme frumoasă, 
dimineaţa  
se va semnala  
ceaţă.
Minima: 12° C
Maxima: 21° C

marţi
18 mai

temperaturile  
cresc, cerul  
va fi mai  
mult senin.
Minima: 12° C
Maxima: 20° C

Luni
17 mai

cerul va fi predomi-
nant noros, se vor 
înregistra averse de 
ploaie.
Minima: 9° C
Maxima: 15° C

Sâmbătă
15 mai

cerul va fi  
parţial noros,  
izolat va  
ploua.
Minima: 14° C
Maxima: 25° C

Vineri
14 mai

Vreme  
instabilă,  
precipitaţii  
slabe.
Minima: 13° C
Maxima: 24° C

Joi
13 mai

cerul va fi acoperit, 
se vor înregistra 
averse însoţite de 
descărcări electrice.
Minima: 13° C
Maxima: 25° C

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

orezul este cunoscut din 
antichitate. el este alimen-
tul de bază pentru mai mult 
de jumătate din populaţia 
planetei. este folosit în ali-
mentaţie, dar şi la produ-
cerea unor medicamente, 
a amidonului, berii şi unor 
tipuri de alcool rafinat.

ingredienTe
500 g piept de pui dezosat,
400 g ciuperci, 
150 g orez (o cană de 0,250 l) 
o ceapă,
doi morcovi, 
3/4l supă de pui,
1 ardei gras roşu sau verde,
3 linguri de unt,
½ legătură de pătrunjel
sare, piper, boia de ardei

mod de preparare
Se pune la fiert pieptul de 
pui în apă cu puţină sare. 
Ceapa se toacă mărunt, 
morcovii se dau pe răzătoa-
re, iar ciupercile şi ardeiul se 
taie felii subţiri. În două lin-
guri de unt se pune ceapa la 
călit împreună cu o linguriţă 
de boia. Se adaugă legume-
le şi se continuă călirea cu 
o lingură-două de apă. Se 
pune orezul împreună cu 
supa de pui peste legume şi 
se fierbe totul la foc mediu. 
Separat, după ce s-a fiert, 
pieptul de pui se taie felii şi 
se rumeneşte într-o lingură 
de unt. Când orezul este 
aproape gata se adaugă 
sare şi piper după gust, 
pieptul de pui şi pătrunjelul 
tocat şi se mai dă pentru 
10 minute la cuptor să se 
gratineze. Se aduce la masă 
împreună cu salată verde 
sau, după gust, cu orice fel 
de salată (de ardei copţi, 
castraveţi, rucola etc.)

Pilaf de pui  
cu ciuperci

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Averile Radisson, 
executate silit

În timp ce impresa-
rul de jucători Cristi 
Opria are de recu-
perat aproape un 
milion de euro de 
la escrocii care au 
plănuit şi executat 
ţeapa Radisson, Ci-
prian Nistor şi Andreas 
Nadasdy, una dintre pro-
prietăţile celor doi a fost 
vândută la licitaţie publică. 
Vila de lux ce-a aparţinut 
lui Nadasdy, situată în co-
muna Şag, a fost scoasă la 
vânzare şi adjudecată de un 
om de afaceri din Craiova 
contra sumei de 87.000 de 
euro. Preţul e mic, de cri-
ză, dacă ne gândim că, în 
vremurile de vârf ale imo-
biliarelor, casa era cotată la 
circa 250.000 de euro. Ope-
raţiunea a fost organizată şi 
dusă la bun sfârşit de exe-
cutorul judecătoresc Daniel 
Dragomir, care, în timpul 
anchetei Radisson, a fost in-
vitat şi el pe la DNA pentru 
a da cu subsemnatul. Deşi 
trecută în contul soţiei lui 
Andreas Nadasdy, în urma 
unui divorţ de formă, casa a 
fost scoasă la licitaţie întru-
cât fusese ipotecată pentru 
obţinerea unui împrumut 
de 100.000 de euro. Până 
să fluiere a pagubă, Cristi 
Opria mai are o luminiţă 
de la capătul tunelului: te-
renul Radisson de pe strada 
Lidia, pe care are ipotecă 
de rangul II. Sau, cine ştie, 
poate va primi o idee sal-
vatoare de la Ionel Olari, 
comisarul care a revenit pe 
un post de şef de serviciu la 
Finanţele Publice...

TVR Timişoara, pepinieră de vedete media

Ionel, racolat de Ion?

Deşi emite doar două 
ore pe zi, TVR Timişoara 
a devenit o importantă pe-
pinieră de vedete pentru 
televiziunile din capitală. 
Cea mai vizibilă prezenţă 
pe postul naţional a fost, 
câţiva ani la rând, crainica 
de ştiri Dana Războiu, care 
şi-a câştigat notorietate 
şi în urma mariajului cu 

fostul ministru PSD-ist al 
Sănătăţii, Ovidiu Brânzan. 
Căzută în dizgraţia con-
ducerii TVR după eşecul 
PSD în alegerile generale, 
Dana a fost nevoită să pă-
răsească ştirile de seară în 
favoarea unei emisiuni de 
duminică, iar mai apoi să 
abandoneze televiziunea 
naţionala pentru Kanal 

D. Nu mai puţin cunoscut 
este Dan Negru, trăsnitul 
prezentator de la Antena 
1, care pe vremuri s-a ocu-
pat de Expresul muzical de 
la TVR Timişoara. Într-un 
top neoficial îi urmează 
reporterul Diana Ţicleanu 
şi tânărul prezentator al 
matinalului de pe TVR 2, 
Cosmin Ţântă.

Noul partid intrat pe 
scena politică - UNPR, 
Uniunea Naţională pen-
tru Progresul României 
- are deja reprezentati-
vitate pe scena naţiona-
lă, prin deputatul Maria 
Barna, provenită din 
PSD, la fel ca majoritatea 
liderilor acestui partid. 
Barna este preşedinta 
organizaţiei de femei. 
Preşedintele filialei loca-
le este fostul prefect Ion 
Răducanu. Oamenii săi 
au început deja tatonă-
rile cu primarii PSD, pe 

fondul nemulţumirilor 
şi luptelor interne din 
organizaţia timişeană. 
Unul dintre cei care a 

plecat urechea la promi-
siunile omului de afaceri 
Răducanu se spune că 
este nimeni altul decât 
primarul comunei Giroc, 
Ionel Toma. Presat, pare-
se, de anumite datorii pe 
care le-ar avea primăria, 
Toma se arată pregătit 
să lase trandafirii roşii şi 
să se apropie de “parti-
dul-experiment”. Toma a 
fost, iniţial, primar libe-
ral, dar apoi a fost ales ca 
şi independent. Indepen-
denţa a fost amanetată, 
într-un final, în faţa PSD.

Partidul poreclelor
Disputele dintre cele două aripi din PNL Ti-

miş sunt înăbuşite, dar nu atât de mult pe cât 
s-ar dori. O aripă îi ţine spatele senatorului Nico-
lae Robu, ales preşedinte, iar cealaltă s-a aliniat 
în spatele lui Sorin Supuran, consilier judeţean 
şi fost primar de Biled. De când Supuran a pier-
dut alegerile pentru şefia filialei, “râca” a dece-
nit mai acerbă. Din glumă în glumă, s-a ajuns şi 
la porecle. Despre Robu s-a mai spus că este un 
etern adolescent, din cauza frizurii, dar liberalii 
lui Supuran au trecut şi la porecle englezeşti. 
“Nicholas The Slave” este noua poreclă a lui 
Robu, apărută ca urmare a traducerii numelui 
său în engleză. Un nume nou a primit şi Leon-
tin de Mayo, aflat în tabăra lui Robu: “Leo de 
Payo” i se mai spune, mai în glumă, mai în seri-
os, consilierului judeţean.


