
Cea de-a patra ediţie a Street Delivery 
va avea loc, la Timişoara, în perioada 
11-13 iunie, pe strada Mercy. Misiunea 
Street Delivery este aceea de a reinven-
ta şi de a întări rolul structural pe care 
spaţiul public îl joacă în viaţa locuito-
rilor cetăţii, prin convertirea peisajului 
urban în spaţiu viu. Timişorenilor li se 
propun trei zile de copilărie retrăită, pe 
o stradă recuperată de sub ocupaţia 
maşinilor şi a griului, o revenire la 
inocenţa, prospeţimea şi ingeniozi-
tatea celui care se joacă, a celui care 
întreabă, a celui curios, a celui care 
leagă prietenii cu uşurinţă, a celui care 
nu se ia prea în serios. Jazz, electro şi 
dans contemporan, fotografie, hand-
made şi ateliere de ştiinţe pentru copii, 
street art, jonglerie şi miniskate, jocuri 
supradimensionate, campionate de 
elastic şi bătaie cu apă, toate în memo-
ria lui Cosmin Lungu, cel care a coor-
donat primele trei ediţii Street Delivery 
de la Timişoara.
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este de 1 la 70
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CĂLIN CATANĂ
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Lansat la noi în toamna lui 2008, în plină criză mon-dială, fratele mai mic al lui XC90 s-a dovedit un real succes pentru producătorul suedez. Maşina a apărut ca o necesitate a producătoru-lui Volvo de a concura pe segmentul de piaţă al SUV-urilor compacte, care pot fi folosite şi în oraş. Maşina are un design foarte plăcut, cu forme rotunjite, iar cali-tatea materialelor folosite este una superioară, calita-te bine cunoscută în rândul posesorilor de Volvo. „Ca şi competiţie maşi-na concurează cu modelele germane Audi Q5, BMW X3 şi Mercedes Benz GLK, însă în momentul de faţă putem spune că am devan-sat concurenţa având un număr de peste 35 de uni-tăţi vândute, dintre care 5 înainte de lansarea oficia-lă” ne-a declarat Giani Mol-dovan, director de vânzări Volvo Timişoara.Modelul XC60  este do-tat standard cu sistemul city safety, sistem ce previ-

ne accidentele cauzate de neatenţia şoferului la vite-ze de până la 30 km/h. Sis-temul acţionează pe baza unor senzori care identifi-că posibilele obstacole, iar în cazul în care şoferul nu este atent, maşina frânează singură. Dacă şoferul mişcă din volan sau atinge pedala de frână, sistemul îl va con-sidera pe acesta o prezenţă activă, şi nu va interveni.Preţurile pentru XC60 încep de la 33.915 euro inclusiv TVA, iar o revizie costă 1.600 de lei.Dotări standard de si-guranţă: ABS, EBD – distri-buţie electronică a forţei de frânare, EBL – stopuri frână cu funcţie de panică, DSTC - sistem dinamic con-trol tracţiune şi stabilitate, EBA - asistare la frânarea de urgenţă, WHIPS - protecţie impact din spate pentru scaune faţă, airbaguri faţă şofer şi pasager, airbag-uri laterale, airbag-uri tip corti-nă, IDIS – sistem inteligent gestionare informaţii şofer, RSC - sistem de control la răsturnare, HDC - asistent la coborare/urcare, CITY SAFETY.

Interior luxos şi practic

La interior materialele folosite şi inisajele sunt de cea mai bună calitate. Printre dotă-rile menite să vă facă viaţa mai uşoară la bord 

putem aminti: oglinda retrovizoare anti-orbire cu consolă integrată, camera pentru asistenţa la parcare sau sistem hands-free cu bluetooth.

Motorizări

AUTO UTIL

Vacanţele all inclusive preferatele timişorenilor paginile 8-9

Volvo XC60 lider în segmentul crossover

pagina 10

Auto & Turism

Întreţinerea instalaţiei de aer condiţionat auto

CĂLIN CATANĂ
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Încă de la începutul săptă-mânii vara nu a ezitat să îşi arate cu adevărat colţii, şi mă refer aici la temperaturile de peste 30 de grade Celsius,  un bun prilej pentru a ne aminti de importanţa instalaţiei de aer condiţionat din maşina noastră. Nu mulţi ştiu însă, că la fel precum vă îngrijiţi de nivelul uleiului de motor, instalaţia de AC a maşinii tre-buie verificată periodic.Un circuit de acest gen are şi pierderi de aproximativ 30-50 de grame de freon pe an. Dacă nu completaţi la timp, şi pierderile devin consisten-te, atunci compresorul insta-laţiei va funcţiona în condiţii mai dificile, micşorându-şi în acest fel durata de viaţă. De asemenea el va solicita mai 

mult motorul maşinii, fiind cunoscut faptul că multe ma-şini au un consum de com-bustibil mărit pe timpul verii, tocmai din acest motiv. La fi-ecare 3 ani este recomandată înlocuirea totală a refrigeran-tului din instalaţie.Deosebit de important este şi ca filtrul de polen să fie schimbat periodic, măcar o dată pe an, pentru a nu da voie prafului şi polenului să pătrundă în instalaţie şi a forma bacterii. Mirosul înţe-pător care se simte la porni-rea aerului condiţionat este cauzat de aceste bacterii, care pot fi însă îndepărtate prin fo-losirea unor spray-uri special create pentru aşa ceva. Un alt sfat pentru a impiedica dez-voltarea micro-organismelor, este să porniţi aerul condiţi-onat măcar o dată la 10 zile, chiar şi pe timpul iernii.

Cum să ne upgradăm sistemul audio din maşină

C - asistent
rcare, CITY

Ca motorizări maşina poate fi echipată cu 5 motoare care întrunesc standardul de poluare Euro 5, două pe ben-zină şi 3 în varianta diesel. Cele 3 diesel-uri îmbină performanţa şi consumul redus de 

combustibil înca-drându-se între 163 şi 205 CP, în timp ce sportivul T6 echipat cu mo-tor pe benzina atinge suta în 7.3 secunde şi ascunde sub capotă 304 CP.

Am devansat con-curenţa având un număr de peste 35 de unităţi vândute, dintre care 5 înainte de lansarea oicială.
Giani Moldovandirector de vânzări Volvo
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Mi-e dor de cele 2-3 
zile de “pace socială” 

de după căderea  
lui Ceauşescu. 3
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Street Delivery

Judecătorul care l-a pus  
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Ferrari”, arestat pentru mită
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10 milioane de euro au Cheltuit “Comunitarii” în trei ani

Poliţia Comunitară, „gaura 
neagră” a bugetului Timişoarei

GheorGhe Ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

În ultimii ani, Timişoara a 
devenit un oraş împânzit de 
poliţişti comunitari. Peste 200 
de agenţi păzesc, zi şi noapte, 
parcurile, parcările, trecerile 
de pietoni, semafoarele, bal-

coanele, intersecţiile, cozile la 
medicamente, staţiile de tram-
vai, primăria şi alte obiective 
cu grad ridicat de risc, astfel 
încât orice vizitator neavizat 
are impresia că a intrat într-un 
oraş asediat. Densitatea acestor 
robocopi ai liniştii şi ordinii 
publice aflaţi în subordinea Pri-

mărei a devenit sufocantă, atât 
la propriu, cât şi la figurat, dacă 
luăm în considerare faptul că, 
pe lângă patrularea doar în 
grupuri compacte de trei-patru 
indivizi, poliţia privată a pri-
marului Gheorghe Ciuhandu, 
cum mai este supranumită Po-
liţia Comunitară, a tocat peste 

10 milioane de euro din bani 
publici. Şi continuă să o facă, 
într-un ritm fiscal de peste 3 
milioane de euro pe an, adică 
tot atât cât s-ar fi scos din bu-
zunarele timişorenilor pentru 
taxa de habitat sau, mai recent, 
pentru o gigacalorie mai mo-
dernă...

Aproape 250 de poliţişti comunitari patrulează zilnic pe străzile Timişoarei

sport
Vladimir  
Petrovic este  
noul antrenor  
al Timişoarei
a activat la naţionala U21  
a serbiei, la naţionala  
Chinei şi la steaua  
Roşie Belgrad.



10 - 16 iunie 2010, nr 105
Opinia TimişOarei
SăpTămânal independenT I 3Timişoara meaTimişoara mea2 I

Dacă mi-e dor de ceva din reali-
tăţile sociale, mi-e dor de cele 2-3 
zile de “pace socială” de care am 
avut parte imediat după căde-
rea lui Ceauşescu şi încheierea 
episodului “teroriştii”. La coada 
pentru lapte, spre pildă, nu mai 
era busculadă şi nici nu s-au mai 
auzit îndemnurile de pe vremea 
Împuşcatului cu „doamnă, dă mai 
puţin, să ajungă la toată lumea”. 
Timişorenii, dimpotrivă, spuneau 
: „lasă, că de-acum vom avea de 
toate. Nu-i necaz dacă azi n-am 
prins lapte (ouă, hârtie igienică, 
salam sau carne)”. Nu peste multă 
vreme Mircea Dinescu făcea un 
apel televizat: „daţi românilor 
portocale!” Peste alte câteva 
luni, Florentin Cârpanu inaugura 
primele magazine cu produse din 
carne, care să fie deschise până 
târziu în noapte, să resoarbă cozi-
le de temători că în Banat cornul 
abundenţei s-ar putea închide 
prea repede. Am învăţat, pe rând, 
mai ales de la străinii veniţi cu aju-
toare că pentru copiii din spitale 
trebuie asigurate condiţii decente. 
Am aflat că avem persoane cu ne-
voi speciale, care au dreptul la căi 
de acces măcar în clădirile publice 
şi în magazine, că persoanele 
vârstnice fără sprijin familial au 
nevoie de servicii sociale asuma-
te de comunitate. Am aflat cu 
surprindere că este nevoie de azil 
de noapte pentru oamenii străzii, 
că fenomenul „copiilor străzii” 
trăitori prin canalele oraşului este 
incompatibil cu statutul de ţară 
civilizată, europeană la care aspi-
ram. Am asistat la trezirea conşti-
inţei comunitare şi la reînfiinţarea 
de sate şi comune.  Am văzut 
unde duce neamestecul în afa-
cerile comerciale din sport, când 
numele şi tradiţiile echipei-fanion 
a Timişoarei au rămas prizoniere-
le unui investitor veros. Am înţeles 
că „nu tot ce zboară se mănâncă”. 
Vara anului 2010 ne trimite, cu un 
pumn în plină figură, înapoi, în 
braţele indiferenţei pentru semenii 
noştri. Aflăm că urbanizarea costă 
prea mult. Că avem prea mulţi 
handicapaţi în unele localităţi. 
Că azilele costă. Că între mâna 
lungă a guvernului şi buzunarele 
noastre de bănăţeni gospodari şi 
conştiincioşi plătitori de taxe nu se 
interpune vreo oprelişte. Suntem 
gâsca  bună de jumulit public. 
Negocierea numărului de pene 
pe care suntem dispuşi (sau ni se 
impune) să le sacrificăm aproape 
că nu mai are sens. Oricum nu 
vom mai putea pluti în viitorul 
apropiat. Locul bunăvoinţei este, 
deja, luat de egoism, locul spiri-
tului comunitar – de filosofia lui 
„scapă cine poate”. Iar chemările 
diferiţilor jucători de pe arena 
publică să strângem rândurile sub 
flamurile lor (politico-sindicale) 
au tot mai puţin ecou.  Dacă tot 
vine grebla fină, să ia la rând orice 
brumă de agoniseală în numele 
„sacrificiului inevitabil”, nici conso-
larea cu „totuşi poate fi şi un rău 
mai mare” nu ţine. Vara învrăjbirii 
noastre este abia la început.

Vara învrăjbirii 
noastre

Mariana Cernicova
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PuBliCitate

Fiecare proces verbal î ntocmit de 
poliţiştii comunitari ne costă 170 de euro
„Cimitirul elefanţilor”  
pentru foşti colonei de 
poliţie ieşiţi la pensie

GheorGhe Ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

oana aDameSCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

În plină criză financiară, 
când edilii locali inventează 
fel de fel de taxe  pentru peti-
cirea bugetului oraşului, Po-
liţia Comunitară s-a transfor-
mat într-o autentică sinecură 
pentru o parte dintre coloneii 
pensionari ai Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie Timiş. Doru 
Spătaru, fost inspector şef al IPJ 
Timiş, Dorel Cojan, fost şef al 
Poliţiei Municipiului Timişoa-
ra, Avram Bălan şi Ioan Hada, 
foşti adjuncţi la IPJ Timiş, alţi 
ofiţeri superiori şi plutonieri 
de poliţie pensionaţi înainte 
de termen fac parte din orga-
nigrama unei instituţii care, 
de la înfiinţare, a cheltuit 43 
milioane de lei şi a produs, din 
amenzi, 3,5 milioane de lei. 

Care este eficienţa unei ast-
fel de structuri doar primarul 
Gheorghe Ciuhandu ne poate 
spune, câtă vreme, în ianua-
rie 2009, se văieta că aplicarea 
Ordonanţei de guvern nr. 230 
care interzicea cumulul pensi-
ei cu salariul de la stat ar duce 
la „decapitarea” proaspetei in-
stituţii. „Poliţia Comunitară va 
fi decapitată şi lipsită de întrea-
ga sa conducere profesională, 
întrucât 20 de oameni din cei 
350 încadraţi vor fi nevoiţi să 
părăsească instituţia. În cei doi 
ani de la înfiinţare, am inves-
tit milioane de euro în această 
structură. Această ordonanţă 
este aberantă şi trebuie retra-
să”, a susţinut atunci primarul 
Gheorghe Ciuhandu, sărind 
în apărarea oamenilor săi de 
încredere Spătaru, Cojan, Bă-
lan, Hada, Sălăjan, Daraban 
şi ceilalţi. În condiţiile în care 
conducerea Primăriei Timişoa-
ra nu este extrem de volubilă 
când vine vorba despre banii 

publici „investiţi” în Poliţia Co-
munitară, am solicitat opinia 
directorului executiv al acestei 
instituţii, Doru Spătaru. „Cred 
că abordarea este, haideţi să nu 
fiu prea dur, incorectă.  Nu pu-
teţi spune că Poliţia Comunita-
ră e gaura neagră a bugetului. 
O structură de ordine publică 
nu poate fi evaluată ca fiind 
profitabilă sau neprofitabilă 
din punct de vedere al costu-
rilor. O structură de ordine pu-
blică poate fi evaluată ca fiind 
eficientă sau ineficientă. Aceas-
tă clasificare trebuie să aibă la 
bază modul în care structura 
respectivă îşi îndeplineşte sau 
nu rolul prevăzut prin legea de 
înfiinţare. Contează răspunsul, 
reacţia structurii la solicitările 
cetăţeanului. Noi avem niş-
te indicatori de performanţă 
care sunt aprobaţi de consiliul 
local. Verificaţi aceşti indica-
tori şi veţi vedea dacă suntem 
eficienţi sau nu. Principalul 
scop pentru care a fost creată 
această structură este acela 
de a avea un înalt grad de se-
curitate publică şi de respect 
a normelor legale stabilite de 
consiliul local”, spune fostul 
şef al adevăraţilor poliţişti timi-
şeni, precizând că poliţiştii co-
munitari nu au dispozitive de 
apărare fixe pe străzile unde 
locuiesc Ciuhandu sau Cojo-
cari. „Este o pură coincidenţă 
că patrulele trec pe strada pe 
care stă Gheorghe Ciuhandu 
sau Ionel Cojocari. La fel de des 
trec şi pe strada unde stă Ghe-
orghe Ilaş sau Ciprian Voin. 
Nici locuinţa primarului şi nici 
cea a secretarului nu reprezin-
tă obiective speciale pentru 
poliţia comunitară. Pe de altă 
parte, e normal să ne intere-
seze siguranţa primarului şi a 
locuinţei acestuia. Vă spun că 
la fel de mult ne interesează 
şi siguranţa prefectului sau a 
preşedintelui CJT. Şi pe străzile 
unde locuiesc ei trec poliţiştii 

comunitari”.

„Poliţia privată a  
primarului Ciuhandu?”

Modul cazon în care este 
condusă Poliţia Comunitară 
Timişoara a făcut, anul trecut, 
obiectul unor plângeri adresa-
te Ligii pentru Apărarea Drep-
turilor Omului. „Au fost la noi 
mai mulţi agenţi ai poliţiei 
comunitare pentru a se plânge 
de relele tratamente aplicate 
de comandanţii acestei struc-
turi”, ne-a confirmat Constan-

tin Ivan, preşedintele LADO Ti-
mişoara. În viziunea sa, Poliţia 
Comunitară ar trebui să facă 
reduceri de personal, întrucât 
este o suprastructură care nu-
şi justifică, din punct de vede-
re economic, cheltuielile din 
bugetul local. „Ar trebui să se 
facă reduceri şi acolo, acuma, 
în această perioadă de criză. 
Sunt mulţi, nu intervin tot 
timpul acolo unde trebuie, pa-
trulează în grup. Chiar azi am 
văzut vreo trei care mergeau 
pe scutere, unul după altul, ca 

Poliţiştii comunitari îşi filmează „isprăvile“ din două motive: să furnizeze imagini presei şi să aibe dovezi în instanţă

Cei mai puţini norocoşi sunt „velo-comunitarii“

„Intervenţia rapidă“ se luptă cu „infractorii“

Amenzi multe, 
încasări puţine
Sinteză 2007

Direcţia Poliţia Comu-
nitară a constatat 16.921 
contravenţii, din care la 
2.099 contravenienţii au 
refuzat să semneze proce-
sele verbale, iar 1.215 au 
fost contestate. Un număr 
de 4306 PV au fost achita-
te în termen de 48 de ore 
însumând 1.003.035 lei. 
Primăria Timişoara a be-
neficiat de 4.075 procese 
verbale înaintate pentru 
executare silită, în timp 
ce alte unităţi din ţară au 
primit 6.848.

Valoarea amenzilor 
încasate la bugetul Con-
siliului Local în anul 
2007 a fost de 1.231.509 
lei din totalul amenzilor 
aplicate de 6.457.403 lei. 
Din luna mai, gestiunea a 
fost preluată de serviciul 
propriu de contabilitate 
care a cheltuit suma de 
6.277.000 lei, echivalen-
tul amenzilor aplicate, 
dar din păcate nu şi achi-
tate. Cheltuielile materi-
ale au însumat 2.650.000 
lei reprezentând cheltu-
ieli cu uniforme şi echi-
pament, cheltuieli cu 
dotări şi diverse servicii, 
3.416.000 lei au reprezen-
tat salariile, iar investiţi-
ile au fost în valoare de 
211.000 lei. 

Sinteză 2008
Contravenţiile consta-

tate au fost în număr de 
18.682, din care la 1912 
contravenienţii  au refu-
zat să semneze şi 600 au 
fost contestate. Un număr 
de 3.258 PV au fost achita-
te în termen de 48 de ore 
însumând 727.225  lei. Cu 
înaintare pentru executa-
re silită au fost 5836 PV 
pentru Primăria Timişoa-
ra şi 8912 către alte uni-
tăţi din ţară.

Valoarea amenzilor 
încasate la bugetul Consi-
liului Local în anul 2008 a 
fost de 780.850 lei din to-
talul aplicat de 7.769.470, 
în timp ce primăria a asi-

gurat Poliţiei comunitare 
suma de 19.277.200 lei din 
care 7.431.873 lei au fost 
salarii, 4.102.000 lei chel-
tuieli materiale şi 233.200 
lei au reprezentat cheltu-
ieli cu investiţiile. Aşadar, 
acest an a fost mai puţin 
profitabil pentru bugetul 
local, în ciuda faptului că 
funcţionarii direcţiei au 
întocmit mai multe pro-
cese verbale de contraven-
ţie. 

Sinteză 2009
Acest an a adus, pe lân-

gă mărirea colectivului în-
cadrat, şi o creştere a con-
travenţiilor constatate, de 
25.186, din care la 4.217 
contravenienţi  au refu-
zat să semneze, iar 855 au 
fost contestate. Un număr 
de 6.215 PV au fost achita-
te în termen de 48 de ore 
însumând 1.440.075 lei, 
iar cu înaintare pentru 
executare silită Primăria 
Timişoara a primit 7819, 

în timp ce 9385 au fost 
adresate către alte unităţi 
din ţară.

La bugetul local s-au 
încasat 1.558.127 de lei 
din totalul aplicat de 
9.193.885 lei, iar suma alo-
cată a fost de unsprezece 
ori mai mare: 17.762.000 
de lei. Cheltuieli materi-
ale au însumat 3.372.431 
lei, reprezentând cheltu-
ieli cu uniforme şi echipa-
ment, cheltuieli cu dotări 
(mobilier, telefoane, apa-
rate foto, imprimate, ma-
teriale de birotică), cheltu-
ieli pentru diverse servicii 
(închirieri de maşini de la 
RATT, revizii la motoscu-
tere). Salariile personalu-
lui au fost de 12.971.723 
lei,  iar investiţiile au în-
sumat 271.113 lei şi au 
constat în achiziţionarea a 
unui sistem de alarmă cu 
monitorizare video, calcu-
latoare şi extinderea reţe-
lei de calculatoare, plus 
două laptopuri.

Sinteză pe 3 ani

De la înfiinţare, agenţii 
comunitari au întocmit 
60.789 procese verbale 
de contravenţii, în care au 
aplicat amenzi în valoare 
de 23.420.758 lei. Din 
păcate, la bugetul local 
Timişoara s-au încasat 
doar 3.570.486 lei. 
Sumele prevăzute din 
bugetul local în cei trei ani 
însumează 43.316.200 lei, 

adică 712,5 lei alocaţi din 
banul public pentru fieca-
re proces verbal întocmit, 
din care s-au recuperat... 
58,7 lei per bucată.  Pentru 
acest an Poliţia comunita-
ră are prevăzut un buget 
de 10,7 milioane de lei, 
iar până la sfârşitul lunii 
aprilie s-au „recuperat” 
din amenzile aplicate 
681.799 lei.

la concurs”. Opiniile sale sunt 
împărtăşite şi de Grigore Trif, 
preşedintele PRM Timiş, care 
consideră că Poliţia Comuni-
tară este poliţia privată a lui 
Ciuhandu. „Cred că vorbim 
de miliţia comunitară, câtă 
vreme acolo şi-au găsit pro-
tecţia socială zeci de foşti 
miliţieni care au profesat în 
regimul Ceauşescu. Sugerăm 
primarului Gheorghe Ciu-
handu să înfiinţeze şi alte po-
liţii, pentru o reală diviziune 
a muncii, cum ar fi poliţia ca-
blurilor de telefoane, poliţia 
subteranelor, poliţia tram-
vaielor sau poliţia mersului 
pe trotuar. Toate, căpuşe pe 
bugetul local”, propune Trif. 
La polul opus se află foştii 
colegi ai şefilor de la Poliţia 
Comunitară, care se feresc 
să critice prestaţiile publice 
ale sutelor de comunitari. 
„Pentru a nu ne suprapune 
pe teren, acţionăm în sistem 
integrat, în baza planului 
unic de ordine şi siguranţă 
publică, în care sunt prevăzu-
te zonele de responsabilitate, 
misiunile sau dispozitivele de 
ordine şi siguranţă publică”, 
spune comisarul şef Gheor-
ghe Popescu, noul inspector 
şef al IPJ Timiş, în timp ce 
şeful Poliţiei Rutiere Timiş, 
subcomisarul Florin Bolbos, 
este de părere că, în perspec-
tivă, s-ar putea să asistăm la 
o colaborare stradală dintre 
rutierişti şi comunitari. „Cred 
că agenţii comunitari ar pu-
tea face parte din echipaje 
mixte cu noi, care să ajute la 
fluidizarea traficului. Văd o 
colaborare pe viitor, dar încă 
nu ştiu cadrul legislativ. Ori-
cum, populaţia trebuie să ştie 
că poliţia comunitară nu are 
atribuţii în domeniul opririi 
maşinilor şi verificării docu-
mentelor în trafic, în schimb 
pot interveni în cazul autove-
hiculelor parcate pe trotuar 
sau pe spaţiul verde”, ne-a 
declarat Bolbos. 

Direcţia Poliţia Comunita-
ră Timişoara şi-a început acti-
vitatea la 1 martie 2006, iar 
în decembrie acelaşi an, prin 
HCL 586/2006 se înfiinţează 
Serviciul Public - Direcţia Poli-
tia Comunitara Timişoara în 
subordinea consiliului local, 
fără personalitate juridică, 
prin reorganizarea direcţiei 
din aparatul propriu de speci-
alitate al primarului. Totalul 
posturilor prevăzute în orga-
nigramă este de 684, în mo-
mentul de faţă fiind încadra-
te 335 de persoane (50,15%), 
245 pe teren şi 90 în birouri.

Cred că abordarea 
este, haideţi să nu fiu 
prea dur, incorectă.  Nu 
puteţi spune că Poliţia 
Comunitară e gaura 
neagră a bugetului.

Doru Spătaru
directori Direcţia  

Poliţia Comunitară

Cristian  
negulescu
46 ani, inginer
„Care să fi fost efectul 

înfiinţării Poliţiei Comu-
nitare, câtă vreme hoţii 
de buzunare de pe stra-
da Alba Iulia, pe care-i 
ştie toată lumea, nu au 
fost deranjaţi niciodată, 
aurolaci vezi prin tot 
oraşul, mai ales în Piaţa 
700, iar cerşetorii fac 
naveta între intersecţii!? 
În schimb, din cauza co-
munitarilor, nu mai vezi 
cupluri fierbinţi făcând 
sex în locuri publice şi 
nici biciclişti pedalând 
prin Piaţa Unirii...”

Cristina minoiescu
21 ani, studentă

„Nu cred că îşi merită 
banii. Ia mergeţi în 
complex şi vedeţi câţi 
cerşetori sunt acolo. 
Unde sunt poliţiştii co-
munitari când ne agre-
sează aurolacii în faţa 
căminelor? Amendează 
vreo băbuţa că vinde 
flori fără autorizaţie... Nu 
înţeleg care e rolul lor.”

eduard Stănescu, 
36 ani,  
programator

„Am citit că se ocupă de 
cei care scuipă pe jos, care 
aruncă ţigări şi de cei care 
parchează ilegal. Asta e 
bine. Dar ce fac cu cei care 
fac trafic de ţigări în pieţe? 
Mergeţi în Iosefin şi vedeţi 
cum stau comunitarii lân-
gă cei care vând ţigări de 
contrabandă. Oricum, iau 
salarii foarte mari pentru 
cât fac.”

Cristian  
negulescu
46 ani, inginer

„Care să fi fost efectul 
înfiinţării Poliţiei Comuni-
tare, câtă vreme hoţii de 
buzunare de pe strada 
Alba Iulia, pe care-i ştie 
toată lumea, nu au fost 
deranjaţi niciodată, au-
rolaci vezi prin tot oraşul, 
mai ales în Piaţa 700, iar 
cerşetorii fac naveta între 
intersecţii!? În schimb, din 
cauza comunitarilor, nu 
mai vezi cupluri fierbinţi 
făcând sex în locuri publi-
ce şi nici biciclişti peda-
lând prin Piaţa Unirii...”

Cristina minoiescu
21 ani, studentă

„Nu cred că îşi merită 
banii. Ia mergeţi în 
complex şi vedeţi câţi 
cerşetori sunt acolo. 
Unde sunt poliţiştii co-
munitari când ne agre-
sează aurolacii în faţa 
căminelor? Amendează 
vreo băbuţa că vinde 
flori fără autorizaţie... Nu 
înţeleg care e rolul lor.”

eduard Stănescu, 
36 ani,  
programator

„Am citit că se ocupă de 
cei care scuipă pe jos, care 
aruncă ţigări şi de cei care 
parchează ilegal. Asta e 
bine. Dar ce fac cu cei care 
fac trafic de ţigări în pieţe? 
Mergeţi în Iosefin şi vedeţi 
cum stau comunitarii lân-
gă cei care vând ţigări de 
contrabandă. Oricum, iau 
salarii foarte mari pentru 
cât fac.”

VoX PoPulI
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Misterul eliberării din 
arest a lui Adrian Cocoană, 
în decembrie 2008, de către 
Tribunalul Dolj, după ce jus-
tiţia timişoreană a respins 
toate cererile de punere în li-
bertate a „ucigaşului cu Fer-
rari“, s-a risipit în urmă cu 
două zile. Magistratul Bog-
dan Diaconescu, preşedin-
tele completului craiovean 
care l-a eliberat pe Cocoană, 
a fost reţinut de procurorii 
DNA pentru fapte de corup-
ţie, fiind acuzat că a primit 
15.000 de euro pentru a da o 
sentinţă mai blândă într-un 
dosar de înşelăciune cu con-
secinţe deosebit de grave. În 
aceeaşi cauză, în urmă cu o 
lună au mai fost arestaţi un 
judecător şi doi avocaţi, care 
şi-au împărţit mai multe 
zeci de mii de euro pentru 
a aranja o condamnare mai 
uşoară pentru inculpat. 

Potrivit anchetatorilor, 
cercetările în acest dosar de 
corupţie ce-l viza şi pe Dia-
conescu au fost accelerate 
din data de 9 martie 2010, 
când craioveanul Sergiu Stă-
năgoi, aflat în arest preven-
tiv, a formulat un denunţ 
în care spunea că avocatul 
Ion Militaru i-a promis că, în 
schimbul a 20.000 de euro, 
va obţine cercetarea în liber-
tate a lui şi a celorlalţi doi 
inculpaţi din acelaşi dosar 
de înşelăciune cu cecuri fără 
acoperire - Marian Ciucă şi 
Constantin Drâmboi. Avoca-
tul s-a lăudat că are influen-
ţă atât pe lângă judecătorii 
de la Tribunalul Dolj, cât şi 
pe lângă cei de la Curtea de 
Apel Craiova. În ziua de 18 
martie, când procurorii DNA 
obţinuseră deja autorizaţii 
de supraveghere operativă, 
Militaru i-a cerut lui Stănă-
goi suma de 45.000 de euro, 
pretextând că judecătorul 
Bogdan Diaconescu, care 
judeca dosarul, i-a reproşat 
că suma pretinsă e mult 
prea mică faţă de gravitatea 
faptelor şi valoarea prejudi-

ciului. Pe 5 mai, judecătorul 
Bogdan Diaconescu a dat 
sentinţa în cazul celor trei 
arestaţi. Sergiu Stănăgoi, 
Marian Ciucă şi Constan-
tin Drîmboi au fost găsiţi 
vinovaţi de înşelăciune cu 
consecinţe deosebit de gra-
ve, infracţiune pedepsită cu 
închisoare de la 10 la 20 de 
ani. Judecătorul le-a acordat 
totuşi circumstanţe atenu-
ante, apreciind că înainte 
de săvârşirea infracţiunii au 
avut o conduită bună, aşa că 
le-a micşorat pedeapsa, con-
damnându-i doar la câte pa-
tru ani de închisoare.

Dare de mită  
în dosarul Cocoană?

Deocamdată, nu se ştie 
cu exactitate dacă în anche-
ta procurorilor DNA, care a 
dus la reţinerea magistratu-
lui craiovean, apar şi pretin-
sele dovezi de corupţie care 
ar fi influenţat decizia în 
dosarul Cocoană, însă este 
cert că probele sunt temeini-
ce din moment ce Curtea de 
Apel Craiova a decis aresta-
rea preventivă a lui Bogdan 
Diaconescu pe o perioadă 
de 29 de zile. Reamintim că 
Adrian Cocoană a provocat 
un accident mortal de circu-
laţie, în seara zilei de 19 au-

gust 2008, în timp ce se afla 
la volanul unui bolid Ferrari 
şi s-a angajat în depăşirea 
unui taxi pe contrasens. La 
revenirea pe banda de mers, 
a acroşat taxiul în lateral, 
iar impactul l-a aruncat pe 
trotuar, unde l-a accidentat 
mortal pe tânărul Lucian 
Reja. Imediat după accident, 
a abandonat bolidul în stra-
dă şi, în loc să acorde victi-
mei primul ajutor, a părăsit 
locul accidentului şi s-a pre-
zentat la poliţie abia după 
24 de ore. 

După mai multe cereri de 
punere în libertate respin-
se de justiţia timişoreană, 
la începutul lunii noiem-
brie 2008, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a decis 

strămutarea dosarului la Ju-
decătoria Craiova. Instanţa 
supremă a „cedat“ sub presi-
unea motivaţiei că sora vice-
preşedintei Tribunalului Ti-
miş, Claudia Rohnean, a fost 
rănită în timpul teribilului 
accident în care şi-a pierdut 
viaţa tânărul Lucian Reja şi, 
în consecinţă, s-a prezumat 
faptul că instanţa timişorea-
nă n-ar mai fi obiectivă în 
judecarea acestui caz. Stră-
mutarea dosarului a provo-
cat revolta taximetriştilor 
din Timişoara, care au pro-
testat în faţa Palatului Di-
casterial. „Judecarea acestui 
dosar în altă parte decât la 
Timişoara ni se pare o des-
considerare a judecătorilor 
timişoreni, pentru că se lasă 

să se înţeleagă că aceştia nu 
ar putea să fie corecţi. După 
toate presiunile care s-au 
făcut pentru scoaterea de 
după gratii a lui Cocoană, e 
clar că acuma se pregăteşte 
eliberarea lui în alt oraş“, 
suspectau şoferii în ziua 
protestului, iar previziunile 
lor aveau să se adeverească 
nu peste mult timp.

eliberare din arest în 
„spiritul normelor ue“ 

Încă de la punerea în li-
bertate a lui Adrian Cocoa-
nă, în 13 decembrie 2008, 
chiar de ziua sa de naştere, 
avocaţii familiei tânărului 
ucis pe stradă, Lucian Reja, 
au sesizat DNA asupra unor 
fapte de corupţie care ar fi 
premers surprinzătoarea 
decizie a Tribunalului Dolj. 
„S-ar fi dat o anumită sumă 
de bani, care a fost strân-
să de un lider interlop din 
Craiova. Discuţiile acestuia 
cu cei care au rezolvat pu-
nerea în libertate a lui Co-

conă ar fi fost interceptate 
de procurorii anticorupţie“, 
spunea în ianuarie 2009 
avocatul Florin Kovacs. Tot 
atunci, acesta dezvăluia că 
bunăvoinţa judecătorilor 
craioveni ar fi fost „cum-
părată“ cu suma de 60.000 
de euro. Apărătorii lui Co-
coană, printre care celebra 
Maria Vasii, au negat ferm 
acuzaţiile de influenţare a 
completului de judecată, 
însă judecătorul Diacones-
cu, care ştia că DNA este 
pe urmele sale, nu a exclus 
varianta că procurorii anti-
corupţie ar verifica resor-
turile hotărârii de punere 
în libertate. „Oricine poate 
face plângere împotriva ma-
gistraţilor. Avocaţii au făcut 
plângere şi DNA este obligat 
să cerceteze, însă nu este 
adevărată acuzaţia. Măsura 
a fost una normală, întrucât 
normele UE prevăd stabili-
rea unui timp de arest rezo-
nabil, cât durează ancheta. 
Ce s-ar fi întâmplat dacă 
s-ar fi menţinut starea de 
arest preventiv şi, în final, 
s-ar fi dovedit că taximetris-
tul este vinovat“, a explicat 
Bogdan Diaconescu motive-
le ce l-au determinat să se 
opună prelungirii mandatu-
lui de arestare a lui Cocoa-
nă. Paradoxal, cu doar o zi 
înainte, Judecătoria Craiova 
se pronunţase pentru pre-
lungirea aceluiaşi mandat 
cu nu mai puţin de 60 de 
zile...

PuBliCitate

Judecătorul care l-a pus în libertate pe 
“ucigaşul cu Ferrari”, arestat pentru mită

Oricine poate face 
plângere împotriva 
magistraţilor. Avoca-
ţii au făcut plângere 
şi DNA este obligat 
să cerceteze, însă nu 
este adevărată acuza-
ţia. Măsura a fost una 
normală.

Bogdan Diaconescu
judecător

S-ar fi dat o anumită 
sumă de bani, care a 
fost strânsă de un lider 
interlop din Craiova. 
Discuţiile acestuia cu 
cei care au rezolvat 
punerea în libertate a 
lui Cocoană ar fi fost 
interceptate.

Florin  Kovacs
avocat

PuBliCitate

Bogdan Diaconescu a ajuns din magistrat, inculpat

Adrian Cocoană este cercetat în stare de libertate

Deocamdată, nu se 
ştie cu exactitate 
dacă în ancheta 
procurorilor DNA 
apar şi pretinsele 
dovezi de corupţie 
care ar fi influenţat 
decizia în dosarul 
Cocoană.

GheorGhe Ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Una dintre cosecinţele 
crizei economice în judeţul 
Timiş a fost şi creşterea nive-
lului infracţionalităţii. Acest 
fenomen a avut ca efect, în 
ultima vreme, dublarea nu-
mărului de cetăţeni care, 
în tendinţa de a se apăra de 
eventuale atacuri ale hoţi-
lor şi tâlharilor, au devenit 
posesori de arme letale sau 
neletale. În prezent, în cel 
mai vestic judeţ al României 
sunt înregistraţi peste 9000 
de titulari a unor permise 
de port-armă, care deţin nu 
mai puţin de 8.600. de arme. 
Majoritatea, adică nu mai 
puţin de 5200, sunt arme de 
vânătoare. La o populaţie a 
Timişului de aproximativ 
600.000 de persoane, rezultă 
o rată de înarmare de 1 la 70. 
“Cu siguranţă, în Timişoara 
există şi arme nedeclarate, 
clandestine, mai ales că în 
perioada războiului din fos-

ta Iugoslavie era foarte uşor 
să-ţi procuri un pistol sau o 
puşcă de la cei care le tre-
ceau peste graniţă. Mai sunt 
cei care le achiziţionează din 
străinătate şi nu le declară la 

vamă. Majoritatea armelor 
clandestine se află, probabil, 
la indivizi care au legături cu 
lumea interlopă sau la cetă-
ţenii străini stabiliţi, tempo-
rar, în Timişoara sau în zonă, 

şi sunt folosite la comiterea 
unor infracţiuni sau pentru 
intimidare. La fel ca şi alte 
medii infracţionale, nici 
acest domeniu nu poate fi 
controlat în totalitate de po-

liţie”, spune şeful Biroului 
Arme, Explozivi, Substanţe 
Toxice din cadrul IPJ Timiş, 
comisarul şef Adrian Dum-
bravă. Una dintre infracţiu-
nile în care s-a folosit un pis-

tol mitralieră nedeclarată 
s-a comis în urmă cu câţiva 
ani, când subofiţerul de po-
liţie Saşa Disici, aflat în ur-
mărirea unor spărgători de 
maşini, a fost împuşcat mor-
tal. Pe de altă parte, printre 
cei prinşi în flagrant în timp 
ce intenţionau să introducă 
în ţară arme nedeclarate s-a 
aflat şi cetăţeanul american 
de origine română Nicholas 
Slaina. El a fost reţinut pe 
Aeroportul Internaţional Ti-
mişoara, la sfârşitul anului 
2003, având asupra sa un 
pistol “Smith and Wesson”, 
calibru 38 mm, care era as-
cuns în valiză, în carul unei 
maşini de scris. În acelaşi 
bagaj s-a mai găsit o cutie cu 
50 cartuşe cu glonţ, calibru 
38, şi un set de întreţinere 
a armei cu un butoiaş pen-
tru revolver. La percheziţia 
domiciliară efectuată în lo-
cuinţa inculpatului din Ti-
mişoara a mai fost găsit un 
pistol marca “Browning”. 
Recent, legislaţia în dome-
niul regimului armelor şi 
muniţiilor s-a modificat. 
Conform art. 24 din Legea 
295/2004, persoana care a 
procurat, în condiţiile legii, 
arme letale are obligaţia ca 
în termen de trei zile să se 
prezinte la postul de poli-
ţie unde-şi are domiciliul 
pentru solicitarea acordării 
permisului de portarmă sau 
înscrierea armei în permi-
sul deja existent.

rata de înarmare în 
Timiş este de 1 la 70

alIna SaBou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Societatea de salubri-
zare a Timişoarei va da 
drumul, vineri, la staţia de 
sortare a deşeurilor, care 
este amplasată pe plaftor-
ma CET Sud. Investiţia se 
ridică la 5,4 milioane euro 
şi are menirea de a reci-
cla şi valorifica energetic 
gunoiul adunat de la timi-
şoreni. Staţia de sortare a 
deşeurilor va prelucra o 
cantitate de circa 160.000 
tone / an. 

„Staţia va funcţiona 
ca un centru de reciclare 
care va valorifica apro-
ximativ 60-70 % dintre 
deşeurile municipale”, 
a precizat Livian Hotico, 
purtătorul de cuvânt al 
Retim Ecologic Service. 
Pe platforma de 9.000 mp 
se află o hală în interio-

rul căreia a fost montată 
o instalaţie de sortare şi 
una de balotare, o clădire 
administrativă, un cântar 
pentru camioane, patru 
boxe pentru deşeuri de la 
agenţi economici şi patru 
boxe de containere pen-
tru deşeuri de la popula-
ţie. „Praful şi mirosurile 
emanate la descărcarea 
deşeurilor aduse pentru 
sortare vor fi complet ab-
sorbite şi salubrizate prin 
intermediul unui ventila-
tor radial, a unor filtre de 
praf, unui filtru de căr-
bune activ şi unui tun de 
evacuare cu înălţimea de 
15 m. Staţia va fi deservi-
tă de câte 28 de persoa-
ne pe schimb şi va lucra 
efectiv 20 de ore pe zi, ce-
lelalte patru ore fiind re-
zervate întreţinerii şi cu-
răţeniei. Productivitatea 
staţiei va fi de 20-25 tone/

oră de material sortat”, a 
mai adăugat Hotico. 

Vor creşte şi tarifele?
Staţia de sortare va ajuta şi 

la reducerea cantităţii deşeu-
rilor care vor fi transportate 
la groapa ecologică de gunoi 
de pe raza comunei Ghizela. 
Lucrările la deponia jude-
ţului au început în această 

primăvară, cu întârziere de 
un deceniu, dar preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş, 
Constantin Ostaficiuc, este 
convins că lucrarea va fi gata 
până la toamnă. De peste un 
an, gunoaiele timişorenilor 
sunt ambalate în baloţi, care 
au fost depozitaţi pe platfor-
ma CET Sud, pe platforma 
din strada Polonă închiriată 

de la compania Smithfield 
(ce trebuie eliberată însă, 
începând din 1 iulie), dar 
şi la depozitul de la Rapold 
din judeţul Hunedoara. De-
şeurile cu valoare energetică 
au fost trimise la Fabrica de 
Ciment de la Aleşd, judeţul 
Bihor. Toate aceste soluţii 
au fost tranzitorii, până la 
deschiderea depozitului de 
la Ghizela. Distanţa de circa 
60 de km până la Ghizela 
descurajează administraţia 
din Timişoara, viceprimarul 
Sorin Grindeanu avansând, 
vara trecută, ideea con-
struirii unui incinerator de 
deşeuri pentru Timişoara. 
Investiţia ar costa cel puţin 
20 de milioane de euro, iar 
finanţarea nu este chiar la 
îndemână.

Staţia de sortare care va fi 
inaugurată vineri va reduce 
cantitatea de deşeuri, însă, 
cel mai probabil, şi preţul 

pentru serviciul de salubriza-
re va fi  majorat. În ultimul 
plen din luna mai, consilie-
rii locali au votat o hotărâre 
prin care se prevede că socie-
tatea poate solicita actualiza-
rea tarifelor în orice lună cu 
începere din februarie. Până 
acum, Retim putea cere ma-
jorarea preţurilor doar în lu-
nile februarie şi martie.

Investiţie de 5,4 milioane € în sortarea deşeurilor
investiţii anuale

Începând cu anul 2003 
societatea Retim a investit 
în dotări situate la nivelul 
cerinţelor Uniunii Europe-
ne, în medie, trei milioa-
ne euro anual. În afara 
investiţiilor în utilaje şi în 
staţia de sortare, societa-
tea a achiziţionat, în 2008, 
o instalaţie de balotare a 
reziduurilor menajere, va-
loarea investiţiei ridicân-
du-se la 1,5 milioane euro.

Potrivit statisticilor oficiale, unu din 70 de timişoreni are o armă

Staţia de sortare intră în funcţiune în această săptămână
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Lansat la noi în toamna 
lui 2008, în plină criză mon-
dială, fratele mai mic al lui 
XC90 s-a dovedit un real 
succes pentru producătorul 
suedez. Maşina a apărut ca 
o necesitate a producătoru-
lui Volvo de a concura pe 
segmentul de piaţă al SUV-
urilor compacte, care pot 
fi folosite şi în oraş. Maşina 
are un design foarte plăcut, 
cu forme rotunjite, iar cali-
tatea materialelor folosite 
este una superioară, calita-
te bine cunoscută în rândul 
posesorilor de Volvo. 

„Ca şi competiţie maşi-
na concurează cu modelele 
germane Audi Q5, BMW 
X3 şi Mercedes Benz GLK, 
însă în momentul de faţă 
putem spune că am devan-
sat concurenţa având un 
număr de peste 35 de uni-
tăţi vândute, dintre care 5 
înainte de lansarea oficia-
lă” ne-a declarat Giani Mol-
dovan, director de vânzări 
Volvo Timişoara.

Modelul XC60  este do-
tat standard cu sistemul 
city safety, sistem ce previ-

ne accidentele cauzate de 
neatenţia şoferului la vite-
ze de până la 30 km/h. Sis-
temul acţionează pe baza 
unor senzori care identifi-
că posibilele obstacole, iar 
în cazul în care şoferul nu 
este atent, maşina frânează 
singură. Dacă şoferul mişcă 
din volan sau atinge pedala 
de frână, sistemul îl va con-
sidera pe acesta o prezenţă 
activă, şi nu va interveni.

Preţurile pentru XC60 
încep de la 33.915 euro 
inclusiv TVA, iar o revizie 
costă 1.600 de lei.

Dotări standard de si-
guranţă: ABS, EBD – distri-
buţie electronică a forţei 
de frânare, EBL – stopuri 
frână cu funcţie de panică, 
DSTC - sistem dinamic con-
trol tracţiune şi stabilitate, 
EBA - asistare la frânarea de 
urgenţă, WHIPS - protecţie 
impact din spate pentru 
scaune faţă, airbaguri faţă 
şofer şi pasager, airbag-uri 
laterale, airbag-uri tip corti-
nă, IDIS – sistem inteligent 
gestionare informaţii şofer, 
RSC - sistem de control la 
răsturnare, HDC - asistent 
la coborare/urcare, CITY 
SAFETY.

interior luxos şi practic

La interior materialele 
folosite şi finisajele 
sunt de cea mai bună 
calitate. Printre dotă-
rile menite să vă facă 
viaţa mai uşoară la bord 

putem aminti: oglinda 
retrovizoare anti-orbire 
cu consolă integrată, 
camera pentru asistenţa 
la parcare sau sistem 
hands-free cu bluetooth.

motorizări

GheorGhe Ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Valoarea tranzacţiilor 
imobiliare din Timişoara 
este într-o permanentă scă-
dere de la declanşarea crizei 
financiare, însă acest feno-
men nu se păstrează şi în ca-
zul chiriilor. Faţă de aceeaşi 
perioadă a anului trecut, 
preţul chiriilor la spaţiile de 
locuit au cunoscut doar o 
uşoară ajustare de preţ, însă 
oferta pe piaţa de profil de-
vine tot mai scăzută. Moti-
vul acestei penurii de spaţii 
de închiriat pe perioade mai 
lungi de timp îl reprezintă 
tendinţa proprietarilor de 
a-şi închiria locuinţele în 
regim de hotel, la preţuri 
cuprinse între 500.000 de 
lei vechi şi 50 de euro pe 
zi. În cadrul ofertei de lux 
găsim apartamente ultra-
moderne, cu jacuzzi digital 

şi televizoare cu plasmă, 
la preţul de 1.500 de euro/
lună, plus cheltuielile de în-
treţinere, dar şi vile în car-
tierele rezidenţiale, la pre-
ţuri cuprinse între 1.500 şi 
2.000 de euro. La polul opus 
se află camerele în aparta-
mente comune cu gazdele, 
la preţuri considerate destul 
de mari (80 – 200 de euro, 
în funcţie de zonă), garso-
nierele, mai accesibile ca 
preţ, dar în ofertă limitată 
(120 – 190 de euro), şi apar-
tamentele cu două camere, 
a căror preţuri pornesc de 
la 150 de euro, la periferie, 
în cartierul Blaşcovici, pen-
tru a ajunge la 300 - 400 de 
euro în zona centrală. Con-
diţiile în care se închiriază 
proprietăţile din Timişoara 
sunt destul de dure pentru 
potenţialii clienţi, gazdele 
solicitând o garanţie de câ-
teva sute de euro, care să 

le păzească de eventualele 
distrugeri, şi, în cazul ca-
merelor din apartamentele 
comune, interdicţia pusă 
chiriaşului de a primi oas-
peţi sau de a da muzica prea 
tare. Pentru cei care doresc 
să se mute în gazdă cu tot 
cu autoturismul din dota-
re, preţul chiriei unui garaj 
este de fix 50 de euro/lună.

Criza financiară  
a pus lacătul pe  
şantierele imobiliare

Această reorientare a 
proprietarilor de aparta-
mente, care preferă închi-
rierea cu ziua şi mai puţin 
cea pe perioade lungi, vine 
pe fondul recesiunii din 
domeniul construcţiilor 
de locuinţe. „Se constru-
ieşte puţin şi se va con-
strui şi mai puţin. Asta se 
va întâmpla din trei moti-
ve. În primul rând, din ca-

uză că Primăria Timişoara, 
spre exemplu, nu sprijină 
deloc astfel de proiecte re-
zidenţiale, din cauza unor 
interese mai mult sau mai 
puţin edilitare care bântu-
ie culoarele administraţiei 
locale, iar în al doilea rând, 
pentru că nu mai poţi face 
blocuri dacă nu ai acceptul 
vecinilor şi, în al treilea 
rând, pentru că criza i-a 
determinat pe developeri 
să fie mai prudenţi în de-
mararea unor investiţii. 

Nu înţeleg, dacă există un 
plan urbanistic zonal, de 
ce mai am nevoie de avi-
zul vecinilor? În condiţii-
le în care, în România, la 
necaz se spune că trebuie 
să moară şi capra vecinu-
lui, cine îşi va da acceptul 
ca investitorul să constru-
iască şi să încerce să vân-
dă pentru a câştiga nişte 
bani?”, se întreabă retoric 
managerul agenţiei imo-
biliare RHM Cartier, Nico-
leta Pop. Deşi compania 
imobiliară Sedako previ-
ziona, la începutul anului 
trecut, că marii developeri 
din Timiş se pregătesc să 
livreze pe piaţă, în peri-
oada 2010 - 2011, câteva 
mii de locuinţe, până în 
prezent acest lucru nu s-a 
adeverit, criza financiară 
punând lacătul pe aproape 
toate şantierele imobiliare 
din zonă.
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Piaţa chiriilor sabotată de 
proprietarii care închiriază 
în regim hotelier

Şomaj

Procentul şomajului în 
Timiş se menţine sub 
5% de câteva luni. Ulti-
ma raportare a AJOFM 
Timiş indică un procent de 
4,38%. Totalul şomerilor 
înregistraţi este de 14.888 
persoane, dintre care 6.875 
sunt femei. Peste 11.800 de 
şomeri primesc şi indemni-
zaţie. În luna mai, la nivelul 
judeţului Timiş au fost în-
registrate  2.220 locuri de 
muncă, aproape 1.500 fiind 
pentru muncitori şi 202 
pentru personae cu studii 

superioare. Un număr de 
61 de posturi au provenit 
din mediul de stat, iar 
restul de la privat. Cel mai 
mare număr de şomeri e în 
Timişoara, 8.542 persoane. 

Terminal

Terminalul non-Schen-
gen al aeroportului din 
Timişoara va fi finalizat 
cel târziu la începutul lunii 
iulie 2010 şi va deveni 
operaţional în martie 2011, 
când România va intra în 
spaţiul Schengen. Potrivit 
directorului Cornel Sămăr-

tinean, în acest moment 
investiţia este realizată în 
proporţie de 95 de pro-
cente. Valoarea investiţiei 
este de 13,5 milioane de 
lei. În România vor exista 
trei astfel de terminale, la 
Otopeni, Timişoara şi Cluj. 

Declin

Volumul lucrărilor de 
construcţii în luna aprilie 
a scăzut cu 16,5% faţă de 
anul trecut, însă a înre-
gistrat o creştere de 5% 
faţă de martie 2010. Pe 
segmentul construcţiilor 

de locuinţe, s-a înregis-
trat o scădere anuală de 
33,5%, în timp ce seg-
mentul clădirilor nerezi-
denţiale a consemnat un 
declin de 29,5%. Datele 
Institutului Naţional de 
Statistică din luna martie 
au indicat un declin anual 
pe volumul lucrărilor de 
construcţii de 22,5%, iar 
în sectorul rezidenţial de 
21,9%. 

Târg

Primul târg imobiliar 
virtual din România, 

ImoSfera, se va desfă-
şura exclusiv online în 
perioada 21 iunie - 27 iu-
nie. Procesul de ofertare 
care a început la sfârşi-
tul lunii aprilie şi a avut 
ca rezultat înscrierea 
a unui număr de 28 de 
expozanţi, în majoritate 
dezvoltatori imobiliari, 
care vor prezenta peste 
25 de ansambluri rezi-
denţiale din 7 oraşe mari 
ale României, respec-
tiv Bucureşti, Braşov, 
Cluj-Napoca, Constanţa, 
Oradea, Ploieşti şi Timi-
şoara.
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Cine ne  
salvează?

Radu Nicosevici

Suntem într-o situaţie 
extrem de grea. Cine ne 
scoate din această situa-
ţie?
Cine ne salvează?
Vă explicam, nu de mult, 
că decizia este exclusiv în 
zona politică. Spuneam 
atunci că noi, cetăţenii, 
alegătorii şi contribuabilii 
suntem datori să influ-
enţăm decidenţii, adică 
politicienii, în favoarea 
grupului nostru de inte-
rese. Asta se întâmplă în 
ţările cu tradiţie democra-
tică. Adică să-i obligăm 
să ţină cont de necazurile 
noastre.
Ce facem noi?
Îi alegem pe politicienii 
noştri, le dăm bani – plă-
tindu-ne conştiincios 
impozitele şi taxele şi le 
încredinţăm dreptul de a 
legifera şi administra soci-
etatea în care trăim. Iar ei 
ne spun, că dacă, cumva, 
suntem nemulţumiţi de 
activitatea lor, îi putem 
sancţiona din patru în pa-
tru ani, prin alegerea altor 
politicieni în locul celor 
care au fost la putere.
Acum e clar pentru noi că 
ne-au păcălit copios utili-
zând acest principiu demo-
cratic. Unde am greşit?
Ce trebuie să facem?
Să ne impunem PERMA-
NENT interesele noastre, 
respectiv ale cetăţenilor, 
alegătorilor şi contribua-
bililor.
Cum?
Prin influenţarea politi-
cilor publice cu ajutorul 
organizaţiilor neguverna-
mentale din care trebuie 
să facem parte, dacă do-
rim să ne apăram şi să ne 
promovăm interesele. 
Evident e vorba de o 
societate cilivă activă şi 
puternică, structurată pe 
grupuri de interese care 
determină oamenii politici 
să ţină cont de interesele 
cetăţenilor.
Dacă nu facem aşa, nu 
ne rămâne decât să ne 
prezentăm din 4 în 4 ani 
la alegeri şi să-i “sancţio-
năm” pe aceiaşi politicieni 
care stau – cu mici pauze 
– la putere de 20 de ani.

Vacanţele all inclusive,  
preferatele timişorenilor paginile 8-9Volvo XC60 lider 

în segmentul crossover

pagina 10

Auto & Turism

Întreţinerea instalaţiei  
de aer condiţionat auto

În Timişoara se 
construieşte puţin 
şi se va construi şi 
mai puţin.

 nicoleta Pop
managerul agenţiei  

imobiliare RHM Cartier

CălIn CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Încă de la începutul săptă-
mânii vara nu a ezitat să îşi 
arate cu adevărat colţii, şi mă 
refer aici la temperaturile de 
peste 30 de grade Celsius,  un 
bun prilej pentru a ne aminti 
de importanţa instalaţiei de 
aer condiţionat din maşina 
noastră. Nu mulţi ştiu însă, 
că la fel precum vă îngrijiţi 
de nivelul uleiului de motor, 
instalaţia de AC a maşinii tre-
buie verificată periodic.

Un circuit de acest gen are 
şi pierderi de aproximativ 30-
50 de grame de freon pe an. 
Dacă nu completaţi la timp, 
şi pierderile devin consisten-
te, atunci compresorul insta-
laţiei va funcţiona în condiţii 
mai dificile, micşorându-şi în 
acest fel durata de viaţă. De 
asemenea el va solicita mai 

mult motorul maşinii, fiind 
cunoscut faptul că multe ma-
şini au un consum de com-
bustibil mărit pe timpul verii, 
tocmai din acest motiv. La fi-
ecare 3 ani este recomandată 
înlocuirea totală a refrigeran-
tului din instalaţie.

Deosebit de important 
este şi ca filtrul de polen să 
fie schimbat periodic, măcar 
o dată pe an, pentru a nu 
da voie prafului şi polenului 
să pătrundă în instalaţie şi a 
forma bacterii. Mirosul înţe-
pător care se simte la porni-
rea aerului condiţionat este 
cauzat de aceste bacterii, care 
pot fi însă îndepărtate prin fo-
losirea unor spray-uri special 
create pentru aşa ceva. Un alt 
sfat pentru a impiedica dez-
voltarea micro-organismelor, 
este să porniţi aerul condiţi-
onat măcar o dată la 10 zile, 
chiar şi pe timpul iernii.

Cum să ne upgradăm  
sistemul audio din maşină

Ca motorizări maşina 
poate fi echipată cu 5 
motoare care întrunesc 
standardul de poluare 
Euro 5, două pe ben-
zină şi 3 în varianta 
diesel. Cele 3 diesel-uri 
îmbină performanţa 
şi consumul redus de 

combustibil înca-
drându-se între 
163 şi 205 CP, în 
timp ce sportivul 
T6 echipat cu mo-
tor pe benzina atinge 
suta în 7.3 secunde şi 
ascunde sub capotă 
304 CP.

Am devansat con-
curenţa având un 
număr de peste 35 
de unităţi vândute, 
dintre care 5 înainte 
de lansarea oficială.

Giani moldovan
director de vânzări Volvo

PuBliCitate
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Cum expresia „bani pu-
ţini” ne este „arhi-simţită” 
celor mai multi dintre noi, 
ce aţi zice anul acesta de o 
vacanţă pe Cheile Nerei?

Aici se poate ajunge prin 
localitatea Şopotul Nou, pe 
şoseaua care face legătura 
dintre Anina şi şoseaua Ti-
mişoara – Orşova, sau  prin 
satul Potoc pe şoseaua Timi-
şoara- Oraviţa – Potoc – Can-

tonul Damian. Situate în su-
dul Munţilor Aninei, Cheile 
Nerei sunt cele mai lungi şi 
mai spectaculoase din ţară. 
Fiind vorba de un relief mun-
tos calcaros, Nera a format 
de-a lungul defileului peşteri, 
cascade, canioane cu pereţi 
înalţi de câţiva zeci de metri 
întrunind astfel condiţiile 
ideale pentru rafting. Cei 
care nu preferă senzaţiile 

tari se pot bucura de fauna 
şi vegetaţia de aici, Cheile 
Nerei-Buşniţa fiind declarată 
rezervaţie naturală pentru că 
adăpoteşte arbori rari de ori-
gine balcanică şi mediterane-
ană: liliac, scumpie, mojdrea, 
cărpiniţa, alunul turcesc(22 
de metri înălţime), oţetarul 
etc. În apele râului şi ale lacu-
rilor se găsesc: păstrăv, clean, 
mreană, lipan (introdus cu 

câţiva ani în urmă), caras, 
fâsă mare (monument al na-
turii), scobar. Este bine de şti-
ut că pescuitul nu este admis 
decât cu momeală artificială, 
şi unele specii sunt protejate. 

În ceea ce priveşte ca-
zarea, preţurile încep de 
la 40-50 de lei pe noapte la 
pensiunile din zonă, însă pu-
teţi opta şi pentru un sejur la 
cort, în mijlocul naturii.

Posibilitatea înlocuirii ae-
rului din roţi cu azot a apărut 
şi la noi în ţară de ceva vre-
me. Foarte multă lume însă 
nu ştie care este utilitatea sa, 
şi care sunt avantajele faţă de 
umflarea tradiţională cu aer.

Primul efect benefic este 
că datorită lipsei de umidi-
tate din azot jantele nu vor 
rugini, dacă sunt din tablă, şi 
nu se vor oxidă dacă sunt din 

aliaj.În al doilea rând modul 
în care azotul se comportă 
la comprimare va duce la o 
călătorie mult mai conforta-
bilă, mai ales pe drumurile 
de la noi. Principalul deza-
vantaj este preţul, care este 
semnificativ mai mare faţă 
de modalitatea tradiţională. 
Pentru umflarea roţilor cu 
azot va trebui să scoatem din 
buzunar o sumă cuprinsă în-

tre 30-60 de lei în funcţie de 
dimensiunea roţilor.

Avantaje:
1. Evitarea proceselor de 
oxidare a elementelor pne-
urilor;
2. Nu mai există pierderi prin 
microfisurile cauciucurilor
3. Un grad de uzură al pneuri-
lor îmbunătăţit
4. Eficienţa sporită a pneuri-

lor în cazul supraîncărcărilor 
autoturismului
5. Grad de amortizare al roţi-
lor mult îmbunătăţit
6. Îmbunătăţirea distanţei de 
frânare şi a aderenţei la sol
7. Creşterea stabilităţii auto-
turismului în timpul mane-
vrării în curbe
8. Mai puţin zgomot şi vibra-
ţii la contactul anvelopei cu 
suprafaţa carosabilă

Banatul turistic - Cheile Nerei Avantajele umflării roţilor cu azot

CălIn CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Nesiguranţa locului de 
muncă, şi buzunarul tot mai 
subţire nu îi impiedică pe 
timişoreni ca după un an de 
muncă să găsească resursele 
necesare şi pentru o vacanţă. 
Spre deosebire de anii trecuţi 
oamenii însă au început să 
devină mai prudenţi, şi sunt 
foarte atenţi pe ce dau banii 
punând un mare accent pe 
raportul calitate-preţ. Timi-
şorenii au înţeles foarte bine 
şi mecanismele prin care pot 
beneficia şi de importante re-
duceri la biletele de vacanţă: 
“Clienţii au început să ştie şi 
să profite de economiile seri-
oase pe care le pot face dacă 
îşi rezervă biletele de vacanţă 
din timp prin programul ear-

ly booking”, ne-a spus mana-
gerul Redona Travel, Monica 
Sere.

Foarte mulţi turişti, atraşi 
de multitudinea ofertelor de 
pe internet, sunt tentaţi să îşi 
organizeze singuri vacanţa 
în speranţa că vor obţine un 
preţ mai bun faţă de oferte-
le agenţiilor de turism. Spe-
cialiştii avertizează însă că 
această variantă poate ascun-
de surprize neplăcute, atât în 
ceea ce priveşte transportul 
şi transferul de la aeroport, 
cât şi în ceea ce priveşte con-
diţiile hotelului pe care îl 
aleg. “Clienţii trebuie să ştie 
că apelarea la serviciile pro-
fesioniste ale unei agenţii de 
turism le pot aduce beneficii 
serioase de până la 30% din 
costurile pe care le-ar suporta 
dacă şi-ar organiza singuri va-
canţa.”, ne-a sugerat Monica 

Sere. 
În utima instanţă, dacă to-

tuşi sunteţi hotărâţi să mer-
geţi în concediu pe cont pro-
priu, specialiştii în turism vă 
recomandă să consultaţi cât 
mai multe forumuri speciali-
zate, unde cei care au fost în 
vacanţă lasă impresii despre 
hotelurile unde au stat. ”Sfa-
tul meu pentru turiştii care 
vor să plece în vacanţă este 
să consulte si părerile altor 
persoane care au mai fost 
cazate în hotelul respectiv. 
Mai multe opinii se pot găsi 
pe site-ul: www.tripadvisor.
com”, spune Simina Grozav 
directorul Agenţiei Robinson 
Crusoe.

În ultimii cinci ani, o dată 
cu creşterea pretenţiilor tu-
riştilor s-au diversificat şi 
ofertele, iar românii au de-
venit mult mai pretenţioşi 

atunci când îşi aleg destinaţia 
de  vacanţă.

Grecia
Cu toate că grecii se con-

fruntă cu mari probleme fi-
nanciare, iar la Atena nu tre-
ce o zi fără o revoltă, Grecia 
este încă în topul preferinţe-
lor românilor.

Pentru o familie cu un 
copil, o vacanţă de 7 zile în 
frumoasa insulă grecească 
Rhodos la un hotel de 3 stele 
plus, în regim all inclusive îi 
va face să scoată din buzunar 
de la 908 euro dacă îşi cum-
pără biletul acum. Turiştii 
vor primi o cameră dotată cu 
aer condiţionat, televizor, fri-
gider, minibar. Hotelul dispu-
ne de piscină cu şezlonguri şi 
umbrele, piscină pentru co-
pii, baruri, sală de jocuri, etc.

Pentru 4 stele tot în Rho-

Temeco
serviciul nosTru esTe  
să fim în serviciul tău!
Oferim o gamă extinsă de 
servicii: testare şi diagnoză 
computerizată cu KTS, 
lucrări de întreţinere şi inspecţii tehnice periodice (ITP), 
vânzare piese şi accesorii auto etc. 

Ne aflăm pe Calea Dorobanţilor 54 Timişoara, Tel. 0256-
309721 sau pe internet pe adresa  www.temeco.net

rs sara moTors
unicul disTribuiTor  
oficial suzuki din timişoara!
Autoturisme şi motociclete Suzuki 
la preţuri speciale, valabile şi prin 
Programul Rabla 2010.  

Ne găsiţi pe Calea Lugojului numărul 
96 A, Telefon 0256 201 050 sau pe 
internet pe adresa  www.saramo-
tors.ro

auTo europa 
vă aşteaptă în clubul  
renault exclusiv!

Reduceri de până la şase ori contravaloarea primei de 
casare sau preţuri începând de la 4.650 de euro, la modelele 
Symbol, Clio şi Fluence şi garanţie 5 ani în limita a 100.000 
de km.

Pentru mai multe informaţii vă aşteptăm pe Calea Şagului 
numărul 142 A Timişoara, la numărul 0356803473 sau pe 
internet la adresa vanzari.renault@autoeuropa.ro

carsysTems 
„ce avem mai bun, 
acum este gratis!”
Instalarea 
audio 
pentru 
produsele 
din gama 
CarAudio este gratuită în toate magazinele. Pentru ca toată 
lumea să aiba acces la cele mai bune servicii.

Pentru detalii vă aşteptăm pe Bulevardul Republicii colţ cu 
strada Jiu sau la numărul de telefon 0256 202 568. Pe inter-
net, www.CarSystems.ro .

ruefa escape travel 
oferte speciale în grecia!
insula Thassos, Pensiunea 
Alexandra 2* de la 77 eur/ 
7 nopţi.
insula Kos, Hotel Gaia Villa-
ge 3*+, 7 nopţi, All Inclusive. 
Mai multe detalii găsiţi 
pe www.ruefa-escape.
rosau la adresa, Piaţa Unirii 
nr. 4 Timişoara, tel:  0256-
435.529, 0724.073216.

cap Tours 
a început sezonul estival! 
Destinaţiile lunii Iunie, 
super discounturi:
anTalYa: taxe de aero-
port gratuite + reduceri 
din preţul de catalog, de 
la 470 euro/ persoană/
sejur All inclusive
Gran Canaria: last minute - 521 euro/ Hotel 4* / demipen-
siune / toate taxele incluse 
mallorCa: last minute - 417 euro / hotel 3 * / demipensiune 
/ toate taxele incluse 
CreTa , CorFu , ZaKinThoS ,KoS  - taxe de aeroport gratu-
ite + reduceri la preţul de catalog, 296 euro / persoană/ sejur 
/Kos / toate taxele incluse. 
Puteţi accesa site-ul pentru mai multe oferte: .captours.ro 
sau ne găsiţi pe Str. Ungureanu, Nr.8, Timişoara.

mareea comTur
vă aşteaptă cu oferte către grecia!

Sediul din Timi-
şoara, se află pe 
strada Ungureanu 
numarul 9. Detalii 
la numerele de 
telefon 0256 431 
005,  0356 428 
644 sau pe www.
mareea.ro

dos, aceeaşi familie va scoate 
din buzunar de la 1048 de 
euro. Acest hotel este dedicat 
pretenţioşilor, clienţii găsind 
în fiecare zi în cameră fructe 
proaspete, iar fiecare seară 
este animată de petreceri te-
matice. Deasemenea, amato-
rii de relaxare pot beneficia 
de şedinte de SPA incluse în 
preţ.

Amatorii de lux pot opta 
însă pentru un pachet la un 
hotel de 5 stele. O astfel de va-
canţă pe insula Kos îi va costa 
pe aceştia de la 1148 de euro. 
Aici turiştii vor avea parte de 
cazare în camere luxoase şi 
foarte spaţioase, saună, jacu-
zzi şi chiar room service.

La toate aceste preţuri pu-
teaţi beneficia de reduceri de 

până la 12%, dacă alegeaţi să 
vă faceţi rezervări din timp 
prin programul early boo-
king.

    Turcia
Antalya este o destinaţie 

tot mai îndrăgită de români 
datorită serviciilor de lux 
oferite de pachetele all in-
clusive şi ultra all inclusive 
la hotelurile de 4 sau 5 stele. 
Un alt criteriu pe care se ba-
zează clienţii care aleg astfel 
de vacanţe este că ei îşi pot 
controla foarte uşor costurile 
concediului, un astfel de pa-
chet all inclusive neobligând 
pe turist sa scoată din buzu-
nar niciun euro suplimentar.

Pentru un hotel de 3 stele, 
o famile de turişti compusă 
din 3 membri va scoate din 
buzunar de la 899 de euro în 
regim all inclusive.

Aceeaşi familie va plăti de 
la 1039 de euro pentru acelaşi 
pachet, însă la un hotel de 4 
stele. Hotelul pune la dispo-
ziţia clienţilor restaurante, 
baruri, piscină exterioară şi 
interioară, piscină pentru co-
pii, baie turcească, saună, ma-
saj, fitness, ping-pong, loc de 
joacă pentru copii şi coafor.

Doritorii de lux pot opta 
pentru un pachet ultra all in-
clusive la un hotel de 5 stele, 
lux ce îi va costa de la 1398 
de euro pentru 7 zile. Pentru 
aceşti bani ei vor primi prin-
tre altele: baie turcească, baie 
cu aburi, saună, jacuzzi, bili-
ard, darts, boccia, mini-golf, 
sală de fitness, tenis de masă, 
aerobic, aqua-aerobic, volei 
pe plaja, baschet, windsurfing 
(cu licenţă), discotecă (pâna la 
02:00), internet-cafe (Wire-
less, în lobby), muzică live etc.

Vacanţele all inclusive,  
preferatele timişorenilor

FAMILIE CU UN COPIL PENTRU UN SEJUR DE 7 zILE
- în hotel de 3 stele  908 euro
- în hotel de 4 stele 1048 euro
- în hotel de 5 stele 1148 euro

FAMILIE CU UN COPIL PENTRU UN SEJUR DE 7 zILE
- în hotel de 3 stele  899 euro
- în hotel de 4 stele 1039 euro
- în hotel de 5 stele 1398 euro (regim ultra all inclusive)

Preţuri all InCluSIVe Turcia

Preţuri all InCluSIVe Grecia

insula rodos 
Hotel Evi 3* de la 299 euro, 
7 nopţi, All Inclusive.

TeneriFe: last minute 
499 euro / Hotel 4* / demipensiune / toate taxele incluse 

halKiDiKi şi  
riViera olimPului 

Până la 30% reducere pentru 
întregul sezon.
Începând cu  68 eur/pers/5 
cazări, vila 3* si  103 eur/pers/7 
cazări, hotel 3*, demipensiune.
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ComISar şeF GheorGhe PoPeSCu.  după ce a ocupat o lungă perioadă postul de adjunct, sub comanda a trei şefi, în urma concursului din 
luna mai, a fost numit în funcţia de şef al inspectoratului de poliţie.

Nu am simţit nici un fel de  
imixtiune a factorului politic!

GeorGe SChInTeIe
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule comisar şef Gheor-
ghe Popescu, după ce aţi fost 
de trei ori adjunct al Poliţiei 
judeţene, iată-vă la cârma 
Inspectoratului, pe scaunul 
de inspector şef. De ce v-aţi 
dorit această funcţie?

Am considerat că mi-am 
făcut junioratul, cum se spu-
ne în sport, şi de la cei trei şefi 
de inspectorat pe care i-am 
avut, am învăţat câte ceva şi 
am considerat că este timpul 
să candidez la această funcţie. 

Credeţi că a cântărit cumva 
experienţa dv de adjunct, 
în comparaţie cu ceilalţi doi 
contracandidaţi?

Am fost conştient la ce 
m-am înhămat, având în ve-
dere perioada pe care o tra-
versăm, şi experienţa pe care 
am acumulat-o, cred şi sunt 
convins că mă va ajuta să fac 
faţă cerinţelor noului post de 
şef de inspectorat.

Lăsând la o parte faptul că se 
vorbeşte destul de des de o 
presiune a factorului politic 
asupra poliţiei, criza eco-
nomică afectează întreaga 
societate. Credeţi că veţi 
avea pârghiile necesare să 
străbateţi cu bine această 
perioadă?

Eu v-aş contrazice. În po-
liţie nu este vorba de nici o 
presiune a factorului politic. 

Poliţia este o instituţie în sluj-
ba cetăţeanului. Noi trebuie 
ca douăzeci şi patru de ore 
din douăzeci şi patru să gesti-
onăm toate problemele şi eve-
nimentele care se întâmplă pe 
raza localităţilor din judeţul 
Timiş. Avem şi noi probleme 
legate de efectiv, de dotare, le-
gate de situaţia înzestrării lo-
gistice şi administrative, dar, 
împreună cu ceilalţi şefi de 
structuri, şi mă refer la Poliţia 
municipală, orăşenească, şefi 
de secţii, posturi de poliţie 
comunale, vom face faţă ce-
rinţelor şi nevoilor operative 
pe care situaţia o va impune, 
în aşa fel încât să gestionăm 
şi să venim efectiv în sprijinul 
cetăţenilor. 

Sunteţi un poliţist de carieră 
cu o bogată experienţă şi vă 
întreb, n-aţi simţit niciodată 
influenţa factorului politic în 
activitatea dv?

Vorbesc din punctul meu 
de vedere: nu am simţit   nici 
un fel de imixtiune în activi-
tatea de poliţie a factorului 
politic.

Nici asupra sistemului?
Nu pot să mă pronunţ de-

cât asupra a ceea ce se-ntâm-
plă pe raza judeţului Timiş. 
Avem o colaborare foarte 
bună cu administraţiile pu-
blice, judeţene şi locale. Este 
normal să fie aşa, pentru că 
trăim în comunitate, trebuie 
să le informăm. Aceştia, fiind 

factori politici aleşi, trebuie 
să cunoască ce se întâmplă 
pe raza localităţilor şi împre-
ună cu ei să intervenim, ca să 
putem să gestionăm situaţiile 
care apar. 

Întrebarea privind imixti-
unea factorului politic în 
poliţie este îndreptăţită şi de 
fluctuaţia  cu care la co-
manda Inspectoratului s-au 
perindat mai mulţi şefi...

Eu am o vorbă: nu mă inte-
resează ce a fost în trecut. Tră-
iesc în prezent şi mă gândesc 
la viitor.  Adică mă gândesc 
la ce va fi legat de activitatea 
Inspectoratului de Poliţie al 
Judeţului Timiş.

Îmi confirmaţi, sau îmi 
infirmaţi, vreo situaţie de 
imixtiune?

Nici nu vă confirm, dar nici 
nu vă infirm! Este dreptul meu.

Prin măsurile recente luate 
de guvern, chiar şi poliţiştii 

vor avea salariile diminuate 
cu 25%. Credeţi că în atari 
condiţii, nu vor fi tentaţi spre 
corupţie?

Eu am avut deja o întâlnire 
cu cei doi reprezentanţi ai aso-
ciaţiilor profesionale teritori-
ale, care sunt şi ofiţeri la co-
mandă, dar şi persoane alese. 
Le-am recomandat să meargă 
în teritoriu, să discute cu co-
legii poliţişti, să înţeleagă că 
asta este situaţia financiară nu 
numai a României, ci mondi-
ală. Cunoscându-i pe colegii 
mei, eu cred că vor înţelege că 
este vorba de o perioadă grea, 
mai lungă sau mai scurtă, nu 
depinde de noi, dar ca funcţi-
onari publici cu statut special 
trebuie să înţelegem că fiind 
în slujba cetăţeanului va tre-
bui să ne facem treaba. 

Credeţi că vor fi corecţi şi nu 
vor încerca să-şi întregească 
salariile prin alte mijloace?

Ca manager, încerc să-mi 
asum această responsabilita-
te, că nu, dar nu pot garanta 
pentru fiecare. Vreau însă să 
atrag atenţia, chiar şi prin 
intermediul ziarului dumnea-
voastră că răspunderea este 
personală. Mi-aş dori şi aş fi 
foarte bucuros ca manager să 
nu am astfel de situaţii. Cu-
noscându-mi colegii eu cred 
că nu vom avea astfel de pro-
bleme. 

Aţi avut, până acum, cazuri 
de corupţie în cadrul Inspec-

toratului?
Din păcate, da. Ele au fost 

izolate, dar au fost. Am avut 
câţiva colegi care au fost 
arestaţi şi chiar condamnaţi. 
Răspunderea este personală 
şi nu generalizantă. Acest as-
pect negativ influenţează însă 
imaginea activităţii poliţişti-
lor din Inspectorat. 

Sunt premisele unei creşteri 
a criminalităţii, determinate 
de condiţiile precare, unele 
chiar de subzistenţă ale 
populaţiei. Veţi face faţă cu 
efectivele existente?

Fondul crizei economice, 
normal, generează şi infracţi-
onalitate. Suntem conştienţi 
că în viitor aceasta va creşte. 
Va trebui să ne mobilizăm mai 
mult, să găsim acele pârghii, 
la nivel profesional, care să ne 
conducă la stăpânirea evoluţiei 
situaţiei operaţionale.

Privind regimul folosirii ar-
melor, dat fiind faptul că sunt 
destul de dese evenimentele 
în Timişoara, cum staţi?

Nu putem spune că numai 
în Timişoara, au apărut şi în 
alte locuri, dar eu vreau să vă 
informez că în primele cinci 
luni ale acestui an, în afară de 
acele alarme, toate false, cu 
bombe, la aeroport, Teatrul 
Naţional sau Capitol, nu am 
mai avut acţiuni de folosire a 
armelor, majoritaea fiind nele-
tale, aşa cum am avut în anii 
trecuţi în trafic. Oamenii au în-

ţeles, prevenţia este mai bună. 

Vă cunoaşte ministrul Blaga?
Nu ştiu dacă mă cunoaşte, 

important este să-l cunosc eu.

Ce măsuri veţi lua pentru 
ca în Timişoara să nu se mai 
producă deranjul locuitorilor 
prin organizarea de curse 
nocturne?

În ultima vreme acestea 
s-au rărit şi mulţumim locui-
torilor care ne sesizează astfel 
de fapte. Desigur că acestea 
conduc la disconfortul cetă-
ţenilor şi colegii mei, de la 
secţii, au întărit controalele 
în acele zone care se pretează 
pentru asemenea fapte, iar 
contravenienţii vor plăti.

De ce ar trebui timişorenii să 
fie liniştiţi, privind siguranţa, 
cât timp sunteţi dv la coman-
da Inspectoraului de Poliţie?

Îi asigur că toate acţiunile 
întreprinse de noi vizează sigu-
ranţa cetăţeanului. Voi analiza 
cu atenţie toate planurile ma-
nageriale ale şefilor de servicii 
din subordine, pentru ca aces-
tea să ducă la mai multă sigu-
ranţă în rândul timişorenilor şi 
timişenilor, printr-o prezenţă 
sporită pe teren.

Până la ce funcţie şi grad v-aţi 
propus să ajungeţi în cariera 
de poliţist?

Funcţia pe care o deţin 
acum, iar grad, dacă-l voi ob-
ţine, cel de chestor.

ComISar şeF  
GheorGhe PoPeSCu 

născut la 24 ianuarie 1961, 
în Balş, jud Olt

Studii: academia de poliţie 
„alexandru ioan Cuza”, 
Bucureşti, Facultatea de 
drept din cadrul aceleiaşi 
academii, studii post 
universitare, master şi spe-
cializare în management

activitate profesională:

1986-1993 – ofiţer la Com-
partimentul economic al 
inspectoratului de poliţie 
transporturi timişoara

1994-1998 – şef serviciu 
economic ipt timişoara

1998-2003 – adjunct la 
iptt

2003-2005 ofiţer special-
ist în cadrul serviciului 
transporturi

2005-2009 – adjunct al 
şefului ipJ timiş

Nu mă interesează 
ce a fost în trecut. 
Trăiesc în prezent 

şi mă gândesc la 
viitor.  Adică mă 

gândesc la ce va fi 
legat de activitatea 

IPJ Timiş.

În poliţie nu este vor-
ba de nici o presiune 
a factorului politic. 
Poliţia este o institu-
ţie în slujba cetăţea-
nului. noi trebuie ca 
douăzeci şi patru de 
ore din douăzeci şi 
patru să gestionăm 
problemele de pe 
raza localităţilor din 
judeţul Timiş.PuBliCitate

Majoritatea dintre  
cei care vor să îşi  
facă upgrade,  
apelează la un tub  
de bass în primă 
instanţă.

adrian Bălan
reprezentant vânzări CarSystems

Cum să ne 
upgradăm  
sistemul  
audio din 
maşină

- subwoofer de tip sealed cu difuzor de 30cm 
- putere: 250W RMS (800W max) 
- răspuns în frecvenţa: 25-250 Hz 
- SPL: 91 dB 
- amplificator Auto Magnat Edition 22 HQ 
- amplificator stereo, 2 canale 
- 4 ohmi, stereo: 2 x 75 W RMS 
- 4 ohmi, în punte: 1 x 220 W RMS 
- 2 ohmi, stereo: 2 x 110 W RMS 
- kit instalare
- 5 m cablu alimentare argintiu 
- 1.5 m cablu albastru masă 
- siguranţă şi suport siguranţă 60A 
- cablu RCA 5m dublu ecranat 
- cablu remote 5 m 
- 2 m cablu subwoofer

Un kit pentru începători  
costă sub 500 de lei şi cuprinde:

În ultimii ani, 
au apărut şi pe 
piaţa de la noi 
din ţară pentru 
iubitorii de mu-
zică la volum 
maxim, o mulţi-

me de modalităţi 
de a-şi transforma 

maşina într-o adevă-
rată discotecă. Pentru 

a face primii paşi este 
nevoie de un buget de la 300-
500 de lei, iar pentru cei care 

vor să meargă până la 
capăt, se poate ajun-

ge şi la câteva zeci 
de mii de lei.

„Majorita-
tea dintre 
cei care vor 
să îşi facă 
upgrade , 
apelează la 
un tub de 
bass în pri-

mă instanţă. 
Aici puterile 

încep de la 300 
Watt. În cazul în 

care optează la un bass mai 
puternic, majoritatea ajung 
să îşi schimbe difuzoarele 
maşinii şi să îşi monteze şi 
amplificatoare,  asta ar fi 
cam următorul stadiu. Cei 
care au un buget redus la dis-
poziţie se opresc la primul 
stadiu, la tunul de bas”, ne-a 
declarat Adrian Bălan repre-
zentant vânzări CarSystems.

Cei cu un buget restrâns 
aleg în cele mai multe cazuri 
să îşi monteze singuri sau 
împreună cu un prieten mai 
priceput tunul de bass, de 
cele mai multe ori comandat 
de pe internet. Dacă aveţi de 
gând să nu vă opriţi la un tun 
de bass, trebuie să ţineţi cont 
şi de antifonarea portierelor 
cu un material bituminos, 
aplicat atât pe faţa de tablă 
exterioară, cât şi între sche-
letul de tabla interior şi faţa 
de plastic a uşii. Pentru acest 
gen de acţiune va trebui să 
scoateţi din buzunar 200-300 
de lei, în funcţie de atelierul 
pentru care optaţi.
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Timişoreanul Dan Ne-
gru a lansat volumul 
„Amintiri în Alb şi Ne-
gru”, ilustrat de Popa’s, 
unde putem citi întâm-
plări şi evenimente trăite 
de cel mai longeviv pre-
zentator de emisiuni de 
divertisment din zona de 
prime-time a televiziuni-
lor din România.   

„Valeriu Lazarov ne 
spunea adeseori că avem 
cea mai frumoasă meserie 
din lume, singura în care 
ce visezi noaptea poţi re-
aliza a doua zi. Uneori 
mi-e dor de generaţia de 
aur a show-urilor de te-
leviziune. Dacă fotbalul 
are o astfel de generaţie, 
de ce n-ar avea-o şi tele-
viziunea?  O părticică din 
amintirile şi întâmplările 
petrecute atunci şi acum 
le-am aşternut aici cu con-
vingerea că ele vor fi va-
loroase cândva doar pen-
tru o singură persoană: 
Dara, fetiţa mea. Restul e 
fum...” (Dan Negru)

Amintiri în 
Alb şi Negru

aurora mărGeanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

Sorin Ţârc este elev în 
clasa a X-a la Liceul „Grigo-
re Moisil” din Timişoara şi 
anul acesta a obţinut Pre-
miul I la Olimpiada Naţiona-
lă de Matematică. Am aflat 
că, încă înainte de a merge 
la şcoală, Sorin făcea calcu-
le simple (adunări, scăderi). 
„Când am ajuns în clasa I 
primele exerciţii din cartea 
de Aritmetică mi s-au părut 
execesiv de simple, aşa că 
vrând-nevrând am “ars” câ-
teva etape. Chiar doamna 
învăţătoare m-a încurajat 
şi mi-a dat exerciţii şi pro-
bleme cu grad mai mare de 
dificultate decât pentru vâr-
sta mea de atunci. În clasa a 
IV-a am participat la primul 
concurs internaţional “Kan-
gourou maths”. La olimpia-
de, concursuri naţionale şi 
internaţionale am început 
să merg de prin clasa a VI-a.” 

La Concursurile Timmate 
şi Traian Lalescu sau la faze-
le locale, judeţene sau naţi-
onale s-a clasificat mereu pe 
primele locuri. Anul acesta 
a obţinut punctajul maxim 
la Olimpiada Naţională, lu-
cru foarte rar întâlnit chiar 
şi atunci când este vorba de 
cei mai talentaţi copii din 
ţară. Mai are în faţă doi ani 
să se hotărască pentru o ca-
rieră, dar cel mai probabil 
va alege o universitate din 

străinătate şi cercetarea 
matematică. De fapt, tinerii 
care se dedică acestei pro-
fesii sunt cele mai „vânate 
creiere” la nivel mondial. 
De câţiva ani, de pregătirea 
sa şcolară şi extraşcolară, 
de „antrenamentul” com-
petiţional am putea spune, 
se ocupă profesorul George 
Georgescu care ne-a decla-
rat: „Sorin vine să între-
gească galeria de olimpici 
a liceului nostru care s-au 
remarcat în ultimii 20 de 
ani. Am observat că doreşte 
să se autodepăşească, este 
cu mult înaintea programei 

de la clasă, aşa că îl „tentez” 
mereu cu exerciţii şi proble-
me pentru olimpiade, care 
au un grad de dificultate 

ridicat şi care sunt extrem 
de specializate. De fapt, şi în 
clasă el se pregăteşte indivi-
dual. Are toate atuurile unui 
bun matematician, pentru 
el totul este o provocare. În 
plus, este un copil prietenos 
pe care îl îndrăgesc în ega-
lă măsură atât colegii, cât şi 
profesorii. Eu sunt convins 
că în competiţii este susţi-
nut şi de forţa gândului bun 
al colegilor săi.” Profesorul 
Georgescu este convins că 
în următorii doi ani de li-
ceu, Sorin se va autodepăşi 
culegând noi lauri pentru 
liceul său. 

l Oradea a găzduit primul 
observator astronomic eu-
ropean, precum şi meridia-
nul zero vreme de mai bine 
de 200 de ani, mai exact 
între anii 1464-1667, dato-
rită episcopului Ioan Vitez 
de zredna, pasionat de 
astronomie. Acesta a fost 
şi profesorul personal al lui 
Matei Corvin, fiul lui Iancu 
de Hunedoara şi ulterior 
voievod al Transilvaniei.

l Oficiul de Statistică al 
Comunităţii Europene (Eu-
rostat) a dat publicităţii un 
studiu potrivit căruia până 
în anul 2035, populaţia 
României va scădea până 
la 19,619 milioane locui-
tori, iar până în anul 2060, 
populaţia va înregistra o 
scădere de pâna la 16,921 
milioane locuitori, în scăde-
re cu 21 la % faţă de nivelul 
de 21,423 milioane locuitori 
înregistrat la începutul lui 
2008.

l Cari-
caturstul 
român 
Nicolae 
Ioniţă a 
realizat o 
colecţie 
de por-
trete ale 
marelui 
dramaturg Ion Luca Caragi-
ale, care a devenit un record 
Guiness Book omologat 
pentru cel mai portretizat 
autor din lume. El a trimis 
către colegii de breaslă  
fotografii ale lui Caragiale, 
primind peste 1.500 de 
portretizări din partea unor 
artişti graficieni şi carica-
turişti din 123 de ţări, dintre 
care 29 din Spania. 

Niagara

Jocul de societate 
„Niagara” a devenit 
pe bună dreptate 
jocul anului 2005, 
fiindcă este un joc 
captivant adresat 
atât copiiilor, cât şi 
adulţilor. Jucătorii 
trebuie să adune 
pietre preţioase şi să 
le ducă la loc sigur, 
riscând în acelaşi 
timp să fie înghiţiţi 
de apele învolburate 
ale cascadei Niagara. 

Chiar dacă veţi reuşi 
să scăpaţi de peri-
colul cascadei, nu 
veţi putea rezista 
farmecului acestei 
combinaţii de tactică, 
logică şi noroc.

Timp aproximativ de 
joc: 45 de minute, ju-
cători: 3-5, vârsta mi-
nimă recomandată: 8 
ani, detalii: cutia.ro.

Timişoreni de 5 sTeleşTiaţi că joc

TraininG

Fundaţia Judeţeană pentru 
tineret timiş - Fitt organizea-
ză sâmbătă, 12 iunie, la Casa 
tineretului, trainingul „Comu-
nicare eficientă“. trainingul 
este gratuit şi se adresează 
elevilor de liceu din timişoara 
şi oraşele apropiate. Formu-
larul de aplicare se găseşte 
pe site-ul www.fitt.ro, terme-
nul limită pentru trimiterea 
aplicaţiilor este 11 iunie. pentru 
informaţii suplimentare apelaţi 
nr. 0256/491.170.

PrimĂrie

primăria municipiului timi-
şoara a semnat cu evo Bus 
Romania contractul pentru 
achiziţia a 30 de autobuze 
articulate de mare capacitate. 
Cele 30 de autobuze sunt 
marca mercedes, au burduf, 
rampă pentru persoane cu 
handicap, aer condiţionat, 
căldură şi capacitate de 140 
de persoane. autobuzele vor 
circula în principal pe liniile pe 

care numărul de călători este 
foarte mare (cum sunt 33, 40, 
42). primele autobuze noi vor 
ajunge în timişoara cel târziu 
până la începutul lunii decem-
brie a acestui an. Valoarea 
contractului este de 8.289.500 
euro, bani plătibili prin leasing 
pe o perioadă de şapte ani.

eVenimenT

sâmbătă, 12 iunie, de la ora 
10, va avea loc cea de a patra 
ediţie a mitingului aviatic din 
cadrul Zilele euroregiunii 
„dunăre-Criş-mureş-tisa”, pe 
aerodromul Cioca de pe calea 
torontalului. la eveniment 
sunt asteptaţi să participe 
membrii lotului naţional de 
acrobaţii aeriene, dar şi ai 
lotului naţional de paraşutism. 
Cei prezenţi vor putea vedea şi 
o escadrilă de elicoptere milita-
re. Vineri 11 iunie, începând de 
la ora 10, în aceeaşi locaţie, va 
avea loc competiţia naţională 
de aeronave ultrauşoare mo-
torizate, în cadrul competitiei 
„Cupa aerobanat”.

pe scurT

Sorin Ţârc a câştigat Olimpiada Naţională de Matematică

PuBliCitate

„Matematica reprezintă  
o provocare şi o pasiune”

Descentralizarea „apolitică” a 
spitalelor aduce manageri noi
oana aDameSCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Guvernul a adoptat or-
donanţa de urgenţă privind 
descentralizarea spitalelor, 
conform căreia din cele 435 
de instituţii gestionate de 
stat, 373 vor trece în atri-
buţiile autorităţilor locale. 
Potrivit actului normativ, 
unităţile medicale vor avea 
maxim trei directori, iar 
managerul va fi ales prin 
concurs. Ministrul Cseke 
Attila a declarat că au fost 
realizaţi următorii paşi de 
către Ministerul Sănătăţii: 
reducerea numărului funcţi-
ilor de conducere cu 577 de 
directori, raţionalizarea spi-
talelor prin reducerea nu-
mărului de paturi cu 9.200 
şi soluţionarea plăţii arie-
ratelor înregistrate până la 
31 martie 2010, în sensul că 
fondurile necesare pentru 
plata acestor datorii neachi-
tate la scadenţă acumulate 
de unităţile spitaliceşti vor 
fi asigurate la următoarea 
rectificare bugetară, iar con-
tractele de finanţare dintre 
spitale şi casele de asigurări 
de sănătate vor rămâne în 
vigoare. 

De la 1 iulie, Spitalul Cli-
nic Municipal, Spitalul de 
Boli Infecţioase „Victor Ba-
beş”, Spitalul de Copii „Lou-
is Ţurcanu” şi Maternitatea 
Odobescu vor fi transferate 

în subordinea primăriei. 
Managerul va fi obligat să 
raporteze lunar execuţia 
bugetară Consiliului Local 
Timişoara şi nu va putea să 
administreze mai mult de 
70 la sută din buget pentru 
fondul de salarii. Astfel, ma-
nagerii acestor spitale vor fi 
numiţi în urma unui con-
curs organizat de consiliul 
de administraţie, în care re-
prezentanţi ai autorităţii lo-
cale vor avea majoritate. Cât 
despre investiţii... dacă până 
acum acest sistem în care 
administraţia locală deţinea 

clădirile, iar statul unităţi-
le şi manageriatul, fiecare 
aruncând „pisica” în ograda 
vecină, iată că s-a găsit un 
compromis: introducerea 
noţiunii de cofinanţare pe 
proiecte de reabilitare de 
clădiri, dotări, achiziţii de 
dotări şi echipamente medi-
cale. Cam aşa stătea treaba 
şi în situaţia Coltermului pe 
care am prezentat-o în ediţia 
trecută, societate aflată în 
pragul falimentului mulţu-
mită sprijinului „bicefal”...

Astfel, „pasul mic” al mi-
nisterului va deveni un „pas 

uriaş” pentru  consiliul local, 
care anul acesta deja a con-
tractat un împrumut în va-

loare de 7,5 milioane de euro 
pentru investiţii şi de-abia 
face faţă subvenţionării unor 
regii şi instutuţii cu manage-
ment defectuos.

Să nu mai pomenim de 
bugetul local, „apolitic” şi 
fără miros, însă ministrul ne 
linişteşte şi la acest capitol: 
„Nu facem o descentralizare 
politică. Facem o descentrali-
zare cu oameni şi pentru oa-
meni, care constituie premi-
sa pentru un viitor mai bun 
în sistem medical, având în 
vedere că decizia va fi adusă 
mai aproape de oameni”.

Consilierii locali vor decide  asupra bugetului şi managementului de la Maternitatea Odobescu

Spitalul Munici-
pal, Spitalul de 
Boli Infecţioase, 
Spitalul de Copii 
şi Maternitatea 
Odobescu vor fi 
transferate în sub-
ordinea primăriei.

Anul acesta a 
obţinut punctajul 
maxim la Olimpia-
da Naţională, lucru 
foarte rar întâlnit 
chiar şi atunci când 
este vorba de cei 
mai talentaţi copii.

O călătorie este un mod 
distractiv pentru a cunoaş-
te mai bine ţara, să te rela-
xezi şi să descoperi locuri 
noi. Poate că un sfârşit de 
săptămână se dovedeşte a 
fi tocmai potrivit pentru o 
excursie, pentru o evadare 
din cotidian şi încărcarea 
bateriilor. Nu trebuie să pla-
nifici prea atent – o parte 
din romantismul excursiei 
este tocmai spontaneitatea 

– însă trebuie să iei în con-
siderare unele chestiuni or-
ganizatorice. Aceste sfaturi 
de călătorie vă vor ajuta să 
pregătiţi o listă de verificare 
pentru mica dvs. aventură.

TransPorTul
Dacă utilizaţi propria maşi-
nă, verificaţi lucrurile ele-
mentare, cum ar fi uleiul, şi 
nu uitaţi să vă dotaţi cu un 
minimum de unelte trebu-

incioase, pentru a fi pregătit 
în cazul unei pene de cau-
ciuc. Ar fi bine să mai veri-
ficaţi şi datele de expirare a 
poliţei de asigurări, inspec-
ţia periodică sau rovigneta. 
De asemenea nu uitaţi să 
consultaţi şi datele meteo 
pentru perioada vizată.

ruTa
Luaţi un ghid şi o hartă cu 
regiunea în care doreşti 

să călătoreşti, soft pentru 
GPS sau formatul clasic 
pe hârtie, chiar dacă nu 
doreşti să planifici prea 
amănunţit distanţele pe 
care doreşti să le parcurgi, 
totuşi locaţiile unor pensi-
uni sau staţii de benzină 
îţi pot fi de mare folos, ca 
şi amplasamentele unor 
monumente, sau vestigii 
istorice pe care nu ai vrea 
să le ratezi.

BuGeTul
Asiguraţi-vă un buget, esti-
maţi cam cât aţi cheltui pe 
zi pe combustibil, adăpost, 
hrană şi suveniruri. Dacă 
aveţi deja o anumită sumă 
de care dispuneţi, împăr-
ţiţi-o la numărul de zile de 
călătorie şi încercaţi să vă 
încadraţi în ea. Nu uitaţi, 
totuşi, cardul şi puneţi un 
leuţ deoparte pentru orice 
eventualitate. 

oBiecTe folosiToare
O ladă frigorifică în care să 
păstraţi băuturi răcoritoare 
sau sandvişuri, cort pentru 
amatorii de camping, un 
stoc de alimente şi gustări 
pe care să le aveţi la înde-
mână. Sunt binevenite CD-
uri pentru a nu vă plictisi 
în locurile unde nu există 
acoperire radio şi jocuri in-
teractive pentru serile de 
camping.

cum să... planifici o excursie

PuBliCitate



10 - 16 iunie 2010, nr 10514 I Opinia TimişOarei
SăpTămânal independenTTimP liBer I 15PoPorul VioleT

Zvezda  
de Timişoara

Viorel Screciu

exPozIţII

spectacoleparty
joi, 10 iunie

SCottiSh: GRAnd Live ConCeRt - PhASeR
vAn GRAPh K’fe: BABALoniA SoundCLASh
duBLin exPReSS PuB: duBLin houSe BAnd
d’ARC: RetRo PARty
ARt CLuB: SPeCiAL PARty

Vineri, 11 iunie
heAven Studio: LAnSARe ALBum „Ro-
mAntiCA” diReCţiA 5
CASA StudenţiLoR: ConCeRt oPuS, 
KuLtiKA şi Bio
no nAme: AntheA
mAnufACtuRA hAndmAde CAfe: Con-
CeRt edi neumAnn & fRiendS 

sâmbăTă, 12 iunie
SetuP: tmBASe SteP uP!
no nAme: PuSSy WeeKend feStivAL
CeLSo CLuB: SAtuRdAy niGht feveR

duminică, 13 iunie
no nAme: PuSSy WeeKend feStivAL
CLuB d’ARC: hitS PARty
ARt CLuB 700: AmBient PARty
SetuP: WARm uP

Timiş: 
Scrisoare de adio (joi-vineri: 11; 14; 
16; 18; 20)

sTudio:
e tare complicat (16; 18; 20)

cinema ciTy:
Totul despre sex 2 (vineri, luni-joi: 
14,10; 17; 19,50; 22,45; sâmbătă-dumi-
nică: 11,20; 14,10; 17; 19,50; 22,45)
Prinţul Persiei: nisipurile timpului 
(vineri, luni-joi: 13,20; 14,10; 15,40; 
16,30; 18; 19; 20,20; 22,40 sâmbătă-du-
minică: 11; 11,45; 13,20; 14,10; 15,40; 
16,30; 18; 19; 20,20; 22,40)
Scrisori către Julieta (vineri-marţi: 
13,30; 15,40; 17,50; miercuri-joi: 13,30; 
15,40; 17,50; 20; 22,15)
The losers (vineri-marţi: 20; 22,10)
Prinţesa şi broscoiul, dublat (sâm-
bătă-duminică: 11,30)
robin hood (vineri-joi: 13,50; 16,45; 
19,40; 22,30)
un cuplu mortal – PremIeră 
(vineri, luni-joi: 13,40; 16; 18,10; 20,20; 
22,20; sâmbătă-duminică: 11,35; 13,40; 
16; 18,10; 20,20; 22,20)
nanny mcPhee: marea înfruntare 
– PremIeră (vineri, luni-joi: 13,30; 
15,45; 18; 20,15; sâmbătă-duminică: 
11,10; 13,30; 15,45; 18; 20,15)

CInema

Un cuplu mortal

horoscop

paTruped

berbec
tot ce decizi are 
urmări pe termen 
lung. investiţiile 
sunt binevenite, 
pentru că nu te 
laşi furat de iluzii, ci cauţi întotdeau-
na latura practică a obiectelor pe 
care le alegi. La serviciu se rezolvă 
multe aspecte asupra cărora te-ai 
aplecat în ultima vreme şi orice proi-
ect început acum va avea rezultate 
palpabile de care vei fi mândru.

Taur
Banii se termină 
brusc şi, odată 
cu ei şi liniştea 
ta. eşti mai 
nervos, agitat în 

permanenţă, pentru că te temi de 
orice. totuşi, e doar un avertisment 
că poate fi mai rău, deci e vremea 
să iei nişte măsuri mai drastice. 
trebuie să tai de pe listă o serie de 
cheltuieli şi astfel vei reuşi să ţii sub 
control bugetul! 

Gemeni
mintea ta merge 
brici, găseşti 
solutii rapide, ai 
replici prompte 
şi nu stai mult pe 
gânduri dacă eşti pus în faţa unor 
decizii importante. Acumulezi 
uşor informaţii, iar rezultatele vor 
fi foarte bune pentru că ai toate 
calităţile unui învingător. Îţi place 
independenţa şi dacă eşti lăsat să 
te mişti, ai parte de succese reale.  

rac
e o perioadă în 
care ţi se oferă 
de multe ori câte 
două opţiuni: 
două soluţii, două 

căi, două variante de interpretare, 
dar trebuie să cântăreşti cu atenţie 
situaţia pentru a face cea mai bună 
alegere. nu te grăbi, analizează şi 
avantaje şi dezavantaje, apoi spune 
ce vrei. nu te gândi că cealaltă 
soluţie ar fi fost mai bună! 

leu
te simţi singur şi 
uitat de lume, dar 
exagerezi gravi-
tatea lucrurilor. 
Starea ta psihică 
este vinovată de toate pericolele 
pe care le vezi în jur. Pentru că o 
decepţie pe un anumit plan te face 
să le zugrăveşti şi pe celelalte în 
culori sumbre. nu eşti nici singur, 
nici uitat de lume, pentru că există 
cineva alături care vrea să te ajute.  

Fecioară
este timpul unei 
judecăţi extrem 
de atente care să 
ofere la final un 
verdict clar, dar 

eşti un pic nesigur pe tine, pentru 
că părerile pe care le auzi se bat 
cap în cap. Joci rolul de arbitru 
imparţial care trebuie să pună 
faţă în faţă două tabere adverse. 
Cântăreşte atent argumentele care 
se aduc din ambele părţi!

balanţă
eşti foarte cooper-
ant şi nu trebuie 
să ţi se spună 
de două ori, că 
te-ai şi implicat în 
treburile altora. un coleg are nevoie 
de ajutor şi tu deţii soluţiile pe care 
le caută, de aceea te arăţi dispus să 
participi în proiectele sale. vei fi fo-
arte mulţumit să vezi că intervenţia 
ta a fost salvatoare şi nu aştepţi în 
schimb decât un mulţumesc. 

scorpion
oricât de greu ţi s-ar 
părea drumul până 
la materializarea 
marelui tău vis, nu 
trebuie să renunţi, 

pentru că deţii toate calităţile pentru 
a ajunge la capăt cu succes. vei 
munci mult, dar ai ambiţia necesară 
pentru a trece peste orice obstacol 
pentru a-ţi îndeplini visul. te vei 
implica serios, motivat de ceea ce te 
aşteaptă la capăt.

săGeTăTor
Se prefigurează 
direcţii noi în 
carieră, ce pot 
avea efecte pe 
termen lung. 
Poate te gândeşti să urmezi un 
curs de specializare sau o facultate 
care să îţi asigure o profesie nouă, 
sau doar să aduci ceva nou la 
serviciu. Schimbările pot apărea 
de oriunde: alţi colegi, alţi şefi, alt 
program de lucru, altă funcţie.  

capricorn
dragostea rezolvă 
multe probleme 
care îţi dau viaţa 
peste cap. dacă 
la serviciu toate 

par întoarse pe dos, dacă situaţia 
materială scârţâie şi nici sănătatea 
nu e în cea mai bună formă, ai noroc 
de o viaţă sentimentală ce te face 
fericit. uiţi de orice atunci când eşti 
alături de cel drag. Puneţi ţara la 
cale, optimişti cu privire la viitor.  

VărsăTor
Parcă s-ar 
ascunde două 
personalităţi în 
interiorul tău, fiec-
are comportându-
se altfel în funcţie de situaţie. Ai 
momente în care trebuie să fii blând 
şi tandru şi să arăţi multă compasi-
une, iar apoi să fii omul responsabil 
care ia decizii mature şi raţionale. vei 
reuşi să discerni foarte clar între cele 
două tipuri de comportament. 

peşTi
Starea psihică 
pare să fie 
cel mai mare 
duşman al 
acestei perioade, 

pentru că eşti copleşit de gânduri 
negative, de temeri şi inhibiţii 
care nu te lasă să te manifeşti la 
justa valoare. eşti rezervat, timid, 
preferi anonimatul, alegi tăcerea 
şi pasivitatea chiar şi în cazul celor 
mai importante situaţii.

Câinele de urs

4p
ed

raDu CleţIu 

Încercând să-mi ordo-
nez arhiva foto digitală 
am dat peste câteva poze 
făcute în primăvară la si-
naia. am urcat cu maşina 
la Cota 1400 cu toate că de 
abia se topise zăpada de pe 
drum pentru că primăria 
lăsase intenţionat drumul 
necurăţat, pentru a obliga 
turiştii să folosească nou 
pusa în funcţiune „gon-
dolă”. natura s-a răzbunat 
şi un brad masiv a căzut 
peste un stălp de susţine-
re şi a lăsat şmecherii cu 
buzunarele goale... am ob-
servat într-un loc pe margi-
nea drumului unde era mai 
multă zăpadă o mulţime 
de portocale aruncate pe 
o suprafaţă destul de mare. 
ecologist din fire, am fost 
cuprins de căldura interioa-
ră a revoltei şi am simţit ne-
voia să fac poze. am rămas 
surprins observând lângă 
fructele risipite, nişte urme 
interesante. erau urme de 
urs. Un turist milos dorise 
să ofere fructele exotice lui 
moş martin, dar se pare ca 

acestuia nu i-au plăcut.
În timp ce ajungeam 

la raţionamentele expu-
se, s-a apropiat de maşină 
un câine metis de Huski. 
am observat pe povârni-
şul muntelui încă câteva 
exemplare. mi-am adus 
aminte ca în copilărie, ca să 
mă dau mare, mă lăudam 
că am acasă un câine de 
lup. În replică, prietenul şi 
competitorul meu în inven-
tarea năzbâtiilor, a reuşit 
să îşi convingă părinţii să-i 
accepte un câine de pripas 
mic şi blănos. pentru că 
prietenul meu dorea să fie 
mai grozav chinolog decât 
mine, a declarat sus şi tare 
că el are un câine de urs.

Cam aşa este făcută 
selecţia câinilor în zona tu-
ristică a Bucegilor, noroc 
cu păstorii care au grijă să 
crească exemplare de câini 
autentici ciobăneşti. O vor-
bă înţeleaptă spune să fii 
răbdător când aştepţi ceva 
de soi să crească... dacă vrei 
să creşti castraveţi îi obţii în-
tr-un sezon, însă pentru un 
stejar e nevoie de o viaţă.

Galeria de artă helios: expoziţia 
„Semn – Simbol” a cadrelor didactice 
a Catedrei de Arte Decorative şi Apli-
cate, deschisă până la 17 iunie. 

Galeria Calina – Spaţiu de artă 
Conmporană: expoziţia „For Sale” de 
Radu Buriac, deschisă până la 2 iulie.

Galeria Pro armia: expoziţia de 
pictură a artistului Mihai Teodor 
Olteanu, deschisă până la 14 iunie.

Galeria Triade: expoziţia „Minimal 
feelings” a artistului plastic Bogdan 
Raţă, deschisă până la 22 iunie.

Centrul Cultural Francez: expoziţia 
de pasteluri „Dimineaţa unui faun” 
a pictorului Sorin Nicodim, deschisă 
până la 30 iunie.

Galeria Calina&Ileana Pintilie: ex-
poziţia de pictură contemporană „În 
miezul lucrurilor”, deschisă la Halele 
Timco până la 28 iunie.

holul aeroportului Internaţional Tra-
ian Vuia: expoziţie de fotografie, ştiinţă 
şi tehnică „Din culisele aeronauticii 
europene” a artistului fotograf Antoine 
Gonin, deschisă până la 25 iunie.

10.06
În 2008, David Villa de-
vine primul spaniol care 
marchează un hat-trick la 
Campionatul European 
de fotbal, în victoria cu 
4-1 asupra Rusiei. Villa 
este al 8-lea autor al unui 
hat-trick din istoria CE, 
după germanii Dieter 
Muller şi Klaus Allofs, 
olandezii Marco van 
Basten şi Patrick Kluivert, 
francezul Michel Platini 
şi portughezul Sergio 
Conceicao.

11.06
În 2009, Manchester Uni-
ted aceptă oferta lui Real 
Madrid de 94 milioane 
de euro pentru portu-
ghezul de 25 ani, Cristia-
no Ronaldo, care devine 
cel mai scump jucător 

din istoria fotbalului. În 
topul celor mai costisi-
toare transferuri se mai 
află zinedine zidane cu 
73 milioane de euro şi 
Kaka cu 65 milioane de 
euro, ambele achiziţii 
fiind efectuate tot de 
Real Madrid.

12.06
În 1991, Chicago Bulls 
câştigă primul titlu în 
NBA, învingând pe Los 
Angeles Lakers cu 108-
101. Michael Jordan a fost 
MVP-ul finalei.

13.06
În 1956, Real Madrid câşti-
gă prima ediţie a Cupei 
Campionilor Europeni, 
trecând de francezii de la 
Stade de Reims cu 4-3, în 
finala de la Paris.

14.06
În 1991, Leroy Burrell îl 
bate pe Carl Lewis în cur-
sa de 100 metri, stabilind 
un nou record mondial 
(9,9 secunde).

15.06
În 1954, la Basel în Elveţia 
se fondează UEFA (Uniu-
nea Asociaţiilor Europene 
de Fotbal) de către 31 
de state membre. Henri 
Delaunay devine primul 
secretar general. 

16.06
În 1999, fostul antrenor 
al lui Chicago Bulls, Phil 
Jackson (câştigător a 
6 tiluri în NBA în 8 ani) 
semnează un contract 
pe trei ani cu LA Lakers 
pentru 30 milioane de 
dolari.

ISTorIa SăPTămânII SPorTIVe 10 - 16 IunIe

Aflată în vacanţă împreună cu un 
tată exagerat de protector şi o mamă 
exagerat de iubitoare, specialistă în 
computere Jen Kornfeldt  (Katherine 
Heigl) se îndrăgosteşte de carisma-
ticul şi inteligentul Spencer Aimes 
(Ashton Kutcher), pe care îl consideră 
bărbatul visurilor ei şi cu care se căsă-
toreşte în grabă. După trei ani de mari-
aj fericit, chiar în dimineaţa următoare 
aniversării împlinirii vârstei de 30 de 
ani de către soţul ei, Jen descoperă în 
cel mai neplăcut mod cu putinţă că 
Spencer a păstrat un secret teribil faţă 
de ea. Întrucât Spencer Aimes este 
un fost angajat CIA, pe capul căruia 
cineva din trecut a pus o recompensă 
consistentă, cei doi soţi se trezesc im-
plicaţi într-o cursă contra-cronometru 
pentru supravieţuire.

Teatrul naţional Timişoara: joi, 10 
iunie, ora 19, Sala Mare, „Offside”, un 
concept deLuminiţa Tulgara. 

Filarmonica „Banatul” Timişoa-
ra: vineri, 11 iunie, ora 19, Concert 
simfonic extraordinar susţinut de 
orchestra Filarmonicii „Banatul” Ti-
mişoara, condusă de dirijor Cristian 
Lupeş, solistă: Elisabeth Leonskaja. 
Program: S. Prokofiev Concertul nr. 
2 în sol minor pentru pian şi orches-
tră, op. 16, Selecţiuni din „Romeo şi 
Julieta”-Suitele I şi II. 

Teatrul German de Stat Timişoa-
ra: vineri, 11 iunie, ora 19, „Shaking 
Shakespeare” după W. Shakespeare, 
regizor Radu-Alexandru Nica.

Teatrul naţional Timişoara: sâmbă-
tă, 12 iunie, ora 19, Sala Mare „Fete de 
mătase artificială” de Irmgard Keun, 
un spectacol de Ion-Ardeal Ieremia.

opera naţională română Timişoa-
ra: duminică, 13 iunie, ora 11, Gala 
micilor balerini, spectacol susţinut 
de elevii Studioului de Dans prof. 
Ana Valkay.

Teatrul naţional Timişoara: luni, 
14 iunie, şi miercuri, 16 iunie, ora 19, 
Studio 5, „Privelişte minunată spre 
catedrală” de Sławomir Mrožek, un 
spectacol de Sabin Popescu.

Teatrul Iulia: duminică, 6 iunie, ora 
11, „Cireşica”, spectacol de teatru de 
păpuşi.

Teatrul Iulia: luni, marţi şi miercuri, 
ora 12.30, „Căsuţa animalelor” spec-
tacol de teatru de păpuşi. 

opera naţională română Timi-
şoara: luni, 14 iunie, ora 19, „Regina, 
prinţesa şi croitoreasa”, spectacol de 
balet susţinut de elevii Şcolii de balet 
Rodica Murgu.

Teatrul naţional Timişoara: marţi, 
15 iunie, ora 19, Sala 2, „Revizorul” 
de N.V. Gogol, un spectacol de Petru 
Vutcărău.

aurel şunDa:

„Eu m-am aşteptat ca Ro-
mânia să joace la turneul 
final al CM. Cum nu s-a 
întâmplat acest lucru, aş-
tept să învăţăm câte ceva 
despre ce înseamnă fot-
balul mare, să fie un cam-
pionat bun, superior celui 
anterior, organizat de Ger-
mania, şi sper ca o echipă 
din Europa să câştige. 
Favoritele mele sunt Ger-
mania, Anglia… Formaţiile 
din America de Sud mă în-
cântă, dar prefer să se im-
pună europenele pentru 
că aici fotbalul este mai 
atletic, mai tehnic.
Nu ştiu cât va conta faptul 
că lipsesc destui jucători 
valoroşi. Sunt fel de fel 
de strategii. Acum, orice 
jucător este decisiv, orice 

jucător este un potenţial 
pericol pentru adversari. 
Nu se mai poate vorbi des-
pre vedete care să decidă 
singure soarta meciurilor.
Influenţa britanică s-a păs-
trat asupra africanilor. Nu-
mi fac probleme în privinţa 
organizării. Cred că va fi una 
foarte bună. Este în joc ima-
ginea continentului şi vor 
face totul ca să iasă bine.
Ar fi fost frumos să fi par-
ticipat şi România. În me-
ciurile amicale noi am fost 
campioni mondiali. Vă 
amintiţi şi de acel 5-1 cu 
Germania… Acum văd că 
ne-a luat locul Macedonia 
sau mai ştiu eu cine. Să 
sperăm că suntem pe dru-
mul cel bun. Oricum, mai 
este timp până în toamnă, 
când încep preliminariile 
pentru CE.”

DeClaraţIa SăPTămânII

În sfârşit misterul a fost 
elucidat. Numele antre-
norului care va antrena 
pe Poli în sezonul viitor a 
fost aflat. Vladimir Petro-
vici trece uşor peste vamă 
şi ajunge în doi timpi şi 
trei mişcări la Timişoara. 
Habar nu am cât a costat 
afacerea asta. Chestia o 
ştiu, probabil, cu adevărat, 
câţiva oameni din club. 
Pe mine problema banilor 
mă interesează mai puţin 
pentru simplu motiv că 
nu au sărit din buzunare-
le mele... de altfel foarte 
goale.
Venirea sârbului la Timi-
şoara pare să producă mai 
multe avantaje. În primul 
rând este „de-al nostru”... 
înţelegeţi ce vreau să spun. 
Vine într-un loc în care 
există o puternică şi mare 
comunitate sârbă. Nică-
ieri, în altă parte de ţară, 
românii nu ar înţelege, ca 
bănăţenii, felul de a fi al 
sârbilor. Şi ăsta, paradoxal, 
e un avantaj pentru noi, în 
primul rând, şi apoi pentru 
el. 
De ce nu era mai bun un 
român? Pentru că româ-
nul... tot român rămâne. 
Din toată perioada BKP-
ului la Timişoara parcă cea 
cu Uhrin la conducere a 
fost cea mai fructuoasă... 
şi asta nu neapărat ca 
număr de puncte adunate. 
Era vorba de atitudine. 
Petrovici vine din şcoala 
belgrădenilor de la Zvezda 
despre care nu are rost să 
vă ţin prelegeri. Dacă o 
să reuşim să luăm de la 
„vecini”, prin intermediul 
noului antrenor, atitudinea 
şi spiritul, atunci am făcut 
un lucru mare. Depinde 
de noi să fructificăm acest 
avantaj. Poate cel mai 
mare cu care ne-am ales 
după venirea sârbului.
Între timp „Mondialele” 
bat la uşă. Ca de obicei 
noi, ăştia care stăm acasă, 
cu berea în stânga şi 
telecomanda în dreapta o 
dăm pe filosofie. Că doar 
Mioriţa e a noastră. Am 
citit că Hagi ar fi spus că 
Maradona nu a confirmat 
ca antrenor. Acum aştept 
ca argentinianul să spună 
acelaşi lucru despre Hagi.

www.Clearpassion.ro

Ioan GoGoşanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
În acest an s-au împlinit 

cinci ani de când BkP a ve-
nit la Timişoara, însă abia 
ediţia 2009/10 a fost 5-lea 
campionat întreg încheiat 
sub administrarea lui Ma-
rian Iancu. Clubul fusese 
preluat în pauza de iarnă a 
stagiunii 2004/05, iar retu-
rul respectiv a fost unul de 
tranziţie, de pregătire a ceea 
ce se dorea în continuare.

Deşi debutul fusese pro-
miţător, sezonul 2005/06 
a fost cel mai slab, atât din 
punct de vedere al locului 
ocupat în ierarhie, cât şi al 
prestaţiilor echipei. Situa-
ţia s-a datorat în principal 
incertitudinii băncii teh-
nice. Olăroiu a fost demis 
înaintea finalului turului, 
iar Hagi, pe care din nou 
clanul Becali îl propune la 
echipa naţională, nu şi-a de-
păşit condiţia de antrenor 
modest, dezamăgind la fel 
cum o făcuse şi în preceden-
tele angajamente. Locul 8, 
ocupat la finalul stagiunii, 
era cu mult sub aşteptările 
suporterilor.

Au urmat doi ani în care 
echipa a avansat câte o 
treaptă în ierarhie. În 2008, 
după o îndelungată perioa-
dă de timp, Poli a terminat 
un campionat cu acelaşi an-
trenorul cu care l-a început. 
Cehul Duşan Uhrin Jr. s-a 
acomodat rapid în România 
şi a impresionat la fel ca şi 
la Mlada Boleslav. El este 
cel care i-a readus pe “alb-
violeţi” în cupele europene 
după o absenţă de 16 ani.

Cu Uhrin la timonă, Poli 
a fost o forţă şi în turul ediţi-
ei 2008/09. Rar s-a întâmplat 
ca cineva să plece cu puncte 
de pe stadionul Dan Păltini-

şanu. Lucrurile erau în gra-
fic până când preşedintele 
Iancu a considerat oportun 
să intervină şi să demită an-
trenorul.

A fost de departe cel mai 
bun sezon din istoria clubu-
lui, cu performanţe care cu 
greu vor fi repetate: titlu de 
vice-campioană, finalistă a 
Cupei României şi partici-
pantă în preliminariile Ligii 
Campionilor.

Ca şi în cazul tehnici-
anului ceh, Ioan Ovidiu 
Sabău a avut privilegiul de 
a pregăti gruparea timi-
şoreană un sezon întreg. 
Mai mult decât oricând s-a 
vorbit despre titlul de cam-
pioană, însă, la final, bi-
lanţul a fost decepţionant. 
“Moţul” nu a mai suportat 
criticile suporterilor şi nici 
promisiunile lui Iancu şi a 
renunţat.

Anul 2011 va fi unul cu to-
tul deosebit pentru formaţia 
bănăţeană. Se vor împlini 90 
de ani de la înfiinţarea clu-
bului. Sărbătoarea va fi mult 
mai fericită dacă în vitrina 
clubului va poposi un trofeu. 
Dificila misiune îi va reveni 
unui antrenor străin. Dacă 
Elba a renăscut sub comanda 
lui Petricevic, Poli a ales tot 
un sârb, pe Petrovic. Supra-
numit “Porumbelul”, este cel 
mai experimentat antrenor 
care ajunge la Poli. Printre 
altele, a activat la naţionala 
U21 a Serbiei, la naţionala 
Chinei şi, în două rânduri, la 
Steaua Roşie Belgrad. Rămâ-
ne ca şi conducerea clubului 
să-şi dea întreg concursul şi 
să-i pună la dispoziţie resur-
sele financiare necesare.

Poli în cincinalul BkP

eDIţIa loCul în  
ClaSamenT PunCTe anTrenorI

2009/10 5 59 Sabău

2008/09 2 67 Uhrin, Balint, Velcea

2007/08 6 57 Uhrin

2006/07 7 53 Cârţu, Artimon, Rotariu, Velcea

2005/06 8 40 Olăroiu, Hagi, Rotariu

Vladimir Petrovici  cel mai experimentat antrenor pe care l-a avut Poli

În 2011 se vor îm-
plini 90 de ani de 
la înfiinţarea clubu-
lui. Sărbătoarea va 
fi mult mai fericită 
dacă în vitrina  
clubului va poposi 
un trofeu.
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Aud mereu vorbindu-se la 
televizor despre lipsa repe-
relor, toţi dau vina mai apoi 
tot pe televizor că e cel care 
debusolează… E o tâmpenie 
să promovezi repere, să con-
struieşti caractere la televi-
zor. Asta e treaba familiei, a 
şcolii… La televizor, singurul 
reper e Botezatu. Să nu 
credeţi că în America e altfel! 
Acolo un ridicol-milionar 
face cele mai mari audienţe, 
Donald Trump. Asta e treaba 
televizorului…Vă propun 
un reper despre care nu s-a 
vorbit deloc la televizor… Cu-
noaşteţi altele, discrete care 
nu stau pe canapea cu Trump 
sau cu Botezatu?
Irene Sendler e un nume de 
care n-am auzit până zilele 
trecute…O bătrânică de 98 
de ani, care s-a stins… nimic 
neobişnuit. Şi totuşi...
În timpul războiului a fost 
croitoreasă într-un lagăr de 
concentrare nazist şi după o 
vreme a devenit impresiona-
tă de drama celor deportaţi 
acolo. Irene a început să-i 
ajute pe cei asupriţi, aşa că, 
zilnic, ea scotea copiii supuşi 
pieirii într-o cutie de unelte 
sau un sac de pânză groasă 
(pt copii mai mari) pe care le 
căra cu ea într-un cărucior! 
De asemenea, mai avea un 
câine dresat să latre ori de 
câte ori era nevoie să intre 
şi să iasă din lagar, dar mai 
ales pentru a lătra ca să 
acopere scâncetele copiilor 
ascunşi în cărucior! Soldaţii 
nu bănuiau nimic pentru că 
era germancă şi nu aveau 
nimic împotriva câinelui! În 
tot acest timp ea a reuşit să 
smulgă din gheara morţii 
peste 2500 de copii sau 
bebeluşi.
Irene a ţinut o evidenţă a 
tuturor copiilor salvaţi de 
ea, cărora le scrisese numele 
într-un jurnal închis într-un 
borcan şi îngropat în spatele 
casei ei. Cu ajutorul acestuia 
ea a încercat să localizeze pă-
rinţii copiilor care au supra-
vieţuit la sfârşitul războiului 
şi să le reunească familiile.
În 2007 Irene Sandler a fost 
nominalizată la Premiul No-
bel pentru Pace pentru fapte-
le sale. Nu l-a luat, câştigător 
a fost Al Gore, cu un film 
despre încălzirea globală, o 
tâmpenie, dar pentru premiul 
ăsta Gore-ul lor a tras multe 
sfori. Irene a tras doar saci 
încărcaţi cu copii... La 98 de 
ani şi-a luat locul din rai...

Dan Negru

Irene, un reper

Duminică
13 IunIe

Cer senin pe  
timpul zilei, izolat 
averse de ploaie  
pe timpul nopţii.
minima: 19° C
maxima: 34° C

MIercurI
16 IunIe

Cer mai mult  
senin, vântul va 
sufla slab, izolat 
precipitaţii.
minima: 16° C
maxima: 28° C

marţi
15 IunIe

Cer parţial noros, 
posibile precipitaţii 
însoţite de descărcări 
electrice.
minima: 18° C
maxima: 31° C

LunI
14 IunIe

Vreme caldă,  
răzleţ averse 
trecătoare  
pe timpul nopţii.
minima: 18° C
maxima: 33° C

Sâmbătă
12 IunIe

Vreme caniculară, 
temperaturi  
ridicate, soare  
puternic.
minima: 19° C
maxima: 35° C

VInerI
11 IunIe

Vreme frumoasă, 
nori risipiţi,  
temperaturi  
în creştere.
minima: 19° C
maxima: 33° C

JoI
10 IunIe

Vreme frumoasă,  
cer senin  
pe tot parcursul  
zilei.
minima: 17° C
maxima: 32° C

meTeo

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

Wilson şi Timi Soreanu Benzi desenate de  
Radu Cleţiu - CLEAR

InGreDIenTe:
- 300 g de paste de bună calitate, 
- 300 g inele de calamar,
- 5-6 creveţi, 
- 400 g scoici, 
- câteva roşii cherry, 
- 3 linguri de ulei de măsline, 
- o tijă de ţelină chinezească,
- o lingură de sos pesto,
- câţiva căţei de usturoi, 
- ½ lingură de suc de lămâie,
- o lingură de pătrunjel tocat.

moD De PreParare
Pregătim inelele de calamar 
pe care le călim la foc mic, în 
ulei de măsline timp de 15 mi-
nute împreună cu tija de ţeli-
nă tocată mărunt şi usturoiul 
tăiat în lamele fine.  Adăugăm 
puţină sare şi sucul de lămâie. 
Într-un vas mai mare punem 
apa pe foc şi când clocoteşte 
punem pastele care se fierb 
după indicaţiile de pe cutie 
(de obicei 8’). Curăţăm scoici-
le şi le spălăm sub jet de apă 
rece, apoi le lăsăm în apă cu 
sare pentru 30’ înainte de a fi 
prăjite. Se trec pe sub jet de 
apă şi creveţii. Când pastele 
sunt aproape fierte începem 
pregătirea sosului. Într-o ti-
gaie cu ulei de măsline încins 
punem tomatele şi le scoa-
tem după ce au prins o crustă 
aurie. Le sărăm puţin şi apoi 
le punem pe o farfurie. În 
uleiul de măsline rămas adă-
ugăm sosul pesto, scoicile, 50 
ml de vin alb şi lăsăm totul la 
foc iute. După ce scoicile se 
deschid, adăugăm creveţii şi 
calamarii, sărăm şi pipe-
răm după gust şi adăugăm 
pastele fierbinţi. Amestecăm 
cu grijă şi mai lăsăm totul pe 
foc pentru un minut. Odată 
aşezate pe farfurie, garnisim 
cu roşiile cherry şi pătrunjelul 
tocat. (Sosul pesto este un 
sos de bază pentru bucătăria 
italiană şi conţine usturoi, 
busuioc, ulei de măsline, 
alune prăjite, suc de lămâie, 
parmezan, sare şi piper)

Paste cu  
fructe de mare

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Pariu pe 
Petrovici
Instalarea sârbului Vla-
dimir Petrovici pe banca 
tehnică a lui Poli Timi-
şoara a devenit subiectul 
principal de discuţie 
printre fanii alb-violeţi, 
care sunt convinşi că 
noul antrenor va condu-
ce echipa bănăţeană că-
tre titlul de campioană. 
Surse care au dorit să-şi 
păstreze anonimatul 
ne-au dezvăluit că tato-
narea antrenorului sârb 
datează de cel puţin şase 
luni, când au şi început 
întâlnirile conspirative 
dintre „Porumbel“ şi 
staff-ul polist la hotelul 
Reghina Blue. Printre 
pretenţiile fostului câş-
tigător al Ligii Campio-
nilor din 1991, cu Steaua 
Roşie Belgrad, se numără 
şi aducerea a cinci sau 
şase jucători de valoare 
din ţara vecină, care să 
imprime coechipierilor 
pofta de joc şi de gol 
specifică plavilor. Lista 
cu cei ce urmează să pă-
răsească gruparea viola 
a fost, deja, întocmită de 
Petrovici, care a început 
procesul de monitorizare 
a jocului echipei încă din 
iarnă. În anumite cercuri, 
sârbul a dat de înţeles că 
vrea să scape neapărat 
de jucătorii care au legă-
turi discrete cu reprezen-
tanţii caselor de pariuri, 
aspect ce nu prea pare 
a fi pe placul boss-ului 
Marian Iancu.

prietenie pe 
muchia afacerilor

Dan Manolache, fosta 
„mână dreaptă” a omului 
de afaceri Ovidiu Tender, 
este un personaj cunoscut 
în Timişoara. Amic de ne-
despărţit pentru actorul şi 

doritorul politician Florin 
Călinescu, Manolache este 
văzut şi în anturajul altor 
oameni politici nu doar de 
la nivel local. Cel mai tânăr 
preşedinte de partid, Victor 
Ponta, este şi el unul dintre 
cei pe care Manolache îl aş-
teaptă sau îl conduce prin 
diferite locuri, când social-
democratul vine la Timi-
şoara. La alegerile din 27 
mai de la PSD Timiş, fostul 
şef al imobiliarelor lui Ten-
der şi actual preşedinte al 
consiliului de administraţie 
de la Iprotim a fost ghidul 

lui Ponta către un post tv 
din Timişoara. Şi nu numai 
acolo... Amiciţia dintre cei 
doi datează nu de ieri de 
azi, ci din 2002, când PSD 
era bine înfipt la putere.

Dan Manolache Victor Ponta

Secretarul 
Primăriei 
Timişoa-
ra, Ioan 
Cojocari, 
este bunic. 
Nimic ne-
obişnuit până aici. Bunicul Cojo este atât 
de mândru de nepoţelul său încât ar vrea 
să ştie ce face copilaşul în fiecare zi, când 
nu îl poate vedea, fiind ocupat cu trebu-
rile de la Primărie. Problema secretarului 
municipalităţii s-a rezolvat, la un moment 
dat, pentru că viaţa micuţului la grădiniţă 
a devenit subiect de film. Nepoţelul a fost 
filmat timp de o săptămână întreagă la 
grădi, pentru ca părinţii şi mândrul bunic 
să poată vedea cum îşi duce viaţa de copil 
în lipsa lor. Filmarea a ridicat serioase pro-
bleme educatoarelor, exasperate că nu şi-
au putut desfăşura activitatea obişnuită 
cu copilaşii care nu au bunici-vedetă.

Reality show cu 
nepotul lui Nea Jean

Umblă 
vorba prin 
târg că 
„mogulul 
asfaltului” 
din vestul 
ţării a decis 
să nu mai divorţeze pentru că e... prea 
scump! Georgică Cornu, preşedintele 
Camerei de Comerţ din Timişoara, a 
înaintat acţiunea de divorţ în februarie 
anul acesta. Oana Cornu i-a fost alături 
omului de afaceri 12 ani, timp în care 
averea acestuia a crescut la câteva zeci 
de milioane de euro. La divorţ, soţia ar 
fi trebuit să rămână cu o bună parte din 
bunuri. După ce au întors problema pe 
toate părţile, au calculat şi au răs-calcu-
lat, au căzut la bună pace. Criza e criză, 
chiar şi când e vorba de divorţ, aşa că 
acţiunea în instanţă a fost anulată. Soţii 
Cornu au doi copii minori.

Cornu nu mai 
divorţează


