
Aplicarea noii ordonanţe de urgenţă privind 
Finanţele publice locale ar însemna că din Primăria 
Timişoara ar trebui să fie daţi afară peste 400 
de angajaţi, termenul fiind chiar 3 august, Ziua 
Timişoarei. Asta în condiţiile în care deja din schemă 
lipsesc 600 de persoane, conform primarului 
Gheorghe Ciuhandu. Acum, în aparatul de lucru 
al Primăriei Timişoara sunt 589 persoane, dar 
împreună cu instituţiile din subordine sunt în total 
1.575 angajaţi. Numărul total de angajaţi impuşi de 
nouă ordonanţă, este de 800, cifră raportată la 
numărul de locuitori ai oraşului.
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actualitate
Traseu mai scurt  
şi mai ieftin pentru  
centura de sud
Şoseaua de ocolire, care va uni 
Calea Şagului cu Calea lugo-
jului, ar costa cel puţin 20 de 
milioane de euro.   

4

interviu
„Mi-am dorit să îi scap  
pe timișoreni de  Gheorghe 
Ciuhandu”
interviu cu Rodica  
Vlad, viitor candidat  
la funcţia  
de primar în 2012.

11

Prognoza în weekend - 9 - 11 iulie
Duminică
30

o C
Sâmbătă
30

o C
Vineri
28

o C

astăzi ai  
suplimentul  
auto  
& Turism
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Festival gastronomic
Timişoreii sunt aşteptaţi de vineri, 16 iulie, până 
duminică, 18 iulie, în parcarea de lângă piaţa 
„Flavia”, unde va avea loc a doua ediţie a festival-
ului „Poftă bună - voie bună”. Specificul este unul 
gastronomic, cu produse şi băuturi tradiţionale 
româneşti, de unde nu vor lipsi micii, cârnaţii,  
grătarele, vinul, ţuica şi berea, dar şi mâncăruri 
din bucătăria internaţională, deoarece la festival 
sunt aşteptaţi şi oaspeţi de peste hotare. Orarul 
evenimentului este: vineri, 16 iulie: orele 16,00-
22,00, sâmbătă, 17 iulie: orele 10,00-22,00 şi 
duminică, 18 iulie: orele 10,00-22,00.

Timp liber - pagina 14
Duminică, ora 18, Teatrul Studenţesc Thespis, Casa 

de Cultură a Studenţilor, studioul 202 „Lelu Bihoi”.

Ce nu ţi-e CLeAR? radu  
Nicosevici

Vă propun să  
facem ceva pen-

tru ca treburile să 
meargă mai bine. 6

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

15

CĂLIN CATANĂ
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Prestigiu şi eleganţă, dimensiuni impresionan-te, finisaje premium şi confort inegalabil. Din toamna anului trecut, pe şoselele din România, se plimbă o berlină elegantă cu linii fluide: Renault Flu-ence. Menit a se impune în faţa concurenţei prin capacitatea sa de seducţie, Renault Fluence are un de-sign care exprimă sportivi-tate şi robusteţe. Interiorul confortabil şi varietatea de tehnologii şi echipamente puse în slujba utilizatori-

lor, fac din Renault Fluen-ce un model de referinţă al categoriei sale. Linile ae-rodinamice ale caroseriei sunt completate de echili-brul proporţiilor exterioa-re şi de interiorul extrem de confortabil.
Pe langă dotările stan-dard, mai puteţi adăuga încă 33 de opţiuni în func-ţie de confort şi preferin-ţă. Creat pentru clienţii de berline clasice, va fi pro-dus la uzina Oyak-Renault din  Bursa (Turcia), în lo-cul berlinei Mégane II, pe aceeaşi linie de producţie, iar preţul de plecare este de 8450 de euro.

Primul nivel de echipare Renault Fluence
 ABS cu repartitor electronic al forţei de frânare
 Asistenţă la Frâ-narea de Urgenţă şi aprindere automată a avariilor
 Centuri de siguranţă cu pretensionare şi limitator de efort pen-tru locurile din faţă Airbag şofer, airbag pasager, 2 airbag-uri laterale torace şi 2 air-bag-uri tip cortină Martor de închidere 

a centurii de siguranţă pentru şofer şi pasage-rul din dreapta 2 sisteme de fixare Isofix cu prindere în 3 puncte pentru locurile laterale de pe banche-ta din spate
 Tetiere de generaţie nouă

AUTO UTIL

Peştera Comarnic pagina 8

Călătoreşte business class cu Renault Fluence
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Auto & Turism

Rent a car pentru vacanţă în străinătate

LIN CATANĂ
lor fac din Renault Fluen- Primul nivel

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Vara este deja în plină splendoare, ofertele turisti-ce sunt din ce în ce mai co-lorate, biletele de avion low-cost sunt la preţuri minime, iar cazările sunt accesibile în toată Europa pe măsura fie-cărui buzunar. Dacă în locul în care doriţi să vă petreceţi vacanţa nu exsită un aero-port, singura variantă plau-zibilă rămâne automobilul. Dacă nu dispuneţi o maşină sau dacă maşina dumnea-voastră nu este suficient de încăpătoare pentru a merge într-un sejur de 7-10 zile în afara ţării cu familia, fimele de rent a car vă stau la dis-poziţie. Nu sunt multe cele care închiriază maşini în afara graniţei, dar dacă sun-teţi interesaţi, o rezervare din timp poate reduce cos-tul. Pe langă taxa de închiri-ere pe zi se plăteşte o extra-taxă pentru părăsirea ţării, care variază în funcţie de nu-mărul de zile, de client sau de categoria de autoturism. Condiţiile pentru o astfel de colaborare sunt prezentarea obligatorie a unui card de credit, achitarea unei garan-ţii care se pastreză de firmă până la predarea maşinii şi actele necesare la fel ca pen-

tru o închiriere obişnuită: carte de identitate sau paşa-port, permis de conducere obţinut de minim un an de zile, iar vârsta minimă este de 23 de ani. Există şi posibi-litatea de a închiria o maşină şi de la  vârsta de 21 de ani, însă costurilor li se adaugă o extra taxă deoarece riscurile sunt mai mari. Dacă doriţi să apelaţi la astfel de servi-

cii, trebuie să ştiţi că maşi-nile pot merge doar în ţările membre UE şi că trebuie să vă prezentaţi personal pen-tru închiriere. Printre cele mai solicitate automobile se numără Opel-urile Zafira, deoarece acesta are până la şapte locuri. Pentru o vacan-ţă în străinătate de 10 zile plătiţi aproximativ 540 de euro şi aveţi inclusă în preţ şi asigurarea full casco.
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Exterior

Cu o dimensiune de 4,62 m, se situează prin dimensiuni şi prestaţii în segmentul familialelor compacte. Forma alungi-tă a proiectoarelor înca-drează plăcut linia luidă şi elegantă a caroseriei şi a portbagajului. Bandoul şi grila cu aspect cromat a calandrului aduc un plus de sportivitate. Forma 

sculpturală a pasajelor de roţi şi linia capotei subli-niază caracterul statutar pe care îl aişează. Modul de amplasare a blocurilor optice, care se continuă pe linia portbagajului, permite un unghi mai mare de deschidere a uşii portbagajului şi conferă maşinii un aspect foarte modern.

Interior

Comenzile sunt ampla-sate ergonomic în jurul volanului şi pe consola centrală. Ornamen-tele cromate de pe mânerele portierelor, conturul ecranelor de bord şi elementele de pe mânerul schimbăto-rului de viteze trădează, 

la rândul lor, categoria superioară din care face parte Renault Fluence. Elementele de decor creează ambianţe diferi-te, în funcţie de nivelul de echipare, iar clienţii pot alege între tonurile deschise şi calde şi cele mai închise.

Dacă maşina dumneavoastră nu este suficient de încăpătoare pentru a merge într-un sejur în afara ţării cu familia, fimele de rent a car vă stau la dispoziţie.

Renault Fluence are un design care exprimă sportivitate şi robusteţe.

Exterior

C di i d
l t lă j l d

papppppapapapapapapaaaappppappapapaapapapapapappappappppaappapppppppappppaaapppaaaaaaaaaaaapaaapaaaaaaaaaappaaaaaaaaaaaappaaaaaaaaaaappppaaaaaaagigggggggggggggggggggggggggggggg n

Team builing - ul, fiţă „corporate” sau exerciţiu eficient?   pagina 8-9

Mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

Iarăşi şi iarăşi vorbim 
despre colectarea 

de ajutoare pentru 
sinistraţi. 3

N-am crezut  
că mai pot fi  

locuri liniştite în  
ţara asta…. 16

Eugen  
Manole

Cât de disperat eşti 
când constaţi că 

ţi-ai uitat mobilul 
acasă?! 4

sport
Cele mai frumoase 
amintiri ale timișorenilor
ion V. ionescu este antrenorul  
care a reușit cea mai mare  
performantă la timișoara.  
În 1980 a adus pe Bega  
Cupa României.

Concedieri de Ziua Timişoarei

Fir

Anchetă - pagina 5
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Şi la ora actuală la cJaS timiŞ Spitalele figurează cu datorii de 19 milioane de lei

Primăria preia sistemul  
„bolnav” şi datoriile spitalelor

Oana adamesCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Descentralizarea spitalelor 
timişorene cauzează „leziuni 
interne” la nivelul autorităţilor 
locale, pe lângă bătaia de cap 
cu protocoalele, patrimoniul, 

numirea comisiilor de adminis-
traţie, dar şi a altor operaţiuni 
birocratice, marea „bubă” la 
orizontul bugetar se întrevede 
a fi de ordinul milioanelor de 
euro. Deşi primăria s-a opus 
iniţial preluării unităţilor spi-
taliceşti până ce ministrul Să-

nătăţii, Cseke Attila, nu-şi va 
ţine promisiunea normativă de 
a asigura plata arieratelor înre-
gistrate până la 31 mai, mica 
„răzvrătire” nu a ţinut mult, 
următorul plen urmând a para-
fa toate protocoalele. Deşi ten-
taţia numirii manageriatelor 

şi gestionării fondurilor pare 
destul de atrăgătoare, cu totul 
apolitică şi la fel de „nemirosi-
toare” ca şi banii, totuşi, noii 
„copii înfiaţi” ai primăriei au 
acumulat până la ora actuală 
datorii de aproape 4,5 milioane 
de euro...

De acum înainte Primăria va gestiona fondurile spitalelor şi va trebui să investească în sediile acestora

„de-a v-aţi ascunselea”, 
regia andrei duţeanu

Călătoreşte business  
class cu Renault Fluence. 7 
Team builing - ul, fiţă „corporate”  
sau exerciţiu eficient? 8-9
Delta Dunării - un adevărat paradis. 10
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Apele învolburate din ţară şi 
performanţele sportivilor germani 
în Africa de Sud – cam acestea 
sunt preocupările românilor din 
această vară stranie, în care TVA-
ul creşte ca pe drojdie, piaţa sare 
în toate direcţiile, iar FMI-ul arată 
banii de împrumut ca pe momea-
la care să ne facă să credem că n-o 
fi necuratul chiar atât de negru, 
cât să nu-l mai putem suporta în 
preajmă. Iarăşi şi iarăşi vorbim 
despre colectarea de ajutoare pen-
tru sinistraţi, despre conturi ban-
care deschise pentru ajutorarea 
celor rămaşi fără de casă, despre 
sistemul de asigurări de locuinţe 
pe care n-am fost în stare să-l pu-
nem la punct, despre solidaritate 
şi necaz, despre găsirea de motive 
care să arate că „ăştia n-au avut 
noroc” în guvernare. Guvernanţii 
nu dau semne că ar şti, ar putea 
sau ar vrea să ne ajute, indiferent 
că suntem bănăţeni, moldoveni 
sau dobrogeni. Iar între timp se 
înteţesc emisiunile televizate care 
apelează la sentimentele noastre 
de caritate. Dă! Ajută! Donează! 
Presiunea este uriaşă. Încă înainte 
de inundaţii statul ne îndemna la 
donaţii către un fond de solidarita-
te cu cei cărora li se bagă foarfeca 
în venituri. Într-o societate paupe-
ră, care n-a apucat să reclădească 
spiritul comunitar, în care cronic 
resursele sunt insuficiente, apelul 
constant la donaţii compromite 
şi ultimele rezerve de compasi-
une. Pe stradă suntem abordaţi 
cu mape, afişe, liste şi „cutii ale 
milei” să dăm pentru organizaţii 
neguvernamentale, pentru biserici 
şi mănăstiri, pentru fel de fel de 
cauze mai mult sau mai puţin 
credibile. Pe televizoare vedem 
reportaje terifiante, finalizate cu 
apel la capacitatea de a da. Afişe 
de tot felul prin instituţiile publice 
şi comunicatele de presă readuc 
în faţa ochilor conturile în lei şi în 
euro pentru donaţii. Ca şi când în 
societatea noastră ar exista rezer-
ve ascunse, din care putem pune 
câte o cataplasmă pe fiecare din 
rănile noastre. Din păcate, excesul 
de mesaje pro-caritate seacă re-
flexul creştinesc de a împărtăşi cu 
ceilalţi din puţinul propriu. După 
Revoluţie, fondul „Libertatea” n-a 
creat decât scandaluri şi necazuri. 
Tirurile nesfârşite de ajutoare de 
atunci n-au adus prosperitate sau 
refacerea demnităţii românilor. 
Am fi avut nevoie de investiţii 
mari şi ţintite, orientate către 
amenajări hidrografice serioase, 
către construcţii (în afara zonelor 
tradiţional-inundabile), către 
transformarea din temelii a infras-
tructurii. Nu s-a întâmplat aşa. 
Două decenii mai târziu ne uităm 
către cer şi ne rugăm la Doamne-
Doamne să se îndure de noi, să 
ne ajute şi să ia din drumul nostru 
codurile portocalii. De ploaie. Căci 
o barcă a lui Noe n-am fi în stare 
să construim, şi dacă ar fi ultima 
noastră soluţie.

Apele  
de pe urmă

Mariana Cernicova
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puBlicitate

iască fondurile unităţii şi 
să raporteze lunar execuţia 
bugetară către Consiliul Lo-
cal Timişoara. Direcţia de 
Sănătate Publică va încheia 
contracte direct cu Consi-
liul local pentru asigurarea 
cheltuielilor de personal 
aferente medicilor, medi-
cilor dentişti, asistenţilor 
medicali şi a cheltuielilor 
pentru baremul de dotare 
cu medicamente şi materia-
le sanitare din cabinetele de 
medicină  generală şi den-
tară din unităţile de învăţă-
mânt. Mai mult, nu va putea 
să administreze mai mult de 
70 la sută din buget pentru 
fondul de salarii, în prezent 
cota fiind de 82%. Dacă in-
tuiţia viceprimarului Sorin 
Grindeanu se va adeveri, 
iar Casa de Asigurări de Să-
nătate Timiş nu va da sufi-
cienţi bani, managerii vor 
cere sprijinul primărie în 
van, fiind nevoiţi să taie din 
cheltuieli: paturi, personal, 
salarii etc.

Spitalele Timişoarei, pentru 
unii mumă, pentru alţii ciumă

Primăria se teme  
că noii „copii înfiaţi”  

vor aduce numai  
probleme şi „răni  

deschise” în  
bugetul local

Oana adamesCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Conform Ordonanţei de 
Urgenţă 48/2010, patru uni-
tăţi spitaliceşti timişorene: 
Spitalul Clinic Municipal de 
Urgenţă, Spitalului Clinic 
de Boli Infecţioase şi Pne-
umoftiziologie „Dr. Victor 
Babeş”, Spitalul Clinic de 
Urgenţă pentru Copii „Louis 
Ţurcanu” şi Spitalului Clinic 
de Obstetrică - Ginecologie 
„Dr. Dumitru Popescu” vor 
fi transferate în subordi-
nea primăriei. Proiectele 
de hotărâre privind prelua-
rea acestora vor fi votate în 
plenului Consiliului Local 
în şedinţa din această lună, 
iar aleşii locali vor numi un 
consiliu de administraţie la 
fiecare spital care va avea 
în componenţă un repre-
zentant al primarului, doi 
ai consiliului local, unul din 
partea Autorităţii de Sănăta-
te Publică şi unul de la Uni-
versitatea de Medicină şi Fa-
macie. Aceste noi consilii de 
adminsitrare vor organiza, 
până în 15 august, concurs 
pentru ocuparea posturilor 
de directori la cele patru 
spitale.

Descentralizare cu forţa
Primăria Timişoara nu 

primeşte cu braţele deschise 
tutela spitalelor, în plină cri-
ză, cu bugetul tăiat, cu func-
ţionarii pe cale de a fi răriţi, 
deja având în grijă mai mul-
te structuri care „ampu-
tează” serios banul public. 
Totuşi, unii reprezentanţi 
ai spitalelor privesc cu ochi 
buni noua aripă sub care vor 
fi oblăduiţi, sperând că auto-

rităţile locale  se vor dovedi 
o mamă mai bună decât mi-
nisterul.  

Dacă până acum acest 
sistem bicefal în care admi-
nistraţia locală deţinea clă-
dirile, iar statul unităţile şi 
manageriatul, fiecare arun-
când „pisica” în ograda veci-
nă, iată că de-acum primăria 
deşi va prelua, teoretic, spi-
talele fără datorii, va trebui 
să cântărească fiecare bănuţ 
şi să cofinanţeze fiecare in-
vestiţie şi achiziţie, dar şi 
amenajările, reabilitările şi 
modernizările clădirilor. 

reduceri, diminuări  
şi restructurări

Cam acestea vor fi cu-
vintele pe ordinea de zi a 
noilor direcţiuni ce vor fi 
„unse” începând cu 15 au-
gust. Ordonanţa de urgenţă 
stipulează că manageriatul 
poate fi atribuit chiar şi prin 
licitaţie publică unei persoa-
ne juridice, adică o firmă 
specializată care să drămu-

officaeptae endic

Eugen Boia
managerul spitalului Luis Ţurcanu:

Dan Păscuţ
manager Maternitatea „Dr. Dumitru 
Popescu” 

„Nu ştiu deocamdată când se vor semna actele 
de trecere la Primărie. Această trecere la Primărie 
nu ne încurcă, cred că pe termen lung ne va ajuta 
deoarece comunitatea locală ştie ce avem nevo-
ie. Maternitatea Odobescu este cea mai mare din 
vestul ţării şi sigur comunitatea va avea grijă de 
noi. Probabil va fi concurs pentru stabilirea unui 
manager, va fi un nou Consiliu de Administraţie, 
din care vor face parte şi doi reprezentanţi din 
Primărie, din Direcţia de Sănătate Publică, de la 
Colegiul Medicilor şi Universitatea de Medicină.”

Daniel Maliţa
manager interimar Spitalul Munici-
pal Timişoara:

„Teoretic este mai bine că se trece la administraţia 
locală, tocmai din felul în care au fost gândite lucru-
rile. Comunitatea locală şi aleşii locali au majoritatea 
în Consiliul de Administraţie şi poate fi un lucru bun. 
Depinde şi de implicarea lor. Ministerul Sănătăţii avea 
476 spitale în administrare, e clar că era imposibil să 
le coordoneze pe toate. 85% dintre spitale au fost date 
la comunităţile locale. Finanţarea va fi la fel ca până 
acum, toate spitalele lucrau pe baza unui contract cu 
Casa Judeţeană de Asigurări. Ceea ce se schimbă este 
felul de a privi managementul spitalelor.”

Dorin Vancea
manager Spitalul 
de Boli Infecţioase 
şi Pneumoftiziolo-
gie „Victor Babeş” 
Timişoara 

„Suntem pe ultima sută 
de metri înaintea predării. 
Protocolul de predare-pri-
mire se va semna, probabil, 
într-o zi, două. S-a tot amâ-
nat acest moment, întrucât 
a fost vorba de respectarea 
anumitor proceduri, de in-
ventariat întregul patrimo-
niu ce va fi transmis către 
noul proprietar, de pregătit 
un întreg dosar. Am înţeles, 
de asemenea, hotărârea Con-
siliului Local de a nu prelua 
nici un spital dacă are dato-
rii publice şi, în condiţiile în 
care această condiţie nu este 
încă îndeplinită, s-a aşteptat 
unda verde de la Guvern. 
Şi spitalul nostru are dato-
rii neachitate de peste 15 
miliarde de lei vechi şi spe-
răm că Ministerul Sănătăţii 
să se ţină de cuvânt şi să le 
plătească. Legea spune că 
predarea spitalelor către ad-
ministraţia locală se va face 
cu datorii zero, aşa că toate 
restanţele bugetare de până 
la data de 31 martie vor tre-
bui acoperite.”

Timişorenii vor suferi de pe urma descentralizării, şi vor cofinanţa sistemul deja bolnav

„Până în data de 10 iu-
lie, procesul de descentra-
lizare a unităţilor spitali-
ceşti trebuie să se încheie. 
În 8 iulie vom avea o între-
vedere cu reprezentanţii 
din primărie şi atunci se va 
face un bilanţ, o analiză. În 
privinţa aspectului de fi-
nanţare a spitalului pot să 
vă spun că va rămâne ace-
laşi practic. Spital va presta 
servicii ce vor fi decontate 
de Casa Judeţeană de Asi-
gurări de Sănătate Timiş 
şi în baza acestor servicii 
se va asigura un buget. De 
asemenea, finanţarea se 
va face şi de la bugetul de 
stat, prin programele pen-
tru medicii redizenţi. Se 
va menţine şi autofinanţa-
rea. Spitalul Luis Ţurcanu 
are datorii ce datează din 
2008, în jur de 100 de mi-
liarde de lei vechi, iar în 
ultimul an nu a mai înre-
gistrat nicio datorie. Mai 
mult, a reuşit să plătească 
câteva datorii din 2008. Ce-
darea către primării se va 
face fără datorii. Cel puţin 
aşa a declarat domnul mi-
nistru. 

Nu avem decât să spe-
răm că va fi mai bine. 
Din moment ce s-a luat 
această decizie, nu poate 
decât să fie mai bine. Ad-
ministraţia locală poate fi 
mai aproape de spital. Din 
punctul de vedere al Spita-
lului de Copii, trecerea în 
finanţarea Primăriei Timi-
şoara nu cred că este cea 
mai buna soluţie. Ideal ar 
fi fost să fie în subordinea 
Consiliului Judeţean, pen-
tru că practic spitalul de 
copii e un spital judeţean, 
adresându-se pacienţilor 
din tot judeţul şi chiar din 
judeţele limitrofe. Mai lo-
gic ar fi fost să fie la Consi-
liul Judeţean. 

Am avut în permanenţă 
relaţii cu Primăria Timi-
şoara şi pot spune că a fost 
o bună colaborare. Ne-au 
sprijinit atât cât au putut şi 
ei. Cu ei am avut un proiect 
de extindere a spitalului 
şi ei au înţeles că e nevo-
ie de o dezvoltare, aşa că 
au aprobat suma necesară 
pentru studiul de fezabili-
tate, urmând ca în viitor să 
înceapă şi proiectul.”

Zoltan marossy,  
subprefect: 

„termenul limită de 
predare a spitalelor este 
10 iulie. În timiş este 
vorba despre 11 spitale 
care vor trece în admi-
nistrare locală. Spitalul 
Judeţean, fiind regional, 
va rămâne la ministerul 
Sănătăţii. cofinanţarea 
locală a spitalelor este 
justificată. modul de pla-
tă al activităţii din spitale 
şi finanţarea spitalelor 
nu se schimbă, se va 
schimba doar transferul 
de responsabilitate. Sunt 
convins că se va face 
spre binele comunităţii 
locale. am avut discuţii 
cu directorul direcţiei de 
Sănătate publică, Horia 
Vermeşan, care mi-a 
spus că, prin colaborato-
rii săi, care au experienţă 
în decontări şi raportări, 
îi vor ajuta pe cei de la 
consiliile locale la prelua-
rea spitalelor.” 

Sorin Grindeanu, viceprimar 

Datoriile spitalelor către furnizori  
în perioada 2007 – 2010, conform CJaS

„ceea ce apare în hotărâ-
rea de guvern se poate 
traduce în felul următor: 
voi le preluaţi, dar nu veţi 
avea niciun fel de chel-
tuieli pentru că lucrurile 
se vor desfăşura ca până 
acum, în sensul că toate 
cheltuielile trec prin casa 
de asigurari de sănătate. 
asta e o chestiune care 
sună frumos, dar eu unul 
nu cred că va fi aşa şi am 
să vă spun de ce. prelu-
area aceasta înseamnă 
inclusiv managementul 
spitalelor, nu doar patri-
moniul lor. nouă legea 
ne spune că totul va 
funcţiona ca până acum: 
adică ei îşi vor încheia 
un contract cu casa de 
asigurări, şi tot ceea ce 
înseamnă decont, salarii 
ş.a.m.d. va trece prin casa 
de asigurări şi va fi în res-
ponsabilitatea directo-
rului. dar poate să apară 
următoarea problemă, şi 
eu cel puţin sunt convins 

că va apărea: la sfârşitul 
anului, sau poate chiar 
după ce va fi instalat noul 
manager, cei de la casa 
de asigurări vor spune: 
domnule aştia sunt banii, 
te descurci până la sfâr-
şitul anului, mie să nu îmi 
mai ceri bani. Şi atunci 
managerii vor avea două 
opţiuni: ori mai cer de 
la primărie bani – noi nu 
vom avea de unde să le 
dăm, ori vor da oameni 
afară şi vor reduce numă-
rul de paturi din spitale. 
eu am convigerea că în 
proporţie de 99% aşa 
se va întâmpla. eu sunt 
sigur că cei de la minister 
s-au gândit de mult la 
o astfel de variantă, de 
reducere a cheltuielilor, 
dar nu au vrut să o facă 
cu mâna lor şi prin acest 
transfer, ei, de fapt ne 
spun: dacă nu vreţi voi să 
fie daţi oameni afară, daţi 
voi mai mulţi bani de la 
primărie...”

l Spitalul municipal – 1.490.000 lei

l maternitatea „dr. dumitru popescu” – 5.884.000 lei

l Spitalul de copii „louis Ţurcanu” – 10.708.000 lei

l Spitalul „Victor Babeş” – 745.000 lei
Sursa: CJAS Timiş
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GHeOrGHe IlaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Timiş a fost luat 
în colimator de un cetăţean 
francez de origine română, 
care intenţionează să sesizeze 
mai multe instituţii internaţi-
onale asupra modului în care 
se face justiţie în România 
anului 2010. Revolta Luciei 
Grandcolas, din Timişoara - 
căsătorită în Franţa este cu 
atât mai mare cu cât procuro-
rii tergiversează trimiterea în 
judecată a persoanei pe care 
ea o acuză că i-a ucis mama. 
Paradoxal, deşi fapta s-a pe-
trecut în urmă cu aproape 
doi ani, pârâtul asupra căruia 
planează acuzaţia de omor 
din culpă continuă să veghe-
ze ca legea siguranţei publice 
să fie respectată în oraşul de 
pe Bega, în calitate de agent 
de poliţie la Biroul Poliţiei din 
Complexul Studenţesc...

accident mortal de  
circulaţie ce dă bătăi  
de cap anchetatorilor

În după-amiaza zilei de 13 
august 2008, Sidea Silvia, în 
vârstă de 62 de ani, traversa 
Calea Aradului pe trecerea 
de pietoni din dreptul Uni-
versităţii de Ştiinţe Agricole 
a Banatului, în timp ce a fost 
surprinsă şi accidentată grav 
de un autoturism VW Passat, 
cu numărul MH-03-PRZ, la 
volanul căruia se afla agentul 
de poliţie Aurel Cristian Peto-
lescu. “Nu a fost vorba despre 
un accident uşor, cum părea 
la început. Dimpotrivă! Silvia 
Sidea a ajuns la Spitalul Mu-
nicipal, de unde a fost transfe-
rată la Judeţean. La internare, 
victima a fost diagnosticată 
cu politraumatism prin acci-
dent rutier, contuzie cerebra-
lă, comă gr. III, multiple con-
tuzii şi hematoame. Două zile 
mai târziu, inima ei a încetat 
să mai bată. Familia pensio-
narei lovite de tânărul agent 
speră să găsească dreptatea în 
justiţie”, se menţiona într-un 
cotidian local după tragicul 
eveniment. Imediat după ce a 

aflat de moartea mamei sale, 
Lucia Grandcolas a venit în 
ţară şi a depus o plângere pe-
nală la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Timiş prin care a 
solicitat ca autorul acciden-
tului să fie tras la răspunde-
re. “Dacă nu făceam nimic, 
era ca şi cum i-aş fi mulţumit 
poliţistului pentru ce a făcut. 
Ca şi când mi-aş fi abandonat 
mama!”, a declarat fiica victi-
mei în momentul în care s-a 
adresat justiţiei pentru a-l tri-
mite în judecată pe cel acuzat 
că i-a ucis mama. Ulterior, a 
făcut mai multe drumuri în 
ţară pentru a afla ce s-a întâm-
plat cu dosarul 1666/P/2008, 
însă de fiecare dată i s-a spus 
că ancheta nu a fost finali-
zată. “De la producerea eve-
nimentului, nu am reuşit să 
văd dosarul cu declaraţiile fă-
cute de Petolescu Aurel, nici 
pe cele făcute de martori”, a 
precizat Grandcolas în adresa 
prin care şi-a angajat un avo-
cat care să se ocupe de acest 
caz. “Vă facem cunoscut că 
dosarul privind pe Petolescu 
Aurel Cristian, cercetat sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii 
de ucidere din culpă, se află 
la IPJ Timiş, Serviciul Poliţiei 
Rutiere, cercetările nefiind fi-

nalizate”, i-a comunicat, în 
februarie 2009, procurorul 
Silvana Purcărin. Deşi de la 
redactarea acestui răspuns a 
trecut aproape un an şi jumă-
tate, în dosarul 1666/P/2008 
încă nu a fost redactat rechi-
zitoriul, procurorii nereuşind 
încă să desluşească împreju-
rările în care s-a produs acci-
dentul din 13 august 2008.

„Poliţistul care face an-
cheta m-a minţit pentru 
a-şi proteja colegul!”

Principala dilemă a anche-
tatorilor este legată de locul 
în care se afla victima în mo-

mentul în care a fost acroşată 
de autoturism, în condiţiile în 
care atât poliţistul, cât şi per-
soana cu care se afla în ma-
şină, spun că Sidea Silvia se 
găsea în afara trecerii de pie-
toni. “Când am ajuns la trece-
rea de pietoni, autoturismul 
de pe banda 2 a frânat brusc 
pentru că traversa un pieton. 
Eu am frânat, dar am agăţat 
cu partea stângă pietonul la 
o distanţă de aproximativ 
doi metri de trecere. Acesta 
a lovit cu cotul în parbriz, s-a 
dezechilibrat şi a căzut”, a re-
cunoscut poliţistul Petolescu 
în faţa procurorilor. Mărturia 

sa este confirmată de Ştefania 
Paşca, care spune - “Mă aflam 
în maşină cu Petolescu. O fe-
meie a fost ştearsă cu aripa 
faţă-stânga, apoi agăţată cu 
oglinda exterioară. A dat cu 
cotul în parbriz şi a căzut pe 
asfalt. Autoturismul se depla-
sa cu circa 50 km/h, iar pieto-
nul circula la circa un metru 
după trecerea de pietoni”. De 
partea cealaltă, Mânzat Moga 
Radu, şoferul maşinii care 
s-a oprit să dea prioritate pi-
etonului angajat în trecerea 
străzii, are altă versiune. “Am 
ajuns la trecerea de pietoni de 
la Institutul de Agronomie, 
am oprit pentru a acorda pri-
oritate unei doamne care tra-
versa pe marginea marcajului 
pietonal. După ce a trecut 
prin faţa mea, a fost lovită de 
un VW Passat”, spune Mân-
zat, în timp ce Maria Vulpe, 
pieton care a asistat la întrea-
ga scenă, îşi aminteşte că “o 
femeie trecea pe trecerea de 
pietoni. Şoferul de pe banda 
2 a oprit şi i-a făcut semn să 
treacă, iar cel de pe banda 1 a 
lovit-o”. Încercarea de a muta 
accidentul în afara trecerii de 
pietoni este văzută de avocaţi 
ca o tentativă de salvare a 
poliţistului, după principiul 

uzitat - “mortul e de vină”. 
“Dosarul a fost instrumentat 
de inspectorul Pavel Vrabe-
te, care m-a minţit încă de 
la început pentru a-şi proteja 
colegul. Mi-a zis ba că se face 
expertiza, ba că procurorii 
au trimis dosarul înapoi, ba 
că este în concediu şi a sistat 
lucrările. Acum două săptă-
mâni mi-a spus că, în sfârşit, a 
trimis dosarul la Parchet şi aş-
teaptă să vadă dacă procurorii 
îi confirmă soluţia. Expertiza 
tehnică a fost gata încă din 
vara anului 2009. Ce s-a făcut 
de atunci? A trecut, totuşi, un 
an de zile!”, spune, revoltat, 
avocatul Marian Ardelean. 

“Poliţist acuzat de omor 
din culpă? n-am ştiut!”

Întrebat dacă poliţiştii im-
plicaţi în accidente de circu-
laţie beneficiază de un trata-
ment preferenţial în timpul 
anchetei, inspectorul şef al IPJ 
Timiş, comisarul şef Gheorghe 
Popescu, ne-a atenţionat că 
nici nu se pune problema pro-
tejării celor ce comit fapte pe-
nale. “Nici nu am ştiut că avem 
un agent cu numele ăsta, dar 
mai să-l fi protejat când el 
este acuzat de omor din cul-
pă! După ce procurorii ne vor 
comunica faptul că, în baza 
probatoriului administrat, este 
trimis în judecată, noi ştim ce 
avem de făcut. Orice poliţist 
care a comis o faptă penală 
trebuie să fie tras la răspunde-
re, la fel ca orice cetăţean de 
rând”, a precizat comandantul 
poliţiştilor din Timiş.

puBlicitate

Procurorii timişoreni ezită  
trimiterea în judecată a unui poliţist

puBlicitate

Dilema procurorilor se învârte în jurul trecerii de pietoni pe care a avut loc accidentul

Silvia Sidea, victima  
accidentului rutier

Eugen Manole

Vouă nu vi se pare că s-a 
scurtat ziua? Nu aveţi 
impresia, falsă,  că timpul 
trece mai repede? Ceva 
de genul: o oră = 45 de 
minute?! Ce prostie, avem 
telefoane mobile, mijloace 
de transport rapide, inter-
net la purtător etc şi, cu 
toate acestea, ne terminăm 
ziua de muncă pe la şase, 
şase şi jumătate PM, rupţi 
de „oboseală” (nu neapărat 
fizică), cu sentimentul că 
n-am făcut nimica toată 
ziua şi, mai ales, cu una sau 
două probleme nerezolva-
te pentru că „s-a terminat 
programul de lucru”!
Cât de disperat eşti, dimi-
neaţa, când ieşi din casă şi 
constaţi – de-a dreptul dis-
trus – că ţi-ai uitat mobilul 
acasă?! Eşti dat peste cap 
toată ziua pentru că prima 
persoană cu care ai întâl-
nire pe la nouă, te-a sunat 
deja de 4-5 ori (pe mobil) 
să-ţi spună că întârzie 10-15 
minute (care se transformă 
în 30 de minute). A înce-
put calvarul, la rândul tău, 
trebuie să-ţi amâni urmă-
toarea întâlnire, cu 30 de 
minute (care se transformă 
în 45 de minute) şi aşa mai 
departe, pentru tot restul 
zilei.
V-aţi prins? Nu mai suntem 
punctuali – suntem neseri-
oşi – pentru că ne „ajută” 
tehnica de ultima oră, nu 
mai suntem punctuali pen-
tru că dăm un „beep” şi am 
„rezolvat”  problema. Cul-
mea este că, nu mai suntem 
punctuali, nici măcar atunci 
când interesul este, exclusiv, 
al nostru!
În vremuri, demult apuse, 
când îmi terminam ziua 
de muncă, aveam suficient 
timp să  merg cu prietenii 
la o bere reală şi nu la una 
„feisbucuită”!
Ce-aţi zice de „ziua mondi-
ală fără telefon mobil” sau 
„ziua mondială fără inter-
net”?

Tehnica şi  
neseriozitatea

Manole Zice...

Oana adamesCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Timişenii care doresc finanţare 
prin „Programul privind instalarea 
sistemelor de încălzire care utilizea-
ză energie regenerabilă, inclusiv în-
locuirea sau completarea sistemelor 
clasice de încălzire” pot depune do-
sare pentru cei 3.439.507 lei alocaţi 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Timiş. Dacă sunt îndeplinite criteriile 
completării dosarului de solicitare, 
algoritmul este foarte simplu: primul 
venit, primul servit, astfel că viteza cu 
care vor fi depuse documentaţiile va 
fi factorul decisiv pentru aprobarea 
finanţărilor. Dacă în prima fază banii 

puşi la bătaie de Ministerul Mediului 
şi Pădurilor vizau persoanele juridice, 
da data aceasta doar persoanele fizice 
pot depune dosare pentru finanţarea 
nerambursabilă pentru instalarea 
panourilor solare (până la 6.000 lei), 
a pompelor de căldură (până la 8.000 
de lei) sau a centralelor termice pe 
bază de peleţi, brichete, tocătură lem-
noasă, precum şi orice fel de resturi şi 
deşeuri vegetale, agricole, forestiere 
sau silvice (până la 6.000 lei). Sumele 
pentru judeţul nostru ar ajunge pen-
tru aproximativ 570 de dosare care 
s-ar încadra în cuantumul legal de 
6.000 lei. De la demararea programu-
lui, de la 1 iulie, au fost depuse deja la 
APM Timiş 65 de dosare.

GHOrGHe IlaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Casele de amanet din Timişoa-
ra au început să primească drept 
gaj - pe lângă lanţişoare de aur, 
verighete, televizoare sau tele-
foane mobile - şi autoturisme cu 
o vechime de maxim cinci ani. 
Această noutate în materie de 
garanţii aduce cămătarilor câşti-
guri imense şi, nu de puţine ori, 
maşinile rămân în proprietatea 
acestora. Dobânzile la amanet 
sunt cele ştiute şi necontestate 
până în prezent de nici o autorita-
te, respectiv de 25 - 30% pe lună. 
Paradoxal, după trei luni de plătit 

numai dobânzi, acoperi deja îm-
prumutul, fără  să-ţi recuperezi 
autoturismul. La amanetarea ma-
şinii, proprietarii trebuie să sem-
neze un contract de vânzare-cum-
părare cu clauză de amanet, să 
predea ambele chei, talonul, car-
tea de identitate şi RCA. La ora ac-
tuală, în Timişoara funcţionează 
peste 40 de case de amanet, mul-
te dintre acestea fiind plasate în 
cartierele periferice, cu populaţie 
mai săracă. În afara comisioane-
lor la împrumut, proprietarii ca-
selor de amanet mai câştigă sume 
imense din vânzarea bijuteriilor 
sau a celorlalte obiecte de valoare 
nerăscumpărate la termen.

alIna sabOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Consilierii locali au 
aprobat, într-o şedinţă ex-
traordinară, cel mai ieftin 
traseu pentru centura de 
sud a Timişoarei. Proiec-
tanţii au gândit patru va-
riante de traseu, însă din 
motive economice şi de 
mediu, Comisia de Circula-
ţie din cadrul Primăriei Ti-
mişoara a ales varianta cea 
mai scurtă, de 20,3 km. Un 
singur consilier s-a abţinut 
de la vot, liberalul Ciprian 
Jichici, care a motivat că 
timpul de consultare a pro-
iectului a fost prea scurt. În 
plus, Jichici a spus şi că nu 
poate decide asupra unui 
proiect care va avea un im-
pact major asupra popula-
ţiei Timişoarei, pentru cel 
puţin 50 de ani de acum 
încolo. Tehnic vorbind, şo-
seaua de ocolire pe partea 
de sud a oraşului, care va 
uni Calea Şagului cu Calea 
Lugojului, ar costa cel pu-
ţin 20 de milioane de euro.

„Proiectantul a ales alt 
tronson din cele patru, dar 
prima este cea mai iefti-
nă. Cea de-a treia variantă 
ar costa cu 17 milioane de 
euro în plus. Trebuie să 
luăm în considerare şi fap-
tul că inelele Timişoarei 
nu sunt închise, iar foarte 
mulţi timişoreni se vor fo-
losi de această centură pen-

tru a ajunge unde trebuie. 
În plus, variantele 2 şi 4 ar 
crea probleme de mediu, 
pentru că se întind pe do-
meniul Pădurii Bistra. Şi 
Consiliul Judeţean Timiş a 
ales tot prima variantă”, a 
declarat, în plen, consilie-
rul PSD Radu Ţoancă. Secre-
tarul municipalităţii, Ioan 
Cojocari, a cerut aleşilor 
locali să participe în număr 
cât mai mare la întâlnirea 
de săptămâna viitoare de la 
Bucureşti, întâlnire la care 
se va semna contractul 
pentru realizarea acestei 
investiţii necesare pentru 
oraş. Finanţarea construcţi-
ei centurii Timişoara - Sud 

va fi asigurată de Uniunea 
Europeană, iar termenul 
de execuţie este de 24 de 
luni. 

Traseul viitoarei  
centuri

Varianta votată de con-
silieri va pleca din Calea 
Şagului, din apropiere de 
Parţa, va trece pe la circa 
10 km sud de comuna Gi-
roc, după care va urmări 
traseul care desparte do-
meniile Giroc de Moşniţa 
Nouă şi va ajunge pe do-
meniul comunei Ghiroda. 
Altfel spus, centura  se în-
tinde de la km 7+000 - km 
9+700 urmăreşte canalul 

betonat de irigare pe par-
tea stângă spre nord oco-
lindu-se staţia de pompe 
de la km 8+410. Apoi, în-
tre km 9+700 - km 12+758 
traseul este proiectat la o 
distanţă de 5,00 m de ca-
nalul betonat de irigaţii 
pentru a asigura spaţiul 
necesar drumului tehno-
logic al canalului betonat 
de irigaţii şi pentru prima 
linie electrică aeriană de 
110kV. De la nodul rutier 
cu DJ 592 traseul se în-
depărtează de la canalul 
betonat de irigaţii cu un 
pod la km 13+615 şi se 
dezvoltă pe partea dreaptă 
a unui canal de descărca-

re din pământ paralel cu 
canalul betonat. Traseul 
se continuă cu o curbă la 
dreapta şi va traversa ca-
nalul betonat de irigaţii cu 
un pod la km 15+625, după 
care va intra pe teritoriul 
administrativ al comunei 
Ghiroda. Traseul se conti-
nuă în apropierea pădurii 
Bistra, pe partea stângă a 
canalului de descărcare 
din pământ, după care se 
îndreaptă spre nord cu un 
pod peste canalul Bega la 
km 19+520. Capătul trase-
ului este la km 20+300 şi îl 
reprezintă nodul rutier de 
la km 549+076 (pe DN 6) a 
centurii de nord. 

Traseu mai scurt şi mai  
ieftin pentru centura de sud

Deşi finanţarea este europeană, CLT a ales varianta cea mai ieftină

Doar câteva sute de timişeni  
vor beneficia de „casa verde”

Autoturismele pot fi duse  
la casele de amanet!

nici nu am ştiut că 
avem un agent cu nu-
mele ăsta, dar mai să-l 
fi protejat când el este 
acuzat de omor din cul-
pă!  orice poliţist care 
a comis o faptă penală 
trebuie să fie tras la 
răspundere

comisar-şef Gheorghe Popescu
inspectorul şef al IPJ Timiş
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În ultimele săptămâni 
am asistat, pe toate cana-
lele media dâmboviţene, 
la o adevărată isterie referi-
toare la creşterea TVA. Fel 
de fel de analişti de ocazie 

îşi dădeau cu părerea pe 
marginea subiectului. Unii 
apreciau că preţul produse-
lor din magazine vor creş-
te exponenţial, alţii erau 
convinşi că majorarea cu 5 

procente a TVA va face să 
bată vântul prin magazine. 
A trecut, iată, o săptămână 
de când TVA-ul nu mai are 
valoarea de 19% ci este 24%. 
În acest context, am între-

bat trei oameni de afaceri 
de succes din Timişoara, 
cât de frică ar trebui să ne 
fie de această majorare a 
TVA. Răspunsurile aces-
tora, care, menţionez, nu 

sunt implicaţi politic, sunt 
deosebit de interesante. Ei 
îndeamnă la calm, contrar 
reacţiilor din media bucu-
reşteană. Iată răspunsurile 
lor:

6 I eConomiC

Isteria majorării TVA...

Oamenii de afaceri timişoreni 
îndeamnă la calm şi prudenţă

Asociaţia  
timişorenilor 
vigilenţi

Radu Nicosevici

Vă promiteam săptămâna 
trecută că am să vă pro-
pun ceva ce am putea face 
împreună, pentru ca treburile 
să meargă mai bine în oraşul 
nostru. Evident, propunerea 
mea se adresează timişoreni-
lor îndrăgostiţi de oraşul lor 
şi interesaţi ca cei care admi-
nistrează Timişoara să-şi facă 
datoria cum trebuie.
În primul rând, trebuie să vă 
spun, celor care nu ştiţi deja, 
că există o lege în România, 
care permite contribuabililor, 
persoane fizice, să direcţi-
oneze 2% din impozitul lor 
pe venit către o organizaţie 
neguvernamentală.
Vă propun să direcţionaţi 
aceşti bani, care oricum îi 
daţi fiscului, către „Asocia-
ţia Timişorenilor Vigilenţi” 
pe care dvs. urmează să o 
înfiinţaţi.
Noi, cei care credem în aceas-
tă nevoie putem demara înfi-
inţarea asociaţiei, care este o 
organizaţie neguvernamen-
tală, apolitică şi non-profit. 
Asociaţia Timişorenilor 
Vigilenţi va avea ca misiune: 
monitorizarea, analiza şi me-
diatizarea utilizării banului 
public în oraşul nostru.
Din fericire, avem o legislaţie 
excelentă care ne permite 
liberul acces la informaţiile 
de interes public, aşa că nu 
ne rămâne decât să trecem 
la treabă.
Ce ar trebui să facem?
În primul rând să ne adunăm 
şi să demarăm formalităţile 
de înfiinţare a asociaţiei. 
Acest grup de iniţiativă 
trebuie să mobilizeze cât 
mai mulţi cetăţeni  pentru 
a  deveni “timişoreni vigi-
lenţi”. Cotizaţia de membru 
este acel “2%”, care oricum îl 
dădeam statului.
Ar trebui să ne grăbim cu 
această iniţiativă, până nu 
încep iar politicienii campa-
niile electorale, iar iniţiative-
le civice să fie acoperite de 
circul politic.
Ce facem cu banii strânşi de 
Asociaţie?
Vom demara expertize 
independente pe domeniile 
propuse de membrii asocia-
ţiei. De exemplu, expertiza 
modului cum au fost utilizaţi 
banii noştri pentru asfaltarea 
străzilor, sau pentru amena-
jarea parcurilor, sau privind 
regiile primăriei, etc.

Prestigiu şi eleganţă, 
dimensiuni impresio-
nante, finisaje premium 
şi confort inegalabil. Din 
toamna anului trecut, 
pe şoselele din Româ-
nia, se plimbă o berlină 
elegantă cu linii fluide: 
Renault Fluence. Menit 
a se impune în faţa con-
curenţei prin capacitatea 
sa de seducţie, Renault 
Fluence are un design 
care exprimă sportivita-
te şi robusteţe. Interiorul 
confortabil şi varietatea 
de tehnologii şi echipa-
mente puse în slujba 
utilizatorilor, fac din Re-
nault Fluence un model 

de referinţă al categori-
ei sale. Linile aerodina-
mice ale caroseriei sunt 
completate de echilibrul 
proporţiilor exterioare şi 
de interiorul extrem de 
confortabil.

Pe langă dotările stan-
dard, mai puteţi adău-
ga încă 33 de opţiuni 
în funcţie de confort şi 
preferinţă. Creat pentru 
clienţii de berline clasi-
ce, va fi produs la uzina 
Oyak-Renault din  Bursa 
(Turcia), în locul berli-
nei Mégane II, pe aceeaşi 
linie de producţie, iar 
preţul de plecare este de 
8450 de euro.

Primul nivel  
de echipare  
renault Fluence

l aBS cu repartitor 
electronic al forţei de 
frânare
l asistenţă la frâ-
narea de urgenţă şi 
aprindere automată a 
avariilor
l centuri de siguranţă 
cu pretensionare şi 
limitator de efort pen-
tru locurile din faţă
l airbag şofer, airbag 
pasager, 2 airbag-uri 
laterale torace şi 2 air-
bag-uri tip cortină
l martor de închidere 

a centurii de siguranţă 
pentru şofer şi pasage-
rul din dreapta
l 2 sisteme de fixare 
isofix cu prindere în 3 
puncte pentru locurile 
laterale de pe banche-
ta din spate
l tetiere de generaţie 
nouă

auto util
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Renault Fluence
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Auto & Turism

Rent a car pentru  
vacanţă în străinătate

Vara este deja în plină 
splendoare, ofertele turis-
tice sunt din ce în ce mai 
colorate, biletele de avion 
low-cost sunt la preţuri mi-
nime, iar cazările sunt ac-
cesibile în toată Europa pe 
măsura fiecărui buzunar. 
Dacă în locul în care doriţi 
să vă petreceţi vacanţa nu 
exsită un aeroport, singura 
variantă plauzibilă rămâne 
automobilul. Dacă nu dis-
puneţi o maşină sau dacă 
maşina dumneavoastră nu 
este suficient de încăpătoa-
re pentru a merge într-un 
sejur de 7-10 zile în afara 
ţării cu familia, fimele de 
rent a car vă stau la dispozi-
ţie. Nu sunt multe cele care 
închiriază maşini în afara 
graniţei, dar dacă sunteţi 
interesaţi, o rezervare din 
timp poate reduce costul. 
Pe langă taxa de închiriere 
pe zi se plăteşte o extra-ta-
xă pentru părăsirea ţării, 
care variază în funcţie de 
numărul de zile, de client 
sau de categoria de auto-
turism. Condiţiile pentru 
o astfel de colaborare sunt 
prezentarea obligatorie a 
unui card de credit, achi-
tarea unei garanţii care se 
pastreză de firmă până la 
predarea maşinii şi actele 
necesare la fel ca pentru o 
închiriere obişnuită: carte 

de identitate sau paşaport, 
permis de conducere obţi-
nut de minim un an de zile, 
iar vârsta minimă este de 
23 de ani. Există şi posibili-
tatea de a închiria o maşină 
şi de la  vârsta de 21 de ani, 
însă costurilor li se adaugă 
o extra taxă deoarece ris-
curile sunt mai mari. Dacă 
doriţi să apelaţi la astfel de 
servicii, trebuie să ştiţi că 

maşinile pot merge doar 
în ţările membre UE şi că 
trebuie să vă prezentaţi 
personal pentru închiriere. 
Printre cele mai solicita-
te automobile se numără 
Opel-urile Zafira, deoare-
ce acesta are până la şapte 
locuri. Pentru o vacanţă în 
străinătate de 10 zile plătiţi 
aproximativ 540 de euro şi 
aveţi inclusă în preţ şi asi-
gurarea full casco.
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delta dunării -  
un adevărat paradis

exterior

cu o dimensiune de 
4,62 m, se situează prin 
dimensiuni şi prestaţii în 
segmentul familialelor 
compacte. forma alungi-
tă a proiectoarelor înca-
drează plăcut linia fluidă 
şi elegantă a caroseriei şi 
a portbagajului. Bandoul 
şi grila cu aspect cromat a 
calandrului aduc un plus 
de sportivitate. forma 

sculpturală a pasajelor de 
roţi şi linia capotei subli-
niază caracterul statutar 
pe care îl afişează. modul 
de amplasare a blocurilor 
optice, care se continuă 
pe linia portbagajului, 
permite un unghi mai 
mare de deschidere a uşii 
portbagajului şi conferă 
maşinii un aspect foarte 
modern.

interior

comenzile sunt ampla-
sate ergonomic în jurul 
volanului şi pe consola 
centrală. ornamen-
tele cromate de pe 
mânerele portierelor, 
conturul ecranelor de 
bord şi elementele de 
pe mânerul schimbăto-
rului de viteze trădează, 

la rândul lor, categoria 
superioară din care face 
parte renault fluence. 
elementele de decor 
creează ambianţe diferi-
te, în funcţie de nivelul 
de echipare, iar clienţii 
pot alege între tonurile 
deschise şi calde şi cele 
mai închise.

Ovidiu Şandor  
preşedinte  
Modatim Investment

„Nu cred că e neaparat corect tot ceea ce 
s-a spus în această isterie media legată de creş-
terea TVA, şi anume, că va duce la creşteri 
dramatice ale preţurilor la toate produsele. 
Eu cred, că la anumite produse creşterea va fi, 
mai degrabă, temperată. Asta pentru că mulţi 
dintre producători şi comercianţi vor prefera 
să absoarbă această majorare de TVA în preţ, 
pentru că e vorba despre o piaţă care este, ori-
cum, în scădere. Într-o astfel de piaţă, e foarte 
greu să majorezi preţurile. Vor fi zone unde 
vor fi şi creşteri serioase de preţuri, dar aco-
lo nu e neaparat vina creşterii TVA. Mă aştept 
la nişte majorări la produsele de panificaţie, 
pentru că am văzut unele măsuri care ţintesc 
evaziunea fiscală din acest domeniu, şi nemai-
putând să evazioneze, producătorii şi comer-
ciaţii vor fi nevoiţi să majoreze preţurile. De 
asemenea, la iarnă, preţul încălzirii în toată 
ţara va creşte, pentru că Guvernul nu va mai 
acorda subvenţii în acest domeniu. Asta ar 
trebui să ne sperie. În plus, veniturile tuturor, 
sunt în scădere. Dar, repet, pentru toate aceste 
lucruri, nu e de vină neapărat majorarea TVA. 
Pe de altă parte, eu cred că şi dacă s-ar fi im-
plementat acea reducere a pensiilor, până la 
sfârşitul anului tot am fi văzut o majorare de 
impozite şi taxe. Oricum, dintre alternativele 
disponibile Guvernului, din păcate, dacă pot 
să spun aşa, creşterea TVA este cea mai bună. 
Asta pentru că în România ultimilor ani am 
consumat mai mult decât am produs şi legile 
economiei de piaţă, vrând-nevrând aduc corec-
ţia necesară. Pentru România a sosit acea zi, 
în sensul că, orice măsuri vor fi luate, e clar 
că puterea de cumpărare va scădea. În altă or-
dine de idei, se vede o preocupare a guvernu-
lui de a aduce mai mulţi bani la buget. Se în-
cearcă, în mod corect, zic eu, extinderea ariei 
de impozitare pe zone unde impozitarea era 
deficitară sau chiar nu era deloc. Vă dau un 
singur exemplu din domeniul imobiliar: dacă 
o firmă construieşte un apartament şi îl vinde, 
e impozitată cu 16% pe profitul pe care îl face. 
Dacă o persoană fizică construieşte acelaşi 
apartament şi îl vinde, nimeni nu impozitează 
profitul pe care l-a făcut acea persoană fizică. 
Eu cred că statul va trebui să impoziteze toate 
aceste situaţii, pentru că altfel nu va putea să 
păstreze acest sistem al cotei unice.”

Candit Cordea   
manager lanţul  
de magazine Novatim

„Eu cred că isteria aceasta legată de creş-
terea TVA este o exagerare. În final, TVA in-
flunţează cu doar 5%, iar până la urmă, eu nu 
cred că preţurile vor creşte mai mult de  7 %. 
La produsele alimentare, creşterea nici nu va 
ajunge la acest procent. Eu am discutat cu mai 
mulţi producători şi am convenit să suportăm 
împreună diferenţa de 5 procente, mai ales la 
produsele din carne, unde am discutat cu cei 
de la Smithfield, sau la pâine. Dacă nu făceam 
asta, aveam de suferit şi noi, comercianţii, şi 
producătorii. Asta pentru că puterea de cum-
părare scade, iar concurenţa este foarte acerbă 
pe piaţa retail de la noi. Aici, în retail, părerea 
mea este că preţurile nu se vor mări decât cu 
maxim 3 până la 4%. De exemplu, datorită fap-
tului că am păstrat preţurile neschimbate, de 
la 1 iulie şi până acum, în magazinele Nova-
tim, ne-au crescut vânzările cu 15%. Probleme 
cu preţurile vor fi acolo unde nu există concu-
renţă cum e pe piaţa de retail. Aici mă refer la 
ţigări (fără justificare au mărit preţul cu 10%), 
carburanţi şi altele. De aceea, cred că, în final, 
în medie, preţurile vor creşte cu 7%. Dacă mă 
întrebaţi pe mine, eu cred că această majorare 
de TVA trebuia să fie făcută în proporţie mai 
mică şi doar în paralel cu o reducere pentru 
produsele de bază. Puteau să reducă TVA-ul la 
produsele de bază la un 5-7% şi puteau apoi să 
crească TVA pentru restul produselor, dar nu 
cu 5%, ci cu mai puţin. Puteau, de asemenea, 
să introducă acea impozitare progresivă şi să 
elimine cota unică. Soluţii erau şi altele, dar 
mă rog, fiecare are părerea lui. Eu sunt sigur 
că nu o să se colecteze atâţia bani pe cât se 
aşteaptă ei. Prima măsură pe care trebuie să o 
ia guvernul este să reducă risipa care se face 
cu banul public. La noi, în România, fiecare 
investiţie făcută din bani publici costă dublu 
faţă de preţul pieţei. Dacă primăria, sau altă 
instituţie face un drum din bani publici, aces-
ta costă de două ori mai mult decât dacă îl 
face un privat, care are mult mai multă grijă 
de banii lui. Cred că aici mai este de lucru... Pe 
de altă parte, sunt ferm convins că în perioa-
da imediat următoare va creşte şi evaziunea 
fiscală, pentru că întotdeauna în perioade de 
acest fel a crescut. Evaziunea fiscală o cunoaş-
tem cu toţii, nici măcar nu merită să comen-
tăm acest subiect.”

Georgică Cornu 
preşedinte Grupul de 
firme Izometal-Comfort

„Nu trebuie să ne fie frică de creşterea TVA. 
Trebuie să ne îngrijoreze situaţia generală care 
este în toată Europa. Tristeţea cea mai mare 
o avem faţă de politicieni, pentru că deciziile 
economice care se iau sunt şi decizii politice şi, 
din păcate, în ultimii 20 de ani, politicienii nu 
au avut inspiraţia de a lua cele mai bune deci-
zii, nu au fost în stare să ducă România pe un 
drum normal, pe un drum bun. Până la urmă 
criza este generală, toată lumea ia măsuri de 
reducere a cheltuielilor, nu doar în România 
sunt astfel de reduceri. Vedeţi dumneavoastră, 
majorarea TVA reprezintă soluţia cea mai la 
îndemână pentru un guvern de a aduce mai 
mulţi bani la buget. Eu sper ca, în continuare, 
guvernul să găsească şi alte soluţii. Sunt foarte 
multe activităţi care nu sunt impozitate cum 
ar trebui, iar altele chiar deloc. Mă aştept ca 
guvernul să stabilească nişte politici clare de 
dezvoltare, în viitor, a economiei româneşti. 
Să încurajeze înfiinţarea de firme private care 
trebuie să absoarbă oamenii disponibilizaţi de 
la stat. Spuneam că unele activităţi nu sunt im-
pozitate corect. Hai să ne gândim la terenurile 
agricole. De exemplu, Timişul este judeţul cu 
cea mai mare suprafaţă de teren agricol din 
ţară, peste 700 de mii de hectare şi doar o mică 
parte din această suprafaţă este lucrată. Mulţi 
dintre cei care au cumpărat teren în Banat, l-au 
cumpărat pentru a lua subvenţii de la Uniunea 
Europenă, ori pentru speculă. Ori lucrul ăsta 
nu e normal. E vorba de terenuri care nu pro-
duc nimic şi în plus, proprietarii lor mai pri-
mesc şi subvenţie... Eu cred că terenurile care 
nu sunt lucrate un timp ar trebui impozitate 
mult mai mult, nu se poate specula cu terenu-
rile la nesfârşit. Ca să concluzionez, dacă aceas-
tă măsură de majorare a TVA este urmată de 
nişte măsuri de stimulare a economiei, de dez-
voltare a afacerilor, ea nu trebuie să ne sperie. 
În plus, noi, cei de la grupul de firme pe care îl 
conduc, noi nu am majorat preţurile. Mărirea 
de 5% o vom suporta noi din adaos, deci am 
micşorat adaosul. În rest, lucrurile se vor deru-
la în mod normal, practic, TVA-ul este o taxă pe 
care noi o luăm dintr-o parte şi o dăm în alta. 
Oricum eu sunt de părere că piaţa trebuia pon-
derată. Cred că se cumpăra prea mult, faţă de 
câţi bani avea populaţia, se cumpăra, în special 
pe credit şi nu era bine.”

Dacă maşina 
dumneavoastră 
nu este suficient de 
încăpătoare pentru a 
merge într-un sejur în 
afara ţării cu familia, 
fimele de rent a car 
vă stau la dispoziţie.

Renault Fluence 
are un design 
care exprimă 
sportivitate şi 
robusteţe.

team builing - ul, fiţă „corporate” 
sau exerciţiu eficient?   pagina 8-9
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Situată în bazinul hi-
drospeologic Topliţa, pe 
raza localităţii Labalcea, 
(lângă comuna Caraşova, 
judeţul Caraş-Severin) peş-
tera este declarată rezerva-
ţie naturală din anul 1947. 
La intrarea în peşteră vă 
aşteaptă un ghid turistic 
care vă va însoţi pe tot 
parcursul vizitei, pentru a 
oferi detalii despre peşteră 

sau pentru a vă răspunde 
la întrebări. Galeriile şi să-
lile cunoscute până în pre-
zent totalizează o lungime 
de 5,2km, dintre care doar 
2 km sunt deschişi publi-
cului larg. Peştera are un 
caracter masiv, şi compu-
ne din săli monumentale 
şi formaţiuni stalagmitice 
de mari dimensiuni. Deşi 
este deschisă publicului, 

peştera nu este amenja-
tă, traseul turistic nefiind 
electrificat, aşa că nu ui-
taţi să aveţi în bagaj şi o 
lanternă. Sistemul de gale-
rii s-a format sub acţiunea 
Ogaşului Ponicova, care, 
prin eroziune, a format 
mai întâi etajul superior, 
care se şi poate vizita, apoi 
pe cel inferior care este în 
permanenţă inundat şi in-

accesibil turiştilor. În eta-
jul superior, se întâlnesc 
bogate formaţiuni concre-
ţionate şi mai multe casca-
de. Pereţii şi tavanul sunt 
în multe locuri îngroşaţi 
de scurgeri stalagmitice di-
vers colorate, care prezin-
tă valuri şi draperii, lame 
de cristal minuscul şi alte 
formaţiuni care strălucesc 
la lumina lămpilor.

Când vine vorba de protec-
ţia maşinilor împotriva raze-
lor de soare, posesorii de au-
tovehicule se împart în două 
mari categorii: cei care preferă 
geamurile ionizate şi cei care 
care preferă folia. Argumente-
le sunt solide de ambele părţi, 
dar privite din exterior şi puse 
în balanţă, avantajele şi dez-
avantajele au multe puncte 
comune. Pentru cei care sunt 

mai puţin documentaţi despre 
ultimele tehnologii, ionizarea 
geamrilor este un procedeu 
utilizat în firmele specializate 
prin care se aplică geamurilor 
masinii un strat de  ioni de 
aluminiu şi apoi de inox. Acest 
strat protector protejează îm-
potriva razelor UV, menţine 
o temperatură mai scăzută 
în maşina pe timp de vară, şi 
implicit, reduce consumul de 

combustibil pentru că nu mai 
este nevoie să folosiţi climati-
zarea la fel de mult. Geamuri-
le pot fi colorate în funcţie de 
preferinţele clientului, dar e 
bine de ştiut că  opacitatea ri-
dicată, poate duce la probleme 
cu poliţia rutieră, deoarece po-
trivit legii, şoferii care conduc 
o masină ce nu se încadrează 
în limitele maxime ale opa-
cităţii permise, riscă amenzi 

destul de mari. Problemele de 
acest gen sunt întâlnite şi la 
cei care au geamurile înfolia-
te, care, la rândul lor riscă să 
primească amendă şi chiar să 
rămână fără talon din aceleaşi 
considerente. Când vine vorba 
de preţ, ionizarea este o idee 
mai ieftină decât înfolierea. În 
cazul ionizării preţurile pleacă 
de la 80 de euro pentru un au-
toturism.

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

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.

Peştera Comarnic Ionizarea geamurilor

Team builing - ul 
Fiţă „corporate” sau exerciţiu eficient?

acest gen, trebuie avute în ve-
dere nişte etape (clarificarea 
obiectivelor colective,  atinge-
rea obiectivelor, drumul pen-
tru atingerea lor, etc), care se 
pot învăţa şi prin alte metode 
de cât prin clasica teorie. Teh-
nicile tradiţionale de învăţare 
a lucrului în echipă, de multe 
ori, pot inhiba membrii unei 
echipe. Un grup are nevoie de 
team-building în momentul 
în care între colegi există pro-
bleme de natură profesiona-
lă. Acest lucru poate avea un 
impact negativ asupra perfor-
manţelor lor individuale. De 
exemplu, dacă  într-o relaţie 
dintre două persoane există 
stres, scopul este apropierea 
lor şi eliminarea stresului. 

Soluţia, este supunerea lor la 
activităţi pe care trebuie să le 
facă împreună, unde rezulta-
tul scontat să poată fi atins 
doar dacă cele două persoane 
conlucrează. Team buildin-
gul se bazează pe construirea 
unor înţelegeri a diferenţelor 
de personalitate.

Înainte de a apela la astfel 
de servicii trebuie să ştiţi că 
oricine poate participa, indi-
ferent de vârstă. Activităţile 
şi exerciţile diferă în funcţie 
de numărul de participanţi, 
de vârsta acestora şi de sco-
pul grupului. Pentru înce-
put, este important să se facă 
exerciţii de “all inclusive”, 
astfel încât toate persoanele 
din cadrul echipelor să poată 

Începând cu secolul XXI a 
devenit un factor important, 
recunoscut de către multe 
companii, în furnizarea unui 
serviciu de calitate. Definiţia 
unei echipe este un grup de 
oameni de lucru, care au un 
obiectiv comun. Team buil-
ding-ul,  este procesul care îi 
permite acestui grup de oa-
meni, să ajungă la scopul lor 
comun. Pentru o situaţie de 

participa, fără să pară prea 
grele sau banale. Stabilirea 
clară a obiectivului comun 
este următorul pas,  pentru 
aranjarea exerciţilor potri-
vite nevoilor. Construirea 
lor constă într-o varietate de 
activităţi menite să dezvolte 
membrii grupului şi capaci-
tatea lor de a lucra împreună 
în mod eficient. Acestea vari-
ază de la jocuri pentru copii, 
la jocuri care implică sarcini 
complexe şi sunt proiectate 
pentru nevoile specifice fie-
căruia.

Team Building pentru 
firmele timişorene

În Timişoara, la ora actu-
ală, există o singură firmă 
care organizează excursii de 
team building.  Activităţile 
se pot întinde pe o durată 
de la un week-end până la o 
săptămână. Tehnicile prezen-
tate variază în funcţie de so-
licitare, iar locurile în care se 
desfăşoară activităţile sunt, la 
rândul lor, variate. Timişore-
nii pot beneficia de cursuri de 
airsoft, entertaiment, învăţa-
rea folosirii armelor, rafting, 
şi  multe altele.

Tipuri de exerciţii şi scopul lor

l Exerciţii de comunicare  (crearea unei activităţi care subliniază importanţa unei 
bune comunicări în echipă sau a unor probleme potenţiale de comunicare)
l Rezolvarea problemelor / Luarea deciziilor (cele mai comune, deoarece acestea par 
să aibă legătură directă cu ceea ce doresc angajatorii de la echipele lor) 
l Planificare / Adaptabilitate (pun accentul pe aspecte de planificare şi de adaptabiltate 
la schimbare. Arată importanţa planificării, înainte de punerea în aplicare o soluţiei)
l Exerciţiul de încredere (Un exerciţiu de încredere implică angajarea într-un mod 
care va induce crearea de încredere între membrii echipei)

l Îmbunătăţeşte comunicarea
l crează o atmosferă placută la 
locul de muncă
l motivează o echipă
l Înţelegerea sarcinilor colegilor
l predarea în echipă de strategii 
de auto-reglementare
l ajutarea participantilor pentru 
a afla mai multe despre ei înşişi 
l identificarea şi utilizarea punc-
telor forte ale membrilor echipei
l Îmbunătăţirea productivităţii 
echipei
l colaborarea cu membrii echipei

avantajele Team 
Building-ului

Termenul de ”Team building”, se 
referă la construirea, clădirea uneie-
chipe, şi constă într-o gamă largă de 
activităţi, de obicei într-un context de 
afaceri, pentru îmbunătăţirea şi dez-
voltarea performanţelor unei echipe.



8 - 14 iulie 2010, nr 109
Opinia TimişOarei
SăpTămânal independenT I 11inTerviu10. TuriSm

rOdICa vlad.  prosper om de afaceri, fost membru al pnŢCd înainte de scindare, fost consilier local două mandate, 2000-2008, este din nou 
membru pnŢCd, preşedinte al organizaţiei timişoara şi viitor candidat la funcţia de primar în 2012.

Mi-am dorit să îi scap pe 
timișoreni de Gheorghe Ciuhandu

GeOrGe sCHInTeIe
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

După ce aţi candidat în 2008, 
din partea PIN pentru fotoliul 
de primar al Timişoarei, acum 
v-aţi anunţat din nou, de astă 
dată din partea PNŢCD, can-
didatura la alegerile din 2012. 
De ce vreţi să deveniţi primar?

Pentru că am văzut lipsă de 
respect pentru bani. Am văzut 
lipsă de respect pentru popu-
laţia care plăteşte şi se chinuie 
să aibă un oraş frumos, euro-
pean. Mă intrigă când aud sin-
tagma „Timişoara – mica Vie-
nă”, pentru că suntem atât de 
departe de mica Vienă, încât 
nu există nici un fel de legătu-
ră între Viena şi noi. Timişoara 
a rămas în urmă.

Experienţa din 2008 nu v-a 
demonstrat misoginismul 
alegătorilor?

Am fost foarte tristă din ca-
uza populaţiei. Eu am sperat 
să înţeleagă mesajul pe care 
eu l-am transmis, de a schim-
ba lucrurile în Timişoara. 
Orice timişorean din oricare 
cartier poate să vadă mizeria 
şi neîmplinirile care domnesc 
în oraşul nostru. 

Şi aceste probleme le poate 
rezolva primarul?

Sigur că da! Primarul are 
bugetul, el dispune de modul 
în care sunt cheltuiţi banii, 
el stabileşte priorităţile unui 
oraş. Foarte mulţi bani au in-

trat în cârpoceli de drumuri, 
în gropi pline de apă, în ma-
şini chinuite la decopertări, 
care au zăcut aşa săptămâni 
întregi. Vânzarea în ultima zi 
a mandatului precedent a încă 
unui procent către nemţii care 
au cumpărat RETIM este o 
grosolănie. Să vinzi o societate 
care poate aduce bani primări-
ei este un lucru pe care şi l-a 
permis domnul primar Gheor-
ghe Ciuhandu!

Dar aţi făcut parte din acelaşi 
partid cu actualul primar, i-aţi 
susţinut proiectele...

Am susţinut, până la un 
moment dat lucrurile obiec-
tive şi care făceau parte din 
categoria „în folosul oraşului”. 
Dar când am văzut că în Piaţa 
Operei a răsărit cutia aceea de 
sticlă, o oribilitate,  când în 
consiliul local s-a pus în dis-
cuţie vânzarea Pieţei Operei, 
pentru care secretarul Ioan 
Cojocari şi-a cerut public scuze 
că a greşit,  n-am mai suportat!

Secretarul primăriei este cel 
mai vechi în primărie şi, după 
cum se spune, este eminenţa 
cenuşie din această instituţie. 
Dacă veţi fi primar cum veţi lu-
cra cu un asemenea personaj?

Nu este nimeni bătut în 
cuie! Ceea ce mă uimeşte, şi 
nu numai pe mine, este cum 
de nu se  sesizează nimeni, în 
aceşti ani în care primăria a 
fost ocupată de aceste perso-
naje foarte colorate şi care nu 

au făcut nimic, decât au mân-
cat banii şi au distrus oraşul.

În calitate de consilier nu 
puteaţi sesiza?

M-am opus la toate lucru-
rile care nu erau corecte. Mai 
mult nu puteam să fac pentru 
că toate punctele de pe ordi-
nea de zi erau propuse de pri-
mar şi trebuia să ai argumente 
pe care el le susţinea sau nu. 
Nici un consilier nu a reuşit 
şi nici nu va reuşi vreodată 
să facă absolut nimic! Ceea ce 
m-a intrigat în ultimul timp a 
fost numărul mare de angajări 
la primărie, investiţia în clădi-
rea Bancpost, pentru că erau 
bani pentru comunitate şi pu-
teau să aibă o altă destinaţie. 
Aici a fost o investiţie proastă 
făcută de Bancpost pe care a 
trebuit s-o spele primăria. Nu 
s-a făcut absolut nimic con-
structiv, pentru că trebuie să 
ai şi o viziune, să-ţi placă fru-
mosul, să vezi lucrurile într-o 
anumită perspectivă.

Care este secretul longevităţii 
primarului?

El se bazează pe mentali-
tatea oamenilor care-l văd că 
afişează un aer mai modest 
vestimentar, şi cred că este 
cinstit şi bun. De fapt, averea 
pe care şi-a făcut-o se află un-
deva în spate.

Consiliul local este inexistent?
În consiliul local el este lo-

comotiva care şi-a atras consili-
erii. Parteneriatele pe care le-a 
făcut cu PSD sau PNL i-au acor-
dat întotdeauna majoritatea.

Acum sunteţi preşedinte al 
PNŢCD Timişoara. Care este 
PNŢCD cel adevărat, juridic, 
vorbind?

Este un singur PNŢCD: cel 
statutar, al cărui preşedinte 
este Aurelian Pavelescu. Vom 
avea un congres în 17 iulie şi 
facem o invitaţie pentru orici-
ne crede în PNŢCD, care a fost 
un partid istoric, cu o doctrină 
de dreapta, cu oameni adevă-
raţi, să vină spre noi. Organi-
zaţia domnului Ciuhandu nu 
există, a fost dizolvată. Dom-
nia sa face uz de însemnele 
unui partid pe care nu-l mai 
reprezintă.

Aurelian Pavelescu a făcut 
afirmaţia că speră într-o re-
conciliere; personal n-aţi dori?

Domnul Pavelescu este un 
diplomat şi sigur că, pentru 
oricare partid, este meritoriu 
să aibă în rândurile lui cât mai 

multe persoane şi personali-
tăţi. Oricine este binevenit. 
Vedeţi că interesul a fost ca 
pe eşichierul politic să rămâ-
nă doar patru partide, ceea ce 
este nefiresc. Şi să vă mai spun 
ceva. Îmi pare rău că votul nu 
este obligatoriu. Conştiinţa 
civică este egală cu zero, dez-
interesul faţă de ceea ce se în-
tâmplă în lumea politică este 
enorm, şi din această cauză 
suferim cu toţii şi suntem tri-
butarii unor persoane alese de 
o minoritate.

Ce încredere trebuie să aibă ce-
tăţenii în dv, ştiind că în 2008 
aţi candidat din partea PIN, iar 
acum reveniţi la PNŢCD?

Este foarte simplu. Eu nu 
puteam să candidez sub ace-
eaşi siglă alături de Gheorghe 
Ciuhandu. Era absolut obliga-
toriu să plec din partid ca să 
candidez împotriva dumnea-
lui. Iar în momentul plecării, 
lucrurile erau foarte clare în 
partid. Era o mizerie morală 
ieşită din comun, pe care eu 
nu pot s-o accept. 

Imaginea dv pare a unui om 
controversat. Se zvoneşte că 
aţi avea nişte procese...

N-am nici un dosar penal. 
Toate procesele le am cu pri-
măria. Mie îmi place să con-
struiesc. Dacă eu obţin dreptul 
de a construi după doi ani, 
este o anomalie. Eşti contro-
versat pentru cei care nu pot 
să ajungă la tine. 

Specificul unor afaceri ale dv 
este unul sensibil, acela al me-
dicamentelor. Cum comentaţi 
noul sistem de copensare?

Mai întâi vreau să vă spun 
că din punct de vedere profe-
sional n-a putut să mă dărâme 
nimeni. Deşi toate lucrurile 
mari se decid la Bucureşti, anul 
trecut am reuşit să ocup locul 
doi pe ţară cu lanţul de farma-
cii, lucru cu care timişorenii ar 
trebui să fie mândri de mine. 
Revenind la întrebare, este 
groaznic, înfiorător. Cea mai 
mare greşeală a fost a Guver-
nului Năstase care a recentra-
lizat bugetele caselor de asigu-
rări de sănătate. S-a îngreunat 
plata serviciilor şi a medica-
mentelor, termenele de plată 
ajungând la 290 de zile.  

Vă supun unui vis frumos: 
sunteţi primarul Timişoarei. 
Care sunt trei lucruri esenţia-
le pe care le veţi face?

Nu ştiu dacă-mi doresc foar-
te tare primăria, dar mi-am 
dorit să-i scap pe timişoreni de 
Gheorghe Ciuhandu.  Eu con-
sider că grija faţă de bani tre-
buie să fie maximă, aş aduce 
toate brandurile posibile, şi în 
al treilea rând aş şti ce să fac cu 
un oraş care să devină de cinci 
stele, pentru că am absolvit 
cursurile de administraţie de 
la Institutul Naţional de Admi-
nistraţie. Nu este suficient să 
fii înfrăţit cu anumite oraşe, 
sau să-ţi cumperi o stradă în 
Karlsruhe.

rOdICa vlad. 

născută la 6 februarie 1951, 
în comuna domaşnea, 
Caraş-severin

absolventă a Facultăţii 
de medicină şi Farmacie, 
Bucureşti, promoţia 1974

Începe afacerile în 1991, 
cu farmacia Vlad

starea civilă: căsătorită, 
două fiice

Hobby: iubire neţărmurită 
pentru oameni şi animale, 
lectura şi călătoriile

Organizaţia dom-
nului Ciuhandu nu 
există, a fost dizol-

vată. Domnia sa face 
uz de însemnele unui 

partid pe care nu-l 
mai reprezintă

eu consider că grija 
faţă de bani trebuie 
să fie maximă, aş 
aduce toate brandu-
rile posibile, şi în al 
treilea rând aş şti ce 
să fac cu un oraş care 
să devină de cinci 
stele. nu este sufici-
ent să fii înfrăţit cu 
anumite oraşe, sau 
să-ţi cumperi o stradă 
în Karlsruhe.puBlicitate

Delta Dunării - un adevărat paradis

Cu o sumă accesibilă 
pentru aproape oricine, se 
găsesc numeroase oferte 
către destinaţii în toată lu-
mea. Pentru cei care doresc 
să cunoască meleagurile 
României înainte de a tre-
ce peste hotare, patronii de 
agenţii de turism şi specia-
liştii recomandă Delta Du-
nării - un adevărat paradis 
pământesc.  Cu o suprafaţă 
de 3.446 km², acoperită de 
o vegetaţie acvatică şi plu-
titoare, Delta Dunării este 
locul unde turiştii pot ad-
mira peste 320 de specii de 
păsări băştinaşe şi milioane 
de alte soiuri, care vin să se 
cuibărească aici din diferite 
colţuri ale lumii, cum ar fi 
Asia sau Africa. Delta Du-

nării este aproape oricărui 
turist român, iar plăcerile 
sunt accesibile oricui.

Datorită cererii pentru 
locuri de cazare, în Deltă au 
apărut numeroase pensiuni, 
aşa că puteţi alege, în func-
ţie de buget şi preferinţe. Vă 
aşteaptă o gamă variată de 
opţiuni începând de la vile 
şi pensiuni de două marga-
rete, până la un hotel plu-
titor sau croaziere de cinci 
stele. Istoria Deltei începe 
cu peste 10 mii de ani în 
urmă, de aceea se şi  menţi-
ne treaz interesul turiştilor 
români şi străini. Se pot face 
plimbări cu bărcile cu mo-
tor pe canalele din împreju-
rimi pentru a vizita mănăs-
tiri, păduri, dune de nisip şi 
alte obiective unice. În plus, 
există  profesionişti care vă 
ajută în iniţierea în pescui-
tul la biban, roşioară sau ca-
ras. Tubing, wakeboarding, 
ski jet, parasailing sau boa-
ting sunt doar câteva din ac-
tivităţile disponibile pentru 
cei care preferă adrenalina.

Ce puteţi face  
în Delta Dunării
l Să trăiţi câteva zile într-
un ţinut sălbatic
l Să intraţi în contact di-
rect cu tradiţiile şi modul 
de viaţă al localnicilor 
l Să vă bucuraţi de bu-
catăria deltaică, apreci-
ată pentru varietatea şi 
delicatesele sale 
l Să descoperiţi tainele 
pescuitului alături de pro-
fesioniştii în domeniu
l puteţi privi toate 
minunăţiile deltei într-o 
croazieră cu ghid sau să 
închiriaţi propria ambar-
caţiune

Preţuri pentru un sejur de 7 zile

la o pensiune de trei marga-
rete, o cameră dublă dotată 
cu aer condiţionat, baie cu 
cabină de duş şi uscător de 
păr, televizor, cablu tv, telefon, 
frigider  şi mic dejun inclus, 
preţul este de aproximativ 
600 lei.
la o pensiune de patru mar-
garete care are aer condiţi-
onat, balcon, pişcină, loc de 
joacă pentru copii, grătar, 
terasă la dunăre şi în curte, 
acces la bărci şi spaţiu de pes-
cuit preţul este de aproxima-
tiv 800 lei.
la un hotel de trei stele, dotat 
cu camere cu vedere spre 

dunăre, bar, terasă, pişcină 
adulţi, pişcină copii, parc de 
relaxare, faleză de prome-
nadă, şalupe rapide pentru 
pescuit şi plimbare, ponton de 
acostare, rampă de lansare la 
apă a bărcilor şi parcare păzi-
tă, preţul este de aproximativ 
1000 lei.
Hotelul plutitor de patru 
stele are dotări în camere 
suplimentare: sistem home 
cinema, dVd, pc cu acces la 
internet şi flip-chart. Vă pune 
la dispoziţie excursii, sporturi 
nautice, spa, birdwatching, 
pescuit şi vânătoare. preţul 
este de aproximativ 1250 lei.
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CaIus seraCIn
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Pentru Ionuţ “John” Gre-
cu bicicleta nu este doar un 
mijloc de transport. Este o 
pasiune, un adevărat mod 
de trai. Îi place să se dea 
peste cap, să cutreiere mun-
ţii, să facă trickuri, să se ia 
la întrecere cu alţi ciclişti, 
dar mai ales să lucreze zi şi 
noapte la bijuteria sa. Într-
un cuvânt îi place să facă 
Downhill Mountain Biking, 
aşa cum este cunoscut pes-
te hotare sportul pe care-l 
practică. Nu-şi aduce aminte 
ca, în ultimii şapte ani de 
când foloseşte bicicleta ca 
un profesionist, să fi ratat 
vreun turneu de downhill 
din ţară, iar acum marea sa 
provocare e Megavalanche, 
una dintre cele mai impor-
tante competiţii de ciclism 
din lume la care va participa 
luna aceasta. 

megavalanche, Jocurile 
olimpice la ciclism

Concursul din zona Alpe 
D’Huez este considerat a fi 
cel mai important eveni-
ment de gen,  echivalentul 
Jocurilor Olimpice la Ci-
clism. Aici, tânărul de 28 de 
ani, primul român partici-
pant la acest eveniment, va 
avea parte de condiţii extre-
me. “Vom avea de coborât 
de la o altitudine de 3200 de 
metri printre gheţari, apoi 
doar pe stânci, apoi pe pie-
triş. Vom avea viteze mari, 
într-un cuvânt va fi ceva 
spectaculos, va fi adrena-
lină. Principalul obiectiv a 
fost să ajung la Megavalan-

che. Ştiu că va fi deosebit de 
greu, dar simt că pot intra 
în finală” spune Ionuţ. Pen-
tru a ajunge în finală, timi-
şoreanul trebuie să câştige 
manşa sa din care vor mai 
face parte alţi 199 de spor-
tivi din toate colţurile lumii. 
Pentru John este a doua 
mare competiţie din carieră 
după ce anul trecut a parti-
cipat la o etapă de downhill 
în Ungaria. Următoarea sa 

provocare va fi în Bulgaria 
la un Metrodownhill. 

“am băgat toţi banii  
în bicicletă”

Pasiunea pe două roţi a 
descoperit-o destul de târ-
ziu, pe la 12 ani, însă a fost 
de ajuns ca “microbul” să-i 
intre în sânge şi să nu se 
mai despartă de vehiculul 
său niciodată. Prima bicicle-
tă pe care a avut-o a fost una 

nemţească primită după ce 
l-a ajut pe un vecin să-şi con-
struiască o casă. De atunci, 
toţi banii pe care-i câştigă îi 
bagă în bicicletă. “Gândiţi-
vă că la fiecare competiţie 
la care merg trebuie să-mi 
adaptez bicicleta în funcţie 
de condiţiile meteorologice 
şi de condiţiile de teren pe 
care le întâlnim. Dotarea la 
o competiţie trece, de cele 
mai multe ori, de 2000 de 

euro. Pe scurt, ca să zic aşa, 
cele mai multe schimbări le 
fac la roata din spate şi la 
plăcuţele de frână. Bag bani 
foarte mulţi şi în cauciucuri, 
în cadru, chiar şi în şezut”, 
spune Ionuţ. 

adrenalină  
nu doar pe două roţi

Singurele momente în 
care renunţă la bicicletă, 
sunt acelea când chiar nu 

are ce face cu ea. John e al-
pinist utilitar şi se urcă pe 
blocurile din Timişoara pen-
tru a repara aparate de tele-
comunicaţii defecte. “Mun-
ca pe care o am mă face să 
stau şi câte patru ore căţărat 
pe blocuri înalte de zeci de 
metri. Şi totuşi de cele mai 
multe ori sunt epuizat, însă 
când văd bicicleta tot îmi 
mai găsesc timp să fac trick-
uri prin oraş”, spune Ionuţ.

PRIMĂRIE

Combaterea muştelor 
şi ţânţarilor. primăria 
continuă lucrările de 
combatere a muştelor şi 
ţânţarilor prin aplicarea 
de tratamente aeriene (cu 
elicopterul), concomitent 
cu tratamentele aplicate 
de la sol, pentru limitarea 
populaţiilor de ţânţari. Se 
precizează că, odată cu 
aplicarea tratamentelor pe 
domeniul public, o parte 
din insectele producătoare 
de disconfort, se retrag în 
zone „protejate“, subso-
luri umede sau inundate, 
anexe, casa scărilor sau 
acoperişurile imobilelor. 

DonaţII 

ajutoare pentru sinis-
traţi. persoanele care 
doresc să facă donaţii în 
bunuri materiale pentru 
sprijinirea sinistraţilor din 

moldova, se pot depla-
sa începând cu această 
săptămână, la depoul 
de troleibuze al ratt 
din zona dâmboviţa, str. 
Banatul nr. 4, programul 
de primire al donaţiilor 
fiind de luni până vineri, 
între orele 8-15. se donează 
îmbrăcăminte, încălţămin-
te, saltele, pături. alimen-
tele pot fi donate doar 
sub formă de conserve (în 
termen de valabilitate), 
cele perisabile nefiind 
admise. donaţii în bani se 
pot face în contul deschis 
de primăria municipiului 
timişoara la Brd gruope 
Societe generale Sucursala 
timişoara, cont în lei (ron) 
cu numărul ro54Br-
de360SV05914693600.

AQUATIM

scumpiri. tarifele pen-
tru serviciile de apă şi de 
canalizare prestate de 

aquatim Sa se vor modifi-
ca începand cu 1 iulie 2010. 
În timişoara aceste tarife 
(cu tVa inclus) vor fi de 
2,38 lei/mc pentru apă po-
tabilă şi 1,50 lei/mc pentru 
canalizare. modificarea 
tarifelor survine ca urmare 
a ordonanţei de urgenţă 
nr. 58/26.06.2010 pentru 
modificarea şi completarea 
legii nr. 571/2003 privind 
codul fiscal şi alte măsuri 
financiar-fiscale, care pre-
vede creşterea cotei tVa 
la 24%. tarifele fără tVa 
rămân neschimbate - 1,92 
lei/mc pentru apă potabilă 
şi 1,21 lei/mc pentru canali-
zare, în timişoara.

EcologIE

educaţie ecologică. În 
cadrul proiectului „trăim 
în bazinul carpaţi - dez-
voltarea atractivităţii 
pentru vizitatorii parcului 
zoologic Szeged şi grădinii 

zoologice timişoara“, se 
derulează în continuare 
activităţi de educaţie eco-
logică, pe tema protejării 
florei şi faunei aparţinând 
Bazinului carpaţi. pe par-
cursul derulării proiectului, 
în zilele de marţi şi până 
sâmbătă ale săptămânii, vi-
zitatorii grădinii zoologice 
beneficiază de serviciile de 
ghid, care asigură grupu-
rilor de vizitatori însoţirea 
şi prezentarea colecţiei 
de animale pe un traseu 
de vizitare, pe durata a 45 
de minute. Vizita cu ghid 
se realizează începând cu 
orele 11.00 şi până la orele 
13.00 şi de la orele 15.00 la 
orele 18.00, cu condiţia for-
mării unui grup de minim 
de 10 vizitatori. de aseme-
nea, vizitatorii au ocazia 
să obţină direct informaţii 
despre animalele, habitate-
le şi unele curiozităţi legate 
de animalele din grădina 
zoo.

pE scurt

puBlicitate

Mai merită să faci  
copii pe timp de criză?
CaIus seraCIn
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Timişorencele care şi-au do-
rit în 2010 să aibă copii trebuie 
să se gândească bine înainte. 
Creşterea unui moştenitor nu 
mai e, de la 1 iulie, o simplă 
formalitate. Nu din cauză că 
trebuie să-şi petreacă multă 
vreme alături de copil, ci pen-
tru că, din punct de vedere 
financiar, este aproape imposi-
bil să le mai ofere acestora con-
fortul necesar. Evident, criza a 
lovit şi la acest capitol… 

Bugetul unei familii  
scade cu minim 380 de lei

Dacă stăm şi calculăm ce 
bani mai primesc mamele ti-
mişorene de la 1 iulie 2010, se 
poate spune că România nu 
stimulează deloc natalitatea. 
Sau, de ce nu, se poate spune 
că familiile din clasa medie, 
dacă ţara noastră are aşa ceva, 
nu sunt încurajate să aducă pe 
lume bebeluşi. Sumele de bani 
care se dau mamelor s-au redus 
la doar două indemizaţi, din 
care una a fost tăiată cu 15 pro-
cente. Înainte de 1 iulie, fiecare 
mămică primea de la stat 230 
de lei indemizaţie pentru pri-
mii patru copii născuţi, alţi 150 
de lei - trusou o singură dată, 
precum şi o alocaţie de 200 lei 
pe lună timp de doi ani de zile, 
precum şi 85% din veniturile 
câştigate în ultimele 12 luni. 
“De la 1 iulie, o dată cu intra-
rea în vigoare a  Legii 118/2010 
cuantumul indemnizaţiei de 

creştere a copilului se va di-
minua cu 15 %. Dacă în urma 
acestei reduceri vor exista per-
soane a căror indemizaţie va fi 
sub 600 lei, atunci aceste per-
soane vor primi suma fixă de 
600 lei.  Tot în urma Legii 118 
se abrogă şi Legea 482/2006 
privind acordarea de trusouri 

pentru nou-născuţi, dar şi a 
alocaţiei pentru primii patru 
copii născuţi în fiecare familie. 
Practic va rămâne indeminaţia 
de creştere a copilului, precum 
şi acea alocaţie de 200 lei pen-
tru doi ani. După ce copilul 
împlineşte 2 ani, alocaţia va fi 
una de 42 de lei”, explică An-

drei Anca, directorul Agenţiei 
de Prestaţii Sociale Timiş.

Cât costă creşterea  
unui copil?

În astfel de condiţii e greu 
de crezut că o familie de tineri 
cu venituri medii din Româ-
nia îşi va mai permite încă un 

membru. De exem0lu, Bariu 
Camelia a renunţat la job pen-
tru a-şi creşte fetiţa, Patricia 
Andreea, de doar 7 luni, iar 
acum se gândeşte cu groază 
că va fi printre mămicile  care 
trebuie să se mulţumească cu 
doar cei 800 de lei asiguraţi 
de stat, bani pe care trebuie 
să-i drămuiască o lună pentru 
a-i asigura confortul minim 
fetiţei. “Aşa, la prima vedere, 
pare simplu să-ţi creşti copi-
lul. Dacă pui pe hârtie însă e 
foarte greu. Pentru scuteşte 
plătim peste un milion juma-
te pe lună. Alt million şi jumă-
tate dăm pe lapte praf. Hainu-
ţele trebuie schimbate tot la 3 
luni. Ajung la aproximativ 5-6 
milioane, că sunt foarte scum-
pe. Punem apoi fructele, iaurt, 
cărniţă, şerveţele, creme, şam-
pon, jucării, alte 3-4 milioane 
pe lună. Să nu mai zicem de 
medicamente. Dacă se îmbol-
năveşte copilul, medicamen-
tele sunt cel puţin 1 milion. 
Am uitat de vaccin. Fetiţa mea 
nu a făcut vaccinul care trebu-
ia la 4 luni pentru că statul nu 
a putut asigura stocul necesar 
tuturor copiilor. Primul vac-
cin l-am făcut şi l-am luat din 
farmacie cu 2,5 milioane de 
lei. Nu mai punem aici pătuţ, 
bicicletă, rotobil… Şi atunci 
statul vine şi-mi dă doar 8 
milioane…”, concluzionează 
tânăra mămică. 

Alexandra, David, Alessia - cele mai întâlnite prenume în ultimii 10 ani
CaIus seraCIn
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Ana, Gheorghe, Ion au 
fost numele cel mai des în-
tâlnite în urmă cu zece ani. 
În ultimii ani însă, acestea 
au devenit istorie, foarte 
puţini părinţi alegând să 
le mai dea acest prenume 
copiilor lor. Au fost imedi-
at înlocuite de Alexandru, 
Alexandra, David, Alessia, 
sau Alexia, dar şi de unele 
exotice ca Aryanna, Maya, 
Noemi,  Ruzmina, Damaris, 
Dara, Armina, Levi, Debora, 
Limira sau Tuscarora. Feno-
menul, spun specialiştii, e 
firesc:  în fiecare epocă sunt 
la modă o serie de prenume. 
Constanţa Ţecu, şefa Ser-

viciului de Stare Civilă din 
cadrul Primăriei Timişoara 
spune că moda numelor din 
telenovele s-a dus de prin 
2000 şi a fost imediat înlo-
cuită de alta: un nume mo-
dern plus un nume de sfânt. 
“Imediat după revoluţie a 
fost o adevărată nebunie 
cu numele puse după per-
sonajele din telenovele. Ne 
miram şi noi când vedeam 
ce nume îşi pot pune timi-
şorenii. S-a dus acea modă. 
Acum moda este ca fiecare 
copil să aibă două prenu-
me şi mai toţi părinţii aleg 
al doilea prenume să fie de 
sfânt”, explică  Constanţa 
Ţecu. Potrivit statisticilor, 
cele mai dese folosite nume 
în Timişoara rămân Alexan-

dra, respectiv Alexandru (în 
jur de 35%). Un rol impor-
tant în alegerea unui nume 
pentru copil îl au naşii de 
botez, dar şi religia sau lo-
cul unde locuiesc părinţii. 

“Avem foarte multe cazuri 
în care părinţii stau în stră-
inătate şi-şi adaptează nu-
mele după ţara respectivă. 
De aceea de cele mai multe 
ori veţi întâlni Alexander, 

Valentino sau Roberto”, mai 
spune Constanţa Ţecu.

muzica şi telenovele 
merg mână în mână  
cu prenumele copiilor

Când îşi aleg prenume-
le pentru viitorul copiilor 
lor timişorenii se inspiră 
foarte mult şi din cultura 
muzicală sau din filme. Al-
tfel se explică cum de au 
apărut în Timişoara nume 
ca Lajos - Guţă, Rihanna, 
Hannah, Armando, Kylie, 
Desiree, Alejandro, Alejan-
dra, Bobi, Lois Sefora, Jessi-
ca, Alicia sau Alberto. Când 
vine vorba de nume româ-
neşti transcrise în altă lim-
bă trebuie spus că Mihai a 
devenit de mult Michael, 

Nicolae s-a transformat în 
Nikolas sau Niku, Florian 
se scrie Floryan, Andrei e 
Andrew, iar Raul a luat o 
tentă franceză: Raoul.  

natalitatea a  
crescut constant

Numărul naşterilor înre-
gistrate în Timişoara este 
în creştere continuă. Astfel, 
dacă în 2005 s-au înregistrat 
la Serviciul de Stare Civi-
lă 5864 de naşteri, în doar 
4 ani, numărul naşterilor 
a crescut cu peste o mie: 
6923. De la începutul anu-
lui 2010 la Primărie au fost 
înregistraţi 3439 de nou năs-
cuţi, iar autorităţile cred că 
recordul de anul trecut va fi 
doborât în acest an.

Sorin Nico

Ionuţ Grecu este pasionat de bicicletă şi de Downhill Mountain Biking

Pentru Remus Ric

Apa caldă 
cu porţia!

Nu va mai curge apă caldă 
la robinete pe timpul nopţii! 
Şefii de la Colterm au decis să 
oprească furnizarea apei calde 
menajere în intervalul orar 
00:00 - 5:30, în fiecare noapte. 
Asta din cauza datoriilor pe 
care compania de termofica-
re le are la furnizorul de gaz. 
Potrivit directorului Colterm, 
Aurel Matei, datoriile sunt de 
86 de milioane de lei, iar pen-
tru a nu mai acumula alte da-
torii şi pentru a face economii 
raţionalizarea apei calde este 
singura soluţie viabilă.

Decizia Colterm, provoacă, 
pe lângă discomfortul dat de 
lipsa apei calde de pe timpul 
nopţii, încă o mare proble-
mă. Dimineaţa, când se reia 
furnizarea apei, la robinete 
curge apă rece o bună buca-
tă de timp. Partea proastă e 
faptul că apa rece care curge 
la început pe robinetul de apă 
caldă e contorizată şi, evident, 
plătită la preţul celei calde. În 
aceste condiţii, reprezentan-
ţii Federaţiei Asociaţiilor de 
Locatari Timişoara (FALT) îi 
sfătuieşte pe timişoreni să re-
fuze plata facturii, deoarece 
Colterm nu furnizează apa 
la parametri de temperatură 
stipulaţi în contractul semnat 
cu asociaţia de proprietari. În 
situaţia în care Colterm nu 
acceptă refuzul de plată, timi-
şorenii se pot adresa Oficiului 
pentru Protecţia Consumato-
rului şi pot chiar acţiona în ju-
decată compania de termofi-
care. La rândul lor, consilierii 
locali ai PDL Timiş au anunţat 
că vor oferi consultanţă juri-
dică gratuită celor care vor să 
dea în judecată furnizorul de 
apă caldă.

puBlicitate

Ionuţ Grecu, timişoreanul  
care trece cu bicicleta peste orice

sPrIjIn fInanCIar PenTru 
mămICI înaInTe de 1 IulIe 2010

sPrIjIn fInanCIar PenTru mămICI 
duPă 1 IulIe 2010

trusoul pentru nou născuţi (se acorda o 
singură dată) – 150 de lei

trusoul pentru nou născuţi – 0 lei

alocaţia pentru nou – născut (se acorda o 
singură dată) – 230 lei

alocaţia pentru nou – născut - 0 lei

alocaţia de stat pentru copii – 200 lei/lună alocaţia de stat pentru copii – 200 lei/lună

indemnizaţia pentru creşterea copilului de 
până la 2 ani – 85 %  din media veniturilor 
din ultimele 12 luni 

indemnizaţia pentru creşterea copilului de 
până la 2 ani – 70 % din media veniturilor din 
ultimele 12 luni

de la 1 iulie, cuantu-
mul indemnizaţiei 
de creştere a copi-
lului se va diminua 
cu 15 %.

andrei anca
directorul Agenţiei  

de Prestaţii Sociale Timiş
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Maradona

Viorel Screciu

expoziţii

party
Joi, 8 iuliE

HeAVen OuTDOOR CLuB: FeDDe Le GRAnD
VAn GRAPH K’Fe: TROPICAL SOunDCLASH
DuBLIn exPReSS PuB: DuBLIn HOuSe BAnD
ART CLuB: SPeCIAL PARTy

VinEri, 9 iuliE
FLORA: COnCeRT DOu COLOMPAR
SCOTTISH: BeST ReTRO PARTy In TOwn
ART CLuB ReTRO: STuDenT nIGHT

SâMbătă, 10 iulie
HeAVen STuDIO: DJ PeTe DIn MyKOnOS  
ReSTAuRAnT FLORA: DuO COLOMPAR
RIVeR DeCK: STeReO SuRFInG PARTy
CeLSO CLuB: SATuRDAy nIGHT FeVeR
700 COFFee & LOunGe: MuSIC COLOuRS
BunKeR: ReTRO PARTy Cu DJ ePOCS

DuMinică, 11 iulie
RIVeR DeCK: CLuB DeS BeLuGAS FeAT. 
BRenDA BOyKIn
VAn GRAPH K’Fe: BABILOnIA 
ART CLuB 700: AMBIenT PARTy
SeTuP: wARM uP

tiMiş: 
nanny mcPhee: marea înfruntare 
(joi-vineri: 11; 14; 16; 18; 20)

StuDio:
Ce-o fi cu soţii morgan? (16; 18; 20)

cineMa city:
saga amurg: eclipsa (vineri, luni-joi: 15; 
17,30; 20; 22,30; sâmbătă-duminică: 12,30; 
15; 17,30; 20; 22,30)
Prinţul Persiei: nisipurile timpului 
(vineri, luni-joi: 17,10;  19,30; 21,50; sâmbătă-
duminică: 12,30; 17,10;  19,30; 21,50)
Totul despre sex 2 (vineri-joi: 13,40; 
16,40)
Un cuplu mortal (vineri-joi: 15; 19,30; 
21,30)
nanny mcPhee: marea înfruntare 
(sâmbătă-duminică: 11,40)
Plan de rezervă (vineri, luni-joi: 15; 17,15; 
19,30; sâmbătă-duminică: 12,30; 15; 17,15; 
19,30)
Toy story 3 dublat (vineri-joi: 15)
Toy story 3 3d dublat (vineri, luni-joi: 
13,40; 15,50; sâmbătă-duminică: 11,20; 
13,40; 15,50)
Toy story 3 3d subtitrat (vineri, luni-joi: 
22,20; sâmbătă-duminică: 12,50; 22,20)  
echipa de şoc (vineri, luni-joi: 19,30; 22; 
sâmbătă-duminică: 11,15; 19,30; 22)
Marioneta (vineri-joi: 17; 21,40)
Predators – PremIeră (vineri-joi: 13,50; 
16,10; 18,20; 20,30; 22,40)
shrek pentru totdeauna 3d subtitrat 
– AVAnPReMIeRĂ (vineri-duminică: 20,20)
shrek pentru totdeauna 3d dublat – 
AVAnPReMIeRĂ (vineri-duminică: 18,20)

cinema

Shrek pentru totdeauna

horoscop

patrupEd

BErBEc
Legea intervine 
salvator în 
rezolvarea unor 
probleme cu 
care te confrunţi, 
dar ca să ajungi la un rezultat, e 
obligatoriu să urmezi întocmai 
regulile. Dacă te-ai abate de la 
drumul corect, te vei întoarce 
altădată din drum pentru a repara 
greşeala, deci mai bine faci totul 
ca la carte acum. 

taur
nu încerca să 
faci singur tot 
ce ai în plan. 
Singur nu dai 
randament, tot 

aşa cum nu poţi înţelege corect 
situaţia în care te afli, şi vei desco-
peri cât de important este să te 
sfătuieşti cu alţii, să vă completaţi 
reciproc şi să vă susţineţi în 
permanenţă. Dacă nu ai aliaţi, fă 
un efort să-i găseşti acum!

GEmEni
nu te baza pe 
informaţiile 
primite de la un 
coleg care ţi se 
bagă pe sub piele 
cu linguşeli şi ipocrizie. Ceea ce are 
de transmis nu te ajută deloc, mai 
mult te încurcă, pentru că îi este 
doar lui de folos. Influenţa sa poate 
fi nefastă, pentru că promite multe 
şi mărunte, dar într-o zi vei desco-
peri că a fost doar praf în ochi.

rac
este un moment 
capital pentru 
tine şi pentru 
mediul în care 
te afli, fie că e 

vorba de familie, de cuplu sau de 
colectivul de muncă. Poate veni o 
veste excepţională care va marca 
tot anul de acum înainte, tocmai 
de aceea trebuie să fii atent şi la 
propriile decizii, şi la condiţiile 
impuse de împrejurări. 

lEu
Trebuie să te 
întorci înapoi 
la primele 
etape ale unui 
proiect, pentru 
că descoperi  că ai scăpat ceva din 
vedere care acum este esenţial. 
Poate pui mâna din nou pe carte 
să-ţi aminteşti chestiuni teoretice, 
deoarece ai trecut printr-o astfel 
de experienţă cândva şi atunci ai 
rezolvat-o foarte bine.   

Fecioară
Veştile bombă îţi 
taie tot elanul. nu 
mai eşti în stare 
de nimic după 
o uşă trântită în 

nas, pentru că ţi-ai legat viitorul de 
rezultatele unui demers care acum, 
iată, ajunge într-un punct mort. 
există riscul unui eşec definitiv, fără 
să se mai poată repara ceva, de 
aceea nu strică să te gândeşti perma-
nent la un plan de rezervă. 

balanţă
Ai o şansă 
excelentă de afir-
mare, pentru că 
se iveşte o situaţie 
în care nimeni 
nu ştie ce trebuie făcut, dar soluţia 
optimă este la tine. Lasă modestia la 
o parte, pentru că eşti cel mai bun, 
ca atare acesta e momentul pentru a 
câşiga un premiu sau o notă maximă 
sau de a te propulsa direct în fruntea 
unei ierarhii. 

scorpion
Reuşeşti să-ţi 
menţii calmul 
chiar şi în cele 
mai zgomotoase 
spaţii, pentru că 

îţi impui să nu te laşi provocat de 
niciun impuls nefast din jur. e ca şi 
cum ai fi în vacanţă şi te comporţi 
de parcă nu ai vedea şi nu ai auzi 
nimic din ceea ce altădată te făcea 
să sari imediat în sus ca ars. Îi laşi 
pe alţii să se agite cât vor. 

Săgetător
unde te simţi 
tu cel mai bine 
dacă nu în spaţii 
aglomerate. 
Ceilalţi nu au de 
unde să afle despre realizările sau 
calităţile tale dacă nu ai povesti tu 
de ele, deci nu aştepta să te prez-
inte alţii! Fă-o singur! Vei câştiga 
simpatia şi admiraţia multora 
pentru felul tău special de a te 
purta şi de a relaţiona.

capricorn
Ai ocazia de 
a demonstra 
concret că ai 
dreptate şi că 
ceea ce spui se 

bazează pe informaţii solide şi pe 
experienţe probate pe pielea ta. 
nu îţi convine să vezi că unii pun 
la îndoială cunoştinţele tale, dar 
ambiţios cum eşti, nu te laşi până 
nu convingi pe toată lumea că 
adevărul e la tine.   

VărSător
Aştepţi cu suflet-
ul la gură un eve-
niment promis 
pentru perioada 
următoare, dar 
începi de pe acum să visezi frumos 
şi să-ţi imaginezi cum va fi. ai putea 
avea aşteptări prea mari şi vei 
fi dezamăgit. Investeşti pasiune 
şi emoţie în ceea ce se clădeşte 
sub ochii tăi şi îţi place ceea ce se 
întrevede deja la capăt. 

Peşti
Preocuparea 
ta principală 
este legată de 
viitorul profe-
sional. Poate 

te gândeşti să urmezi o etapă 
superioară în pregătirea ta 
profesională. Ceri sfaturi de la 
persoane cu mai multă experienţă 
de la care ai multe de învăţat, căci 
recunoşti că nu le ştii pe toate şi 
eşti în plină formare profesională. 

Câinele andaluz
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profitând de vacan-
ţă am planificat o tură 
prin europa, punctând 
vizitarea unor canise de 
referinţă în lumea retri-
verilor. Fiind în spania, 
nu am vrut să ratez vizi-
tarea oraşului fantastic 
Barcelona. am trecut 
prin forfota multicoloră 
a artiştilor de pe Rambla 
şi am ajuns în piaţa spa-
nia. până să ajung să vi-
zitez clădirile fantastice 
ale genialului architect 
Gaudi am fost prins în 
vâltoarea unui festival 
unic la Barcelona… zilele 
Harley davidson. parada 
motocicliştilor a fost un 
moment unic. Zelul meu 
de a căuta să fotografiez 
câini peste tot mi-a fost 
răsplătit în mod unic. am 
găsit un bulldog englez 
pictat pe rezervorul unui 
Harley. m-am bucurat de 
două ori, aveam şi câine-
le şi opera de artă în ora-
şul ştiinţifico-fantastic 
Barcelona. 

am luat contact cu 
doi crescători din spa-
nia. aşa am ajuns şi la 
pamplona în preziua în-
ceperilor fiestei în care 

se eliberează taurii pe 
străzile oraşului. Canisa 
Zanpanzar e deţinută de 
un pasionat crescător 
cu ochi de artist – paco, 
care e şi grafician pen-
tru Web design. am aflat 
că numele atât de sonor 
e preluat din denumirea 
populară dată colindăto-
rilor din munţii pirinei. Un 
zanpanazar e un personj 
costumat în piei miţoase, 
care are la brâu talange şi 
un fes medieval pe cap şi 
dansează pe străzi ca să 
aducă bucurie. asemăna-
rea cu un golden retrivier 
e frapantă, aşa că mi-am 
adus şi eu un zanpanzar 
acasă... o cheamă Zara şi 
deja aduce multă bucu-
rie. mă gândesc că recu-
perarea valorilor culturii 
populare e necesară şi 
în spaţiul nostru mioritic 
unde nume româneşti 
primesc doar canisele şi 
câinii din rasele autohto-
ne. Un falnic mioritic poa-
te purta cu fală numele 
de ,,piţărău“, dar ce te faci 
cu rasele englezeşti? iată 
că spaniolii au trecut sub 
jurisdicţia naţională rasa 
englezească şi au primit 
afixul Zanpanzar.

muzeul de artă - Palatul baroc: 
expoziţia-eveniment „rembrandt 
misticul - oglindit în gravura sa” în 
colaborare cu cabinetul de Stampe 
al Bibliotecii academiei române 
din Bucureşti cuprinzând o serie de 
autoportrete ale artistului, deschisă 
până la 30 iulie.

unversitatea de vest Timişoara: 
expoziţie de fotografie a studenţilor 
secţiei foto-Video anul i ai facultăţii 
de arte şi design, deschisă până la 30 
iulie.

Galeria Olteanu art: expoziţia de 
grup „arte Vizuale” a taberei de crea-
ţie de la Sasca montană.

Centrul Cultural francez: expoziţia 
de fotografie „culisele aeronauticii 
europene” semnată antoine gonin, 
deschisă până la 16 iulie. 

Infocentrul Turistic: dublă expo-
ziţie de carte şi pictură „Banatul şi 
promovarea turistică de altădată” 
cuprinzând lucrări ale pictorului 
Voirel coman, pliante şi broşuri ale 
staţiunilor româneşti etc, deschisă 
până la 20 iulie.

08.07
În 2000, Venus Williams 
devine prima jucătoare 
de tenis de culoare după 
anul 1957 (althea gibson) 
care cucereşte turneul de 
la Wimbledon, după ce o 
învinge pe compatrioata 
lindsay davenport.

09.07
În 2006, italia câştigă a 
18-a ediţie a campiona-
tului mondial de fotbal, 
învingând în finala de la 
Berlin franţa cu 5-3 după 
executarea loviturilor de 
departajare. 

10.07
În 1993, kenyanul Yobes 
ondieki devine primul 
atlet care termină cursa 
de 10.000 m în mai puţin 
de 27 minute (26:58.38).

11.07
În 1999, david coul-
thard se impune în 
grand prix-ul de la 
Silverstone. cursa a fost 
marcată de nefericitul 
accident al lui michael 
Schumacher, maşina sa 
oprindu-se în bariera de 
pneuri de pe marginea 
circuitului.
 
12.07
În 1998, franţa câştigă 
cupa mondială, trecând 
de Brazilia cu 3-0 în finala 
de pe Stade de france, în 
faţa a 80.000 spectatori. 
golgheterul turneului a 
fost croatul davor Suker, 
cu şase reuşite.

13.07
În 2004, fostul campion 
mondial la şah, Bobby 

fisher, este arestat pe 
aeroportul din tokyo, în 
timp ce încerca să fugă 
în filipine, el fiind dat în 
urmărire generală de fBi 
din 1992. Într-un recent 
interviu, referindu-se la 
evenimentele de la 11 sep-
tembrie, fisher a declarat 
că americanii ar trebui 
exterminaţi.

14.07
În 1952, are loc deschide-
rea celei de-a 15-a ediţie a 
Jocurilor olimpice, gazdă 
fiind capitala finlandei, 
Helsinki. la întrecere i-au 
parte 4.407 bărbaţi şi 518 
femei din 69 ţări. germa-
nia şi uniunea Sovietică 
participă pentru prima 
dată după încheierea 
celui de-al doilea război 
mondial.
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după ce te-ai luptat cu un dragon 
malefic, ai salvat o prinţesă frumoa-
să, dar şi regatul socrilor tăi, ce mai 
poţi tu să faci, ca un căpcăun ade-
vărat ce eşti? păi, dacă te cheamă 
Shrek, ce altceva, decât să ajungi un 
soţ cuminte şi devreme acasă. Shrek 
e ademenit să semneze un pact cu 
şmecherul şi alunecosul rumpel-
stiltskin. e aruncat, astfel, într-o 
versiune alternativă şi complet cu 
susul în jos a regatului far far away, 
unde căpcăunii sunt vânaţi, rumpel-
stiltskin este rege, iar Shrek şi fiona 
nu s-au întâlnit niciodată.

TITI varGa:

„campionatul mondial mi s-a 
părut slăbuţ. am văzut mul-
te echipe mari care au avut 
o formă slabă, care nu au 
jucat la potenţialul lor. păcat 
de argentina, pe care nu am 
văzut-o să joace cine ştie ce 
fotbal, franţa, care nu a ară-
tat nimic, la fel şi campioana 
«en titre» italia. cred că şi-a 
spus cuvântul şi oboseala 
acumulată de jucători, după 
un sezon lung, cu prea multe 
meciuri.
nu mă gândeam ca în se-
mifinale să ajungă trei na-
ţionale europene şi una 
sud-americană. fotbalul 
a evoluat mult, acum nu 
mai sunt diferenţele aşa de 
mari. chiar şi asiaticii au 
ajuns la un nivel ridicat.

mă gândesc că noul antrenor 
al lui poli ar putea să facă o 
treabă bună. Şi uhrin, care a 
stat o perioadă lungă, a făcut 
o echipă competitivă, bună. 
motivele pentru care a ple-
cat nu le cunosc, dar cred că, 
dacă rămânea, poli lua titlul.
nu va conta aşa mult even-
tuala despărţire de Bkp. din 
câte am auzit, am înţeles 
că în ultima perioadă la poli 
numai consiliul local şi pri-
măria au băgat bani. Se va 
găsi cineva să preia echipă, 
ar fi păcat să se întâmple al-
tfel. Bkp a făcut un lucru bun 
când a preluat clubul, căci 
fotbalul din timişoara era la 
pământ. dar, a fost o perioa-
dă, care a trecut, banii s-au 
cam dus. cerinţele sunt mari 
(campionat, cupă, cupe eu-
ropene), însă totul se rezumă 
la bani.”

deClaraţIa săPTămânII

Trebuie să recunosc că nu 
sunt un fan declarat al na-
ţionalei de fotbal a Germa-
niei. În acelaşi timp, nici nu 
mor de dragul Argentinei 
sau al Braziliei. Am spus, de 
la începutul acestui mon-
dial, că nu am cum să ştiu 
cine va lua trofeul, dar pot 
să presupun cine nu îl va 
lua. Am zis, din prima, că 
asta este echipa Argentinei. 
Mi-au sărit prietenii în cap 
şi mi-au dat o grămadă 
de contra-argumente care 
mai de care mai valabile. 
M-am tras puţin în apărare 
şi am servit singurul meu 
argument: ...Maradona. 
Omul ăsta poate face orice 
la echipa aia mai puţin 
treaba de antrenor. Aud că 
după înfrîngerea, ruşinoa-
să, cu Germania suporterii 
au cerut ca Maradona să 
rămână la cârma naţio-
nalei. Uite aşa se explică 
victoria europenilor. În timp 
ce nemţii au dat dovadă de 
disciplină, rigoare şi tena-
citate, sud-americanii s-au 
întrecut în circăreli. Direc-
torul circului... nimeni altul 
decât Maradona.
Mă uit la El Pibe şi parcă 
îl văd, peste nu mulţi ani, 
pe Mutu. Mă cam trece un 
fior la gândul că, inevitabil, 
Adiţă se va lăsa de jucat 
fotbal şi se va apuca de 
antrenorat.
Dacă tot am ajuns la fot-
balul nostru autohton, să 
ne uităm puţin şi în curtea 
poliştilor. Marian Iancu, su-
părat pe autorităţile locale 
din cauza banilor, anunţă 
că, în timp, intenţionează să 
se retragă. Nu ştiu ce să mai 
cred despre chestia asta. 
În principiu, nu consider 
că administraţia locală şi 
judeţeană ar trebui să dea 
bani unei firme private, fie 
ea şi fotbalistică, mai ales 
acum, în plină criză. Dar hai 
să zicem că dacă s-a votat 
e... OK. Totuşi, la ce sunt 
bune aceste presiuni? Parcă 
am mai auzit chestia asta şi 
altădată. Mă întreb cum ar 
trebui să împartă Oprescu 
banii la Steaua, Dinamo, 
Rapid şi Sportul? În rest, 
domnule Iancu toată stima 
pentru ceea ce aţi făcut la 
Poli cu toate că spuneţi pe 
la TV că nu vă simţiţi bine 
în Banat. Nici eu nu mă simt 
în largul meu când ajung în 
Bucureşti. Sunt lumi diferi-
te. Asta e!

www.Clearpassion.ro

IOan GOGOŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Dacă în numărul trecut 

vă propuneam o ierarhie a 
celor mai dureroase înfrân-
geri, de data aceasta vă pre-
zentăm un top al celor mai 
frumoase victorii ale “alb-vi-
oleţilor”.

1.Poli – Steaua 2-1 (1980, 
Cupa româniei)

A rămas cel mai im-
portant succes din istoria 
clubului căci el a fost încu-
nunat de cucerirea unui tro-
feu. Ajunsă pentru a doua 
oară în finala Cupei, Poli s-a 
impus în faţa Stelei, după 
prelungiri, chiar în capita-
lă. Ulterior, a mai disputat 
cinci finale, dar performan-
ţa nu a putut fi egalată. Con-
tra bucureştenilor, trupa lui 
Ion V.Ionescu a marcat prin 
Vişan şi Dan Păltinişanu.

2.Poli – Celtic Glasgow 
1-0 (1980, Cupa Cupelor)

Este considerată cea mai 
importantă victorie din cu-
pele europene a timişore-
nilor, care a consfinţit eli-
minarea unei deţinătoare a 
Cupei Campionilor. Învinşi 
la limită în Scoţia, bănăţe-
nii s-au revanşat în retur, 
când au fost susţinuţi de o 
asistenţă record: 50.000 de 
spectatori. Unicul gol al me-
ciului a purtat semnătura 
lui Dan Păltinişanu.

3.Poli – atletico madrid 
2-0 (1990, Cupa ueFa)

Atletico Madrid este o altă 
echipă cu renume care a fost 
eliminată de Poli. Chiar dacă 
în lotul ei se aflau celebrii Do-
nato, Futre şi Manolo, Atletico 
a fost surprinsă de o echipă ce 
nu mai evoluase în euro-cupe 
de aproape zece ani. Golurile 

lui Bungău şi Octavian Popes-
cu au fost extrem de impor-
tante în economia calificării, 
căci în manşa a doua ibericii 
s-au impus doar cu 1-0.

4.Poli – Dinamo 2-1 
(1987, campionat)

Partida din noiembrie 
1987 a rămas ca una dintre 
cele mai frumoase amintiri 
din duelurile cu rivala Dina-
mo. Aceasta a venit în Banat 
cu încrederea că timişorenii 
se vor da la o parte din calea 
ei. Jackie Ionescu a refuzat 
“blatul” şi a jucat la victorie, 
care a fost adusă de golurile 
lui Ilcu şi Titi Varga. Meciul 
s-a încheiat cu celebrele 
ameninţări ale lui Mircea 
Lucescu, care, din păcate, 
vor fi confirmate la finalul 
sezonului, Poli terminând 
pe o poziţie retrogradabilă.

5.Dinamo – Poli 1-4 
(2009, Cupa româniei)

Au trebuit să treacă 12 
ani până la sărbătorirea 

unui nou succes împotriva 
rivalei de moarte, după acel 
3-0 din 1997. Culmea, şi de 
data aceasta, s-a consemnat 
tot o diferenţă de trei goluri. 
Partida s-a disputat pe teren 
neutru, la Cluj, şi a fost la 
discreţia timişorenilor, go-
lurile lui Magera, Abiodun, 
Bucur şi Nibombe ducându-
i în finală.

6.Dinamo – Poli 1-2 
(2010, campionat)

Odată depăşit complexul 
“Dinamo”, victoriile directe 
ale timişorenilor au început 
să “curgă” pe bandă rulantă. 
În returul ultimului campi-
onat, golurile lui Goga şi 
Cociş au adus prima victo-
rie a lui Poli pe terenul lui 
Dinamo după 45 ani de aş-
teptare.

7.Poli – Politehnica iaşi 
9-1 (1995, campionat)

Dacă înaintea partidei la 
Timişoara a plouat torenţi-
al, în timpul jocului a fost 

rândul “alb-violeţilor” să se 
dezlănţuie, obţinând una 
dintre cele mai categorice 
victorii în prima ligă. Au în-
scris: Kovacs (3), Băban (3), 
Guşatu (2) şi Velcea.

8.rapid – Poli 0-3 (2005, 
campionat)

A fost prima mare victo-
rie a lui Poli de după prelu-
area clubului de către BkP. 
Nu doar diferenţa de scor a 
impresionat, ci şi prestaţia 
elevilor lui Cosmin Olăro-
iu, întărind ideea că, dacă 
preluarea s-ar fi realizat la 
începutul sezonului, Poli 
ar fi avut toate şansele să se 
bată la podium. În Giuleşti, 
golurile au fost înscrise de 
Coman (2) şi Băd. 

9.Tricotaje ineu – Poli 
2-11 (2003, Cupa  
româniei)

Este cel consistent succes 
al “alb-violeţilor” din Cupa 
României, obţinut în faza 

optimilor, în faţa uneia din-
tre revelaţiei acelei ediţii, 
Tricotaje fiind o diviziona-
ră secundă. Ca o adevărată 
echipă germană, Poli a mar-
cat de câte ori a avut ocazia, 
neavând milă de rivală. Ro-
meo Stancu, Irinel Voicu, 
Ciprian Prodan (4), Silvăşan 
(2), Porumboiu (autogol) şi 
Bălace (2) au fost autorii go-
lurilor.

10.Poli – FC Baia mare 
3-2 (2001, liga a 2-a)

Ne aflăm în perioada lui 
Zambon şi Marcel Iancu, 
care ar fi dorit ca Poli să 
piardă meciul în faţa unei 
candidate la promovare. 
S-au opus însă jucătorii, 
care au luptat admirabil, în 
condiţiile în care au înca-
sat şi două cartonaşe roşii. 
Golurile lui Caşolţan, Bratu 
şi Stoican au adus succesul 
care contribuit decisiv la 
promovarea în prima ligă 
a unei alte reprezentante a 
Timişoarei, UMT.

Cele mai frumoase amintiri

Echipa din 1980 care cucerea pentru prima dată, și singura, Cupa României, învingând Steaua în finală

duminică, 11 iulie 2010, de la ora 18, 
teatrul Studenţesc thespis aniver-
sează 45 de ani de existenţă, prilej de 
reunire a generaţiilor trupei din care, 
de-a lungul timpului, au făcut parte 
sute de oameni, care acum sunt 
răspândiţi pe toate continentele şi 
activează în toate domeniile. 
de la ora 20 se vizionează unul 
din spectacolele ultimei stagiuni 
thespis, „de-a v-aţi ascunselea”, în 
regia lui andrei duţeanu. aniver-
sarea are loc la casa de cultură a 
Studenţilor, studioul 202 „lelu Bihoi”.

teatrul naţional „mihai eminescu” 
din timişoara va prezenta, în această 
vară, primul proiect de teatru în aer 
liber. reprezentaţia spectacolului 
„romeo şi Julieta” îşi va aştepta 
publicul în data de 17 iulie, ora 22, în 
parcul civic (parcul din jurul Sălii 2). 
prin acest proiect, teatrul naţional 
timişoara intenţionează să exploa-
teze oportunitatea pe care teatrul şi 
oraşul şi-o oferă reciproc în favoarea 
spectatorilor – fideli sau ocazionali – 
care au şansa de a „trăi” teatrul altfel, 
nemediat.  
Spectacolul de rahim Burhan a avut 
premiera în 30 mai. În distribuţie: 
cătălin rusu, dianna praskot, ion ri-
zea, colin Buzoianu, Victor manovici, 
alexu reus, Benone Viziteu, georg 
peetz, paula maria fruntetti, romeo 
ioan, ana maria cojocaru, alina reus, 
ioan Strugari, marius lupoianu, 
adrian Jivan, nicolae pârvulescu, 
Valentina cotinschi, irene flamann 
catalina şi cristian Brătoiu.

45 de ani  
de Thespis

Romeo şi Julieta 
în Parcul Civic



8 - 14 iulie 2010, nr 10916 I D’ale CeTăŢii

Cel mai frumos mi-a vorbit 
despre Lugoj, Aristide Buho-
iu… Săptămâna trecută am 
fost la Lugoj şi cu mâhnire 
mi-am dat seama ca în 
cartea mea, despre Buhoiu 
n-am scris nimic. Şi am o 
mulţime de amintiri. La mine 
în casă, la loc de cinste, stă 
un crucifix pe care Buhoiu 
mi l-a dăruit cândva. Buhoiu 
s-a născut la Lugoj… Un oraş 
de vreo 40.000 de oameni 
în care s-au născut români 
faimoşi: Ion Vidu, Tiberiu 
Brediceanu, Bela Lugosi (ce-
lebrul actor care a jucat rolul 
lui Dracula), Filaret Barbu 
sau Victor Vladelamarina… 
Fireşte, şi mulţi alţii… Lavinia 
Miloşevici, de pildă.
Am fost uimit să întâlnesc 
la Lugoj un grup de oameni 
liniştiţi, calmi, a căror sin-
gură grijă e să-şi facă zilele 
frumoase. Afară era urgie, 
Diaconescu urma să fie elibe-
rat, pensii impozitate, salarii 
taiate, Boc ţinea conferinţe 
de presă, la Cotroceni era mi-
ting. Înuntru, la ei, era liniş-
te… N-am crezut că mai pot 
fi locuri liniştite în ţara asta… 
O galerie de artă, ProArt, cu 
tablouri pe pereţi, scaune şi 
canapele care te îndeamnă 
la taclale cuminţi.
Lansarea cărţii a fost, de 
fapt, o discuţie între prieteni 
care căutau liniştea. Nicio 
aluzie la mizeria din tabloi-
de, nicio vorbă despre pensii 
sau salarii tăiate, nimeni nu 
m-a întrebat nimic despre 
Dan Diaconescu. Veţi spune: 
„păi şi despre ce aţi vorbit” 
Liniştea întodeauna găseşte 
subiecte liniştite. Am vorbit 
despre cărţi, despre Lugoj, 
despre Banat. Am făcut 
poze împreună, am râs şi 
am glumit cu bunul simţ al 
bănăţeanului.
Apoi am plecat. Acasă am 
deschis televizorul: 16 % 
impozit pe pensii, Diacones-
cu declara că-şi face partid, 
Vlădescu era impacientat. 
M-a apucat dorul de Lugoj. 
Am închis televizorul, apoi şi 
laptopul. Sunt două „minuni 
tehnice” care, acum îmi dau 
seama, îmi fac mult rău… 
Îmi dezorganizează şi-mi 
panichează viaţa…
Căutaţi-vă un Lugoj. „Să ai un 
plop în care să te sui”, spunea 
Anda Călugăreanu. Care 
e Lugojul vostru? Îl aveţi? 
Căutaţi-l! Şi închideţi laptopul 
şi televizorul… Altfel vi se va 
părea viaţa... Ca la Lugoj…

Dan Negru

Ca la Lugoj

Duminică
11 IulIe

Nori de dimineaţă, 
temperaturi  
ridicate în timpul 
zilei.
Minima: 17° C
Maxima: 30° C

MIercurI
14 IulIe

Cer variabil, vant 
slab, înnorări 
trecătoare pe  
timpul nopţii.
Minima: 18° C
Maxima: 30° C

marţi
13 IulIe

Cerul va fi  
senin,  
vremea se  
încălzeşte uşor.
Minima: 17° C
Maxima: 31° C

lunI
12 IulIe

Vreme însorită,  
cerul va fi  
senin, vântul va  
sufla slab.
Minima: 17° C
Maxima: 30° C

Sâmbătă
10 IulIe

Vreme  
frumoasă,  
temperaturi în 
creştere.
Minima: 16° C
Maxima: 30° C

VInerI
9 IulIe

Vreme însorită,  
nori răzleţi, 
şanse minime de 
precipitaţii.
Minima: 13° C
Maxima: 28° C

JoI
8 IulIe

Vreme însorită şi 
caldă în prima parte 
a zilei, după-amiază 
ploi în averse.
Minima: 12° C
Maxima: 24° C

mEtEo

DăM De ştire DăM De ştire DăM De ştire DăM De ştire DăM De ştire

reţeta săptămânii

este o mâncare turcească 
dar de cel puţin  două, trei 
secole a intrat şi în reteţarele 
curţilor domneşti sau bo-
iereşti din Ţările române şi 
moldova. deşi foarte veche, 
este şi acum o mâncare foar-
te apreciată. 

inGredIenTe:
- 2 kg de vinete (cam cinci 
şase vinete medii)
- 2 cepe, 
- 2 morcovi, 
- o rădăcină de pătrunjel,
- o ţelină mică,
- 200 ml de ulei, 
- 1 kg de roşii,
- 2 căpăţâni de usturoi
- sare, piper, ţelină şi pătrun-
jel frunze

mOd de PreParare:
Vinetele se spală se despică 

pe lung fără a le tăia de tot. 
Se taie codiţa dar coaja nu 

se înlătură. Se clocotesc 
câteva minute în apă. Se 
scot, se desfac asemenea 
unei cărţi şi se lasă la scurs 
cu o greuate deasupra. 

ceapa se toacă mărunt. 
celelalte legume se taie 

julien sau se rad. Se călesc în 
ulei. usturoiul se taie în bucăţi mari. 

Vinetele se sărează pe interior, se 
adaugă usturoiul şi legumele şi se 
pun într-o tavă. la fel se procedeză 
cu legumele rămase. 
deasupr se toarnă roşiile date şi ele 
prin răzătoare. dacă doriţi ca mân-
carea să fie picantă puteţi adăuga 
şi un ardei iute tocat. tava acoprită 
cu folie de aluminiu se dă la cuptor, 
la foc mediu pentru două ore. la 
sfârşit se adaugă frunze de ţelină 
şi pătrunjel tocate. preparatul este 
mult mai gustos rece. 

imam  
baialdi

reţeta săptămânii vă este oferită de

Nu mai crede 
în portocaliu!

Bianca Jurca este foarte 
invidiată de colegii ei din 
partidul democrat-liberal. 
tinerii nu o văd cu ochi 
buni pe frumoasa fiică a 
şefei de la oficiul pentru 
imm-uri. totuşi, fiica lelicăi 
crişan s-a descurcat pe cont 
propriu şi şi-a deschis şi un 
salon dedicat femeilor. În 
paralel, merge la concursuri 
de miss şi face prezentări 
de modă. Şi-a alocat timp 
şi pentru o carieră politică, 
dar colegii invidioşi trebuie 
să ştie că pot sta liniştiţi o 
vreme. Bianca mărturiseşte 
pe contul ei de facebook 
că este dezamăgită de 
premierul emil Boc şi că nu 
va candida la nicio funcţie 
încă. „am alte priorităţi”, 
spune frumoasa brunetă la 
îndemnul unui prieten de a 
candida la preşedinţie.

Aurel Matei, „ultimul mohican” 

Aurel Matei, directorul ge-
neral al SC Colterm, vrea să 
fie ultimul care stinge lumina 
în instituţia pe care o condu-
ce şi care se află într-o situaţie 
financiară deplorabilă. Pro-
prietar al unui apartament 
de 75 metri pătraţi pe strada 
Lunei, Matei se plânge că este 
singurul din blocul său care 
a rămas racordat la sistemul 
centralizat de încălzire, veci-
nii săi, instalându-şi de mult 

centrale termice. Din această 
cauză are foarte mult de sufe-
rit, în special dimineaţa când 
trebuie să se spele fiind nevo-
it să aştepte până la zece mi-
nute până apa caldă ajunge la 
el la robinet. Este de urmărit 
cât va mai suporta Aurel Ma-
tei serviciile oferite de regia 
pe care el însuşi o conduce şi 
când va decide şi el să-şi insta-
leze în locuinţă o centrală pe 
gaz care să-i ofere apă caldă 
non - stop şi căldură la preţuri 
mai mici...Aurel Matei, directorul COLTERM

Sfaturile lui Matei către fermierii sârbi Dilema hamletiană şi Palatul Baroc
Bianca Jurca

Ştire super-adevărată,  
confirmat din „n” surse

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

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

Caravana recoltei, mani-
festare cu caracter agrar care 
a reunit fermieri sârbi şi ro-
mâni, l-a adus în prim-plan, 
pentru câteva minute, pe fos-
tul senator Viorel Matei. Pre-
şedintele Ligii Asociaţiilor Pro-
ducătorilor Agricoli a vrut să-i 
eclipseze pe secretarii de stat 
din cele două ţări, prezenţi 
la acţiune, şi a dat drumu’ 
unui “spici” pe care jurnaliştii 
sârbi îl vor ţine minte şi-l vor 
povesti chiar şi copiilor. După 
ce s-a pozat cu o imensă pită 
sârbească în braţe, Matei le-a 
dat câteva poveţe agricultori-
lor din ţara vecină. Mai exact, 
i-a învăţat cum să o trateze 
pe coana Europa, pentru ca 
aceasta să nu-i ia de fraieri... 
“Sfatul meu e să nu negociaţi 
în genunchi! Noi nu am ştiut 
să ne cerem drepturile şi iată 
unde am ajuns! Nu vă grăbiţi 

să intraţi în UE. Mai bine folo-
siţi-le banii de preaderare pen-
tru a vă dezvolta infrastructu-
ra agricolă şi apoi mai vedeţi”, 
a recomandat Matei sârbilor, 
stârnind zâmbete maliţioa-
se nici măcar ascunse. Şirul 
sfaturilor sale a fost întrerupt 
de secretarul de stat Milan 
Petrovic, care i-a atras atenţia 
că agricultura sârbă, alături de 
cea a cilienilor, sunt conside-
rate unele dintre cele mai per-
formante din lume, iar coana 
Europa nu poate să le dea ni-
mic altceva decât, eventual, 
“raţii” pentru eventualele ex-
porturi intracomunitare.

Una dintre clădirile de pa-
trimoniu din Timişoara cu cea 
mai lungă perioadă de restau-
rare este Palatul Baroc. Lucrări-
le au început imediat după Re-
voluţie şi au durat aproape un 
deceniu şi jumătate, perioadă 
în care Ministerul Culturii a tot 
“pompat” bani în consolidarea 
coloanelor, bolţilor şi arcade-
lor, refacerea faţadelor, dar şi 
reîmprospătarea culorilor de 
la picturile realizate prin me-
toda clar-obscurului. Lucrarea 
de la Timişoara ajunsese să fie 
considerată o adevărată “gau-
ră neagră” în bugetul Culturii 
naţionale, astfel că miniştrii au 
încercat tot felul de tertipuri 
pentru a stopa hemoragia de 
bani publici către locaţia de 
patrimoniu din Piaţa Unirii. 
Una dintre cele mai exotice 
încercări de lichidare a aces-
tei probleme l-a avut ca autor 

pe inconfundabilul actor Ion 
Caramitru, care a păstorit Mi-
nisterul Culturii în perioada 
1997 - 2000. Aflat într-o vizită 
privată la Timişoara, Hamletul 
teatrului românesc a recurs 
la metoda “too bee or not to 
bee” şi l-a chestionat, discret, 
pe un amic plin de bani dacă 
nu doreşte, pur şi simplu, să 
cumpere Palatul Baroc. Oferta 
a căzut ca un trăsnet pe capul 
miliardarului timişorean, care 
s-a gândit îndelung, a oftat ca 
după falimentul unei afaceri 
utopice, şi a refuzat să devină 
un client potenţial al vigilenţi-
lor procurori ai DNA...

Viorel Matei Ion Caramitru


