
Festivalul „Plai” înseamnă muzică, artă 
şi multiculturalitate, iar Muzeul Satului 
Bănăţean va deveni un teren de joacă 
interculturală în acest weekend, 10-12 
septembrie. Evenimentul este organizat 
de Asociaţia Culturală Sunet Ambianţă 
Timişoara” şi Casa de Cultură a Municipi-
ului Timişoara, în parteneriat cu Institutul 
Cultural Român şi Consiliul Judeţean Timiş. 
Multe alte instituţii s-au aliat proiectului de 
promovare a muzicii de calitate, fiecare 
contribuind cu câte puţin la munca celor 
60 de voluntari implicaţi în organizare. Anul 
acesta este unul aniversar pentru „Plai”, iar 
deviza sub care se va desfăşura cea de-a 
cincea ediţie este „Punţi, nu bariere”. Misia, 
Christoph Pepe Auer Group, Ara Dinkjian 
şi Trilok Gurtu sunt principalele nume care 
vor urca pe scena de la Muzeul Satului. 
Preţul biletelor la festival este de 40 lei 
pentru ziua de vineri, 10 septembrie; 45 
lei pentru ziua de sâmbătă, 11 septembrie. 
Duminică, intrarea este liberă, dacă deţii 
un bilet într-una din zilele anterioare. Preţul 
unui abonament este de 75 de lei. Puteţi 
cumpăra un abonament mai ieftin, de 60 
de lei, dacă mergeţi la “Plai” cu bicicleta.
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Deşi abia s-a termiant vara, iar în unele staţiuni de pe coasta Mediteranei, încă este sezon de vară, motoarele de căutare de pe siteurile agenţiilor de tu-rism sunt din ce în ce mai solicitate, în căutarea unei oferte avantajoase pentru această iarnă. Specialiştii declară că, într-adevăr, cele mai mici preţuri se obţin cu o rezervare făcută la în-ceput de sezon, până locu-rile nu devin limitate, sau la sfârşit, în funcţie de vre-me. Cele mai căutate desti-naţii sunt cele către pârtile de schi, dar nici locaţile exotice sau excursiile de weekend, nu sunt departe.
Vacanţele individuale la ski (cu transport propriu):

Versanţii înzăpeziţi, serviciile ireproşabile, pre-ţurile accesibile şi dotările ultramoderne sunt doar câteva din zecile de mo-tive pentru care Austria 

este destinaţia preferată a iubitorilor de schi; însă nici Slovacia, Italia, Franţa sau Elveţia nu sunt cu mult mai prejos, iar comparaţia cu România nici nu poate fi făcută. De exemplu, pen-tru un sejur de 8 zile, pen-tru două persoane în regiu-nea Steiermark în Austria, la o pensiune de două stele plus, cazarea porneşte de la 128 de euro de persoană, adică 16 euro pe noapte. Preţurile cresc în funcţie de destinaţie şi de confor-tul fiecăruia.

Destinaţii exotice:Cele mai căutate desti-naţii exotice sunt Republi-ca Dominicană, Maldive, Thailanda, Egipt şi Maroc. În general, plecările sunt din Budapesta sau Germa-nia, legatura din Timisoara cu aeroportul de plecare putand fi rezolvată tot prin cadrul agentiei de turism. Dacă preferaţi soarele şi căldura în loc de zăpadă, 

frig şi ski, de exemplu, pentru un sejur de 14 zile, în Republica Dominicana, la un hotel de patru stele, all inclusive, avion, trebu-ie să scoateţi din buzunar, aproximativ 1100 de euro de persoană.

Weekend-uri:
O altă metodă de rela-xare pentru cei care iubesc să călătorească, dar nu dispun de suficient timp pentru asta, o reprezintă excursiile de weekend. 

Acestea pot fi cu autoca-rul sau avionul, în funcţie de destinaţie şi durează de la una la patru zile. Ast-fel, pentru un weekend la Budapesta cu ghid pe tot parcursul excursiei, trans-port cu autocar omologat pentru curse externe şi o noapte de cazare la hotel de două sau trei stele, cu mic dejun, costă aproxima-tiv 59 de euro de persoană.Dacă preferaţi Praga, pentru 3 nopţi de cazare cu demipensiune, la hotel de trei stele chiar în Praga, transport cu autocar omo-logat pentru curse externe, plus ghid pe tot parcursul excursiei, trebuie să plătiţi aproximativ 165 de euro de persoană.
Alte destinaţii pen-tru acest tip de excursie sunt Viena, Veneţia sau Salzburg. Tot în această categorie intră şi Londra, Roma sau Barcelona, doar că transportul se face cu avionul.

Auto & Turism
Oferte turistice pentru iarnă

Original vs. 
aftermarket
   pagina 8-9

Pregătirea maşinii pentru iarnă

Autoturismele au nevo-ie de un tratament special pentru a trece cu bine de iarnă. Pentru ca dumnea-voastră să nu fiţi nevoiţi să aceţi o vizită costisitoare la service vă recomandăm să aveţi în vedere: un schimb de ulei, flitrul de ulei, fil-trul de motorină/benzină, eventual plăcuţe de rână. Trebuie să verificaţi bate-ria maşinii şi antigelul din instalaţia de răcire. Ideal este un drum până la ser-vice pentru a completa sau schimba antigelul, al cărui amestec trebuie realizat proesionist. Tot la service e bine să cereţi verificarea cu-relelor şi a urtunurilor.Pneurile de iarnă asigu-ră o bună traiectorie, sta-bilitate şi o aderanţă mai bună la rânare. Verificaţi ştergătoarele şi lichidul pentru curăţarea parbri-zului, care trebuie să fie unul care să nu îngheţe la temperaturi negative. La un plin de motorină este bine să puneţi un flacon de aditiv, care împiedică or-marea de cristale de ghea-

ţă în combustibil şi ajută la pornirea maşinii mai uşor, mai ales în condiţii de ger. Lopata, lanţurile, săculeţii cu nisip şi un cablu de trac-tare nu trebuie să lipsească din portbagajul unei ma-şini pregătite să dea piept cu iarna. Totuşi, e biine să luaţi cu dumneavoastră la 

drumuri lungi şi o trusă de urgenţă, care să conţină o lanternă, cabluri pentru ali-mentarea bateriei, o perie pentru zăpadă, răzuitoare pentru gheaţă şi o pătură, pentru eventualitatea în care veţi rămâne, totuşi în-zăpeziţi.

La un plin de motorină este bine să puneţi un flacon de aditiv, care împiedică formarea de cris-tale de gheaţă în combustibil.

AUTO UTIL

Israel, 495 euro de persoană şi 150 lei  7 nopţi/8 zile, trans-port cu avionul plus autocar de lux în Israel Cazare la hotel 3* în Ti-berias (3 nopti),  hotel 4* în Betlehem (2 nopţi), hotel 4* în Ierusalim (2 nopţi) Demipensiune Intrări la toate obiectivele cu excepţia opţionalelor Transeruri şi excursii conorm programului Ghid israelian licenţiat, vorbitor de limba română, pe toată 

durata programului.* Preţul nu include taxe de ae-roport, securitate, transfer (165 euro), bacşişul de 30 de euro, care se colectează la plecarea din Bucureşti, băuturile la cină, transferul la Bucureşti şi asigura-rea medicală.

Costa Brava, de la 220 euro de persoană 7 nopţi de cazare în Costa Brava-Maresme, la hotel de patru stele  Pensiune completă, plus băutură (apă, vin) Transer aeroport – hotel – aeroport (Shuttle service) Excursie la Barce-lona
 Seara Flamenco Show (cu băuturi)

*Tariful nu include biletul de avion, dar se poate achiziţiona cu aproximativ 150 de euro de persoană!

ISRAEL

COSTA  BRAVA

THAILANDA

INSULELE MALDIVE

BARCELONA

Tenerife trezeşte atracţia vulcanică a insulelor
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Eugen  
Manole

N-am auzit de  
vreo curvă care  

să fi intrat în  
insolvenţă. 4

la „Plai” se creează  
punţi, nu bariere

Tentativa prinţului Paul lambrino 
de a intra în posesia fostelor 
proprietăţi regale de la Banloc a 
fost blocată de Tribunalul Timiş

Anchetă - pagina 5
pag 2-3

CiPrian voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

În ultimii 3 ani, primăria 
şi consiliul judeţean au „pom-
pat” în Poli aproape 10 mili-
oane de euro. Nu ştiu dacă 
e mult sau puţin... Ştiu, în 
schimb, că Timişoara are pes-

te 300 de mii de locuitori, din-
tre care, pe stadion nu merg 
nici 10 la sută. Ştiu că, edilii 
se plâng, mereu, că nu au 
bani pentru drumuri, parcuri, 
parcări sau, mai nou, pentru 
a acorda subvenţii pentru în-
călzire. Cu toate acestea, pri-
măria, de exemplu, din 2008 

până acum, a alocat, din bani 
publici - proveniţi din taxe şi 
impozite, adica din banii noş-
tri, pe care i-am plătit pentru 
ca administraţia locală să-i 
folosească la cele enumerate 
mai sus – nu mai puţin de 6 
milioane de euro pentru fi-
nanţarea echipei de fotbal 

Poli Timişoara. În plus, potri-
vit unui denunţ penal îndrep-
tat împotriva tuturor consili-
erilor locali şi  a executivului 
primăriei, denunţ despre care 
vom discuta pe larg în pagi-
nile doi-trei, această sumă a 
fost livrată echipei lui Iancu, 
ilegal.

Oferte turistice  
pentru iarnă. 7 
Original vs. aftermarket. 8-9
Tenerife trezeşte atracţia  
vulcanică a insulelor. 10
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Banii de la drumuri  
şi parcuri merg la Poli

Adam Crăciunescu, Nicolae Robu, Adrian Orza şi Marian Iancu, cei care folosesc banii publici pentru finanţarea unei echipe fără rezultate

sPort
Experimente cu  
tinerii Timişoarei
alexandru popovici   
a fost trimis la Buftea,  
la Buzău şi la Urziceni
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Pe timpurile „de dinainte” circula 
o glumă: La întrebarea unei dele-
gaţii străine, cum rezolvă Româ-
nia problemele de aprovizionare, 
conducerea ţării ar fi spus că e 
simplu. „Duci totul în Capitală şi 
de-acolo se descurcă ei”. Vremuri-
le „centralismului democratic” au 
apus. Teama de centru şi inamici-
ţia faţă de acesta însă, nu. Aşa că 
toţi încearcă să fie „la centru”. Nu 
prin migrare – căci bănăţeanul 
moare departe de casă. Ci prin 
multiplicarea de centre. Aşa, să ne 
avem fiecare centrul nostru. Şi nu 
numai noi. În toată ţara e la fel. 
Dar ce să ne frământe pe noi pro-
blema altora, când o avem pe a 
noastră? Suflecăm mânecile şi ne 
punem pe treabă. În 1989 aveam 
în administraţie, strict organiza-
toric, două municipii, patru oraşe 
şi 66 de comune, căci zece au fost 
desfiinţate în acel an prin lege, pe 
considerente economice. În ianu-
arie 1990 printre primele măsuri 
luate s-a aflat cea de anulare a 
desfiinţării şi de revenire la 82 de 
unităţi administrativ-teritoriale. 
Se ştia că este necesară o reformă 
şi propunerile au început să 
curgă: să se revină la contururile 
judeţelor din perioada interbelică. 
Dimpotrivă, să se facă regiuni mai 
mari. Să facem macro-regiuni „pe 
hârtie” dar să nu se schimbe ni-
mic în teritoriu. Ba să se schimbe. 
Neputând urma exemplul Polo-
niei (care a avut mai mult curaj şi 
determinare în reforma adminis-
trativ-teritorială), ne-am ocupat 
de unităţile mici. Am ajuns, fără 
o justificare economică sinceră, 
să avem în Timiş două municipii, 
opt oraşe şi 89 de comune. Asta 
în condiţiile în care populaţia a 
scăzut, iar forţa economică a loca-
lităţilor rurale nu se poate spune 
că a crescut spectaculos. S-a 
multiplicat numărul bugetarilor 
care deservesc administraţia, s-au 
reaşezat (în ani mulţi şi cu nego-
cieri la sânge) hotare de demar-
caţie. Administrarea n-a devenit 
– în destule cazuri - mai eficientă 
sau „mai aproape de cetăţean” 
(slogan ultra-iubit de politicieni.) 
Doar mai multă. Şi noile centre 
descoperă cât de greu este să 
negociezi buget, să colectezi taxe, 
să serveşti interesele comunităţii. 
Procesul nu s-a încheiat. Noi şi noi 
sate încearcă să devină comune, 
trăind cu suspiciunea că centrul 
actual stă pe sacul de bani şi nu 
se îndure decât să lase firimituri 
către ceilalţi. În realitate, sacul bu-
getar este sleit. Oricât ai împărţi, 
nu este mare lucru. Sentimentali, 
lipsiţi de pragmatism şi incapabili 
de previziuni măcar pe termen 
mediu, perpetuăm iluzia că 
politica financiară este proastă 
doar din cauza distribuţiei, nu din 
cauza incapacităţii de a genera 
noi surse de venit şi de a dezvolta, 
cu adevărat, comunităţile în care 
trăim.

Frenezia  
reorganizărilor

Mariana Cernicova
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Criza economică tot mai 
accentuată, cu grave neajun-
suri financiare în spitale, şco-
li sau instituţii de protecţie 
socială, a readus în discuţia 
publică o hotărâre de Consi-
liu Local care scoate, anual, 
peste 2 milioane de euro din 
buzunarele timişorenilor şi-i 
bagă în conturile unei firme 
private. Este vorba despre 
Hotărârea nr. 127/20.03.2008 
privind asocierea dintre Muni-
cipiul Timişoara şi FC Politeh-
nica 1921 Ştiinţa Timişoara & 
Invest SA, care instituie, pe o 
perioadă de trei ani, obligaţia 
timişorenilor de a finanţa din 
impozite şi taxe echipa de fot-
bal Poli Timişoara cu suma de 
9.000.000 de lei. Deşi un ase-
menea proiect de HCL, care 
angajează bugetul local cu 
aproape 7 milioane de euro,  
ar fi trebuit să fie precedat de o 
amplă dezbatere publică, edi-
lii Timişoarei au trecut rapid 
peste această obligaţie şi au 
bifat-o doar în trecere, laolal-
tă cu alte proiecte, strecurând 
proeictul în plenul Consiliului 
Local în mod aproape discre-

ţionar. Dacă obligaţiile uneia 
dintre părţi, respectiv cele ale 
Municipiului Timişoara, au 
fost respectate în ultimii doi 
ani, nu acelaşi lucru s-ar putea 
spune şi despre firma patro-
nată de investitorul Marian 
Iancu. Deşi la punctul 5 din 
contractul de asociere scrie 
negru pe alb ca SC Politehni-
ca 1921 Ştiinţa Timişoara să 
organizeze anual o competi-
ţie internaţională de fotbal 
dotată cu Cupa Municipiului 
Timişoara, acest lucru nu prea 
s-a întâmplat, aşa cum au ră-
mas în stand by obligaţiile de 
a acorda bilete la jumătate de 
preţ, la meciurile susţinute de 
Poli acasă, elevilor peste 14 
ani şi studenţilor, de a acorda 
acces gratuit la partidele de 
fotbal copiilor sub 14 ani, ve-
teranilor de război şi persoa-
nelor cu handicap, de a pro-
mova imaginea Municipiului 
Timişoara şi a Consiliului 
Local prin inscripţionare pe 
tricouri şi, cea mai importan-
tă, punerea la dispoziţia Servi-
ciului Audit Public Intern din 
cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara a tuturor documen-
telor legate de sumele alocate 
de consiliul local.

„această operaţiune  
este o sponsorizare mas-
cată!”

În urmă cu trei luni, re-
spectiv în data de 20 mai 
2010, la sediul central al Di-
recţiei Naţionale Anticorupţie 
a fost depus un denunţ penal 
care a bulversat, oarecum, in-
edita colaborare fiscală dintre 
Municipiul Timişoara şi firme-
le lui Marian Iancu. Avocata 
Carmen Obârşanu, în calitate 
de contribuabil din a cărui 
bani este finanţată echipa de 
fotbal, a cerut procurorilor 

anticorupţie să cerceteze 15 
consilieri locali, dar şi pe pri-
marul Gheorghe Ciuhandu şi 
pe secretarul Ioan Cojocari, 
sub aspectul săvârşirii infrac-
ţiunii de abuz în serviciu con-
tra intereselor persoanelor. În 
argumentarea cererii, fosta 
judecătoare de la Judecătoria 
Timişoara a precizat că mem-
brii Consiliului Local au votat 
iniţiativa primarului şi secre-
tarului de a acorda din buge-
tul local, „deja sărăcit”, suma 
de 9.000.000 de lei SC Fotbal 
Club Timişoara, cu titlul de 

sponsorizare, în baza unui 
presupus contract de asocie-
re dintre consiliul local şi re-
spectiva societate comercială. 
„Astfel, consilierii municipali 
au votat în anul 2008 hotărâ-
rea nr. 127/2008, modificată 
prin hotărârea 177/2008, în 
care au convenit cu SC Poli-
tehnica 1921 Ştiinţa Timişoa-
ra & Invest SA ca pe termen 
de 3 ani, respectiv 2008 – 
2010, să plătească acesteia din 
urmă anual din bugetul local 
câte 2.500.000 de euro pen-
tru <promovarea sportului>. 

Această hotărâre de consiliu 
local se pare că nu a avut viza 
responsabilului cu resursele fi-
nanciare ale autorităţii locale 
de la acea vreme (Bodo), care 
sesizând ilegalitatea actului a 
refuzat să-l semneze. Secreta-
rul Consiliului Local, Cojocari 
Ioan, deşi avea cunoştinţă că 
potrivit art. 44 din legea ad-
ministraţiei publice locale le-
galitatea actului administrativ 
presupunea viza anticipată a 
şefului serviciului de resort, 
totuşi a încălcat această nor-
mă imperativă a legii cu bună 

DNA anchetează sponsorizarea echipei 
de fotbal FC timişoara din bani publici

ştiinţă”, spune Carmen 
Obârşanu în denunţul penal, 
cu precizarea că asocierea în 
participaţiune, conform art. 
251 din Legea administraţiei 
publice locale, presupune ca 
un comerciant sau o societa-
te comercială să acorde unei 
persoane o participaţiune 
atât la beneficii, cât şi la pier-
deri, ceea ce nu se întâmplă 
în cazul asocierii care are ca 
obiectiv finanţarea echipei 
de fotbal Poli. Aici, benefi-
ciile sunt exclusiv ale socie-
tăţii comerciale private. În 
aceeaşi petiţie, reclamanta 
face o analiză „la rece” a fir-
mei prin intermediul căreia 
Marian Iancu încasează anu-
al 2,5 milioane de euro din 
bugetul Timişoarei. „În ceea 
ce priveşte situaţia societăţii 
comerciale care beneficiază 
de această sponsorizare mas-
cată, arăt că iniţial a fost de-
numită FC Politehnica 1921 
Ştiinţa Timişoara & Invest 
SA pentru ca după anul 2008 
să capete denumirea de SC 
Fotbal Club SA, dar sub pa-
tronajul aceloraşi acţionari: 
Marian Alexandru Iancu, 
Roşianu Emil şi Mărgărit 
Constantin, FCU Politehnica 
Timişoara, VGB Invest SA, 
Balkan Petroleum SA şi BKP 
Management & Invest Gro-

up SA. Aceştia au constituit 
un SA de tip închis cu un 
număr de 6.228.679 acţiuni, 
din care persoanele fizice au 
doar câte 371 de acţiuni fie-
care şi o cotă de participare 
la beneficii de 0,0059%. Este 
evident că aceste persoane 
anticipau că societatea nu 
va avea niciodată vreun be-
neficiu, după cum în anul 
2008 s-a declarat o cifră de 
afaceri de 12.834.673 lei şi 
pierderi de 20.407.288 lei. 
În realitate, această operaţi-
une desfăşurată de Consiliul 
Local Timişoara şi societa-
tea comercială privată este 
pur şi simplu o operaţiune 
de sponsorizare din fonduri 
publice a unei societăţi co-
merciale private, act interzis 
de legea sponsorizării”. Con-
form Legii nr. 32/1994 pri-
vind sponsorizarea, articolul 
3, “instituţiile şi autorităţile 
publice nu pot efectua activi-
tăţi de sponsorizare având ca 
beneficiari persoane fizice şi 
asociaţii familiale, precum şi 
societăţi comerciale cu capi-
tal privat”.

„Câţi bani au fost  
fraudaţi din  
fonduri publice?”

Cele sesizate de avoca-
ta Carmen Obârşanu fac 

obiectul dosarului 171/
VIII/1/2010, conexat la do-
sarul 93/P/2010, aflat la 
DNA Timişoara şi este in-
strumentat de procurorul 
Ciprian Dorobanţu. „Am 
făcut această plângere în 
calitate de plătitor de taxe, 
contestând nu numai le-
galitatea acestui HCL, ci şi 
oportunitatea acestuia, în 
condiţiile în care oamenii 
din puţinul lor îşi plătesc 
taxele şi impozitele, iar cei 
care sunt puşi să le proteje-
ze interesele în CLT aruncă 
sume imense în conturi 
private. Eu aştept ca pro-
curorii să descopere cine 
le-a cerut acestor conslieri 
să voteze pentru asociere, 
mai cu seamă că nu a fost 
organizată o dezbatere pu-
blică serioasă pe această 
temă, câţi bani au fost fra-
udaţi din fonduri publice, 
recuperarea prejudiciilor 
aduse comunităţii şi trage-
rea la răspundere penală a 
celor vinovaţi. Mi se pare 
ciudat că până acum nu s-a 
făcut nimic în acest dosar, 
iar Curtea de Conturi în loc 
să declanşeze un control te-
meinic, s-a antepronunţat 
că această asociere este una 
cât se poate de legală. La fel 
de ciudat mi se pare faptul 

Adrian Orza,  
viceprimar PNŢCD

„Banii despre care se 
vorbeştea în acea plângere 
ajung în conturile clubului 
Poli Timişoara. Sunt bani 
daţi pe legea sportului, veri-
ficaţi de Curtea de Conturi, 
totul este în regulă din punc-
tul meu de vedere. Plângeri 
la DNA şi la orice alte institu-
ţii oricine poate să facă. Este 
oricum un sport naţional să 
faci plângeri. Voi milita pen-
tru susţinerea sportului de 
performanţă, pe baza legii, 
atâta timp cât mediul privat 
a dispărut din sport.”

Ciprian Jichici, 
consilier local PDL

“Rămân fidel deciziei de 
atunci şi acum consider că 
a fost un lucru bun. În con-
diţiile actuale însă, trebuie 
să regândim colaborarea 
cu clubul. Sunt de acord şi 
acum cu susţinerea financia-
ră, pentru că este o emblemă 
pentru oraş, dar regândită şi 
recalibrată pe calităţile eco-
nomice de acum. La nivel de 
municipalitate, eu cred că 
trebuie să sprijinim şi alte 
sporturi. Avem şahişti, mo-
tociclişti, care au avut rezul-
tate pe care Poli nu le-a avut 
niciodată, cupe, premii.”

marian iancu:

„Acest subiect este unul 
mult prea mic, mult prea 
neînsemnat să comentez 
eu ce tâmpenii spune un 
om care nu este informat. 
Să ştiţi că şi noi putem face 
plângeri împotriva oricărei 
persoane care încearcă 
să ne denigreze. Să faci o 
plângere penală împotriva 
cuiva fără să cunoşti anu-
mite lucruri nu face altceva 
decât să ne denigreze ima-
ginea. Este pur şi simplu o 
răutate. Îi rog pe cei de la 
DNA să facă ce au făcut şi 

cei de la Curtea de Conturi. 
Banii pe care-i primim sunt 
în baza legii sporturului. 
Dânsa (n.r Carmen Obâr-
şanu) nu înţelege despre 
ce este vorba, probabil nu 
are datele, dar le va primi 
după ce cei de la DNA vor 
face controlul. Pe noi ne 
controlează Fiscul, Garda 
Financiară, statul, ne sub-
ordonăm legii sportului. 
La câte controale suntem 
noi supuşi, nu am nici cea 
mai mică teamă cu privire 
la această plângere la DNA. 

Ce se întâmplă împotriva 
noastră la Timişoara este 
de neînţeles, de neconce-
put pentru un investitor în 
zona de vest. Din nefericire, 
echipa aceasta are foarte 

mulţi duşmani la Timişoa-
ra. Ceea ce nu înţeleg eu 
este de ce aceşti oameni 
care vor să facă rău echi-
pei nu vin public să spu-
nă, să se arate. Se ascund 
în spatele unor plângeri la 
DNA, la Curtea de Conturi, 
la Fisc şi mai ştiu eu pe 
unde. Toţi cei care vor 
să ne distrugă să vină să 
spună: Nu avem nevoie 
de fotbal la Timişoara, nu 
eşti binevenit la Timişoa-
ra, pleacă. Eu zic că aşa ar 
fi mult mai ok...”

Sorin Grindeanu, viceprimar PSD
„Justiţia trebuie să-şi 

spună punctul de vedere nu 
eu. Din partea mea suma 
acordă clubului Poli este 
mult prea mare. Trebuie să 
stabilim foarte clar ceea ce 
considerăm noi performan-
ţă şi cum o vom premia. În 
această toamnă probabil 
se va întâmpla acest lucru 
când se va rediscuta acordul 
cu clubul Poli Timişoara.”

Ovidu Ciuhandu, consilier local PDL
„Orice proiect de hotărâ-

re local ajunge în plen după 
ce primeşte viza juridică a 
celor din Primăria Timişoa-
ra. Când un proiect are viza 
respectvivă, înseamnă că 
este valabil şi ne apară de 
următoarele probleme ce 
pot apărea. Din câte ţin eu 
minte a avut viza juridicu-
lui şi la vremea respectivă, 
domnul  Cojocari a susţinut 

proiectul şi a spus că e per-
fect legal. Eu pot să spun 
că noi am votat un proiect 
de asociere, aşa cum am 
votat şi alte asocieri cu 
alte cluburi din Timişoara. 
Având în vedere că bugetul 
Timişoarei nu mai suportă 
sumele care au fost până 
acum alocate, probabil că 
nu se vor mai vota astfel de 
sume.”

că s-a ridicat sechestrul de 
pe conturile societăţii lui 
Marian Iancu la o dată când 
se ştia că UEFA urmează 
să vireze în conturile aces-
teia suma de 1,5 milioane 
de euro. Deci, înainte de 
intrarea banilor se ridică 
sechestrul de pe conturi, ca 
banii să poată fi ridicaţi de 
conducătorii de la Poli şi nu 
executaţi silit de autorităţi-
le fiscale ale statului”, ne-a 
declarat Carmen Obârşanu.

marian iancu deţine 
personal 0,0059%  
din acţiunile clubului

Potrivit actelor de la Ofi-
ciul Registrului Comerţului, 
firma Fotbal Club Timişoara 
SA, cu sediul în b-dul Regele 
Ferdinand nr. 2, are un ca-
pital subscris de 62.286.790, 
vărsat integral, şi 6.228.679 
de acţiuni nominative. Va-
loarea unei acţiuni este de 10 
lei. Numărul mediu de sala-
riaţi este de 57. Acţionariatul 
este format din Iancu Ale-
xandru Marian, care îndepli-
neşte funcţia de preşedinte 
şi a adus un aport de capital 
de 3710 lei, Roşianu Emil, vi-
cepreşedinte - 3710 lei, Măr-
gărit Constantin – 3710 lei, 
FCU Politehnica Timişoara 
– 17.579.065 lei, VGB Invest 
SA – 22.290.080 lei, Balkan 
Petroleum SA – 10954200 
lei, BKP Management & In-
vest Group SA – 11.448.600. 
Chivorchian Haic Gheorghe 
nu este acţionar, însă deţine 
calitatea de director general 
unic. Din staff-ul FC Timişoa-
ra SA, la data înfiinţării, mai 
faceau parte Schein Tadeus, 
Staicu Florenţiu, Mărgărit 
Constantin, Negrei Ioan şi 
Boiţ Trăpcea Viorel. Conform 
bilanţului pe anul 2008, cifra 
de afaceri a firmei a fost de 
12.834.673 lei, profitul 0 lei, 
iar pierderile de 20.407.288 
lei.

Politicienii cred că focul din tribune, întreţinut cu bani publici, se transformă în voturi în anii electorali
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Tentativa prinţului Paul 
Lambrino, fratele nelegitim 
al Regelui Mihai, de a recu-
pera fostele domenii regale 
de la Banloc a fost blocată 
de Tribunalul Timiş, care a 
respins recursul prinţului 
în dosarul 5335/30/2008. 
Iniţial, Judecătoria Deta a 
soluţionat cererea de re-
vendicare a fostelor imobile 
regale de pe raza localităţii 
Banloc - depusă în instan-
ţă, în iunie 2008, de avoca-
ţii casei de avocatură Ţuca 
Zbârcea şi Asociaţii din Bu-
cureşti - printr-o sentinţă 
defavorabilă fiului regelui 
Carol al II-lea. Alteţa sa re-
gală Paul Philippe al Româ-
niei chemase în judecată 
Comisia Judeţeană pentru 
stabilirea dreptului de pro-
prietate asupra terenurilor 
din Timiş, Comisia locală 
pentru stabilirea drepturi-
lor de proprietate asupra 
terenurilor din Banloc şi 
Direcţia Silvică a Judeţului 
Timiş, solicitând instanţei 
retrocedarea a 37,5% din 
fostele proprietăţi regale. 
Mai exact, 537,5 hectare de 
pădure, cu terenurile fores-
tiere, cabanele de vânătoare 
şi casele de protocol aferen-
te, dar şi 772 hectare de te-
ren arabil, cu pescăriile şi 
orezăriile aferente. “Am câş-
tigat în prima instanţă şi în 
recurs, dar aşteptăm să ve-
dem dacă avocaţii prinţului 
Paul Lambrino se vor adresa 
instanţelor europene. Noi, 
neavând jurist la Primărie, 
am solicitat să ne reprezin-
te consilierii juridici de la 
Prefectură. Dealtfel, prinţul 
nici nu putea să fie împro-
prietărit cu tot ce a cerut în 
instanţă, întrucât Legea 18 
permitea retrocedarea a ma-
xim 50 de hectare. Cererea 
la Legea 10, care a stabilit 
restitutio in integrum, a fost 
depusă tardiv, avocaţii prin-
ţului Paul Lambrino pier-
zând termenul limită. Nici 
castelul nu poate fi revendi-
cat, că nu poate fi trecut în 
rândul obiectivelor tip case 
de vânătoare”, ne-a declarat 

primarul Banlocului, Cornel 
Toţa, specificând faptul că 
Regele Mihai a fost de acord 
cu cedarea castelului Mi-
tropoliei Banatului, care va 
investi acolo 3 milioane de 
euro pentru înfiinţarea unui 
centru ecumenic. Întrebat 
despre revendicarea dome-
niilor regale din Banloc, pre-
fectul Mircea Băcală a fost 
surprins să afle că există un 
astfel de proces. „Dacă cere-
rea a fost depusă în toamna 
anului 2005, atunci e o ches-
tiune de pe vremea fostului 
prefect. Nu ştiu nimic des-
pre acest lucru, dar o să mă 
interesez la Compartimen-
tul Juridic. În opinia mea, 
dacă Paul Lambrino dove-
deşte că este moştenitorul 
regelui Carol al II-lea, atunci 
trebuie să-şi primească îna-
poi proprietăţile moştenite. 
Aşa este legal, indiferent cât 
de mult ar afecta economia 
comunei”, a opinat prefec-
tul Mircea Băcală.

Fostele proprietăţile  
regale revendicate,  
evaluate la peste  
50 milioane de euro

În toamna anului 2005, 
în ultima zi în care se 
mai puteau depune do-
sare cu revendicări la Le-
gea 247/2005, la Primăria 
Banloc a sosit o cerere din 
partea prinţului Paul Lam-

brino, prin care acesta re-
vendică nu mai puţin de 
37,5% din fostele domenii 
regale. Mai puţin fostul cas-
tel regal. „Înainte de a înre-
gistra dosarul, am luat do-
cumentele legale, am mers 
pe linie genealogică şi am 
constatat că Paul Lambrino 
este rudă de gradul patru 
cu principesa Elisabeta. Nu 
ne-a interesat calitatea sa 
de alteţă regală, ci doar pe 
cea de simplu cetăţean care 
are dreptul la o moştenire. 
Ni s-a cerut reconstituirea 
dreptului de proprietate 
asupra fostei moşii a prin-
cipesei Elisabeta a Greciei, 
sora regelui Carol al II-lea. 
Analizând actele de moş-
tenire depuse la dosar, am 
propus Prefecturii Timiş re-
stituirea întregii suprafeţe 
de pădure şi a 50 de hectare 
de teren arabil, adică ma-
ximum cât permite Legea 
547. Fiind un caz extrem 
de complex, dat fiind faptul 
că Paul Lambrino nu a fost 
recunoscut de Casa Regală, 
Comisia de Fond Funciar de 
la Prefectură s-a pronun-
ţat destul de greu asupra 
acestei revendicări”, ne-a 
declarat primarul Cornel 
Toţa, cu specificaţia că ab-
senţa castelului de pe lista 
revendicărilor se datorează 
faptului că edificiul poate 
fi solicitat doar în baza Le-

gii 10. Această tentativă a 
lui Paul Lambrino de a re-
cupera domeniile regale de 
la Banloc a stârnit o repli-
că neaşteptată din partea 
Casei Regale de la Versoix. 
Fostul monarh al României 
a contestat calitatea princi-
ară a lui Paul Lambrino şi, 
indirect, testamentul prin 
care Carol al II-lea şi-a lăsat 
averea fratelui său, prin-
cipele Carol Mircea Grigo-
re (37,5%), Regelui Mihai 
(37,5%) şi principesei Ele-
na Lupescu (25%). Aceeaşi 
contestaţie a fost trimisă, 
spre luare la cunoştinţă, şi 
Primăriei Banloc, pentru ca 
eventuala retrocedare a do-
meniilor regale să nu aibă 
loc înainte de finalizarea 
procesului. În aceste con-
diţii, primarul comunei, 
Cornel Toţa, a declarat ca 
administraţia locală a aş-
teptat ca Paul de România 
să depună extrasele de car-
te funciară emise pe nume-
le prinţesei Elisabeta, care 
să dovedească dreptul de 
proprietate al acesteia asu-
pra a peste 1.250 de hectare 
de teren arabil şi păduri, pe 
care Paul Lambrino dorea 
să le revendice în calitate 
de moştenitor. “Principele 
a prezentat doar un moni-
tor oficial, în baza căruia a 
depus cererea de retroceda-
re şi documentele semnate 

de instanţele portugheze şi 
franceze, care atestă faptul 
că este moştenitorul legi-
tim al lui Carol al II-lea”, a 
mai spus Tota. Conform es-
timării sale, în cazul în care 
se va ajunge la restituirea 
în natură a proprietăţilor 
din Banloc  deţinute pe vre-
muri de principesa Elisabe-
ta, după un eventual proces 
la CEDO, atunci peste 80% 
din pădurea din Banloc, cu 
tot cu bogăţia cinegetică, ar 
putea intra în posesia prin-
ţului Paul Lambrino. Edilii 
comunei se feresc să-şi dea 
cu părerea despre valoarea 
actuală a fostelor proprie-
tăţi regale, însă localnicii 
familiarizaţi cu preţurile 
proprietăţilor imobiliare 
din zonă avansează sume 
ce depăşesc 50 milioane de 
euro… 

Castelul Banloc,  
reşedinţă de suflet  
a reginei elisabeta

În anul 1935, sora regelui 
Carol al II-lea, Regina Elisa-
beta, a revenit în ţară după 
un mariaj eşuat în Grecia şi, 
dorind să trăiască singură, 
s-a retras în Banat, la Banloc. 
Şi-a cumpărat o moşie de la 
contele Eugen Karacsony cu 
suma de 22 milioane de lei, 
o adevărată avere pentru 
acea vreme. Domeniul cu-
prindea atunci conacul pro-

priu-zis, 17 hectare de parc, 
pădure, luciu de apă, pescă-
rie, orezărie şi peste 1000 
de hectare de teren arabil. 
Tot la Banloc s-au adunat 
în acele timpuri importante 
bogăţii artistice, obiecte de 
patrimoniu şi tezaur. Multe 
dintre aceste rarităţi au fost 
capturate, în vremea războ-
iului, de soldaţii ruşi, fiind 
duse cu marfarele în fosta 
Uniune Sovietică, pentru a 
fi “păstrate în siguranţă”. 
A urmat lovitura de graţie. 
Întreaga moşie, până la ul-
timul metru pătrat de pă-
mânt, a fost confiscată de 
comunişti şi trecută în pro-
prietatea statului. Abolirea 
monarhiei, la 30 decembrie 
1947, a obligat-o pe Regina 
Elisabeta să părăsească defi-
nitiv meleagurile bănăţene. 
La 4 ianuarie 1948, s-a îm-
barcat în trenul regal, îm-
preună cu Regele Mihai şi 
Regina-Mama Elena, lăsând 
în urmă, pentru totdeauna, 
Banatul şi România. S-a sta-
bilit la Cannes, pe Coasta de 
Azur, unde şi-a câştigat exis-
tenţa dând lecţii de pian. 
La 15 noiembrie 1956, s-a  
stins din viaţă, la vârsta de 
62 de ani…

oana adameSCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Concernul german Con-
tinental, care funcţiona 
într-un continuu şi contro-
versat proces de obţinere a 
autorizaţie de mediu pentru 
sediul de pe Avram Imbroa-
ne, se extinde în urbea de pe 
Bega, de data aceasta pe str. 
Siemens, departe de Pădurea 
Verde şi de zona unde locui-
torii s-au opus atât de înver-
şunat cauciucului. Proiectul 
„Construire hală producţie, 
birouri” are ca beneficiar 
societatea Continental Au-
tomotive Romania SRL, pro-
iectant MG Building Design 
SRL, iar ca şef de proiect pe 
fiul primarului, arh. George 
Ciuhandu. Acelaşi primar 

care îi suspecta pe timişore-
nii care protestau împotriva 
noxelor cu miros de cauciuc 
că deservesc anumite intere-
se imobiliare ascunse. Acest 
proiect este postat pe site-
ul primăriei, la secţiunea 
Planuri urbanistice supuse 
dezbaterilor publice şi poa-
te fi doar consultat până la 
data de 13 septembrie. O 
dezbatere publică va avea 
loc doar dacă proaspăt-unsul 
arhitect-şef al oraşului, Ci-
prian Cădariu (fost consilier 
personal al primarului Ghe-
orghe Ciuhandu), o va crede 
de cuviinţă. 

În vechea hală  
creşte producţia 

Totuşi, nu demult, in-
vestitorii germani doreau 

să construiască o fabrică de 
prelucrare a materiei prime 
de cauciuc pentru anvelope 
lângă Pădurea Verde, activita-
te împotriva căreia au protes-
tat mii de oameni, rezidenţi 
în nefericita zonă industrială, 
dar plătitori de taxe şi impo-
zite ca orice timişorean din 
alte cartiere mai „aerisite”. 
Însă nici cu acest nou proiect 
nu le-a mers prea rău...

În octombrie 2009, Agen-
ţia pentru Protecţia Mediu-
lui Timiş a luat decizia de 
emitere a autorizaţie de me-
diu cu program de confor-
mare în favoarea producă-
torului german de anvelope. 
Acest program presupunea 
întocmirea unui studiu de 
fezabilitate pentru imple-
mentarea sistemului de ven-

tilaţie accelerată (termen: 
februarie 2010) şi imple-
mentarea modulului pilot 
de ventilaţie accelerată (ter-
men: septembrie 2010). Toa-
te acestea trebuiau să aducă 
reducerea emisiilor de noxe 
şi să amelioreze „disconfor-
tul olfactiv” al locuitorilor 
din zonă. Surpriza a venit 
în februarie, în cadrul şedin-
ţei Comitetului de Analiză 
Tehnică al APM Timiş, când 
Continentalul s-a angajat ca 
„prin implementarea pro-
iectului pilot de mărire a 
debitului de evacuare a no-
xelor din interiorul halelor 
de producţie, să genereze un 
debit de 1.400.000 m3  aer/ 
oră faţă de debitul actual de 
650.000 m3 aer/oră”. Cu alte 
cuvinte, cantitatea de noxe 

emise pe oră va fi mai mult 
decât decât dublată. Nimic 
în legătură cu instalarea 
unor filtre, cu monitoriza-
rea continuă a compuşilor 
organici volatili. Cât despre 
disconfortul olfactiv, ei bine, 
a fost plantată o perdea de 
arbori, pardon... arbuşti.

tentativa prinţului Paul Lambrino de a intra 
în posesia fostelor proprietăţi regale de la 
Banloc a fost blocată de tribunalul timiş

În timp ce construieşte o  
hală nouă, Continental 
dublează noxele la cea veche

Intervenţia procuro-
rilor de la Bucureşti 
la Timişoara ridică 
unele semne de în-
trebare asupra mod-
ului în care se duce 
lupta anticorupţie 
în vestul ţării.

Proprietăţile regale de la Banloc au şanse mici să fie restituite Prinţului Paul Lambrino
Continental AP dublează debitul gazelor pe care le evacuează în atmosferă la fabrica de la Pădurea Verde
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Procurorii Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Ti-
mişoara au mai adăugat un 
nume pe lista persoanelor 
urmărite penal în dosarul re-
ţelei profilate pe tunuri imo-
biliare condusă de baştanul 
Ionel Cârpaci şi Francisc Ke-
lemen. Este vorba despre no-
tarul public Safta Criste, so-
ţia fostului procuror general 
al României, Mircea Criste, 
care, în această fază a anche-
tei, este cercetată sub aspec-
tul săvârşirii infracţiunii de 
fals şi complicitate la fals. 
Decizia declanşării urmăririi 
penale şi împotriva notaru-
lui s-a luat în baza indiciilor 
temeinice, din care reiese că, 
notarii publici Safta Criste 
şi Teodora Noţingher, dar 
şi Constantin Pascu şi Petru 

Turpan, lucrători la Cartea 
Funciară, ar fi complici la 
tunurile imobiliare de mili-
oane de euro trase în ultimii 
ani de reţeaua Cârpaci - Ke-
lemen. Una dintre procurile 
legalizate de Safta Criste este 
cea în care apare numele 
unui personaj fictiv din Un-
garia, Robert Berger. Acesta 
a fost împuternicit să vândă 
un teren de 600 mp, aflat pe 
strada Romulus, care a fost 
“substituit” din domeniul 
privat al oraşului prin falsifi-
carea semnăturii primarului 
Gheorghe Ciuhandu pe o 
dispoziţie. 

Ulterior, acest teren a 
fost la un pas de a fi vândut 
omului de afaceri sirian Ah-
med Jabri Tabrizzi. Acesta a 
sesizat falsul şi a anunţat or-
ganele de urmărire penală. 
O altă procură utilizată de 
Ionel Cârpaci, prin care s-a 
tranzacţionat două terenuri 

de la periferia Timişoarei, a 
fost autentificată tot de Saf-
ta Criste. În data de 25 ianu-
arie 2007, Francisc Kelemen 
a cumpărat de la Ionel Câr-
paci, cu suma de 580.000 
de euro, două terenuri în 
suprafaţă de aproape 9000 
de metri pătraţi, aflate chiar 
la ieşirea din Timişoara. De 
fapt, n-a fost vorba decât 
de o aplicare a procedeului 
infracţional “suveică”, prin 
care terenurile erau trecute 
de la un proprietar la altul 
pentru a se pierde urma ile-
galităţilor. Terenurile apar-
ţineau clanului Mihai, iar 
procurorii au descoperit că, 
din nou, Cârpaci s-a folosit 
de o procură falsă. Să mai 
spunem că la biroul nota-
rului Safta Criste şi-a făcut 
ucenicia Paula Cojocari, ni-
meni alta decât fiica secre-
tarului Primăriei Timişoara, 
Ioan Cojocari.

gHeorgHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Procurori din cadrul cen-
tralei DNA Bucureşti, însoţiţi 
de mai mulţi poliţişti, au des-
cins, azi dimineaţă, la sediul 
Parchetului de pe lângă Ju-
decătoria Sânnicolau Mare, 
unde au percheziţionat şi 
ridicat documente din biroul 
prim-procurorului Ciprian 
Călin Zamfirescu. După cum 
ne-a confirmat purtătorul de 
cuvânt al DNA Bucureşti, Li-
dia Săplăcan, ancheta vizea-
ză fapte de corupţie, însă în 
acest stadiu al cercetărilor 
învinuitul beneficiază de 
prezumţia de nevinovăţie. 
Nu cu mult timp în urmă, 
procurorul a fost ridicat de 
DNA şi adus la Timişoara 
pentru audieri. Intervenţia 
procurorilor de la Bucureşti 
în aria de responsabilita-

te a DNA Timişoara ridică 
unele semne de întrebare 
asupra modului în care se 
duce lupta anticorupţie în 
vestul ţării, fiind suspectată 
o anumită pasivitate a uni-
tăţii conduse de procurorul-
şef Tamaş Shifbeck în acest 
caz, în condiţiile în care soţia 
prim-procurorului de la Sân-
nicolau Mare, Liliana Zamfi-
rescu, a activat mai mulţi ani 
la DNA Timişoara.

Notarul public Safta Criste, urmărită penal Prim-procuror reţinut de DNA

Eugen Manole

De câteva zile, cea mai 
importantă ştire la toate 
posturile de televiziune şi 
radio este legea privind 
reglementarea prostituţiei. 
Printre cele mai mari idi-
oţenii pe care am auzit-o 
a fost şi aceea că nu se 
doreşte creşterea venituri-
lor la buget, doar monito-
rizarea bolilor ruşinoase. 
La cât amatorism există 
în rândul guvernanţilor 
şi (mai ales) al edililor, 
sunt convins că au trecut 
cu vederea oportunităţile 
materiale pentru bugetul 
local şi pentru bunăstarea 
economică a comunităţii. 
Eu, nefiind un expert în 
economie, iată ce calcul 
am făcut: dacă s-ar crea (în 
loc de parcurile industriale 
ineficiente) un mic cartier 
roşu cu Night-Club-uri, Ci-
nema-Porno, sex-shop-uri,  
teatre erotice etc., acest 
cartier roşu ar funcţiona 
în locaţiile primăriei, cu 
impozitare şi chirie modică 
– pentru că e absurd să pui 
POS între cracii dansatoa-
relor sau casă de marcat la 
un sex oral quicky. 
Am curaj să afirm, fără 
studiu de fezabilitate, că 
în urma unei promovări 
agresive, în cel mai scurt 
timp, am avea circa 10.000 
de turişti-sexuali în fiecare 
săptămână. Imaginaţi-vă 
că turistul cheltuie, mi-
nim-minimorum, 150 de 
euro pe zi de şedere! Ia să 
vedem ce s-ar întâmpla 
într-un weekend: 10.000 
de turişti x 3 zile x 150 de 
euro = 4.500.000 euro / 
săptămână, bani care ar 
intra în circuitul economic 
local !!!
4,5 milioane x 52 de săp-
tămâni ... Ce ziceţi ? Hai să 
ne gândim la o asemenea 
reţetă de succes în 4-6 
oraşe mari ale ţării! Mi-am 
permis să o numesc reţetă 
de succes pentru că, până 
astăzi, n-am auzit vreo cur-
vă să fi intrat în insolvenţă, 
sau conform celebrului 
dicton: ce face o femeie cu 
curu’ nu fac zece bărbaţi 
cu capul! 
Da’ mai bine cârpim asfal-
tul că-i cu parandărăt şi nu 
facem niciun cartier roşu 
că se confundă cu Ciarda 
Roşie!

Cu sexu’

Manole Zice...

PUBLICITATE

adrian Stoica, preşe-
dinte Grupul de iniţiati-
vă pentru Promovarea 
opiniei Publice 

„De mai bine de 3 ani de 
zile, zeci de mii de timişo-
reni se confruntă zilnic cu 
problema poluării grave 
generate de activitatea 
industrială a Continental AP, 
situat la mai puţin de o sută 
de metri de zona reziden-
ţială în care trăiesc peste 
20.000 de oameni. În ciuda 
a peste 10.000 de sesizări 
pe care timişorenii le-au 
adresat fără succes tuturor 
autorităţilor, problemele de 
mediu generate de emisiile 
rezulate din producţia de 
cauciuc devin din ce în ce 
mai intense, lezând în mod 
grav şi ireversibil calitatea 
vieţii cetăţenilor.”

„Am câştigat în pri-
ma instanţă şi în re-
curs, dar aşteptăm 
să vedem dacă 
avocaţii prinţului 
Paul Lambrino se 
vor adresa instan-
ţelor europene.”

Cornel Toţa 
primar Banloc



Viitorul  
elitelor

Mariana Cernicova
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oana adameSCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Carnetele de muncă în 
formatul pe care îl ştim 
sunt reglementate de De-
cretul 92/1976, servind ca 
document oficial prin care 
orice persoană îşi dovedeşte 
vechimea în muncă, în func-
ţie, meserie sau specialitate, 
fiind absolut necesare în ve-
derea stabilirii pensiei sau a 
altor drepturi sociale. O dată 
cu Legea 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări so-
ciale, carnetele de muncă au 
devenit un fel de apendice 
scriptic, casele judeţene de 
pensii nemailuând în seamă 
aceste vechi instrumente, ci 
strict stagiul de cotizare pe 
care îl înregistrau în baza 
lor informatică de date, con-
form declaraţiilor de impu-
nere depuse de angajatori şi 
a plăţilor pe care aceştia le 
efectuau sau nu. Pentru că 
nu puţine au fost situaţiile 
când în banalul carnet de 
muncă au fost înscrise ve-
nituri mari pentru care pa-
tronii nu au plătit cotizaţii, 
„favor” pentru ca angajaţii, 
de multe ori chiar ei înşişi, 
să-şi ia un credit mai mare 
de la bancă. Aceste „salarii” 
necotizate nu vor servi la 
nimic, pentru că dacă nu 

au fost declarate şi plătite 
la casele judeţene de pensii 
şi alte drepturi de asigurări 
sociale, casele de sănătate 
şi agenţiile judeţene de şo-
maj, sunt egale cu zero, iar 
în consecinţă salariaţii traşi 
pe sfoară de proprii angajaţi, 
chiar dacă şi-au primit lunar 
salariile, nu vor beneficia de 
niciunul din aceste drepturi 
reglementate şi răs-regle-
mentate de stat.

lipsa carnetului de 
muncă se amendează, 
deşi ministerul muncii 
nu mai tipăreşte...

În ziua de azi, carnetul 
de muncă nu mai serveşte, 
practic, la nimic. Pensiile 
şi drepturile sociale se sta-

bilesc pe baza stagiului de 
cotizare la casa de pensii de 
pe raza judeţului unde-şi 
are sediul firma angajatoa-
re, care poate fi verificat de 
orice angajat pe baza CNP-
ului contra sumei de 15 lei. 
Pentru stabilirea vechimii în 
muncă, inspectoratele teri-
toriale de muncă eliberează 
adeverinţe, iar pentru şomaj 
sunt luate în considerare co-
tizaţiile de acolo etc. Astfel, 
„cartea de muncă” ce conţi-
nea toate aceste informaţii, 
a fost bucăţită în era digitală 
în felii care vor aparţine câte 
unei instituţii...

Deşi se vorbeşte de elimi-
narea carnetelor de munca 
de prin 2003, şi înlocuirea lor 
cu „carnete de munca virtua-

le”, măsura a fost amânată în 
mod succesiv.

Procedura a început în 
2006 când a demarat în trom-
bă acţiunea de preluare, din 
carnetele de muncă, a date-
lor referitoare la perioadele 
de stagiu realizat în sistemul 
public de pensii anterior 
datei de 1 aprilie 2001, pre-
cum şi a veniturilor salariale 
aferente. Cotizaţiile realizate 
ulterior acestei date au fost 
cuantificate automat la nivel 
naţional, nemaitrebuind să 
fie justificate de carnetul de 
muncă. Iniţial, termenul li-
mită de predare a fost 30 no-
iembrie, amânat apoi pentru 
30 noiembrie 2010, întrucât 
la 1 ianuarie 2011 decretul 
privind carnetul de muncă va 
fi abrogat.

Prin urmare, prevederea 
decretului din perioada co-
munistă, cum că angajatorii 
sunt obligaţi să întocmească 
carnete de muncă angajaţilor 
care nu au avut anterior aşa 
ceva, în termen de 30 de la 
angajare (articolul 3 alineatul 
2) este înca valabilă. Amenzi-
le prevăzute de decretul emis 
acum 34 de ani pentru neîn-
deplinirea acestei obligaţii 
sunt între 300 şi 1000 de lei, 
dar nu se ştie dacă e vorba de 
lei noi, lei vechi sau lei foarte 
vechi.

Şi totuşi, deşi carnetul de 

muncă îşi trăieşte ultimele 
zile, el este o pasăre rară şi 
foarte greu de obţinut. Anga-
jatorul trebuie să completeze 
o cerere cu care trebuie să 
ajungă la Inspectoratul Teri-
torial de Muncă Timiş, unde 
aceasta este ştampilată. Întru-
cât parafa e valabilă doar trei 
zile, nefericitul împuternicit 
cu această sarcină trebuie 
să alerge la Agenţia Judeţea-
nă pentru Prestaţii Sociale 
Timiş, unde va găsi, invaria-
bil, pe uşă un anunţ cu „Nu 
avem carnete de muncă, nici 
suplimente”. Pentru a intra 
în posesia lor, trebuie insistat 
cu acelaşi procedeu din 15 
în 15 zile, şi, dacă Ministerul 
Muncii se învredniceşte între 
timp să tipărească documen-
tele, acestea pot fi cumpărate 
cu 4,90 lei carnetul de mun-
că, respectiv 1,70 lei supli-
mentele (foi în completarea 
carnetului).     

6 I eConomiC

Adio carnete de muncă!

PULS ECONOMIC PULS ECONOMICPULS ECONOMIC PULS ECONOMICPULS ECONOMIC

Primarul  
Timişoarei

Radu Nicosevici

Actualul primar al Timi-
şoarei a ajuns la jumăta-
tea ultimului mandat(?!?). 
Oricum, am întoarce-o, 
ne-a păstorit timp de 
aproape 16 ani. Rezulta-
tele celor patru mandate 
sunt peste tot în jurul nos-
tru. Curăţenia străzilor... 
verdeaţa parcurilor.... 
căldura locuinţelor şi con-
fortul din tramvaie... şi 
câte şi mai câte sunt rea-
lizările eforturilor edilului 
nostru re-re-re-reales.
Unii, puţini la număr – 
cel puţin din punct de 
vedere electoral – sunt 
nemulţumiţi de prestaţia 
primarului. Alţii – majo-
ritatea celor care merg la 
vot  – sunt fericiţi că-l pot 
realege, din păcate, doar 
o dată la patru ani.
Peste numai doi ani, în 
faţa timişorenilor se vor 
prezenta, iarăşi nişte 
candidaţi, care vor avea 
pretenţia să acceadă la 
fotoliul de primar, ocu-
pat timp de 16 ani, de dl. 
dr.ing. Gheorghe Ciuhan-
du.
Cred că nu e prea devre-
me să pornim o dezbatere 
serioasă despre persoa-
nele care vor candida, 
ofertele acestora şi ce rea-
lizări din trecutul lor le re-
comandă pentru această 
demnitate, atât de impor-
tantă pentru noi, cetăţenii 
Timişoarei. Aştept portre-
tul robot al candidatului 
pentru fotoliul de primar 
al oraşului.

Deşi abia s-a termiant 
vara, iar în unele staţiuni 
de pe coasta Mediteranei, 
încă este sezon de vară, 
motoarele de căutare de pe 
siteurile agenţiilor de tu-
rism sunt din ce în ce mai 
solicitate, în căutarea unei 
oferte avantajoase pentru 
această iarnă. Specialiştii 
declară că, într-adevăr, cele 
mai mici preţuri se obţin 
cu o rezervare făcută la în-
ceput de sezon, până locu-
rile nu devin limitate, sau 
la sfârşit, în funcţie de vre-
me. Cele mai căutate desti-
naţii sunt cele către pârtii-
le de schi, dar nici locaţiile 
exotice sau excursiile de 
weekend, nu sunt departe.

Vacanţele individuale  
la ski (cu transport  
propriu):

Versanţii înzăpeziţi, 
serviciile ireproşabile, pre-
ţurile accesibile şi dotările 
ultramoderne sunt doar 
câteva din zecile de mo-
tive pentru care Austria 

este destinaţia preferată 
a iubitorilor de schi; însă 
nici Slovacia, Italia, Franţa 
sau Elveţia nu sunt cu mult 
mai prejos, iar comparaţia 
cu România nici nu poate 
fi făcută. De exemplu, pen-
tru un sejur de 8 zile, pen-
tru două persoane în regiu-
nea Steiermark în Austria, 
la o pensiune de două stele 
plus, cazarea porneşte de 
la 128 de euro de persoană, 
adică 16 euro pe noapte. 
Preţurile cresc în funcţie 
de destinaţie şi de confor-
tul fiecăruia.

Destinaţii exotice:
Cele mai căutate desti-

naţii exotice sunt Republi-
ca Dominicană, Maldive, 
Thailanda, Egipt şi Maroc. 
În general, plecările sunt 
din Budapesta sau Germa-
nia, legătura din Timişoara 
cu aeroportul de plecare 
putând fi rezolvată tot prin 
cadrul agenţiei de turism. 
Dacă preferaţi soarele şi 
căldura în loc de zăpadă, 

frig şi schi, de exemplu, 
pentru un sejur de 14 zile, 
în Republica Dominicană, 
la un hotel de patru stele, 
all inclusive, avion, trebu-
ie să scoateţi din buzunar, 
aproximativ 1100 de euro 
de persoană.

Weekend-uri:
O altă metodă de rela-

xare pentru cei care iubesc 
să călătorească, dar nu 
dispun de suficient timp 
pentru asta, o reprezintă 
excursiile de weekend. 

Acestea pot fi cu autoca-
rul sau avionul, în funcţie 
de destinaţie şi durează de 
la una la patru zile. Ast-
fel, pentru un weekend la 
Budapesta cu ghid pe tot 
parcursul excursiei, trans-
port cu autocar omologat 
pentru curse externe şi o 
noapte de cazare la hotel 
de două sau trei stele, cu 
mic dejun, costă aproxima-
tiv 59 de euro de persoană.

Dacă preferaţi Praga, 
pentru 3 nopţi de cazare 
cu demipensiune, la hotel 
de trei stele chiar în Praga, 
transport cu autocar omo-
logat pentru curse externe, 
plus ghid pe tot parcursul 
excursiei, trebuie să plătiţi 
aproximativ 165 de euro 
de persoană.

Alte destinaţii pen-
tru acest tip de excursie 
sunt Viena, Veneţia sau 
Salzburg. Tot în această 
categorie intră şi Londra, 
Roma sau Barcelona, doar 
că transportul se face cu 
avionul.

ajofm

Agenţia pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Timiş are 
în evidenţă 447 de locuri de 
muncă vacante. Cele mai multe 
joburi se adresează agenţilor 
de  securitate (55), operatorilor 
confecţii (45) şi agenţilor de 
vânzări (15), dar angajatorii 
mai caută croitori, confecţio-
neri articole din piele şi înlo-
cuitori, electricieni, tractorişti, 
lăcătuşi, femei de serviciu, con-

silieri juridici, montatori suban-
samble, vulcanizatori, zugravi 
vopsitori şi chiar asistenţi în 
relaţii publice şi comunicare. 
Din totalul celor 447 locuri de 
muncă, nu mai puţin de 132 se 
adresează muncitorilor necali-
ficaţi, iar 15 şomerilor cu studii 
superioare.

Proiecte

În cadrul celor 9 proiecte cu 
finanţare europeană accesate 

de Administraţia  Naţională 
a Penitenciarelor în ultimii 
ani, a căror valoare totală 
este de peste 18 milioane de 
euro, Penitenciarul Timişoara 
este implicat în „Îmbunătăţi-
rea accesului şi a participării 
grupurilor vulnerabile pe 
piaţa muncii”. Bugetul pro-
iectului este de 18,4 milioane 
de lei, iar obiectivele acestuia 
sunt legate de schimbarea 
mentalităţii la nivelul siste-
mului penitenciar românesc 

referitoare la incluziunea 
socială a deţinuţilor. Perioada 
de implementare este 2009 - 
2011, iar partenerul ANP este 
Direcţia Generală a Serviciilor 
Penitenciare din Portugalia.

exPorturi

Institutul Naţional de Sta-
tistică a plasat judeţul Timiş 
pe locul III în topul judeţelor 
care contribuie la exporturile 
României, după Bucureşti şi 

Argeş. Dacă se ia în conside-
rare o medie lunară a bunu-
rilor exportate de circa 250 
milioane de euro, reiese că 
până la sfârşitul lunii august 
au fost onorate contracte ex-
terne de aproape 2 miliarde 
de euro. Chiar dacă ne aflăm 
în plină criză economică, 
valoarea bunurilor trimise la 
extern este în creştere faţă 
de anul trecut, ceea ce poate 
fi semnalul unei reveniri 
uşoare a economiei.

Auto & Turism
oferte turistice 
pentru iarnă

Original vs.  
aftermarket
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Cornelia Corescu,  
director inspecto-
ratul Teritorial de 
muncă Timiş:

 „Carnetele de muncă vor fi 
retrase până la 31 decem-
brie 2010. Din 2001 se 
depun declaraţiile lunare  
la Casa de Pensii Timiş prin 
care se atestă vechimea. 
Există firme în Timişoara 
care preferă să păstreze la 
sediul lor cărţile de muncă, 
însă aceste firme trebuie să 
aibă un inspector de resur-
se umane atestat de ITM. 
Pentru ceea ce aceste firme 
scriu în cărţile de muncă, 
ITM percepe un comision 
de 0,25% din fondul de sa-
larii. Pentru celelalte firme 
care au cărţile angajaţilor la 
ITM, instituţia noastră per-
cepe un comision de 0,75% 
din fondul de salarii.”

Pregătirea maşinii  
pentru iarnă

Autoturismele au nevo-
ie de un tratament special 
pentru a trece cu bine de 
iarnă. Pentru ca dumnea-
voastră să nu fiţi nevoiţi să 
faceţi o vizită costisitoare la 
service vă recomandăm să 
aveţi în vedere: un schimb 
de ulei, flitrul de ulei, fil-
trul de motorină/benzină, 
eventual plăcuţe de frână. 
Trebuie să verificaţi bate-
ria maşinii şi antigelul din 
instalaţia de răcire. Ideal 
este un drum până la ser-
vice pentru a completa sau 
schimba antigelul, al cărui 
amestec trebuie realizat 
profesionist. Tot la service 
e bine să cereţi verificarea 
curelelor şi a furtunelor.

Pneurile de iarnă asigu-
ră o bună traiectorie, sta-
bilitate şi o aderanţă mai 
bună la frânare. Verificaţi 
ştergătoarele şi lichidul 
pentru curăţarea parbri-
zului, care trebuie să fie 
unul care să nu îngheţe la 
temperaturi negative. La 
un plin de motorină este 
bine să puneţi un flacon de 
aditiv, care împiedică for-
marea de cristale de ghea-

ţă în combustibil şi ajută la 
pornirea maşinii mai uşor, 
mai ales în condiţii de ger. 
Lopata, lanţurile, săculeţii 
cu nisip şi un cablu de trac-
tare nu trebuie să lipsească 
din portbagajul unei ma-
şini pregătite să dea piept 
cu iarna. Totuşi, e bine să 
luaţi cu dumneavoastră la 

drumuri lungi şi o trusă de 
urgenţă, care să conţină o 
lanternă, cabluri pentru ali-
mentarea bateriei, o perie 
pentru zăpadă, răzuitoare 
pentru gheaţă şi o pătură, 
pentru eventualitatea în 
care veţi rămâne, totuşi în-
zăpeziţi.

La un plin de 
motorină este 
bine să puneţi un 
flacon de aditiv, 
care împiedică 
formarea de cris-
tale de gheaţă în 
combustibil.

auto utiL

israel, 495 euro de persoană şi 150 lei 

l 7 nopţi/8 zile, trans-
port cu avionul plus 
autocar de lux în Israel
l Cazare la hotel 3* în Ti-
berias (3 nopţi),  hotel 4* în 
Betlehem (2 nopţi), hotel 
4* în Ierusalim (2 nopţi)
l Demipensiune
l Intrări la toate 
obiectivele cu excepţia 
opţionalelor
l Transferuri şi excursii 
conform programului
l Ghid israelian 
licenţiat, vorbitor de 
limba română, pe toată 

durata programului.
* preţul nu include taxe de ae-
roport, securitate, transfer (165 
euro), bacşişul de 30 de euro, 
care se colectează la plecarea 
din Bucureşti, băuturile la cină, 
transferul la Bucureşti şi asigura-
rea medicală.

Costa Brava, de la 220 euro de persoană

l 7 nopţi de cazare în 
Costa Brava-Maresme, 
la hotel de patru stele 
l Pensiune completă, 
plus băutură (apă, vin)
l Transfer aeroport 
– hotel – aeroport 
(Shuttle service)
l Excursie la Barce-
lona
l Seara Flamenco 
Show (cu băuturi)

*tariful nu include biletul de 
avion, dar se poate achiziţiona 
cu aproximativ 150 de euro de 
persoană!

israelcosta  brava

thailanda

insulele maldive

barcelona

tenerife trezeşte atracţia  
vulcanică a insulelor pagina 10

andrei anca, director executiv al agenţiei 
Judeţene pentru Prestaţii Sociale Timiş

„Ultimele carnete de mun-
că şi suplimente la carne-
tul de muncă primite la 
AJPS Timiş de la Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale 
au fost în anul 2008. În 
prezent instituţia nu mai 
deţine în stoc nici  carnete 
de munca şi nici suplimen-
te la carnetul de muncă. 
Procedura de obţinere nu 
este complicată. Carnetele 
de muncă sunt tiparite de 
minister şi distribuite în 
teritoriu către Agenţiile 

Judeţene pentru Prestaţii 
Sociale. Datorită reduceri-
lor cheltuielilor bugetare 
precum şi a regândirii 
sistemului de evidenţă a 
stagiului de cotizare, aces-
te “instrumente de lucru” 
nu s-au mai tipărit.”
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Cu toate acestea, inclusiv 
comercianţii de piese after-
market recomandă ca în pri-
mii trei ani de viaţă a unei 
maşini noi să se folosească 
piese originale. După ce maşi-
na depăşeşte această perioadă 
lucrurile încep să se  schim-
be, deoarece valoarea maşinii 
scade, intervalul dintre două 
service-uri devine mai scurt, 
iar diferenţa dintre costurile 
pe care le implică o piesă ori-
ginală şi una aftermarket este 
o sumă destul de evidentă. Af-
termarketul a câştigat o masă 
destul de mare de şoferi de 
partea lui şi din pricina vari-
etăţii mari de produse. Faptul 
că şi între aceste piese există 
diferenţă de calitate şi brand 
constituie un mare avataj.

PUBLICITATE

PUBLICITATE

I 98 I auTo & TuriSmauTo & TuriSm

avantajele pieselor originale: avantajele pieselor aftermarket:

l Piesele sunt dezvoltate special pentru 
menţinerea stării şi aspectului autoturis-
mului
l Se potrivesc perfect 
l Păstrează siguranţa activă şi pasivă 
după reparaţie

l Costurile sunt considerabil mai mici
l Gamă variată de produse, distribuţie 
mare
l Se pot procura în momentul în care sunt 
necesare

Excursii de o zi:
l Să cunoaştem natu-
ra: Timişoara - Bazoş 
– Timişoara- 16 lei
l Pe meleaguri 
arădene: Timişoara - 
Arad - Curtici - Macea 
– Timişoara- 25 lei
l Prin mănăstirile 
arădene: Timişoara 
- Bodrog- Arad - Şiria - Radna – 
Timişoara- 29 lei
l Călătorie spre 
izvoarele Begăi: Timi-
şoara - Lugoj - Făget 
- Româneşti - Valea lui 
Liman –Timişoara- 33 
lei
l În Ţara Zarandului: 
Timişoara - Arad - Şi-
ria - Sebeş - Moneasa 
– Timişoara- 33 lei
l Banatul Montan: 
Timişoara - Bocşa - Re-
şiţa - Văliug - Semenic 
– Timişoara- 37 lei
l Pe tărâmul Huni-
azilor: Timişoara - 
Caransebeş - Sar-
misegetuza - Haţeg 
- Hunedoara - Deva 
– Timişoara- 45 lei
l În Ţara Moţilor: Timişoara - Lugoj - Deva 
- Brad - Ţebea – Timi-
şoara- 44 lei  
l Spre Drobeta, pe 
urmele fostului drum 
roman: Timişoara 
- Caransebeş - Hercu-
lane -Orşova - Turnu 
Severin – Timişoara- 
49 lei
l Peştera Urşilor: Timi-
şoara - Arad - Şiria - Tinca - Peştera Urşilor – Timişoara- 49 lei 

Excursii de două - trei zile:
l Barocul Transilvănean: Timişoara - Arad - Oradea - Cluj 
Napoca - Alba Iulia – Timişoara
l Cetăţile medievale din Transilvania: Timişoara - Deva - 
Sibiu - Sighişoara - Alba Iulia - Timişoara
l Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei: Timişoara - Deva - Hu-
nedoara - Orăştie - Deva - Timişoara
l Peştera Urşilor şi Ţara Zarandului: Timişoara - Arad - Şiria - 
Moneasa - Peştera Urşilor - Tinca - Arad - Timişoara
l Călătorie în Ţara Crişului: Timişoara - Arad - Oradea - Peş-
tera Urşilor - Arad - Timişoara
l Rătăcind prin Cetatea Apulum: Timişoara - Brad - Alba Iulia 
- Deva - Timişoara
l Sibiul şi mărginimea: Timişoara - Deva - Sibiu - Timişoara
l Inima de gheaţă a Apusenilor - Scărişoara: Timişoara - 
Deva - Brad - Abrud - Câmpeni - Scărişoara - Deva - Timişoara

*Preţurile excursiilor sunt calculate pentru 45 de plătitori şi includ 
transport, prezentarea detaliată a traseului precum şi informaţii despre 
locurile şi obiectivele turistice ce urmează a fi vizitate. Nu includ cazarea. 
o noapte de cazare costă aproximativ 30 lei/pers/noapte.

oPiNia reComaNDă oPiNia reComaNDă

  Puri�catoare 
și Filtre de Apă

Bring Pro S.R.L.
Blv. Cetății nr. 17A

(vis-a-vis de Școala nr. 19)

www.bringpro.ro
0726.345.878

Cum să economisim combusti-
bil? Sfaturi utile pentru şoferi:

l Şoferii trebuie să circule cu viteze mai reduse; această 
măsură ajutând la o economie de combustibil de aproxima-
tiv 10-15%.

l Menţinerea unei viteze constante

l Accelerarea şi frânarea treptată. Aceste măsuri conservă 
combustibil şi nu irosesc energia maşinii.

l Specialiştii recomandă pornirea şi demararea imediată, 
fără pauze lungi în care motorul rămâne pornit.

l Menţinerea în condiţii optime de funcţionare: geometrie 
a roţilor, filtre de aer şi ulei înlocuite la timp şi carburant 
corespunzător maşinii.

l O altă măsură este încărcarea maşinii cu un număr cât mai 
mic de bagaje; astfel se poate reduce cu până la 5% cantita-
tea de benzină sau motorină folosită pentru rulare.

l Închiderea geamurilor la viteze mari. Un geam deschis la 
viteze de peste 100 de km/h scade coeficientul aerodinamic 
şi creşte consumul

l Folosiţi întotdeauna un ulei cu o vâscozitate mai mare

l Traseul pe care îl alegeţi când vă întoarceţi de la serviciu 
sau din concediu trebuie să fie o rută mai puţin congestiona-
tă, pe parcursul căreia să rulaţi cât mai constant posibil.

PUBLICITATE

Din pricina vremurilor în 
care trăim, tot mai mulţi po-
sesori de autovehicule sunt 
puşi în situaţia de a alege, 
când vine vorba despre piese 
de schimb pentru maşină, în-
tre cele originale sau cele af-
termarket. Avantajele şi dez-
avantajele fiecărei categorii, 
fac ca părerile să se împartă 
şi să devieze dintr-o extremă 
în alta. Rezultatul este că ser-
vice-urile reprezentanţelor 
de maşini şi-au pierdut din 
clienţi din pricina costurilor 
ridicate, dar i-au câştigat pe 
cei care au avut de suferit cu 
piesele aftermarket. De par-
tea cealaltă, service-urile care 
s-au orientat pe piesele after-
market au început să aibă 
din ce în ce mai mulţi clienţi 
din cauza preţurilor reduse. 
Totul este într-o balanţă care 
variază în funcţie de părerile 
şi buzunarul şoferilor.

original înseamnă 
scump şi bun

Piesele de schimb origina-
le sunt realizate la cele mai 
înalte standarde de calitate 
şi performanţă, fiind proiec-
tate să îndeplinească perfect 
specificaţiile autoturisme-
lor. Verificări amănunţite şi 
teste riguroase, garantează 
faptul că fiecare piesă de 
schimb originală îndeplineş-
te standardele de calitate de 
ultimă generaţie.

În principiu, clienţii de la 
aceste service-uri sunt pose-
sori de autovehicule noi sau 
în garanţie,  pentru care nici 
nu se găsesc piese de înlocuit 
în aftermarket. Şi chiar dacă 
ar găsi, şi-ar putea pierde ga-
ranţia dacă le-ar folosi. Pentru 
a facilita achiziţionarea de 
piese şi consumabile origina-
le, conducerea reprezentan-
ţelor a creat un motor de cău-
tare pe site-urile proprii, care 
garantează o gamă variată de 
produse la preţuri avatajoase. 
Procedura prevede ca după 
localizarea pieselor dorite, 
în urma căutării, să accesaţi 
formularul de comandă exis-
tent,  după care solicitarea 
dumneavoastră va fi preluată 
de către un consilier pie-
se de schimb, urmând 
ca în cel mai scurt 

timp să primiţi o confirmare 
a comenzii dumneavoastră. 
Baza de date cu stocurile de 
piese se actualizează zilnic.

aftermaket  
înseamnă ieftin şi bun

Clienţii din cealată parte 
a balanţei sunt, în general, 
posesori de autovehicule nu 
foarte noi, pentru care pre-
ţul contează, aşa că înclină 
către piesele aftermarket. 
Varietatea de produse lasă la 
latitudinea fiecăruia posibili-
tatea de a  decide cât merită 
investit în piesa necesară. Cel 
mai important lucru este să 
existe o bună comunicare în-
tre mecanic şi client, pentru 
a-i oferi siguranţa necesară 
în momentul colaborării şi 
garanţia funcţionalităţii pie-
sei înlocuite. Dacă este vorba 
de o piesă care poate afecta 
siguranţa sau viaţa maşi-
nii, respectiv a posesorului 
acesteia, inclusiv cei care se 
ocupă de comercializarea de 
produse aftermarket le reco-

mandă pe cele originale, 
concepute special pentru 
acel tip. Dar când vine vorba, 
de exemplu, despre un far,  
până şi cei mai pretenţioşi 
clienţi ai showroom-urilor 
înclină balanţa către piesele 
aftermarket. Potrivit lui De-
mjen Dezideriu, director ge-
neral la Auto Demi Trans, de 
multe ori, diferenţele dintre 
piesele originale şi afterma-
ket sunt doar de preţ: „Multe 
din piesele aftermarket sunt 
produse pe aceleaşi linii cu 
cele originale numai că nu fo-
losesc brandul. Două produse 
identice în ambalaje diferite, 
cu preţ diferit.”

Piaţa pieselor aftermarket 
este într-o continuă dezvolta-
re. Aici există piese de calitate 
slabă, medie sau superioară. 
Multe din piesele aftermar-
ket sunt produse pe aceleaşi 
linii cu cele originale numai 
că nu folosesc brandul celor 
originale. Două produse iden-
tice în ambalaje diferite, cu 
preţ diferit. Decizia rămâne 
la latitudinea clientului şi 
apoi la onoarea service-ului, 
care oferă o garanţie pentru 
acea piesă.

original vs. aftermarket

„Multe din piesele 
aftermarket sunt 
produse pe aceleaşi 
linii cu cele originale 
numai că nu folosesc 
brandul. Două produ-
se identice în amba-
laje diferite, cu preţ 
diferit.”

Demjen Dezideriu
director general  

la Auto Demi Trans

Service-urile din repre-
zentanţe funcţionează în 
locaţii care poarză numele 
generic de 3S (Showroom, 
Service, Spare Parts).

Avantajele unui service 3S 
din reprezentanţă:
l Personal instruit
l Tehnologii de reparaţie de 
ultima oră 
l Reparaţii conform stan-
dardelor

Satisfacerea clienţilor este 
şi prioritatea posesorilor 
de service-uri care se mon-
tează şi piese aftermarket. 

Un service care montează 
piese aftermarket:
l Îşi impune standarde şi 
limite la tipul de piese cu 
care lucrează
l Oferă garanţie pentru 
fiecare lucrare
l Rezolvă problemele 
clienţilor într-un timp mult 
mai scurt
l Montează şi piese originale

bazoş

semenic

sarmisegetuza

peştera urşilor
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Sandu golCea. ispector şcolar general în timpul guvernării liberale, schimbat pe criterii politice, a contestat până la Înalta Curte de Justiţie şi 
Casaţie, repus în funcţie, concomitent cu numirea sa consilier personal al ministrului educaţiei, pentru care a optat.

Eu văd învăţământul  
detaşat de sistemul politic!

george SCHinTeie
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Sandu Golcea, 
conform zicalei „un 
picior în fund este un 
pas înainte”, după ce aţi 
recâştigat funcţia de 
inspector şcolar general, 
ministrul Daniel Funeriu 
v-a numit consilier per-
sonal. Pe ce motiv?

Este a patra oară când 
domnul ministru mi-a 
făcut această propunere, 
prima dată fiind în 4 ia-
nuarie când s-a instalat 
ca ministru. Am amânat 
acceptarea pentru că vo-
iam să pun în aplicare 
sentinţa judecătorească 
de repunere în funcţia de 
inspector şcolar general. 
După punerea în aplicare 
a sentinţei, am acceptat, 
păstrându-mi cuvântul 
dat.

Aveţi o relaţie personală 
cu ministrul educaţiei?

Relaţia personală este 
una de natură profesio-
nală şi, de fapt, totdeau-
na a fost aşa. Şi în perioa-
da când am fost inspector 
general, domnia sa, fiind 
europarlamentar a făcut 
o ofertă judeţului Timiş, 
încât am putut să merg 
cu un grup de elevi la 
Strasbourg. Apoi am avut 
întâlniri cu domnia sa pe 
când se discuta proiectul 

Legii educaţiei, el fiind, 
pentru învăţământul pre-
universitar principalul 
autor. De asemenea, pot 
să spun că în perioada 
audierii ca viitor minis-
tru, l-am sprijinit foarte 
mult, făcând o serie în-
treagă de sinteze pentru 
domnia sa. L-am sprijinit 
dintr-o simpatie deosebi-
tă, ca fiind un om foarte 
capabil. Foarte puţini cu-
nosc că domnul ministru 
are 15 articole ISI publi-
cate. 

Ce înseamnă asta?
Sunt articole după 

care se face evaluarea 
universităţilor. Noi nu 
avem universităţi în pri-
mele 500 din lume, toc-
mai datorită faptului că 
nu sunt universitari care 
să aibă articole ISI.

Din noua postură a dv. 
va avea de câştigat învă-
ţământul din Timiş?

Este firesc ca orice 
persoană care merge în-
tr-o funcţie importantă 
să ajute judeţul din care 
pleacă. Problema acestei 
funcţii de consilier per-
sonal nu trebuie privită 
ca pe ceva atât de impor-
tant. O să am în urmărire 
nişte domenii privind re-
ţeaua şcolară, probleme 
de investiţii, va trebui să 
colectez anumite date, să 

le prezint ca domnia sa 
să cunoască situaţia rea-
lă. Dacă aş fi acceptat alte 
funcţii oferite, precum 
cea de director al Direc-
ţiei de inspecţie şcolară 
m-aş fi ocupat de progra-
me, de curricula şcolară, 
de partea de învăţământ 
propriu zis. Aici munca 
mea va fi pe segmentul 
în care voi pregăti infor-
maţii pentru ministru, 
care vor fi adevărate, re-
ale.

Să cred că proiectul ini-
ţiat de dv, acela al unui 
nou sediu al Inspectora-
tului va prinde viaţă mai 
repede?

Am discutat şi cu pre-
şedintele Consiliului Ju-
deţean şi i-am spus că do-
resc să reiau construcţia 
noului inspectorat, lucru 
care s-a bucurat de foar-
te mare deschidere. Sunt 
convins că voi fi sprijinit, 

pentru că funcţiile sunt 
pasagere, dar o construc-
ţie rămâne. Este un argu-
ment forte faptul că din 
2012 ne vom integra în 
euroregiune şi Direcţia 
de educaţie euroregiona-
lă va fi acolo unde există 
locaţie corespunzătoare, 
şi, de ce nu, la Timişoara.

A fost o condiţie să vă 
schimbaţi opţiunea poli-
tică, ştiindu-vă membru 
PNL?

Această problemă nu 
mi s-a cerut niciodată, 
şi, mai mult, n-a fost dis-
cutată niciodată. Numi-
rea mea o văd pe criterii 
strict profesionale. Ştiţi 
foarte bine că pregătesc 
lotul Regatului Arabiei 
Saudite la fizică şi am 
sarcini de a mă ocupa de 
reforma în domeniul fizi-
cii. Unul din inspectorii 
generali din minister zi-
cea că arabii mă plătesc 
cu o grămadă de bani ca 
să fac un lucru pe care 
aici România îl va avea 
pe gratis din partea mea.  
Eu totdeauna am văzut 
sistemul de învăţământ 
detaşat de sistemul poli-
tic. Am spus mereu că pe 
copil nu este pusă culoa-
rea politică. În sistemul 
de educaţie, politica ar 
trebui să se oprească la 
un anumit nivel, şi anu-
me la cel de inspector 

general şi nu să meargă 
până la portar.

Personal aveţi încredere 
în reforma educaţiei?

Ultima reformă răma-
să, istoric, în învăţământ 
este reforma lui Marga, 
dar care se ocupa doar de 
ceea ce astăzi ajungem 
parţial să facem: descen-
tralizare rapidă, aplica-
rea Convenţiei de la Bo-
logna, iar cel de-al treilea 
deziderat, dublarea sala-
riului în echivalent euro 
în învăţământ nu ştiu 
când se va întâmpla. Ci-
neva trebuia să înceapă 
o reformă reală, care să 
ne aducă cu sistemul de 
învăţământ la nivel euro-
pean, fiindcă din punct 
de vedere al educaţiei 
suntem peste nivelul eu-
ropean. Din punctul meu 
de vedere trebuie să exis-
te o dorinţă de stabilita-
te, pentru a nu expune 
copiii unor experimente 
pasagere.

Credeţi că va reuşi mi-
nistrul Funeriu această 
reformă?

Important este că în-
cearcă. Dacă legea va tre-
ce, asigură o stabilitate 
pe o perioadă mai lungă.

Cum v-au ales arabii pe 
dv?

Este ceva mai compli-

cat, problema pornind de 
la palmares şi până la ni-
velul de încredere.

Cu cât vă plătesc?
Este confidenţial, nu 

pot să vă spun, dar este 
un salariu consistent.

Cu ce gând fundamental 
mergeţi alături de minis-
trul Funeriu?

Indiferent cum este 
situaţia să i-o prezint cin-
stit exact aşa cum este ea.

Ce credeţi că-i lipseşte 
actualmente învăţămân-
tului românesc?

Când eşti cu o reformă 
la început, lipsesc foarte 
multe lucruri. Problema 
esenţială este subfinan-
ţarea.

Presa a abordat faptul 
că ministrul educaţiei nu 
ar cunoaşte foarte bine 
situaţia învăţământului 
românesc, lipsindu-i 
acea expertiză practică. 
Credeţi că va rezista?

Sunt două aspecte: 1. 
Faptul  că nu a trăit în 
sistemul de învăţământ 
românesc este benefic, 
deoarece îl scapă de bal-
canisme. 2. Este un om 
tânăr, cu un intelect 
deosebit şi cu o mare 
capacitate de învăţare. 
Are nevoie de consilieri 
buni.  

Sandu golCea

născut la 15 ianuarie 1953, 
sibiu

absolvent al Facultăţii de 
fizică atomică Bucureşti, 
doctor în fizica atomică 
şi nucleară, specializare 
economică în management 
în sUa,  o altă specializare în 
managementul educaţiei şi 
învăţământului la Universi-
tatea de Vest,.

activitate profesională:

institutul de fizică atomică 
Bucureşti, la o unitate 
nucleară din timişoara, ac-
tivitate didactică la Colegiul 
„diaconovici loga”, asis-
tent asociat la politehnică, 
la institutul de medicină, 
conferenţiar asociat la Uni-
versitatea „Bogdan Vodă”, la 
ştiinţe economice

starea civilă: căsătorit, trei 
copii

Hobby: cântatul la pian

Gând călăuzitor în viaţă: 
credinţa că poţi face ceva şi 
mâine

Cineva trebuia 
să înceapă o 

reformă reală, 
care să ne adu-
că cu sistemul 
de învăţământ 

la nivel euro-
pean

În 2012 ne vom 
integra în euro-
regiune şi Direc-
ţia de educaţie 
euroregională 
va fi acolo unde 
există locaţie 
corespunzătoa-
re, şi, de ce nu, la 
Timişoara.

PUBLICITATE

alex HreniuC
redactie@opiniatimisoarei.ro

Insulele Canare sunt 
mândria Spaniei. Asta nu o 
zic doar spaniolii, ci şi sutele 
de mii de turişti care îi calcă 
plajele an de an. De la an la 
an, şi turiştii timişoreni des-
coperă plajele vulcanice ale 
tărâmului spaniol. La 2.300 
km sud de Cadiz, şapte in-
sule micuţe alcătuiesc un 
paradis în Oceanul Atlantic. 
Numele insulelor provine 
probabil din cuvântul latin 
„canis”, însemnând “câi-
ne”. Legenda spune că şapte 
dintre cele mai importante 
insule ale Canarelor – Gran 
Canaria, Tenerife, Lanzarote, 
La Palma, La Gomera, El Hi-
erro, Fuerteventura, precum 
şi şase insuliţe mici, erau, în 
trecut, păzite de câini uriaşi. 
Cea mai mare şi mai cunos-
cută este Tenerife, iar cea 

mai mică este Los Lobos, pe 
care trăieşte doar o singu-
ră familie. Insulele fiind de 
origine vulcanică întâlnim 
multe plaje cu nisip negru 
şi fin. Cel mai înalt punct de 
pe Insulele Canare este vul-
canul Pico del Teide  (3.718 
m). Este cel mai înalt vârf din 
Spania şi din oricare insulă 
din Oceanul Atlanic. Datori-
tă aşezării acestora în zona 
de climă subtropicală, pe tot 
parcursul anului Insulele Ca-
nare sunt destinaţia favorită 
pentru sute de mii de turişti. 

Odată ajunşi pe minunate-
le tărâmuri spaniole, turiştii 
trebuie să includă în progra-
mul lor de vizitare şi distrac-
ţie Loro Parque. Întins pe o 
suprafaţă de 135.000 de me-
tri pătraţi, Loro Parque (Par-
cul Papagalilor) constituie de 
mult timp principalul punct 
de atracţie din zona Insule-
lor Canare. Aflat în Puerto 

de la Cruz, în nordul insulei, 
constituie punctul de atrac-
ţie numărul 1 în zonă. Acest 
parc a bătut multe recorduri 
dintre care amintim: 3.000 
de papagali din 300 de spe-
cii, 3.800 de păsări, 21.000 de 
animale din 570 de specii şi 
17.100 de peşti, dar şi 8.000 
de palmieri. După incursiu-
nea în lumea plantelor şi a 
animalelor, vă recomandăm 
Siam Park. Acest obieciv şi-a 
deschis porţile relativ recent, 
pe 15 septembrie 2008. Este 
cel mai spectaculos parc te-
matic de pe vechiul conti-
nent. Siam Park-ul este pen-
tru cei care preferă aventura. 
Încă de la intrare te întâmpi-
nă două statui reprezentând 
elefanţii albi cu trompa ridi-
cată, semn al prosperităţii. 
Ce trebuie încercat în acest 
parc? Categoric “The Tower 
of Power”! E doar pentru cei 
curajoşi. Cei 28 m parcurşi 

aproape vertical îţi vor tăia 
respiraţia. Gândul că poate 
vezi ceva în acest timp pe 
care îl parcurgi cu o viteză 
foarte mare pe sub un acva-
riu imens se va nărui în mo-
mentul plonjării într-o pisci-
nă. Tot în acest parc trebuie 
încercat “Palatul Valurilor” 
(“The Wave Palace”), care se 
adresează iubitorilor de surf, 
pe valuri artificiale. O piscină 
imensă colectează aceste va-
luri care pot ajunge şi la trei 
metri înălţime. Temperatura 
apei atinge 24 de grade. 

Dacă vizitaţi aceste fru-
moase insule în februarie-
martie, aveţi ocazia să par-
ticipaţi la unul dintre cele 
mai mari carnavaluri din 
lume. Acest eveniment este 
pe locul trei în lume după 
Carnavalul din Veneţia, care 
este pe locul doi, şi Carnava-
lul Rio de Janeiro, care este 
pe primul loc. Mii de oameni 

sărbătoresc cu costume care 
mai de care mai trăznite. Pe-
trecerile au teme diferite în 
fiecare an, iar distracţia e la 
ea acasă. Tot ce aveţi nevoie 
e o mască şi multă voie bună!

Colţ de rai
Una dintre cele mai fru-

moase plaje este Las Tere-
sitas, un mic colţ de rai. În 
1973, s-au turnat aici milioa-
ne de saci plini cu nisip din 
Sahara - de unde şi culoarea 
sa galben-aurie, ceea ce este 
neobişnuit pentru insula vul-
canică din Tenerife. În faţa 
plajei, se află o barieră care 
reţine valurile înalte. Puerto 
Mogan este un loc pitoresc, 
descris ca fiind un amestec 
între un sat tradiţional de 
pescuit şi o mică staţiune 
de vacanţă, cu clădiri în stil 
colonial, cu o plajă mică, dar 
excelentă din toate punctele 
de vedere.

nu rataţi: 
- Siam Park

- Las Teresitas 
- Carnavalul 
- Loro Parque
- Dunele de la Maspalo-
mas

Preţuri:

- Produsele sunt scutite de 
taxe,  deci e o adevărată 
insulă duty free
- rom Arehucas - 9 euro/
litru
- suc – 1,5 euro/ sticla
- Perritos Calientes (hot 
dog cu ceapă dulce) - 2,5 
euro/buc
- Bere - 2,5 euro/sticla
- intrare Loro Parque & 
Siam Park - 49 euro/adult 

Cum ajungi  
din Timişoara?

Costurile pentru un 
sejur în Tenerife variază 
în jurul a 1.000 de euro 
de persoană, dar puteţi 
prinde şi oferte mai 
ieftine. Dacă doriţi o ex-
cursie individuală, puteţi 
merge pe ruta Timişoara 
- Madrid - Las Palmas. 
Preţul minim, cu rezer-
vare din timp pe curse 
low cost este şi de 100 
de euro pentru biletul de 
avion, dar toate preţurile 
depind de sezon. Această 
variantă de excursie poa-
te să vă scadă semnifica-
tiv cheltuielile, dacă totul 
se organizează cu mult 
timp înainte.

tenerife trezeşte atracţia 
vulcanică a insulelor
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Cadre didactice mai puţi-
ne, şcoli închise sau fără au-
torizaţie sanitară, mijloace 
de transport şcolar insufici-
ente, schimbări şi reforme 
educaţionale. Parţial, este 
un scenariu deja obişnuit 
pentru prima zi a anului şco-
lar. La fel ca în alte domenii, 
acest an şcolar începe sub 
auspicii şi mai grele pentru 
că, în multe cazurii, au avut 
de suferit şi părinţii angajaţi 
în alte domenii. Per ansam-
blu, cifric, începerea anului 
şcolar 2010-2011, care va de-
buta în 13 septembrie, ara-
tă aşa: 51 de şcoli comasate 
(desfiinţate), 466 profesori 
lipsă la strigarea catalogu-
lui, 32 de mijloace de trans-
port necesare elevilor - lipsă, 
3.600 de elevi care învaţă în 
unităţi educaţionale fără au-
torizaţii sanitare. Mai adau-
găm salarii reduse cu 25% 
la cadrele didactice şi şanse 
zero pentru a primi alte pri-
me sau bonusuri, unele chiar 
câştigate în instanţă, şi avem 
un peisaj complet al aşa nu-
mitei reforme în educaţie. 
Reforma este completată de 
proaspetele schimbări de di-
rectori de şcoli, prilej numai 
bun pentru a exista suspi-
ciuni că numirile se fac, şi 
aici, politic.

Zeci de şcoli  
fără aviz sanitar

Prima zi de şcoală a înce-
put, dintotdeauna, cu câteva 
zeci de şcoli sau grădiniţe 
care nu au primit aviz sani-
tar. Situaţia s-a îmbunătăţit 
în ultimii ani, asta şi datorită 
lucrărilor de infrastructură 
care s-au realizat în mediul 
rural. Totuşi, din cei 103.000 

elevi care învaţă în cele 647 
şcoli, circa 3.600 beneficiază 
de condiţii improprii pentru 
secolul XXI. Mai exact, în 
unele situaţii, elevii merg 
la toaletă ca pe vremuri, în 
fundul curţii, cum se spune. 
„Am solicitat directorilor să 
se preocupe de întocmirea 
dosarelor pentru avizul de la 
Direcţia de Sănătate Publică. 
Sunt situaţii când nu e di-
rectorul vinovat, ci comuni-
tatea locală, pentru că astea 
sunt condiţiile, nu este apă, 
nu este canalizare. 86 de şco-
li nu au autorizaţie. Oricum, 
suntem pe drumul cel bun. 
Am observat o preocupare 
a conducerilor şcolilor, să se 
facă igienizări, curăţenie. Eu 
văd începerea anului şcolar 
ca pe o sărbătoare, iar ro-
mânii fac curat înainte de 
sărbătoare”, a explicat Marin 
Popescu, inspector şcolar ge-
neral. 

Conform acestuia, faţă de 

anul şcolar trecut, un număr 
de 51 de şcoli s-au închis, pro-
cesul educaţional fiind repar-
tizat la alte şcoli. În Timişoara 
sunt două cazuri de acest fel, 
la Lugoj – un caz, restul fiind 
în mediul rural. Sunt şi une-
le situaţii în care la clădirile 
şcolilor s-au făcut lucrări de 
reabilitare, dar aceste şcoli au 
fost închise. Este cazul şcolii 
din Alioş, care ar fi împlinit 
în acest an 234 de ani de ates-
tare documentară. Numărul 
mic de elevi a făcut ca un caz 
similar să fie şi în satul Teme-
reşti, de lângă Făget. Pentru 
elevii care nu vor mai învăţa 
în şcoala din satul lor se pune 
la dispoziţie transport, dar şi 
acesta este insuficient. Marin 
Popescu a spus că la 13 sep-
tembrie vor fi puse la dispo-
ziţia elevilor 118 microbuze 
sau autobuze, pe parcursul 
anului urmând să mai soseas-
că patru microbuze. Ar mai fi 
nevoie de 32 de autovehicule, 

dar cererile comunităţilor nu 
pot fi îndeplinite. Soluţii exis-
tă, dar acestea sunt tempora-
re. Una din aceste soluţii este 
transportarea elevilor cu au-
tobuze de care nu mai are ne-
voie Aeroportul din Timişoa-
ra. Trei autobuze care până 
acum transportau pasagerii 
de la poarta aeroportului 
până la avion vor putea fi vă-
zute prin judeţ, conducerea 
aeroportului fiind de acord 
să dea aceste maşini, în cus-
todie către Inspectoratul Şco-
lar. Pentru că în unele cazuri 
traseele de transport sunt 
destul de lungi, s-a discutat 
cu directorii şcolilor şi despre 

începerea orelor de curs de la 
ora 9 sau chiar 10, pentru ca 
să nu fie copiii nevoiţi să se 
trezească cu noaptea în cap 
să meargă la ore. „Această co-
masare e în interesul elevilor. 
Ei vor găsi condiţii mai bune 
decât la şcolile în care învă-
ţau până acum, va dispărea 
şi învăţământul simultan”, a 
spus Popescu.

Schimbări la bacalaureat
Anul şi schimbarea. Aşa a 

fost bacalaureatul în ultimii 
ani, spre disperarea elevilor, 
care nu au ştiut ce surprize 
îi mai aşteaptă. Pentru 2011, 
cea mai nouă regulă este că 
elevii care vor fi prinşi copi-
ind la examenul de bacala-
ureat de anul viitor nu vor 
mai putea da examen în ur-
mătoarele două sesiuni, re-
spectiv cea din toamnă şi cea 
din iunie 2012. Alte noutăţi 
vizează finalizarea cursuri-
lor cu două săptămâni înain-
te de sfârşitul anului şcolar, 
pentru elevii care susţin exa-
mene naţionale şi faptul că 
reprezentanţi ai ONG-urilor 
şi ai părinţilor pot solicita 
aprobare pentru a asista la 
desfăşurarea examenului de 
bac. În vara lui 2010, procen-
tul de promovare a acestui 
examen a fost de 83% în Ti-
miş, faţă de 94% în 2009. La 
sesiunea de toamnă, înainte 
de rezolvarea contestaţiilor 
procentul a fost de aproape 
72%, faţă de 97,4% în 2009. Şi 
numărul de contestaţii a fost 
imens, în toamnă: aproape 
200 acum, faţă de trei anul 
trecut.

ComuniTaTeComuniTaTe

schimbări majore în Codul Muncii 
şi în salarizarea bugetarilor
CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Pe lângă tăierile de salarii 
din sistemul bugetar, dar şi 
pe lângă măsurile de auste-
ritate impuse de Guvern, în 
piaţa muncii vor interveni şi 
alte schimbări: o nouă lege 
a salarizării unice şi un nou 
cod al muncii. În prezent, 
ambele proiecte sunt în dez-
batere, iar reprezentanţii 
Ministerului Muncii încear-
că să le finalizeze până la 
sfârşitul anului, ele urmând 
să intre în vigoare începând 
cu anul 2011.

Fiecare angajat va avea 
un card de identificare

Reprezentanţii ITM Timiş 
anunţă că specialiştii din 
Ministerul Muncii încearcă 
schimbarea Codului Muncii, 
pentru că, în forma actuală, 
îi avantajează doar pe anga-
jaţi.  Proiectul de modificare 
a Codului Muncii cuprinde 
câteva  noutăţi care sunt 
menite să reducă birocraţia 
şi să-i avantajeze şi pe an-
gajatori. Printre acestea se 
numără introducerea unui 
card de identificare pe care 
fiecare angajat să fie obligat 
să îl poarte tot timpul la el. 
Potrivit specialiştilor de la 
ITM, noua soluţie ar elibera 
ghişeele, iar angajatorii nu 
ar mai fi nevoiţi să se depla-

seze lună de lună la sediul 
instituţiei pentru a depune 
declaraţii. “S-a propus ca fie-
care angajat să aibă un card 
pe care să-l poarte zilnic la 
el. Pe acesta vor fi stocate 
toate datele lui, cât şi ale 
angajatorului. Prin introdu-
cerea acestui sistem nu ar 
mai fi nevoie de declaraţii 
sau de revisal. Mai mult, 
prin acest card îi vom iden-
tifica şi pe cei care muncesc 
la negru. Posesorii de card 
vor şti că lucrează legal, cei 
fără card vor şti că-şi asumă 

astfel unele riscuri. Pentru 
ca acest program să fie func-
ţional este nevoie şi de un 
program computerizat foar-
te bine pus la punct.”, spune 
Ileana Tomoioagă, inspec-
tor-şef adjunct al ITM Timiş.

Salariaţii care au mai 
mulţi angajatori vor fi ne-
voiţi să precizeze exact în 
ce interval orar muncesc 
pentru fiecare dintre aceş-
tia. Astfel se urmăreşte să 
se interzică încheierea mai 
multor contracte de muncă 
pentru aceaşi persoană, în 

acelaşi interval de timp. Pe 
lângă acesteste propuneri, 
cei de la ITM Timiş susţin 
că în noul cod al muncii se 
va specifica şi cât este spo-
rul pentru orele suplimen-
tare. În acest fel s-ar evita 
situaţiile în care angajatorii 
îşi plătesc mult prea puţin 
angajaţii pentru orele supli-
mentare prestate.

noua lege a salarizării  
atacată deja de sindicate

O altă schimbare care 
va interveni până la sfâr-

şitul anului o reprezintă 
noua lege a salarizării uni-
tare. Cea mai mare modi-
ficare din cadrul acestei 
legi o reprezintă raportul 
dintre salariul minim şi 
maxim de la 1 la 12 la 1 
la 15. Potrivit noii legi a 
salarizării, cel mai prost 
plătiţi vor fi muncitorii 
necalifcaţi, care vor lua 
un salariu minim pe eco-
nomie, adică 600 de lei 
în condiţiile actuale. Un 
şofer va câştiga 1,7 sala-
rii minime, iar un medic 
stagiar 1,9. Preoţii 2,6, iar 
asistenţii medicali şi far-
maciştii primari între 3 şi 
4 salarii minime. Un pro-
fesor cu gradul I va înca-
sa 4,3 salarii minime, iar 
un pilot 4,5. La jumătatea 
piramidei se află medicii 
primari şi cercetătorii şti-
inţifici, cu 5 salarii şi un 
sfert, în timp ce manage-
rii de spital vor avea 6,8. 
Comisarii şefi, coloneii şi 
prefecţii primesc peste 7 
salarii minime. Un rector 
de universitate va încasa 
cât 8,5 muncitori necali-
ficaţi, iar un parlamentar 
cât 9,6. Patriarhul Româ-
niei va primi cât 11 mun-
citori necalificaţi la un 
loc, iar miniştrii şi prima-
rii vor sări de acest prag. 
Preşedintele ţării va avea 
cea mai mare leafă.

Elevii care învaţă la şcolile din judeţ care au fost comasate vor fi transportaţi cu autobuze de la aeroport

Actorii de pe piaţa muncii aşteaptă modificările promise de Guvern în viitorul Cod al Muncii

Cătălin Bătrânu lucrează la aripile avionului cu care va zbura la concursul Red Bull Flugtag

PUBLICITATE

Clopoţelul de septembrie sună  
a criză şi reforme dureroase

Cât mai costă prima zi de şcoală?

Singurii părinţi care trebuie 
să cumpere un set complet 
de rechizite sunt cei ai copi-
ilor de clasa I. Pentru ca cel 
mic să nu simtă că-i lipeşte 
ceva, părinţii cheltuie, în 
medie, 230 de lei pentru a 
cumpăra doar rechizitele 
unui elev de 7 ani. La aceas-
tă sumă se adaugă şi costul 
celui mai scump accesoriu 
pentru un elev: ghiozdanul. 
Acesta trebuie să fie impri-
mat neapărat cu Hannah 
Montana, pentru fetiţe, şi cu 
Piraţii din Caraibe, pentru 
băieţei. Cele mai căutate 
ghiozdane în Timişoara cos-
tă între 45-50 de lei, însă pă-
rinţii cu o situaţie financiară 

mai bună scot din buzunar 
chiar şi 100 sau 150 de lei. 
„Din ghiozdan nu trebuie să 
lipsească penarul complet 
dotat cu carioci, creioane 
şi cel mai important, stiloul 
cu peniţă. Pe lângă penar, 
care costă maximum 15 lei, 
un elev de clasa I trebuie 
să aibă la el şi forfecuţă, 
două caiete cu linii şi două 
cu pătrăţele, maculator, 
bloc de desen mic, hârtie 
glasată, beţişoare, plastilină, 
acuarele şi numărătoare. 
Să nu uităm şi de coperţile 
pentru caiete şi abecedar. În 
total cam 230 de lei”, spune 
Mileva Datcu, vânzătoare la 
o librărie din zona centrală. 

Pe lângă banii pentru rechi-
zite, unii părinţi mai trebuie 
să cheltuiască alţi 50-100 
de lei pentru ţinuta şcolară 
obligatorie. 
În multe licee din Timişoa-
ra uniforma formată din 

fustă sau pantaloni, vestă 
şi cămaşă - pentru fete şi 
pantaloni, vestă şi cămaşă 
– pentru băieţi este obli-
gatorie. Pentru elevii din 
clasele superioare, costurile 
sunt mult mai însemnate. 
Un părinte al cărui copil este 
elev în clasele V-XII scoate 
din buzunar peste 350 
de lei, din cauza caietelor 
studenţeşti, care costă 2,5 
lei bucata, dar şi a manua-
lelor şcolare pentru limbile 
străine, culegerilor de ma-
tematică sau fizică, truselor 
de geometrie, matematică 
sau desen. Fiecare astfel de 
accesoriu costă de la 10 lei şi 
ajunge până şi la 50 de lei.

„Suntem pe drumul 
cel bun. Am observat 
o preocupare a con-
ducerilor şcolilor, să se 
facă igienizări, curăţe-
nie. Eu văd începerea 
anului şcolar ca pe o 
sărbătoare, iar românii 
fac curat înainte de 
sărbătoare”

Marin Popescu
inspector şcolar general

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

În momentul în care 
Traian Vuia vorbea despre 
avionul său cu care va zbu-
ra, lumea a râs. La un secol 
de la acea întâmplare patru 
timişoreni vor să-i calce pe 
urme inventatorului timişo-
rean şi anunţă că şi ei rea-
lizează un astfel de proiect: 
un avion care să zboare... cel 
puţin câţiva metri. Reacţia 
prietenilor şi a cunoscuţilor 
a fost cam aceeaşi: au râs de 
ei, dar acest lucru i-a făcut 
să meargă mai departe. To-
tul în cadrul unui concurs 
naţional inedit, Red Bull 
Flugtag care se va desfăşu-
ra la Bucureşti în 19 sep-
tembrie. Concursul ajuns 
la ediţia a treia le propune 
tinerilor o întrecere inedită 
de zbor. Fiecare participant 
trebuie să-şi construiască 
singur aparatele de zbor, pe 
care apoi le lansează în aer 
iar aterizarea are loc în apă. 

Cei patru timişoreni 
sunt Cătălin Bătrânu, Re-

mus Dăescu , Ionuţ şi Alex 
Văcăreanu. Totul a început 
din distracţie, recunoaşte 
Cătălin Bătrânu căpitanul 
echipei Hamsterii din Vest, 
însă acum, la o săptămâ-
nă distanţă de începerea 
competiţiei, treaba a deve-
nit serioasă. S-au înscris în 
competiţie după ce au auzit 
un spot publicitar la radio 
şi nu s-au gândit că din cei 
peste 1500 de candidaţi vor 
fi aleşi printre cei 40 care au 
ajuns în finală. „Le-am tri-
mis un desen, după care am 
primit răspunsul că suntem 
acceptaţi. Schiţa trimisă nu 
a fost foarte greu de făcut, 
ţinând cont că suntem toţi 
studenţi la arte”, mai spune 
Cătălin Bătrânu. 

avion din carton, lemn  
şi bandă adezivă

Aparatul de zburat cu 
care timişorenii se vor pre-
zenta la Bucureşti este unul 
inedit. Va arăta ca o cutie cu 
aripi, însă, promite Cătălin, 
îşi va atinge scopul, acela 
de a zbura. „Folosim doar 

lemn, carton, polistiren şi 
probabil foarte multă bandă 
adezivă. Ideea este să fie cât 
mai uşor ”, descrie Cătălin 
Bătrânu grozăvia. Inspira-
ţia pentru acest aparat le-a 
venit studenţilor la pictu-
ră de pe canalul Discovery. 
„Când am văzut că am fost 

admişi ne-am apucat serios 
să ne documentăm. A fost 
mai greu la început pen-
tru că habar nu aveam ce 
e ăla un avion. Ne-am pus 
şi am studiat că şi aşa nu 
aveam ce face că doar eram 
în vacanţă. După cum pu-
teţi vedea avem schema şi 

scheletul. Trebuie să vedem 
exact unde punem cabina 
pilotului şi asta este un pic 
mai greu. Încă studiem”, 
mai spune Cătălin Bătrânu. 
Pe lângă onoarea de a parti-
cipa la un concurs conside-
rat internaţional, timişore-
nii vor avea ocazia să câştige 

nu doar experienţă. Echipa 
care reuşeşte să-şi ţină cât 
mai mult timp aparatul de 
zbor în aer primeşte o ex-
cursie de un week-end la 
Salzburg, care include o vi-
zită la faimosul muzeu al 
aviaţiei Hangar 7 şi un zbor 
cu un avion de epocă B25. 
Echipa clasată pe locul se-
cund se alege cu  o excursie 
la Red Bull Air Race Portuga-
lia, ediţia din 2011, iar locul 
al treilea se premiază cu o 
excursie la Budapesta, pen-
tru Red Bull Air Race 2011.

Patru timişoreni încearcă să zboare cu un avion improvizat!

Muncitorii necalifcaţi 
vor lua salariul 
minim pe economie, 
adică 600 de lei. Un 
şofer va câştiga 1,7 
salarii minime, iar 
un medic stagiar 1,9. 
Preoţii 2,6, un profe-
sor cu gradul I va 
încasa 4,3 salarii min-
ime, iar un pilot 4,5.

„Când am văzut că 
am fost admişi ne-am 
apucat serios să ne do-
cumentăm. A fost mai 
greu la început pentru 
că habar nu aveam ce 
e ăla un avion.”

Cătălin Bătrânu
 paticipant la Red Bull Flugtag
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Pădurea  
şi copacii

Viorel Screciu

expoziţii

party
Joi, 9 sePtembrie

SCottiSh Pub: GRAnd Live ConCeRt
vAn GRAPh K’fe: tRoPiCAL SoundCLASh
dubLin exPReSS Pub: dubLin houSe bAnd
ARt CLub: SPeCiAL PARty

ViNeri, 10 sePtembrie
no nAme: dJ noRA nAuGhty
CLub dAoS: ConCeRt methAdone SKieS
d’ARC: ALPhA bite
SCottiSh: beSt RetRo PARty in town

sâmbătă, 11 sePtembrie
SCottiSh Pub: ConCeRt PubLiKA
SetuP venue: benny PAGe
AnPoRA ARenA: tySon ‚tydi’ iLLinGwoRth
dAoS: GodS of RoCK niGht

DumiNiCă, 12 sePtembrie
vAn GRAPh K’fe: bAbiLoniA 
CLub d’ARC: hitS PARty
ARt CLub 700: Ambient PARty
SetuP: wARm uP

stuDio
aminteşte-ţi de mine (miercuri-joi: 16; 
18; 20) 

CiNema City
oameni mari şi fără minte (vineri, 
luni-joi: 14,10; 16,15; 18,20; 20,30; 22,40; 
sâmbătă-duminică: 14,10; 16,15; 18,20; 
20,30; 22,40 )
Macete (vineri-joi: 17,30; 21,50)
inception (vineri-joi: 19,10; 22)
Salt (vineri-joi: 19,45)
Karate Kid (vineri-joi: 14,45; 21,50)
Câini şi pisici: răzbunarea lui Kitty 
galore (vineri, luni-joi: 14; sâmbătă-dumi-
nică: 12,15; 14)
Sunt un mic ticălos (vineri, luni-joi: 
13,10; 15,10; 17,10; sâmbătă-duminică: 
11,10; 13,10; 15,10; 17,10)
americanul – Premieră (vineri-joi: 
15,50; 18,10; 20,20; 22,30)
amor la distanţă – Premieră  
(vineri, luni-joi: 13,15; 15,30; 17,45; 20; 22,15; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20; 22,15)

cinemaMacete

horosCoP
berbeC
orice final de 
drum este, de fapt, 
şansa unui nou 
început, deci nu te 
crampona de gân-
dul că s-a terminat, ci concentrează-
te imediat asupra unei noi idei. 
Chiar dacă finalul nu a fost cel dorit, 
cu siguranţă ai făcut tot ce ţi-a stat 
în putinţă, deci merită să fii mândru 
de ce ai realizat. vei rămâne cu 
ideea că se putea mai bine, dar din 
tot ce clădeşti ai ceva de învăţat. 

TAur
Pentru că 
nu ţi-au ieşit 
pasienţele 
exact aşa cum 
ai planificat, 
te gândeşti 

ce trebuie făcut ca să schimbi 
sensul din mers, fără a pierde 
nivelul la care ai ajuns. Ca la 
orice schimbare de decor, te 
simţi un pic derutat, neştiind ce 
te aşteaptă, dar vor începe să se 
arate curând şi primele semnale 
că ai făcut un pas înţelept. 

GemeNi
unde te afli se nasc 
dispute, pentru 
că tu întotdeauna 
vii cu alte opinii 
decât cele care se 
vehiculează în jur. Poate ai ceva mai 
mult curaj de a încerca şi alte variante 
decât cele obişnuite, sau ai doar un 
bagaj de cunoştinte mai vast, dar 
ideile tale vor fi ascultate. desigur, 
şi controversate, pentru că nu sunt 
păreri uşor de acceptat de cei care nu 
au învăţat atât de mult la viaţa lor...

raC
Presimţi că 
impasul în care 
ai ajuns este 
primul semn 
al unui viitor 
eşec. Când vezi 

că nu mai merge la fel de bine 
ca altădată, îţi pierzi interesul şi 
curajul de a mai face ceva şi laşi 
totul pe o linie moartă. dacă vezi 
că te-ai împotmolit, ia o pauză şi 
detaşează-te de tot, ca să decizi ce 
e mai bine pentru tine: renunţi sau 
încerci altceva?

Leu
Reuşitele din trecut 
sunt un exemplu 
motivant pentru 
tine. dacă ştii că 
altădată a mers 
bine, eşti convins că poţi să repeţi 
reţeta de succes de atunci şi lucrurile 
ar putea avea o evoluţie pozitivă. 
Aceste amintiri plăcute te ajută să 
mergi mai departe când simţi că 
nimic nu mai înaintează. Scoate de 
la naftalină acel mic element care te 
poate încuraja cel mai bine acum. 

FeCioară
norocul nu 
bate la uşă ta 
să te întrebe 
dacă ai nevoie 
de el, ci poate 
fi găsit dintr-o 

frumoasă întâmplare la o oarecare 
distanţă de casă. Călătoriile sunt 
de bun augur, o veste venită prin 
telefon, o întâlnire pe meleaguri 
îndepărtate sau simpla trecere 
prin locul potrivit în momentul 
potrivit pot fi sursa unei reuşite 
neaşteptate. 

baLaNŢă
emoţiile acestei 
perioade sunt 
intense, profunde 
şi ţi se citesc, 
pur şi simplu, pe 
faţă. Când eşti fericit cu adevărat, 
zâmbeşti cu toţi porii şi ştii să te 
bucuri din plin de ceea ce trăieşti. 
Simţi nevoia să arăţi lumii ce simţi şi 
vei găsi o formă de a-ţi face publice 
senzaţiile unice de acum: scrii o 
poezie, pictezi un tablou, faci o 
declaraţie de dragoste...

sCorPioN
Grijile şi 
întrebările nu 
te lasă în pace 
nici noaptea şi 
insomniile vor fi 
inamicii numărul 

unu. Ar fi bine să nu dai acum 
răspunsuri categorice, pentru 
că eşti perturbat de emoţii şi 
gânduri negative. multe aspecte 
care te îngrijorează acum vor 
avea o cu totul altă pondere 
peste câteva zile, deci nu te grăbi 
să tragi concluzii definitive.

săGetător
Aştepţi o 
intervenţie în 
rezolvarea unei 
probleme impor-
tante şi ai şansa să 
dai peste acea persoană care poate 
prelua acest rol de salvator. Că e un 
medic ce găseşte leacul unei boli, că 
e instituţia care îţi oferă documentul 
de care ai nevoie sau primeşti pe căi 
oficiale un răspuns incontestabil, te 
simţi mult mai bine după ce totul 
revine la normal. 

CaPriCorN
Cele mai intere-
sante evenimente 
sunt generate 
de cei dragi, 
pentru că fiecare 
moment în care 

ai ocazia de a sta mai mult timp cu 
fraţii, cu părinţii sau cu proprii copii 
se vor dovedi a fi adevărate lecţii de 
viaţă. Şi tu ai multe de oferit, şi ei vor 
beneficia de prezenţa ta, şi din acest 
schimb benefic de energii pozitive 
se va naşte o stare de confort care va 
face tuturor bine. 

Vărsător
din cauza unor 
obstacole ce 
nu au putut fi 
depăşite, ai stat în 
aşteptare sperând 
la ziua când vei putea continua 
ce ai început. Ai noroc, pentru că 
apare de undeva o soluţie salvatoare 
care ridică piedica din calea ta şi te 
motivează să mergi mai departe cu 
optimism. eşti încântat să vezi ce 
bine merg lucrurile, încât aproape că 
ai uitat de obstacolele anterioare. 

Peşti
fii extrem de 
prudent, pentru 
că te afli în faţa 
unei provocări 
interesante la 
prima vedere, 

dar care conţine o mare doză de 
risc. nu eşti tu genul de om care se 
hazardează aşa, tocmai de aceea ar 
fi bine să-ţi cântăreşti bine forţele. 
Ai putea să ieşi înfrânt din această 
situaţie şi să regreţi impulsivitatea 
de moment care te-a făcut să te 
bagi unde nu-ţi fierbe oala. 

iulius mall, etajul i: expoziţia „Art Is 
Lifestyle/ Arta este lifestyle” prezen-
tată de Galeria Jecza.

muzeul de artă Palatul Baroc: expo-
ziţiile „Însemne”, semnată de artistul 
Gheorghe Zărnescu, „Colaj şi artă 

09.09
În 1990, Pete Sampras 
devine cel mai tânăr 
jucător de tenis (19 ani şi 
28 de zile) care cucereşte 
titlul la uS open, învin-
gându-l pe andre agassi, 
cu 6-4, 6-3, 6-2.

10.09
În 1961, are loc tragedia 
de la Grand Prix-ul de la 
monza (italia). Ferrari-ul 
condus de Wolfgang von 
Tripps loveşte gardul de 
protecţie şi este aruncat 
în tribună, după ciocni-
rea cu maşina condusă 
de Jim Clark. Von Tripps 
moare împreună cu 13 
spectatori.

11.09
În 2001, se petrece 
atactul terorist de la 
new York. Două avioane 
prăbuşesc Turnurile 
Gemene ale World Trade 
Center, provocând moar-
tea a 3.000 de persoane. 

ueFa decide să amâne 
meciurile din Champions 
league programate a 
doua zi.

12.09
În 1962, începe a 7-a 
ediţie a Campionatului 
european de atletism, 
la Belgrad. este pentru 
prima dată când o ţară 
balcanică este gazda 
competiţiei.

13.09
În 2007, echipa de 
Formula 1, mclaren, este 
amendată cu 100 milioa-
ne de dolari şi a pierdut 
punctele din clasamentul 
constructorilor pentru 
posesie de date tehnice 
confidenţiale aparţinând 
rivalilor de la Ferrari. 

14.09
În 2005, căpitanul lui 
udinese, Vincenzo 
iaquinta, devine al 5-lea 
autor al unui hat-trick 

în liga Campionilor, în 
partida cu Panathinai-
kos. Până la această dată 
mai reuşiseră trei goluri 
într-un meci: Faustino 
asprilla (în 1997, în new-
castle – Barcelona 3-2), 
Yakubu aiyegbeni (în 
2002, în maccabi haifa – 
olympiacos Pireu 3-0) şi 
Wayne rooney (în 2004, 
în manchester united – 
Fenerbahce 6-2). În 1992, 
în aC milan – iFK Göteb-
org, marco van Basten a 
marcat de patru ori.

15.09
În 2000, începe a 27-a 
ediţie a Jocurilor olim-
pice, la Sydney (austra-
lia). Participă 10.200 de 
sportivi din 200 de ţări. 
S-au vândut 9,2 milioane 
de bilete, iar 3,5 bilioane 
de persoane urmăresc 
competiţia la TV. atleţii 
Coreei de nord şi Sud 
concurează uniţi sub un 
steag neutru.
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Arăta exact ca un zilier 
de pe stradă şi părea tipul 
perfect pentru a-i pune în 
spate un asasinat politic. 
Dar s-a dovedit a fi Macete 
(Danny Trejo), un fost 
agent federal, adevărată 
legendă, un tip cu talente 
ucigaşe greu de egalat. 
Toţi îl credeau mort după 
confruntarea cu Torrez, 
baronul mexican al drogu-
rilor. Însă Macete a fugit în 
Texas, vrând să dispară şi 
să-şi uite trecutul tragic. 
Acolo găseşte o reţea de 
corupţie şi înşelăciuni, 
care face ca un senator să 
fie ucis, iar el să devină un 

criminal căutat de poliţie. 
În calea lui stau  Booth, un 
om de afaceri crud şi ne-
milos, care are în serviciul 
lui o listă impresionantă 
de ucigaşi la comandă, 
şi Sartana Rivera, ofiţer 
de imigrări, frumoasă şi 
periculoasă, fiindcă nu s-a 
decis încă dacă vrea sa fie 
sau nu de partea legii.
Ajutoarele lui Macete sunt 
Luz, atrăgătoarea vânză-
toare ambulantă de Taco, 
cu spirit rebel şi suflet 
revoluţionar, şi Padre, un 
preot priceput la binecu-
vântări, dar şi mai priceput 
cu armele.

Au început preliminariile. 
Două puncte din tot atâtea 
meciuri. Nu mă bag în dis-
cuţiile despre felul în care 
ne-am comportat în aceste 
partide. Putem să dăm 
cu presupusul la infinit... 
şanse... calcule... şi altele. 
Intrăm în zona copacilor 
fără să vedem pădurea. 
Dăm cu capul în tot ceea ce 
ne apare în cale... inclusiv 
în pomul din faţă. 
Sunt câţiva ani buni de 
când facem treişpe-paişpe 
şi calificările trec pe lângă 
noi, ca trenul prin Gara 
Mică spre aia din Nord. 
L-am auzit, şi văzut, pe 
Mircea Sandu care ne expli-
ca, chiar înainte de aceste 
confruntări, că avem pro-
bleme cu valoarea jucăto-
rilor selecţionabili. Măi să 
fie!
Federalii au ceva transce-
dental în atitudine atunci 
când vorbesc despre felul 
în care ne comportăm în 
Europa. De câţiva ani mă 
întreb, unde este vina? Am 
răspunsurile în buzunar 
de fiecare dată. Nici nu 
este foarte greu. Când o 
iei la vale cu săniuţa prin 
pădure, printre copaci, 
înseamnă că ai probleme 
cu...”Cârmaciul”.
Ăştia din ferefeu vorbesc 
despre fotablul românesc 
de parcă acesta ar fi con-
dus de nişte lunatici din 
alte... păduri. Cine este de 
vină că, de şaişpe ani, pe 
puţin, juniorii sunt la pă-
mânt, tineretul se bucură 
că a ajuns la baraj, unde 
nu se ştie ce se va întâm-
pla, iar clanul Becali face 
şi drege de parcă moşia 
fotbalistică a fost antama-
tă pe vecie în fumurile de 
trabuc?
În pădure uscăturile  se 
văd din prima. La noi mai 
puţin. Cine gestionează 
ocolul silvic? Poate o babă 
din vecini care nu are nici 
un fel de treabă cu fotbalul 
din ţara asta. Şi, uite aşa, 
mai adunăm nişte vreas-
curi cu care Nea Mircea 
poate să pună de un grătar 
la Mogoşoaia cu apropi-
aţii. Şi ce dacă?Dacă e să 
facem curăţenie în pădure 
de unde începem? Eu zic că 
de la şeful de ocol... silvic. 
Poate că „după”,  pădurea 
mai dă nişte rămurele.

ioan gogoŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Anul 2002 a fost unul 

de cotitură pentru Poli Ti-
mişoara. Clasată ultima în 
seria de vest a ligii a doua, 
cu numai o victorie, 15 go-
luri marcate şi 105 primite, 
era practic în pragul des-
finţării. A terminat campi-
onatul cu minus la puncte 
(caz unic în fotbalul mon-
dial), fiind penalizată cu 
15 puncte pentru fiecare zi 
de întârziere a plăţii unor 
sume legate de transferu-
rile pe care le-a realizat. Şi 
acum planează incertitudi-
nea asupra clubului, în spe-
cial în plan financiar, doar 
că avem de a face cu mai 
multe echipe care poartă 
numele de Poli. Pe lângă 
gruparea din Liga 1, exis-
tă satelitul din eşalonul al 
treilea, a cărei meniere este 
aceea de a forma jucători 
pentru echipa mare, meni-
re de care conducerea nu 
a ţinut cont în mai multe 
rânduri prin deciziile pe 
care le-a luat. De asemenea, 
în Liga a 4-a evoluează Poli 
2002, în spatele căreia stau 
membrii fondatori ai FC 
Politehnica. Prin interme-
diul acesteia, Marian Iancu 
urmăreşte să dobândescă 
palmaresul clubului la Tri-
bunalul de Arbitraj Sportiv 
de la Lausanne, unde este 
în conflict cu italianul Zam-
bon. Probleme au nu doar 
grupările “Poli” din Timi-

şoara, ci şi cele din ţără ori 
străinătate. Poli Iaşi a fost 
la un pas de faliment, a fost 
salvată în ultima clipă, iar 
prin bunăvoinţa FRF-ului a 

fost înscrisă în seria a 2-a 
a Ligii secunde, având de 
făcut de fiecare dată depla-
sări de sute de kilometri. 
Alături de satelitul ieşeni-

lor, desfiinţat între timp, 
în liga a treia găsim o “Po-
litehnica” şi la Galaţi, care 
nu s-a remarcat cu nimic. 
De asemenea, Politehnica 
din Chişinău a dispărut din 
peisajul fotbalistic din 1 iu-
lie 2008. În Spania activea-
ză Poli Ejido ale cărei per-
formanţe sunt promovările 
în Segunda Division (la care 
visează şi în acest sezon) şi 
la eliminarea lui Villarreal, 
în perioada acesteia de glo-
rie, din Copa del Rey, după 
o victorie răsunătoare.

Poli Timişoara are şi sa-
teliţi neoficiali. După ce în 
trecut a direcţionat contin-
gente importante la Gloria 

Buzău şi CS Buftea, iar, în 
ultimii ani, Steaua a achizi-
ţionat mai mulţi foşti “alb-
violeţi”, Unirea Urziceni 
tinde să devină un alt “sate-
lit” al timişorenilor. Dusko 
Dukic (transferat în vară), 
Florin Sandu, Alexandru 
Popovici, Adrian Zaluschi şi 
Alexandru Dudaş, majori-
tatea tineri de perspectivă, 
vor fi trimişi la fosta campi-
oană a României. Unirea se 
află într-o situaţie penibilă, 
după ce jucătorii ei de bază 
au ales să plece la alte clu-
buri, fiindcă patronul nu a 
vrut să investească nici un 
euro din milioanele pe care 
le-a încasat de pe urma par-
ticipării în grupele Champi-
ons League. Cum ialomiţe-
nii vor deveni cel mai sigur 
ciuca bătăilor, rămâne de 
văzut câte beneficii va adu-
ce afacerea. Şi în sezonul 
amintit mai sus, 2001/02, 
de voie, de nevoie, Poli şi-a 
expus juniorii, forţându-i 
să evolueze în Divizia B, 
chiar dacă, deşi talentaţi, 
erau lipsiţi de experienţa 
unui astfel de nivel. 

Eşecurile pe linie, uneori 
la scoruri antologice, şi-au 
pus amprenta pe psihicul 
lor, niciunul nu a progresat 
şi nici nu a îmbrăcat ulte-
rior tricoul echipei mari. 
Cert este că, asemeni lui 
Vladimir Petrovic, şi Cos-
min Petruescu se trezeşte 
cu lotul descompus după 
startul sezonului. Poli îşi 
riscă acum două generaţii 
de juniori, căci şi jucătorii 
care vor completa acum lo-
tul lui Poli II vor evolua la 
un eşalon total necorespun-
zător vârstei şi experienţei 
lor, Petruescu având ori-
cum la dispoziţie la începu-
tul campionatului un lot cu 
o medie de vârstă extrem 
de scăzută.

Experimente cu  
tinerii timişoarei

Alexandru Popovici  a fost trimis la Buftea, la Buzău şi la Urziceni

PUBLICITATE

PUBLICITATE

În perioada 9-12 septem-
brie, Iulius Mall Timişoara va 
găzdui ediţia a II-a a expozi-
ţiei All for Kids. Eveniment 
special dedicat celor mai mici 
membrii ai familiei, expozi-
ţia prezintă, prin peste cei 
30 de expozanţi participanţi, 
metode noi de educaţie, de 
divertisment şi de petrecere a 
timpului liber. De asemenea, 
vizitatorii pot găsi o gamă 
largă de produse şi servicii 

pentru copiii lor, cum ar fi: 
ultimele modele de jucării, re-
chizite, cluburi educaţionale, 
elemente de decor şi mobilier 
pentru camera copilului etc.

Scena va fi un spaţiu desti-
nat pentru cei mici, unde vor 
putea să cânte, să danseze, să 
se joace şi să participe la con-
cursurile interactive, specta-
colele, jocurile şi celelalte sur-
prize pregătite special pentru 
ei.

All for Kids
Editia a II-a Unirea Urziceni tinde să devină 

un alt “satelit” al timişorenilor. 
Dusko Dukic (transferat în vară), 
Florin Sandu, Alexandru Popo-
vici, Adrian Zaluschi şi Alexan-
dru Dudaş, majoritatea tineri de 
perspectivă, vor fi trimişi la fosta 
campioană a României.

TIMIȘOARA

minimală” (Dany Zărnescu) şi „Bronz” 
(Gheorghe Zărnescu).

aeroportul Traian viua Timişoara: 
expoziţia „Banatul – în drum spre 
Europa” realizată de Muzeul Banatului 
Timişoara în colaborare cu Muzeul 
Şvabilor Bănăţeni din Ulm.

galeria Calina: expoziţia „Philosophy in 
budoar” a artistului plastic Benedek Le-
vente, deschisă până la 19 septembrie.
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Atât a stat Oprah pe televi-
zor… 25 de ani. Atât a stat 
şi Larry King pe televizor… 
De departe, cei doi sunt cei 
mai populari oameni de 
televiziune de pe planetă. 
Atât CBS cât şi CNN au avut 
profituri uriaşe de pe urma 
celor doi, dar şi reciproca 
e valabilă. Atât Oprah, cât 
şi Larry King au conturi de 
sute de milioane de dolari.
De-a lungul anilor, cei doi 
au avut perioade bune şi 
perioade rele, sezoane cu 
audienţe maxime, dar şi 
sezoane fără puncte prea 
mari de rating. Noi încă 
avem mentalitatea gale-
riilor de fotbal… Poţi să fii 
un bun jucător de fotbal un 
întreg sezon, poţi să aduci 
oricâte cupe, dacă ratezi un 
meci, toată galeria te hui-
duie… La ei, viaţa se judecă 
altfel. Nu depinde totul de 
ultimul meci… La ei, Oprah 
şi Larry King au ajuns la 25 
de ani…
Sir Alex Ferguson e din 
1986 antrenorul lui Man-
chester United…Faceţi un 
calcul.... tot 25 de ani. Cu 
bune şi rele… La ai noştri 
te apucă râsul. Ultimul 
meci, doar asta contează 
aici, în fotbal, în viaţă…
Nimic altceva…
Retragerea lui Oprah va fi 
pe 11 septembrie, pe stadio-
nul Solder Field din Chica-
go. Arena cu 61,500 de 
locuri găzduieşte meciurile 
echipei de fotbal american 
Chicago Bears. Ultimul meci 
a lui Oprah… Pentru că CBS 
a avut puterea să n-o jude-
ce de-a lungul anilor doar 
după ultimul meci. La noi 
sunt codrii verzi de brad…

Dan Negru

25 de ani…

Duminică
12 septembrie

Vreme însorită şi 
nori risipiţi ziua, 
noaptea se va  
forma ceaţă.
Minima: 12° C
Maxima: 21° C

miercuri
15 septembrie

Vreme frumoasă,  
cer mai mult  
senin pe tot  
parcursul zilei.
Minima: 11° C
Maxima: 22° C

marţi
14 septembrie

Vreme însorită  
pe tot parcursul  
zilei, vântul va  
sufla slab.
Minima: 11° C
Maxima: 23° C

Luni
13 septembrie

Ceaţă dimineaţa  
şi pe timpul  
nopţii, cer mai mult 
senin ziua.
Minima: 11° C
Maxima: 23° C

Sâmbătă
11 septembrie

Cer mai mult  
noros, şanse de 
precipitaţii pe  
timpul nopţii.
Minima: 13° C
Maxima: 21° C

Vineri
10 septembrie

Vremea se răceşte 
uşor, va ploua în 
averse, în special pe 
timpul nopţii.
Minima: 13° C
Maxima: 21° C

Joi
9 septembrie

Cer mai mult  
noros, se vor  
înregistra precipitaţii 
în averse.
Minima: 14° C
Maxima: 26° C

meteo

reţeta săptămânii
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Este un preparat mexican 
al cărui nume vine din 
limba spaniolă: „burrito” 
înseamnă măgăruş şi este 
posibil să se datoreze 
asemănării preparatului 
cu urechea de măgăruş. 
Fiind vorba de o lipie 
umplută, există nenumă-
rate variante ale acestui 
fel de mâncare ce poate 
fi de asemenea dietetic 

(când se foloseşte carnea 
de pui) sau vegetarian. Bi-
neînţeles, preparatul lasă 
loc şi pentru numeroase 
inovaţii. Noi am ales să vă 
prezentăm reţeta clasică 
mexicană. 

ingredienTe:
- 4 lipii
- 1 kg de carne tocată de 
porc (slabă),
- 1 ceapă,
- 2 linguri de ulei, 

- 2 ardei graşi,
- 3-4 roşii,
- 1 ardei iute, 
- 1 morcov,
- o cană de supă de carne,
- 100g de caşcaval sau 
brânză rase,
- 2 căţei de usturoi, 
- 1 fruct de avocado pasat
- sare, piper după gust

mod de PreParare:
Se pune uleiul la încins, 
apoi se adaugă carnea şi 

se căleşte uşor ameste-
când continuu. Se adaugă 
supa, ardeiul iute, usturo-
iul, şi ceapa tocate mărunt 
şi se lasă să se înnăbuşe 
până mai scade lichidul. 
Lipiile (în reţeta originală 
se fac din făină de porumb 
măcinată fin şi sare, dar 
pot fi preparate şi din făi-
nă de grâu şi coapte fără 
ulei într-un vas de teflon 
sau tuci) se încălzesc şi se 
umplu la mijloc cu carne, 

morcovul ras, roşiile 
rondele, ardeii tocaţi şi un 
fruct de avocado pasat. În 
umplutură, atâta timp cât 
carnea mai este caldă, se 
poate adăuga brânză sau 
caşcaval ras.
Burrito poate fi servit ca 
atare sau cu garnitură de 
cartofi prăjiţi.

Burrito

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Lunetă pentru 
„vânătoarea”  
de licitaţii

Ziua de naştere a mili-
onarului Georgică Cornu 
(foto), sărbătorită cu mare 
fast, vinerea trecută, la 
Centrul Regional de Afaceri 
Timişoara, a reprezentat 
un moment important şi 
pentru sutele de angajaţi 
din imperiul „Confort”. Cu-
noscând pasiunea boss-ului 
pentru partidele de vână-
toare nocturne, oamenii din 
firmă, cu mic, cu mare, au 
adunat peste 2000 de euro 
şi au achiziţionat o superbă 
lunetă cu infraroşii din Ger-
mania. Cârcotaşii petrecerii 
care a ţinut până în zori au 
pronosticat că instrumen-
tul de precizie nemţească 
va fi folosit, mai mult ca 
sigur, şi pentru studierea de 
la distanţă şi „împuşcarea” 
licitaţiilor publice care să 
ţină în viaţă una dintre cele 
mai mari companii private 
din Timiş. Aşa să ajute zeiţa 
Artemis!

Bianca vs. Bianca
Focoasa pedelistă timişorean-

că, Bianca Jurca, a intrat într-
un concurs direct cu blonda lui 
Bote, Bianca Drăguşanu. Cele 
două modele se luptă, dar nu 
într-un ring plin de nămol, mie-
re sau ciocolată, ci pe internet, 
în cadrul concursului „Cea mai 
sexy vampirenă din lume“. Con-
cursul are două etape, iar prima 
etapă va fi una virtuală, unde, 
fiecare participantă la concurs, 
printre care se mai numără şi 
alte vedete din show-bizz ca Ade-
lina Pestriţu, Oana Bercaru sau 
Roxana Ungureanu va primi vo-
turi din partea fanilor. În funcţie 
de aceste voturi, primele 13 con-
curente vor merge la Bucureşti 
la etapa finală, unde se va decide 
concurenta care va reprezenta 
România la marele concurs din 
Statele Unite din 30 octombrie, 
care va avea loc la Las Vegas.

Degringoladă printre progresişti Tot burlac, săracul Ovi

Bârfă super-adevărată,  
confirmată din „n” surse

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

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

De când a apărut pe fron-
tispiciul politicii timişene, 
Ovidiu Drăgănescu a fost 
considerat burlacul judeţu-
lui. Tânăr, cu funcţii politi-
ce importante, bun de gură, 
şmecher ca orice politician, 
n-a surprins pe nimeni fap-
tul că în jurul său roiau 
domnişoare şi doamne de 
toate felurile. Slăbiciunea-i 
cea mare pare să fi fost jur-
nalistele, cu care a şi avut 

unele relaţii de durată. În 
urmă cu cel puţin trei ani, 
Drăgănescu, fost prefect 
de sorginte liberală, a spus 
că „gata burlăcia”, se aşază 
la casa lui şi se însoară cu 
Simona Bader, fostă jurna-
listă. Fetele disponibile din 
târgul de pe Bega spun însă 

Uniunea Naţională pen-
tru Progresul României, pe 
scurt UNPR, este un partid 
de care probabil nu aţi au-
zit. Politicienii care îl alcătu-
iesc s-au desprins din PSD şi 
au achiesat la politicile de-
mocrat-liberale. Au pornit 
cu speranţe multe, s-a spus 
că acest partid va fi răsplă-
tit cu funcţii şi în judeţe. În 
Timiş, UNPR are şi nu are 
un deputat, pe Maria Bar-
na, care a părăsit barca PSD 

pe vremea lui Ilie Sârbu, a 
fost exclusă din UNPR, iar 
apoi au existat tatonări ca 
să revină în barca PSD, de 
data aceasta cu Titu Bojin la 
timonă. UNPR nu a prins ni-
ciun post, nici la Prefectură, 
cum se visa, nici altundeva. 
Drept urmare, nu e de mira-
re că spiritele neliniştite din 
filiala condusă la nivel local 
de fostul prefect PSD, Ion 
Răducanu, au început să se 
agite şi să îşi plănuiască ie-
şirile spre alte zări politice.

Bianca Jurca Bianca Drăguşanu


