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Dacă maşina dumnea-voastră încă nu a fost pre-gătită pentru sezonul rece, trebuie să ştiţi că Auto Demi Trans oferă gratuit verifica-rea stării autovehiculului dumneavoastră. Vă măsoară concentraţia lichidul de răci-re, starea bateriei, nivelul în-cărcării alternatolului şi veri-ficarea sistemului de spălare a parbrizului. La orice de-fecţiune constatată în urma verificării pe care decideţi să o remediaţi în 2010, benefi-ciaţi de un discount de 20% atât la 

manoperă, cât şi la necesarul de piese. 

Echiparea maşinii cu anvelope de iarnăIndiferent dacă este zăpadă sau nu, dacă temperatura ex-terioară coboară sub 7 grade, este indicată “încălţarea cu bo-canci” a autoturismului. Anve-lopele de vară îşi fac datoria de la 5-7 grade Celsius în sus, sub această temperatură ele devin foarte tari şi îşi pierd aderenţa.Anvelopele de iarnă con-ţin silicaţi care păstrează pro-prietăţile şi la temperaturi scăzute. Pe lângă compoziţia materialului folosit la fabrica-ţie, anvelopele de iarnă au un profil (amprenta cauciucu-lui) special, care măreşte aderenţa pe zapadă.Auto Demi Trans este partener la pro-moţia anvelopelor PIRELLI, pe perioa-da 1 noiembrie - 15 decembrie 2010.  La fiecare achiziţie Pi-relli, primiţi cadou bonuri de carbu-rant, cu care puteţi să alimentaţi de ben-zinăriile OMV.

Bateria auto
Bateria este mult mai solicitată iarna, pornirea motorului 

necesitând un curent de 2-3 ori mai mare decât vara. Acest lucru este legat şi de tipul de ulei pe care îl aveţi în motor, dar indi-ferent de acest lucru, vâs-cozitatea lui este mai mare când e frig, şi motorul este „învârtit“ mai greu de de-maror, solicitând mai mult bateria.
Dacă aveţi motor diesel, ţineţi cont de avertizorul de “bujii incandescente” din bord. Nu încercaţi pornirea motorului înainte de stinge-rea acestui indicator!

Alte accesorii pentru iarnă
Piaţa este plină de acce-sorii auto pentru iarnă, mai mult sau mai puţin utile, mai scumpe sau mai ieftine, însă există câteva obiecte pe care este bine să le aveţi 

la dumneavoastră. Racleta pentru curăţarea geamuri-lor, o perie, o lopată, cablu-rile de tractare şi nelipsitele lanţuri antiderapante sunt câteva din accesorile reco-mandate de specialişti.Toate aceste accesorii pot fi cumpărate la preţuri promoţionale de la sediul Auto Demi Trans, de pe Ca-lea Buziaşului numărul 60. Specialiştii service-ului pot fi contactaţi şi telefonic la numerele: 0256 222 798 sau 0256 305 737.

Dacă aveţi motor diesel, ţineţi cont de avertizorul de “bujii incandescente” din bord. Nu încercaţi pornirea motorului înainte de stingerea acestui indicator!

PREZENTARE
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Auto & Turism
Nu uitaţi de pregătirea maşinii pentru iarnă!

PUBLICITATE

- Racleta pentru cură-ţarea geamurilor de gheaţă, zăpada întărită. (există şi sprayuri care fac acelaşi lucru)- Perie sau mătură pentru curăţarea zăpezii de pe maşină
- Lopată pentru zăpadă (există lopeţi care se pli-ază şi vă vor ocupa mult loc în portbagaj)- Lanţuri antiderapante, nelipsite atunci când plecaţi la drum lung- Cablu de tractare, care poate i foarte util în cazul în care rămâneţi înzăpezit

Accesorii de iarnă recomandate

ciaţi de un discount de 20% atât la materialului foloţie, anvelopele d
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NoulVolvo S60 este cel mai sportiv şi mai dinamic model de până acum. Inclu-de toate soluţiile inteligente care contribuie la o expe-rienţă de condus deosebită faţă de orice alt model. În echiparea standard este do-tat cu un nou sistem mul-timedia Driver Multimedia Interface, cu un ecran cen-tral color de 5 inch şi cu o grafică modernă de rezolu-ţie înaltă. Odată cu achizi-ţionarea unui sistem audio superior, display-ul creşte la un diametru de 7 inch, dimensiune care permite si achiziţionarea sistemului de navigaţie. Tot în echiparea standard intră şi sistemul “City Safety”, sistem de evi-tare a coliziunilor la viteze mici, similar celui oferit pe modelul XC60.  Acesta poate detecta un obstacol (nu per-soane) aflat sau nu în mişca-re şi poate frâna automat cât de mult posibil, de la maxim 

30 km/h, pentru a minimali-za sau chiar evita un posibil accident. Dacă “City Safety” nu vă este suficient, puteţi alege extraopţiunea “Pedes-trian Detection”. Acesta este un sistem care utilizează un senzor radar care împreună cu o cameră montată în par-tea superioară a parbrizului detectează şi memorează po-ziţia pietonilor aflaţi în veci-nătatea maşinii. În situaţia în care coliziunea este con-siderată iminentă, sistemul frânează automat. Pedestri-an Detection este ofertat opţional împreună cu sistemul de avertizare a coliziunilor Collision Warning şi pilotul auto-mat adaptiv. 
Noul Volvo S60 poate fi văzut şi comandat în Ti-mişoara la showroomul dealerul Volvo Todorut In-ternational, situat în Calea Lugojului nr.140, telefon: 0256/24.37.37.

Cel mai sportiv şi mai dinamic Volvo de până acum

Toyota Experience 2010 ajunge sâmbătă la Timişoara

Cinci staţiuni de schi la 250 de kilometri de Timişoara         
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să facă lumină în cazul preotului 
„eretic” din Bocşa montană

Anchetă - pagina 5

Nu uitaţi de pregătirea  
maşinii pentru iarnă! 7 
Cinci staţiuni de schi la 250  
de kilometri de Timişoara. 8-9
Toyota Experience 2010 ajunge 
sâmbătă la Timişoara. 10

Timp liber - pagina 14
COnCErT - les Elephants Bizzares
Scottish: joi 4 noiembrie

SE diSTriBuiE graTuiT înTr-un Tiraj dE 7.500 dE ExEmplarE

pag 2-3

Ce nu ţi-e CLeAR? 

sport
Clubul invincibililor
munca începută de Vladimir  
petrovici şi continuată de Cosmin 
Contra, dar şi ambiţia jucătorilor,  
au făcut ca poli să fie  
neînvinsă în acest  
campionat.

15

De ce avem nevoie  
de regionalizare?

Ciprian vOin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Guvernele de la Bucureşti au 
mimat dintotdeauna regionali-
zarea! La presiunea UE au înfi-
inţat opt regiuni de dezvoltare 
care, însă, nu au nici măcar per-
sonalitate juridică. Peste tot în 
ţările care au aderat la UE, fon-
durile structurale au fost îm-
părţite la nivel regional! La noi, 
există doar un singur Program 
Operaţional care gestionează 
fonduri europene la nivel regi-
onal! Este vorba de Programul 
Operaţional Regional prin care 
cele opt regiuni pot accesa 4,4 
miliarde euro, adică puţin pes-
te 19 la sută din totalul fondu-
rilor structurale europene dis-
ponibile pentru România până 
în 2013! Regiunea Vest, din 
care facem şi noi parte, are alo-
cat puţin peste 10 la sută din 
totalul fondurilor disponibile 
pentru regiuni, reprezentând 
aproximativ 2% din totalul fon-
durilor structurale cuvenite 
ţării noastre, restul de 98% este 

gestionat la nivel central de pu-
terea de la Bucureşti.  Pentru 
ca tabloul să fie complet, cu-
vântul final pentru aprobarea 
proiectelor finanţate din POR îl 
are tot Capitala.

Într-o vi-
zită recentă 
la Timişoara, 
ministrul Elena 
Udrea spunea că, 
cel puţin pâne în 
2014, o astfel de 
împărţire teritorială 
şi administrativă este 
imposibilă.  Cu toate aces-
tea, Uniunea Europeană încu-
rajează formarea unor astfel 
de regiuni, dovadă stau şi ţări 
precum Austria sau Ungaria, 
unde acest model a fost im-
plementat cu mult timp în 
urmă.

www.opiniatimisoarei.ro 
Contează pe  
ştirile timisorenilor!

Nou-nouţ, cu cele mai proaspete ştiri din Timişoara 
şi din Timiş, şi nu numai, www.opiniatimisoarei.ro se 
prezintă în faţa cititorilor complet schimbat. Cu o 
echipă tânără şi ambiţioasă, mereu acolo unde se 

întâmplă ceva important, site-ul s-a relansat, într-o 
nouă formulă grafică, şi vă aşteaptă cu cele mai 
proaspete informaţii, evenimente, ştiri economice, 
sociale, culturale, naţionale şi internaţionale,  cele 
mai bune anchete şi reportaje. Nu lipsesc însă nici 
divertismentul, datele meteo, cursul valutar, loto, jo-

curi şi concursuri. San Marzano şi www.opiniatimisoa-
rei.ro îţi aduc prânzul în fiecare zi! Răspunzi corect la o 
întrebare, iar două pizza sunt deja în drum spre biroul 
tău! Citeşte www.opiniatimisoarei.ro! Eşti  câştigător şi 
ştii tot ce se întamplă.
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Generaţiile care s-au format 
înainte de 1989 se înfioară când 
aud că „O stafie bântuie prin 
Europa – stafia comunismului”. 
Citatul din Manifestul Partidului 
Comunist, publicat de Karl Marx 
cu mai bine de un secol şi ju-
mătate în urmă (poate singurul 
cunoscut integral chiar şi de cei 
care au chiulit de la orele de 
pregătire ideologică) prefaţa o 
epocă. Comunismul a fost idee, 
a devenit ideologia unui sistem 
politico-economic şi social extins 
pe mai multe continente, şi-a 
făcut duşmani şi victime, a fost 
abandonat în Europa, lăsând în 
urmă destul de puţine regrete, 
şi-acelea cu nuanţări, selecţii 
şi precizări nesfârşite. Noi, 
românii, avem o altă stafie, mai 
straşnică, mai greu de împins în 
zona tărâmului fără de întoarce-
re: stafia lui Ceauşescu. Spectrul 
său bântuie fără oprelişti, nu ca 
stafia lui Marx, care se pregătea 
să vină, ci precum visul cel rău, 
care nu se dă dus nici după ce 
te trezeşti din coşmar. Încă mai 
sunt clădiri şi proiecte începute 
pe vremea sa, nici terminate, 
nici desfiinţate pe deplin. Încă 
sunt destui cei care nu cred că 
sub crucea din cimitirul Ghencea 
chiar se află primul (şi singurul!) 
preşedinte al Republicii Socialiste 
România. Ba acum vreo cinci ani 
cineva se căznea să dovedească 
– prin toate mijloacele interna-
utice posibile – că Ceauşescu 
e viu, în Cuba, cârmind-o apoi 
spre viaţa-întru-memorie prin 
seria de bancuri care îl invocă 
(încă) pe Ceauşescu şi realităţile 
cărora le-a fost naş. Nu scăpăm 
nici în artă. Cel mai premiat 
film românesc din 2007, 4 luni, 
3 săptămâni şi 2 zile realizat de 
regizorul Cristian Mungiu, are ca 
subiect exact vremea lui Ceau-
şescu şi politica sa demografică. 
Luna viitoare, un film cu refe-
rinţe şi mai clare, Autobiografia 
lui Ceauşescu, realizat de Andrei 
Ujică, va deschide Festivalul de 
Film Românesc la New York. 
Andrei  Ujică, timişorean din 
naştere, poet, unul din autorii 
textelor legendarei formaţii 
Phoenix, stabilit de trei decenii 
în Germania, recunoscut pentru 
filmele non-ficţionale pe care 
le realizează, se simte urmărit 
(bântuit?) de privirea lui Ceau-
şescu-cel-din-arhive. Ceauşescu 
se manifestă precum un brand 
puternic. Toată lumea a auzit de 
el şi are o părere. Nu contează 
că este una defavorabilă. Să 
nu reuşim, oare, nicicum să ne 
facem auziţi şi despre altceva?  
Efectul Coandă, Pasărea Măias-
tră a lui Brâncuşi, insulina lui 
Paulescu, cărţile Hertei Muller, 
medaliile olimpice ale Nadiei 
Comăneci până la urmă nu sunt 
la fel de puternice pentru bran-
dul de ţară? În faţa stafiei lui 
Ceauşescu se pare că nu. Ceea ce 
este infinit de dramatic, cel puţin 
pentru colţul nostru de ţară…

Stafia lui  
Ceauşescu

Mariana Cernicova
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Regionalizarea nu este 
un concept inventat de ma-
ghiari, de separatişti sau de 
cei care vor autonomie te-
ritorială. Tratatul de la Ma-
astricht din 1992, act ce stă 
la baza Uniunii Europene, 
spune tocmai contrariul: de-
ciziile trebuie să fie luate la 
un nivel cât mai apropiat de 
persoanele care sunt afecta-
te de aceste decizii! Aceasta 
ar presupune ca fondurile 
care se strâng la nivel regio-
nal să rămână aici în propor-
ţie de 70 la sută, iar restul de 
30 la sută să meargă la buge-
tul naţional pentru funcţio-
narea aparatului adminsitra-
tiv central.

Câteva modele de regio-
nalizare europeană de suc-

ces sunt din state de mult 
aderate la UE. Austria, Bel-
gia, Franţa, Germania, Italia, 
Portugalia şi Spania au decis 
să înfiinţeze regiuni cu per-
sonalitate juridică şi cu gu-
verne regionale cu un grad 
sporit de autonomie finan-
ciară. De cealaltă parte sunt 
Danemarca, Grecia, Irlanda, 
Luxemburg, Olanda, Suedia 
şi Marea Britanie, care nu 
au regiuni, dar nivelele de 
guvernare locală au, şi ele, 
un grad sporit de autonomie 
financiară. România este ca 
de obicei, la mijloc. Are re-
giuni, dar care nu funcţio-
nează, iar despre autonomie 
financiară locală nici nu poa-
te fi vorba. Elena Udrea de-
clara în vizita recentă de la 
Timişoara că cel puţin până 
în 2014 o reîmpărţire nu 
este posibilă. „Până în 2014 

nu se va face o reîmpărţire 
a României în regiuni şi va 
trebui ca abordarea noastră 
să fie una pragmatică. Este 
vorba şi de considerente is-
torice, economice. Dar din 
punctul de vedere al minis-
terului această reîmpărţire, 
care credem că va fi necesa-

ră, trebuie să aibă ca prim 
scop o mai mare eficienţă şi 
o implicare mai directă asu-
pra unei mai bune absorbţii 
a fondurilor europene în ur-
mătoarea perioadă“, a spus 
Udrea.

Timişoara acoperă 70% 
din bugetul oraşului  
din venituri proprii

Bilanţul calităţii servicii-
lor publice la nivelul muni-
cipiilor reşedinţă de judeţ, 
realizat de Institutul pentru 
Politici Publice Bucureşti, 
relevă faptul că Timişoa-
ra şi Arad sunt adevărate 
motoare pentru economia 
edilitară din zona de vest a 
ţării. Politicile fiscale imple-
mentate în cele două oraşe 
se disting prin creativitatea 
ce sta la baza „inventării” de 
noi taxe şi impozite locale, 

dar şi prin civismul de care 
dau dovadă locuitorii, care-
şi achită la timp dările către 
bugetele locale. Conform 
datelor statistice cuprinse 
în acest bilanţ, în perioada 
2008 - 2009, Timişoara este 
pe locul II, la nivel naţional, 
în ceea ce priveşte ponderea 
veniturilor proprii în totalul 
veniturilor municipiului, cu 
un procent de 70%. Aradul 
acoperă 62% din veniturile 
totale, Deva – 57%, iar Reşi-
ţa 52%. Dacă vorbim despre 
impunerea de taxe speciale 
locale, Reşiţa e pe primul 
loc cu nu mai puţin de 124, 
urmează Arad - 67, Timişoa-
ra – 56 şi Deva – 12. Gradul 
de colectare a impozitelor şi 
taxelor de la persoane juri-
dice ne arată că Reşiţa pune 
presiune pe oamenii de 
afaceri cu un grad de colec-

tare de 83%, urmează Deva 
– 79%, Timişoara – 64% şi 
Arad – 60%. Dacă vorbim de 
gradul de colectare a impo-
zitelor şi taxelor la persoane 
fizice, situaţia nu se schim-
bă prea mult, în sensul că 
Reşiţa-şi păstrează locul I 
la acest capitol în zona de 
vest, cu un procent de 82%, 
urmează Deva – 71%, Timi-
şoara – 70%, Arad – 62%. 
Dacă iluminatul public poa-
te fi considerat un element 
de civilizaţie citadină, Timi-
şoara îşi păstrează statutul 
de oraş de cinci stele, chel-
tuind în 2009 nu mai puţin 
de 7.035.000 de lei pentru a 
da strălucire nopţilor de pe 
Bega. Cu acest „scor” ocupă 
locul III la nivel naţional. 
Urmează, la distanţă mare, 
Aradul – 2.409.000 lei, Re-
şiţa – 1.800.000 lei, Deva – 

regionalizarea – model  european de succes
Iosif Bala
student la Informatică 
„Ar fi bine să fie un guvern local, 
sa ne facem autonomi. Oricum 
se fură destul, va fi o diferenţă de 
sumă. Cred totuşi că sunt şanse 
mai mari de investiţie dacă bugetul 
rămâne aici.“

Ciutacu Sorin
profesor universitar
„Regionalizarea este benefică nu-
mai dacă se face în cadrul legislaţiei 
Uniunii Europene. Aici este periculos, 
ajungem la enclavă.“

Victor Popa
regizor 
„Sunt de acord cu regionalizarea. Cei 
care produc şi receptează trebuie să 
fie la egalitate. Ne plângem că există 
diferenţieri şi aşteptăm să primim 
ceva. Regionalizarea poate aduce be-
neficii în plus pentru dezvoltare.“

Alexandrina Gherghel
membru al unei asociaţii 
„Pentru Timişoara, regionalizarea ar 
fi avantajoasă. Un mare dezavantaj 
ar fi pentru zonele defavorizate. Ar 
trebui să existe o cale de mijloc. Nu 
sunt de acord cu regionalizarea.“

Ioan Nicola
taximetrist 
„Regionalizarea este bună. Zona 
de vest produce mult mai mult de 
cât primeşte. Întotdeauna am fost 
defavorizaţi faţă de bucureşteni, sigur 
ne vom descurca mai bine dacă toţi 
banii ar rămâne aici.“

alina SaBOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Directorul Agenţiei de 
Dezvoltare Regională Vest, 
Sorin Maxim, este de părere 
că momentul în care struc-
tura regiunilor se va schim-
ba este aproape. De altfel, şi 
parlamentarii europeni, pre-
zenţi la Timişoara la finele 
săptămânii trecute, au spus 
că trebuie făcute schimbări 
pentru a atrage mai multe 
fonduri europene, România 
neavând o bilă albă la acest 
aspect.

 Transformarea regiuni-
lor în entităţi cu personalita-
te juridică ar însemna că re-
giunea ar avea un Parlament 
propriu, regional, şi un Exe-
cutiv regional, aspecte greu 
de imaginat ca fiind posibile. 
„Cred că, în primul rând, 
trebuie avute alte lucruri în 
vedere. Dacă tot ceea ce în-
seamnă partea de dezvoltare 
şi finanţare s-ar face regio-
nal, deja ar fi un mare pas 
înainte, fără a lua ceva de la 
judeţe sau fără a desfiinţa. 
Ţinta noastră este de a des-
centraliza anumite activităţi 
şi decizii, de la planificare 
la implementare de la nivel 
naţional. Cel mai important 
lucru ar fi ca tot ce se planifi-
că să se facă la nivel regional, 
să existe un buget de dezvol-
tare alocat planificării, din 
start, de la nivel regional. 
Din 2014 este obligatoriu să 
se facă o schimbare, să se 

evolueze din punctul de ve-
dere al structurilor instituţi-
onale”, a precizat Maxim. 

Fiecare regiune are judeţe 
mai puternice sau mai puţin 
atractive pentru investitori, 
în Vest un rol mai mic avân-
du-l Caraş-Severinul şi Hune-
doara. Totuşi, oficial, nu se 
simte nicio diferenţă între 
unele judeţe şi altele, pentru 
că nu se poate contabiliza 
cu cât contribuie fiecare la 
buget, tocmai pentru că nu 
există niciun buget regional. 
„Politica de coeziune finan-
ţează în principal zonele 
care au probleme în dezvol-
tare pentru a le putea aduce 
la un nivel de dotări minime. 
Dacă regiunea ar fi foarte 
bogată, cum e Bucureştiul, 
poate nu ar mai primi aşa de 
mulţi bani”, a explicat direc-
torul ADR Vest.

Prezentă la Timişoara, 
ministrul Dezvoltării, Elena 
Udrea, a afirmat că reîmpăr-
ţirea regiunilor va fi necesară 
pentru o mai bună absorbţie 
a fondurilor europene, dar 
discuţiile pe această temă nu 
vor avea loc decât după 2013.

Reorganizarea regiunilor, 
necesară începând cu 2014

Doi timişoreni vor realiza un concurs De iDei pentru steagul Banatului

Dacă tot vorbim des-
pre regionalizare, nişte 
timişoreni s-au gândit deja 
să confere o identitate 
proprie Banatului, prin 
conceperea unui steag al 
regiunii. Aurelian Scoro-
bete a hotărât anul trecut, 
împreună cu un fost coleg, 
să iniţieze un concurs de 
grafică experimentală 
pentru o stemă a Bana-

tului. “Ideea a apărut în 
perioada în care s-a dez-
bătut pe unele forumuri 
problema blazonului 
oficial al oraşului Timi-
şoara, deci cam din vara 
anului 2009. Din aproape 
in aproape, am realizat 
că Banatul, ca şi regiune 
istorică, nu are şi nu a 
avut niciodată însemne 
heraldice. Pentru Banatul 

din România, comisia 
Heraldică a României a 
stabilit în 1921 un blazon, 
dar nici acesta nu cred că 
este suficient de repre-
zentativ. Elementele din 
acest blazon amintesc mai 
mult de Banatul de Severin 
prin reprezintarea podul 
lui Apollodor din Damasc. 
Deci, încă din momentul 
elaborării, stema Bana-

tului a fost contopită cu 
stema Olteniei”, spune 
Scorobete.
Deocamdată, nu s-a ajuns 
la o variantă finală pentru 
stemă, însă lucrările sunt 
în toi. „În timp, s-au alătu-
rat în acest demers mai 
mulţi prieteni, printre care 
şi persoane care au cunoş-
tinţe despre Banatul isto-
ric, aşa că dezbaterile pe 

acest subiect au devenit 
tot mai interesante. Astăzi 
nu putem vorbi încă de o 
concluzie finală, pentru că 
apar mereu elemente noi 
în discuţe. Oricum, după 
ce se vor cristaliza varian-
tele cele mai bune, ele vor 
fi prezentate probabil pe 
un site şi supuse dezbate-
rilor publice”, a concluzio-
nat Aurelian Scorobete.

Timişoara este pe 
locul II, la nivel 
naţional, în ceea 
ce priveşte pon-
derea veniturilor 
proprii în totalul 
veniturilor mu-
nicipiului, cu un 
procent de 70%.

STaTE Cu rEgiuni  OrganizarE
austria  9 landuri
Belgia   3 regiuni
Franţa  26 regiuni
Germania   16 landuri
italia  20 regiuni
Portugalia   2 regiuni
Spania  17 regiuni
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Poliţiştii timişoreni au re-
uşit identificarea societăţii 
care deţine, în proprietate, 
o clădire aflată în incinta 
fostului combinat petrochi-
mic Solventul şi unde au 
fost descoperite substanţe 
toxice şi reactivi ce puteau 
provoca un dezastru dacă 
ar fi explodat. Substanţele, 
considerate deosebit de pe-
riculoase, au fost găsite din 
întâmplare, la 13 ani după 
închiderea combinatului, 
de comisarii Gărzii de Me-
diu, în timpul unei inspecţii 
de rutină care urmărea să 
vadă dacă se dezafectează 
pe ascuns vechile instalaţii. 

Pericol de explozie  
la combinat

Descoperirea substanţe-
lor periculoase a fost făcută 
în urmă cu o lună, ele fiind 
identificate într-o clădire în 
care s-a aflat o bază de cerce-
tare a fostului combinat pe-
trochimic şi care se găseau 
într-un perimetru deschis. În 
condiţiile în care la Solven-
tul se dezafectează fostele in-
stalaţii şi se foloseşte aparat 
autogen, o explozie a acestor 
substanţe era foarte posibilă, 
iar urmările deflagraţiei ar 
fi fost devastatoare pentru 
o parte din municipiul Timi-
şoara. Pentru identificarea 
proprietarilor clădirii, comi-
sarii Gărzii de Mediu au ce-
rut sprijinul poliţiei. 

Proprietarul identificat, 
dar ţinut la secret

„Proprietarul clădirii 
care adăposteşte substanţe-
le periculoase a fost identifi-
cat zilele trecute, iar anche-
ta în acest caz este în plină 
desfăşurare. Nu putem face 
încă public numele firmei 
implicate în achetă, pînă 

la clarificarea completă a 
implicării acestei societăţi 
în situaţia existentă la Sol-
ventul. Oricum, pentru a 
înlătura pericolul unor ex-
plozii necontrolate care ar 
putea izbucni, vom stabili 
modalitatea prin care aceste 
substanţe periculoase ur-
mează să fie neutralizate. În 
funcţie de gradul lor de pe-
riculozitate, societatea care 
se va ocupa de neutralizare 
va lua decizia cea mai potri-
vită”, ne-a declarat, inspec-

torul principal, Florin Stan-
ciu, şeful Serviciului Arme, 
Explozibili şi Substanţe 
Periculoase din IPJ Timiş. 
Surse din poliţie spun că 
proprietarul ar putea fi so-
cietatea VGB, în care a fost 
implicat şi omul de afaceri 
Marian Iancu, dar care ar 
purta doar o parte din vină. 
Restul i-ar aparţine unei 
alte societăţi care a deţinut 
iniţial clădirea aflată acum 
în proprietatea VGB. Este 
vorba de firma elveţiană Ge-

netim Chemical Research 
Institute, care a dispărut din 
România. „Practic, cel care a 
fost primul proprietar îna-
inte de vînzare, avea un stoc 
de substanţe periculoase pe 
care nu l-a lichidat şi nici nu 
l-a neutralizat. Noi, împreu-
nă cu poliţia, vom face un 
inventar, dar părerea mea 
e că ambele firme poartă 
vina”, ne-a declarat Marian 
Eperieş, şeful Gărzii de Me-
diu Timiş. Clădirea care adă-
posteşte substanţele peri-

culoasoase a fost folosită ca 
bază de cercetare de firma 
elveţiană Genetim, până la 
mijlocul anilor 2000, când 
a fost nevoită să cedeze spa-
ţiul din cauza unor datorii.

istorie zbuciumată  
la Solventul

Combinatul petrochi-
mic de la Solventul şi-a 
încetat activitatea în anul 
1998, după ce Renel a ce-
rut instanţei de judecată 
să declare falimentul soci-
etăţii, din cauza unor da-
torii, iar fostul FPS a decis 
disponibilizarea celor 275 
de angajaţi pe care combi-
natul îi mai avea la vremea 
respectivă. Declinul Solven-
tului, ale cărui instalaţii se 
întind pe 43.000 mp, înce-
puse încă de la începutul 
anilor  90, după ridicarea 
embargoului impus fostei 
Iugoslavii. Pînă atunci, prin 
conductele ce legau Timi-
şoara de oraşul sârb Pance-
vo, au curs către ţara veci-
nă mii de tone de benzină 
şi de motorină, ceea ce ar fi 
prejudiciat statul român cu 
zeci de miliarde de lei. Acti-
vele societăţii Solventul au 
fost achiziţionate de firma 
Valkiria, care la rândul ei a 
vîndut instalaţiile din com-
binat către societatea Paci-
fica Expert, deşi o hotărâre 
rămasă definitivă a Curţii 
de Apel Timişoara şi care ar 
fi trebuit pusă în aplicare. 
Activele ar fi trebui vându-
te societăţii Concept ltd, a 
omului de afaceri Eduard 
Manole. Oricum, la ora 
actuală ofiţerii Serviciului 
de Investigare a Fraudelor 
din IPJ Timiş lucrează la in-
strumentarea unui amplu 
dosar de evaziune fiscală, 
pentru una din societăţile 
care a efectuat tăieri masi-
ve de instalaţii din incinta 
combinatului Solventul.

ancheTăacTualiTaTe

gHEOrgHE ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Consistoriul Mitropoli-
tan din Timişoara, cea mai 
importantă instanţă de ju-
decată bisericească pentru 
clericii de mir, preoţi şi di-
aconi în funcţiune şi pensi-
onari din subordinea Mitro-
poliei Banatului, urmează 
să judece dosarul preotului 
paroh Daniel Crecan, de la 
Parohia Ortodoxă din Boc-
şa Montană, şi să hotărască 
dacă slujitorul Domnului 
va rămâne definitiv depus 
din treapta preoţiei sau se 
va întoarce să-şi slujeas-
că enoriaşii la biserica din 
Caraş-Severin. Preotul a 
fost sancţionat, recent, de 
Consistoriul Episcopiei Ca-
ransebeşului cu depunerea 
în treaptă, o pedeapsă care 
presupune interzicerea slu-
jirii la altar şi transferul 
la treburile administrative 
ale parohiei, după ce i s-au 
adus acuzaţii grave referi-
toare la concelebrarea Sfin-
tei Liturghii împreună cu 
un preot romano-catolic şi, 
mai mult, că ar fi dat Sfin-
tele Taine neortodocşilor. 
Acest act de indisciplină bi-
sericească a fost considerat 
o formă de „erezie”, o aba-
tere împotriva credinţei, 
iar anumiţi reprezentanţi 
ai Bisericii Ortodoxe Româ-
ne nu ezită să ceară cu viru-
lenţă caterisirea preotului 
incriminat. 

Slujba religioasă de 
rusalii, concelebrată la 
biserica din Bocşa  
montană de un preot 
ortodox şi unul catolic  

Autorităţile bisericeşti 
au fost sesizate, luna tre-
cută, că în data de 23 mai 
2010, în Duminica Rusali-
ilor, preotul paroh Dani-
el Crecan l-ar fi invitat pe 
preotul romano-catolic Rolf 
Philip Schoenenberg să slu-
jească împreună Sfânta Li-
turghie, după care ar fi dat 
Sfânta Împărtăşanie credin-
cioşilor catolici prezenţi 
în biserica ortodoxă. Acest 

eveniment a marcat pre-
zenţa în mijlocul enoriaşi-
lor a cunoscutei mesagere 
a Unităţii Bisericii din toată 
lumea, Vissula Ryden, care 
a asistat la slujbă şi chiar a 
primit Sfânta Împărtăşanie. 
Şi acest act a fost conside-
rat o apostazie, întrucât 
Vissula Ryden a fost exco-
municat în 2001 de Biseri-
ca Ortodoxă din Grecia pe 
motiv de „erezie”, după ce 
a renunţat la credinţa de-
plină în ortodoxism şi a îm-
brăţişat o altă confesiune 
religioasă. Această sancţiu-
ne a intervenit după ce, în 
anul 1985, Vissula spune că 
l-a regăsit pe Dumnezeu în 
urma unor experienţe spiri-
tuale directe cu îngerul pă-
zitor, iar de atunci nu con-
teneşte să promoveze ideea 
ca ortodocşii şi catolicii să 
slujească de la un singur 
altar. 

Vestea concelebrării unei 
slujbe religioase, într-o săr-
bătoare importantă a orto-
doxismului, de către un pre-
ot ortodox alături de unul 
catolic, i-a revoltat pe condu-
cătorii bisericilor din cadrul 
Episcopiei Caransebeşului, 
care nu au ezitat să-l sancţi-

oneze exemplar pe preotul 
din Bocşa Montană. Această 
pedeapsă i-a scandalizat pe 
cei peste 700 de enoriaşi din 
mica localitate cărăşeană, 
care nici nu vor să audă că 
postul de preot paroh este 
vacant, aşa cum apare pe 
site-ul Protopopiatului Or-
todox Român Reşiţa, şi că la 
Bocşa Montana va fi trimis 
un alt preot paroh. „Preotul 
nostru nu a făcut altceva 
decât a făcut Patriarhul Te-

octist când a asistat la slujba 
făcută de Papa Ioan-Paul al 
II-lea. Păi, dacă este aşa de 
grav, de ce nu l-au caterisit 
şi pe Patriarh? Din contră, 
preotul ar trebui lăudat, 
pentru că încurajează buna 
înţelegere între culte. Sun-
tem cu toţii creştini. Atunci, 
de unde această intoleranţă 
de tip medieval a celor de la 
Caransebeş? Unde este ecu-
menismul cu care fac para-
dă cei de la Episcopie? Să fie, 
atunci, caterisit şi episcopul 
care se roagă în fiecare du-
minică pentru unitatea cre-
dinţei. Asta a făcut preotul 
nostru: a dat dovadă de dra-
goste frăţească faţă de alţi 
creştini”, spun enoriaşii din 
Bocşa Montană, care cer mi-
tropolitului Banatului, IPS 
Nicolae Corneanu, să ridice 
pedeapsa aplicată parohului 
din Bocşa Montană.

„erezia” preoţilor se  
pedepseşte  
cu depunerea în  
treaptă sau caterisirea

Hotărârea Consistoriu-
lui Episcopiei Caransebeşu-
lui de a-l depune în treaptă 
pe preotul Daniel Crecan a 
fost atacată cu recurs la Ti-

mişoara şi se aşteaptă deci-
zia definitivă şi executorie: 
slujitorul Domnului va re-
veni la altar sau, de acum 
înainte, va fi trimis să se 
ocupe doar de treburile 
administrative ale parohi-
ei. “Nu este îngăduit nici 
unui ierarh, preot, diacon, 
monah, monahie sau cre-
dincios mirean din Biseri-
ca Ortodoxă Română să se 
împărtăşească eurahistic 
în altă Biserică creştină. De 
asemenea, nu este îngăduit 
niciunui cleric ortodox să 
concelebreze Sfintele Tai-
ne şi Ierurgii cu slujitori ai 
altor culte. Cei ce nu se su-
pun acestei hotărâri pierd 
comuniunea cu Biserica 
Ortodoxă şi, în consecinţă, 
vor suporta sancţiuni cano-
nice corespunzătoare stării 
pe care o ocupă în Biserică: 
depunerea din treaptă sau 
caterisirea, în cazul clerici-
lor, şi oprirea de la împăr-
tăşanie a credincioşilor mi-
reni”, a precizat, vizavi de 
acest caz, biroul de presă 
al Patriarhiei Române. Pur-
tătorul de cuvânt al Mitro-
poliei Banatului, preotul 
Marius Florescu, spune că 
dosarul Daniel Crecan încă 

nu a ajuns la Timişoara. 
“Episcopia Caransebeşului 
încă nu a trimis dosarul la 
Timişoara, însă nimeni nu 
s-ar  putea antepronunţa 
în acest caz supus judecă-
ţii Sinodul Mitropolitan 
şi Consistoriului Mitropo-
litan. Înainte de a ajunge 
pe rolul Consistoriului, ce-
rerea de recurs va fi anali-
zată de Sfântul Sinod, care 
se va pronunţa asupra ad-
misibilităţii. Doar dacă va 
fi admisă în principiu, ce-
rerea va fi trimisă Consis-
toriului pentru judecarea 
fondului”, ne-a explicat 
preotul Marius Florescu. În 
timpul audierilor, preotul 
Daniel Crecan va putea fi 
asistat de un apărător bi-
sericesc acreditat. În cazul 
unei sentinţe de caterisire, 
adică dezbrăcarea de haina 
preoţească, va mai exista o 
cale extraordinară de atac, 
respectiv cererea de revi-
zuire, care va fi analizată 
de Patriarhul României. 
Sentinţa Consistoriului Mi-
tropolitan va deveni execu-
torie după ce va fi aprobată 
de către mitropolitul Bana-
tului, IPS Nicolae Cornea-
nu.

PUBLICITATEPUBLICITATE

Consistoriul Mitropoliei trebuie să facă lumină 
în cazul preotului „eretic” din Bocşa Montană

Preotul Daniel Crecan (stânga) a oficiat o Liturghie alături de un preot catolic (dreapta) Preotul Daniel Crecan a împărtăşit-o pe Vissula Ryden

Preotul a fost 
sancţionat, re-
cent, de Consis-
toriul Episcopiei 
Caransebeşului 
cu depunerea în 
treaptă, o pedeapsă 
care presupune 
interzicerea slujirii 
la altar după ce i 
s-au adus acuzaţii 
grave referitoare la 
concelebrarea Sfintei 
Liturghii împreună 
cu un preot romano-
catolic.

Proprietarul substanţelor 
explozive de la solventul, 
identificat de poliţie

Combinatul „Solventul“ a ajuns depozit de subtanţe cu risc ridicat de explozie

Eugen Manole

În zilele noastre, cu sau fără 
criză, calitatea şi statutul în 
societate le capeţi în funcţie 
de cât de tare poţi să epatezi. 
Pe o terasă de pe malul 
Begăi – una trendy – dacă-ţi 
comanzi ceva de mâncare, 
musai să fie mediteranean 
sau japonez, altfel eşti un 
indolent, tu fiind crescut de 
bunicii din partea tatălui, cu 
clisă şi ceapă.
Te duci la o întâlnire cu foştii 
colegi de şcoală şi-ţi comanzi 
un vin Petit Verdot – c-aşa-i 
trendy – dar te faci că plouă 
când, cineva, îţi reaminteşte 
de prima beţie din clasa a 
noua cu cireşata de la alimen-
tară.
Volens nolens – c-aşa-i trendy 
– îţi iei un “gipan” cu patru 
cercuri, un Q7 şi un S mic, 
neapărat de culoare albă, 
fără să cedezi presiunilor 
făcute atât de către socrii tăi, 
cât mai ales de nevastă, care 
insistă să vă luaţi măcar un 
apartament cu două came-
re, acum că s-a născut şi al 
treilea copil.
C-aşa-i trendy – îţi tragi un TV 
cu led-uri cu diagonala 127 
cm şi un blue-ray de firmă, 
chiar nu contează că sunt 
banii de pe ultimul hectar de 
pământ moştenit de la o mă-
tuşă din partea nevestei.
Totuşi, n-ai cum să ne păcă-
leşti, ţi-am simţit mirosul dul-
ceag de parfum ieftin cu care 
te-ai “încărcat” peste singura 
ta cămaşă – trendy – pe care 
ai purtat-o şi ieri.
Încă n-ai învăţat să te ridici în 
picioare atunci când la masa 
ta se aşează o femeie. Nu te 
mai păcăli de unul singur, n-ai 
reuşit să penetrezi cercul din 
înalta societate, nici n-ai cum, 
în faţă la Operă nu-ţi poţi par-
ca gipanul, iar la un vernisaj 
nu-ţi poţi aduce TV-ul.
Rămâi în universul tău, rămâi 
pe HI5 şi Facebook, etalându-
ţi ceasul de la mână, cât pate-
ul şi lanţul de două degete.... 
Eşti trendy...

Trend-ismul  
şi snobismul

Manole Zice...
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Dacă maşina dumnea-
voastră încă nu a fost pre-
gătită pentru sezonul rece, 
trebuie să ştiţi că Auto Demi 
Trans oferă gratuit verifica-
rea stării autovehiculului 
dumneavoastră. Vă măsoară 
concentraţia lichidul de răci-
re, starea bateriei, nivelul în-
cărcării alternatorului şi veri-
ficarea sistemului de spălare 
a parbrizului. La orice de-
fecţiune constatată în urma 
verificării pe care decideţi să 
o remediaţi în 2010, benefi-
ciaţi de un discount de 20% 
atât la 

manoperă, cât şi la necesarul 
de piese. 

echiparea maşinii  
cu anvelope de iarnă

Indiferent dacă este zăpadă 
sau nu, dacă temperatura ex-
terioară coboară sub 7 grade, 
este indicată “încălţarea cu bo-
canci” a autoturismului. Anve-
lopele de vară îşi fac datoria de 
la 5-7 grade Celsius în sus, sub 
această temperatură ele devin 
foarte tari şi îşi pierd aderenţa.

Anvelopele de iarnă con-
ţin silicaţi care păstrează pro-
prietăţile şi la temperaturi 
scăzute. Pe lângă compoziţia 
materialului folosit la fabrica-
ţie, anvelopele de iarnă au un 

profil (amprenta cauciucu-
lui) special, care măreşte 

aderenţa pe zapadă.
Auto Demi Trans 

este partener la pro-
moţia anvelopelor 
PIRELLI, pe perioa-
da 1 noiembrie - 15 
decembrie 2010.  La 
fiecare achiziţie Pi-
relli, primiţi cadou 
bonuri de carbu-
rant, cu care puteţi 
să alimentaţi de ben-
zinăriile OMV.

Bateria auto
Bateria este mult 

mai solicitată iarna, 
pornirea motorului 

necesitând un curent de 
2-3 ori mai mare decât 
vara. Acest lucru este legat 
şi de tipul de ulei pe care 
îl aveţi în motor, dar indi-
ferent de acest lucru, vâs-
cozitatea lui este mai mare 
când e frig, şi motorul este 
„învârtit“ mai greu de de-
maror, solicitând mai mult 
bateria.

Dacă aveţi motor diesel, 
ţineţi cont de avertizorul de 
“bujii incandescente” din 
bord. Nu încercaţi pornirea 
motorului înainte de stinge-
rea acestui indicator!

alte accesorii  
pentru iarnă

Piaţa este plină de acce-
sorii auto pentru iarnă, mai 
mult sau mai puţin utile, 
mai scumpe sau mai ieftine, 
însă există câteva obiecte 
pe care este bine să le aveţi 

la dumneavoastră. Racleta 
pentru curăţarea geamuri-
lor, o perie, o lopată, cablu-
rile de tractare şi nelipsitele 
lanţuri antiderapante sunt 
câteva din accesorile reco-
mandate de specialişti.

Toate aceste accesorii 
pot fi cumpărate la preţuri 
promoţionale de la sediul 
Auto Demi Trans, de pe Ca-
lea Buziaşului numărul 60. 
Specialiştii service-ului pot 
fi contactaţi şi telefonic la 
numerele: 0256 222 798 sau 
0256 305 737.

alina SaBOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Părţi importante din pa-
trimoniul Consiliului Jude-
ţean Timiş sunt, de peste 
şapte ani, în posesia firme-
lor deţinute de timişoreanul 
Ovidiu Tender, spre nemul-
ţumirea unor aleşi de la ju-
deţ. Ultima afacere care este 
pe cale să o facă grupul de 
firme patronat de omul de 
afaceri este vânzarea fos-
telor garaje ale partidului 
(proprietatea societăţii Inter 
Center Service), situate pe 
strada Budai Deleanu, din 
apropiere de zona Căii Şagu-
lui. Cumpărător este concer-
nul german Lidl, care deţine 
un lanţ de supermarket-uri. 
Afacerea nu este agreată de 
către unii politicieni din CJ 
Timiş. Administraţia jude-
ţeană deţine, din 2003, un 
pachet minoritar de acţiuni 
în societatea Inter Center 
Service SRL, 46%, în timp 
ce grupul de firme condus 
de Tender deţine 54%. Aleşii 
sunt decişi să iasă din aceas-
tă asociere.

Problema cu garajele par-
tidului a ajuns în atenţia 
consilierilor judeţeni abia 
după ce aceştia au aflat că 
terenul de circa un hectar ar 
fi pe cale să fie vândut către 
Lidl, fără acceptul lor ca par-
teneri în societate. „Terenul 
de la garaje a fost vândut 
către Lidl, pentru 1,9 mili-
oane de euro. Din punctul 
meu de vedere, putem face 
plângere penală, pentru că 
nu aveau voie să vândă fără 
acceptul nostru”, a declarat 
Marcel Mihoc, consilier ju-
deţean PSD. La rândul său, 

ţărănistul Viorel Sasca a re-
clamat faptul că acţionarul 
minoritar dintr-o societate 
nu este protejat de legislaţie 
şi în contractul de asociere 
iniţial nu s-au prevăzut cla-
uze. „Am băgat un deget în 
această asociere şi am ajuns 
să ni se ia toată mâna. S-a 
vândut acel teren, de la ga-
rajul partidului, care era al 
nostru. Grupul Tender, fiind 
majoritar, poate dispune 
cum vrea de patrimoniu. Le-
gislaţia din România nu pro-
tejează acţionarul minoritar 
şi nici specialiştii care au în-
tocmit contractul nu au pre-
văzut această posibilitate. Ei 
(Inter Center Service, n.r.) 
au decis în adunarea gene-
rală a acţionarilor să vândă 
terenul, dar noi nu suntem 
de acord cu asta, pentru că 

era un bun al societăţii”, a 
spus Sasca. 

ostaficiuc: „inter center 
a procedat corect”

Preşedintele CJ Timiş, 
Constantin Ostaficiuc, a de-
clarat că societatea unde ma-
joritare sunt firmele conduse 
de Tender, a procedat corect 
şi legal, din moment ce au 
un număr mai mare de ac-
ţiuni în firmă. „Inter Center 
a procedat corect. Trebuie 
gândită şi ca o oportunitate 
de investiţie, în această peri-
oadă de criză”, a spus Ostafi-
ciuc. În primăvara acestui an, 
la nivelul CJT s-a decis consti-
tuirea unei comisii care să re-
analizeze contractele în care 
administraţia judeţeană este 
acţionar. Zilele trecute, cu 
un vot unanim al membrilor 

(preşedintele CJT, vicepre-
şedinţii şi câte un reprezen-
tant de la PSD, PDL, PNL şi 
PNŢCD), s-a decis vânzarea 
acţiunilor la societăţile unde 
instituţia este minoritară, 
adică la Inter Center Service 
şi la Strabag-Drumco, unde 
CJT deţine 30% din acţiona-
riat. Şi acest contract este 
reclamat de aleşi ca fiind 
păgubos. Contactat de „Opi-
nia Timişoarei”, fostul preşe-
dinte al CJT, Dan Ioan Şipoş, 
acum consilier al preşedin-
telui Constantin Ostaficiuc, 
a spus că nu ştie despre dis-
cuţiile care se duc pe această 
temă şi nu poate comenta. 
„Dacă preşedintele şi consili-
erii judeţeni au luat această 
decizie, atunci eu spun că e 
cea mai bună decizie”, a spus 
Şipoş.

reprezentantul Tender: 
„cJT nu a fost  
prezent la aGa”

Sorin Ciucă, preşedintele 
Consiliului de Administraţie 
(CA) al Inter Center Service, a 
confirmat că există discuţii cu 
concernul german de hyper-
market-uri Lidl pentru terenul 
de pe strada Budai Deleanu de 
circa un an. Ciucă a afirmat că 
administraţia judeţeană a fost 
informată despre convocarea 
la Adunarea Generală a Acţio-
narilor, dar că la acea întâlnire 
nu a fost nimeni prezent din 
partea CJT. „Avem negocieri 
cu Lidl de cel puţin un an. Fi-
ind o decizie importantă, CJT 
a fost anunţat de AGA, prin 
convocator, dar nu s-a prezen-
tat nimeni. Orice decizie se 
ia conform legilor în vigoare 
privind societăţile pe acţiuni. 

Tranzacţia nu a fost parafată 
deocamdată”, a spus Sorin 
Ciucă. Întrebat dacă grupul 
Tender ar fi interesat să pre-
ia şi pachetul de 46% pe care 
vrea să îl vândă CJT, Ciucă a 
răspuns că s-a intrat în această 
asociere împreună şi se va în-
cerca să se meargă împreună. 
„Noi nu am fost informaţi ofi-
cial despre retragerea CJT din 
acţionariat, dar dacă nu se mai 
doreşte, dragoste cu sila nu se 
poate”, a mai spus preşedinte-
le CA Inter Center Service. 

Ostaficiuc a explicat că la 
AGA nu a fost niciun repre-
zentant pentru că nu exista o 
decizie oficială din partea CJT 
cu privire la raportul de aso-
ciere din societate. Problema 
se va rediscuta în plenul din 
noiembrie al CJ Timiş, când 
politicienii trebuie să decidă 
şi dacă vor angaja o societate 
specializată care să dea o so-
luţie de ieşire din acţionariat. 
„Nu s-a publicat în Monitorul 
Oficial decizia AGA a Inter 
Center Service de a vinde tere-
nul pentru că nu există o pozi-
ţie oficială a CJT cu privire la 
decizia de continuare sau nu 
a asocierii. Comisia specială a 
decis ieşirea din acţionariatul 
firmelor unde suntem minori-
tari, decizie care se va supune 
la vot în plenul CJT şi decizia 
se va comunica apoi către In-
ter Center Service”, a precizat 
Ostaficiuc.

6 I economic

Dacă aveţi motor 
diesel, ţineţi cont de 
avertizorul de “bujii 
incandescente” din 
bord. Nu încercaţi 
pornirea motorului 
înainte de stingerea 
acestui indicator!

PrezeNtAre
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Auto & Turism
Nu uitaţi de 
pregătirea maşinii 
pentru iarnă!

Consilierii judeţeni reclamă 
intenţia de vânzare a fostelor 
garaje ale partidului către Lidl

PUBLICITATE

- Racleta pentru cură-
ţarea geamurilor de 
gheaţă, zăpada întărită. 
(există şi sprayuri care 
fac acelaşi lucru).
- Perie sau mătură pentru 
curăţarea zăpezii de pe 
maşină.
- Lopată pentru zăpadă 
(există lopeţi care se pli-
ază şi vă vor ocupa mult 
loc în portbagaj).
- Lanţuri antiderapante, 
nelipsite atunci când 
plecaţi la drum lung.
- Cablu de tractare, care 
poate fi foarte util în 
cazul în care rămâneţi 
înzăpezit.

accesorii de iarnă 
recomandate

NoulVolvo S60 este cel 
mai sportiv şi mai dinamic 
model de până acum. Inclu-
de toate soluţiile inteligente 
care contribuie la o experi-
enţă de condus deosebită 
faţă de orice alt model. În 
echiparea standard este do-
tat cu un nou sistem mul-
timedia Driver Multimedia 
Interface, cu un ecran cen-
tral color de 5 inch şi cu o 
grafică modernă de rezolu-
ţie înaltă. Odată cu achizi-
ţionarea unui sistem audio 
superior, display-ul creşte 
la un diametru de 7 inch, 
dimensiune care permite si 
achiziţionarea sistemului de 
navigaţie. Tot în echiparea 
standard intră şi sistemul 
“City Safety”, sistem de evi-
tare a coliziunilor la viteze 
mici, similar celui oferit pe 
modelul XC60.  Acesta poa-
te detecta un obstacol (nu 
persoane) aflat sau nu în 
mişcare şi poate frâna auto-
mat cât de mult posibil, de 

la maxim 30 km/h, pentru 
a minimaliza sau chiar evi-
ta un posibil accident. Dacă 
“City Safety” nu vă este su-
ficient, puteţi alege extraop-
ţiunea “Pedestrian Detecti-
on”. Acesta este un sistem 
care utilizează un senzor 
radar care împreună cu o 
cameră montată în partea 
superioară a parbrizului de-
tectează şi memorează pozi-
ţia pietonilor aflaţi în veci-
nătatea maşinii. În situaţia 
în care coliziunea este con-
siderată iminentă, sistemul 
frânează automat. Pedestri-
an Detection este ofertat op-
ţional împreună cu sistemul 
de avertizare a coliziunilor 
Collision Warning şi pilotul 
automat adaptiv. 

Noul Volvo S60 poate 
fi văzut şi comandat în Ti-
mişoara la showroomul 
dealerul Volvo Todorut In-
ternational, situat în Calea 
Lugojului nr.140, telefon: 
0256/24.37.37.

Cel mai sportiv şi mai dinamic 
Volvo de până acum

toyota experience 2010 ajunge 
sâmbătă la timişoara

Cinci staţiuni 
de schi la 250  
de kilometri de 
timişoara     
    
pagina 8-9

„Am băgat un deget 
în această asociere 
şi am ajuns să ni se ia 
toată mâna. S-a vân-
dut acel teren, care 
era al nostru.”

Viorel Sasca
consilier judeţean PNţCD

„Terenul de la garaje a 
fost vândut către Lidl, 
pentru 1,9 milioane de 
euro. Din punctul meu 
de vedere, putem face 
plângere penală.”

marcel mihoc
consilier judeţean PSD

„Inter Center a pro-
cedat corect. Trebuie 
gândită şi ca o opor-
tunitate de investiţie, 
în această perioadă 
de criză.”

Constantin Ostaficiuc
preşedintele CJT

motivul parteneriatului Tender-cJT, construirea unui hotel de cinci ste-
le în locul „Vilei internaţional“ a rămas doar la stadiul de proiect

Parteneriatul Tender – CJT 
datează de pe vremea când 
în fruntea administraţiei 
judeţene se afla pesedistul 
Dan Ioan Şipoş, în 2003. 
Iniţial, CJT era majoritar în 
societate, dar o majorare 
de capital a făcut ca grupul 
Tender să preia controlul. 
În societatea nou formată, 
CJT a intrat cu imobilul 
Hotelului “Internaţional”, 
de pe bd. Loga, şi cu fostele 
garaje ale partidului, com-
puse din teren şi clădiri. 
Evaluarea din 2003 spunea 
că valoarea bunurilor era 
de 1,2 milioane euro, aşa 

că aportul lui Tender la 
societate a fost la aceeaşi 
sumă. Pe locaţia de pe bd. 
Loga trebuia să se ridice, în 
trei ani, un hotel, lucru care 

nu s-a întâmplat până azi. 
Există de-abia acum discuţii 
pentru ca pe bd.Loga să se 
ridice un hotel din lanţul 
Hilton. 

 Citiţi pe larg despre  
 situaţia 
patrimoniului CJT, despre 
asocierile administraţiei cu 
firmele lui Ovidiu Tender şi cu 
concernul Strabag, precum şi 
legăturile cu clubul de fotbal 
FC Timişoara, pe 
opiniatimisoarei.ro

Terenul pe care se află fostele „garaje ale partidului“ ar putea fi vândul către compania Lidl
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Lista locurilor destinate 
pentru vacanţă continuă cu 
Straja, un punct de atracţie 
demn de luat în seamă. Si-
tuată în Masivul Vîlcan, la 
o altitudine de peste 1300 
metri se bucură, de obicei, 
de zăpadă din decembrie şi 
până în aprilie. Straja, afla-
tă la o distanţă de 235 km 
de Timişoara, este favorita 
bănăţenilor. Aici puteţi găsi 
cazare şi masă în 400 de ca-
bane, căbănuţe şi pensiuni. 
În ceea ce priveşte sporturile 
de iarnă, Straja stă cel mai 
bine dintre staţiunile româ-
neşti apropiate de Timişoara. 
Aici sunt 6 pârtii (4 cu noc-
turnă) cu o lungime totală de 
peste 6 km, dotate cu insta-
laţii de transport pe cablu.
Pentru a ajunge la Straja cu 
automobilul trebuie să mer-
geţi mai întâi la Lupeni, în 
Valea Jiului, şi de acolo cu 

telescaunul,care costă 12 lei 
dus-întors, sau tot cu ma-
şina, dacă este echipată de 
iarnă (drumul spre staţiune 
este asfaltat, dar foarte greu 
accesibil pe timp de iarnă). 
Cazarea în Straja porneşte 
de la aproximativ 30 de lei 
de persoană la o pensiune de 
o stea şi ajunge până la 120 
lei pentru un hotel de 3 ste-
le, cu mesele incluse. 

De anul acesta, pe pârtii-
le din Straja s-a introdus un 
sistem de ski-pass, bazat pe 
cartele reîncărcabile cu pun-

te. Astfel, încărcarea cartelei 
cu 4 puncte costă 4 lei, 20 
puncte - 19 lei, 40 puncte - 37 
de lei, 80 puncte - 70 lei, 120 
puncte - 100 lei, 200 puncte 
- 150 lei, 400 puncte - 280 de 
lei iar 800 puncte - 500 de lei. 
Pentru o urcare cu teleschiu-
rile 2, 3, 5 din contul cartelei 
se vor scădea 4 puncte, iar 
pentru o urcare cu telschiu-
rile 1 şi 4, 3 puncte.

I 98 I auTo & TuriSmauTo & TuriSm
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Telefon  +40 256 222 798
Fax            +40 256 305 737

Profesioniştii aleg AUTO DEMI TRANS!

www.autodemitrans.ro
Calea Buziaşului nr. 60 Timişoara
Remorci, Accesorii 
Cârlige de Remorcare  
Piese Auto Import

Transport Persoane  
Transfer Aeroport               

Service Auto

andrEEa HnyaTEk
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

alina dEgău
alina.degău@opiniatimisoarei.ro

Dacă sunteţi pasionaţi de 
sporturile de iarnă, dar nu 
vă permiteţi un sejur pe una 
din pârtiile din Alpi, trebuie 
să ştiţi că şi Carpaţii vă aş-
teaptă cu condiţii din ce în 
ce mai bune şi oferte pentru 
toate buzunarele. Numărul 
pârtiilor din România este 
de aproximativ 80, în aproa-
pe toate existând un mijloc 
de transport pe cablu. Din 
nefericire, lungimea totală 
a acestora este de circa 70 
de kilometri, în comparaţie 
cu Austria unde există peste 
3.000 de instalaţii de toate ti-
purile, cu o lungime de peste 
1.000 de kilometri. Aproape 
de Timişoara pe o rază de 
235 de km se află 5 staţi-
uni: Arieşeni, Straja, Parâng, 
Muntele Mic şi Semenic.

Cinci staţiuni de schi la 
250 de km de Timişoara
ArieşeNi

Dacă alegeţi o pârtie din 
munţii Apuseni, vă puteţi 
bucura şi de alte activităţi în 
afară de sporturile de iarnă, 
cum ar fi vizitarea gheţarilor 
care îşi păstrează gheaţa pe 
tot timpul anului sau peşte-
rile cu intrări uriaşe.

În comuna Arieşeni, la 
graniţa dintre judeţele Bi-
hor şi Alba este pârtia Vâr-
top, cea mai renumită din 
Apuseni, aflată la o distanţă 

de 230 de km de Timişoara. 
Pentru că în zonă nu există 
gări, iar microbuzele nu au 
rute mari, accesul se poate 
face doar cu maşina şi apoi 
cu teleschiul, care costă 5 lei 
pentru adulţi şi 3 lei pentru 
copii. Pârtia principală are o 
lungime de 800 m, este pre-
văzută cu nocturnă şi este 
dotată cu instalaţii de schi cu 
o capacitate de 700 de locuri 
pe oră. Partea superioară a 
pârtiei este perfectă pentru 

schiorii profesionişti iar cea 
de jos se adresează începăto-
rilor. Lungimea pârtiilor este 
mică, doar 1,2 km, de altfel, 
singurul punct negativ al 
staţiunii. Cei care nu au pur-
tat până acum clăpari, au la 
dispoziţie o altă pârtie, uşor 

de parcurs, unde pot învăţa 
asistaţi de instructori. Preţul 
unui curs de schi începe de 
la 50 de lei pe oră şi creşte 
până la 100 de lei, în funcţie 
de numărul de persoane şi 
ore. Hotelierii din Arieşeni 
sunt renumiţi pentru ospita-

litatea lor, astfel că preţurile 
la cazare diferă în funcţie de 
condiţii. La o pensiune de 3 
stele preţul este de 150 lei 
pe noapte. Cabanele de două 
margarete au tarife cuprinse 
între 90 şi 120 lei, iar pentru 
cei mai pretenţioşi, preţul 

unei camere de hotel pleacă 
de la 130 lei pe noapte. (tari-
fele sunt pentru duble, fără 
mese incluse). Dacă doriţi 
servicii sporite, cum ar fi mic 
dejun inclus sau alte mese, 
hotelierii vă pun la dispoziţie 
tarife între 140 şi 300 lei pe 
noapte. Pentru cei care nu au 
un echipament de schi, aces-
ta se poate închiria contra 
cost de la numeroasele tara-
be de la poalele pârtiilor. Pre-
ţul porneşte de la 25 lei pe zi.

MuNTeLe MiC
Dacă doriţi o călătorie mai scur-

tă cu aceleaşi beneficii puteţi vizita 
Muntele Mic, care se află la o distan-
ţa de 120 km de Timişoara. 

Obiectivele turistice la Muntele 
Mic ţin mai mult de locuri precum 
Crucea Eroilor, panorama Munţi-
lor Tarcu şi Schitul Sfântului Ilie. 
Aflată în judeţul Caraş-Severin, sta-
ţiunea montană este la o altitudine 
de peste 1500 de metri. Înconjurată 
de munţi, aer curat cu o climă pri-
etenoasă, o floră şi o faună bogată, 
masivul este locul potrivit pentru 
a evada câteva zile din aglomeraţia 
urbană. O excursie în aceste zone 
poate fi bun prilej de odihnă şi rela-
xare, dar poate implica şi aventură, 

cercetare şi, de ce nu, rugăciune. 
Aici există 3 pârtii de schi, cu 

grade diferite de dificultate, insta-
laţii de cablu şi nocturnă, cu o lun-
gime totală de 5,2 km. La Muntele 
Mic, zăpada ţine până la 180 de zile 
pe an. Preţul telescaunul variază 
între 20 şi 40 lei, în funcţie de zi-
lele de urcare şi de vârstă. Copii au 
reduceri de până la jumătate din 
valoarea sumei. Tarifele la cazare 
se încadrează între 60 şi 80 de lei 
pentru o camera dublă cu baie, fără 
mese incluse. În cazul unei camere 
de hotel pentru două persoane cu 
mic dejun inclus, preţul este de 200 
lei pe noapte. Pentru închirierea de 
echipament pentru schi, plătiţi 35 
lei pe zi.

semenic
O altă variantă este staţiunea Se-

menic la 1400 de metri altitudine, 
situată la 150 km de Timişoara. Ac-
cesul se poate face cu maşina sau 
cu trenul până în Reşiţa, şi de aco-
lo cu microbuze special destinate 
turiştilor. Semenicul este cea mai 
importantă subunitate a Munţilor 
Banatului şi oferă iubitorilor spor-
turilor de iarnă un sezon ceva mai 
lung decât media anuală din ţară; 
din noiembrie până în aprilie stra-
tul de zăpadă atinge, în medie 60-80 
cm. Există cinci pârtii de schi dotate 
cu teleschi, atât pentru începători 
cât şi pentru cei mai experimentaţi. 

În privinţa preţurilor la cazare, Se-
menicul se înscrie în media gene-
rală din România: pentru o cameră 
dublă, veţi plăti între 50 şi 150 lei 
pe noapte, în funcţie de dotările ca-
merei.

parâng

Un alt punct de reper 
pentru iubitorii sportului 
alb se află la 215 km de Ti-
mişoara. Este vorba despre 
Parâng, unul dintre cele mai 
sălbatice masive muntose 
din România. Cabanele situ-
ate la cote de peste 1200 de 
metri oferă căldură şi somn 
după o zi întreagă pe munte. 
Dacă doriţi să staţi câte patru 
în cameră, veţi plăti 40 lei 
de persoană, la o cabană de 
2 margarete. În privinţa schi-
ului, Parângul nu oferă la fel 
de multe opţiuni ca Straja, 
de exemplu. Aici se găsesc 
4 pârtii (3 cu nocturnă), cu o 
lungime totală de doar 4 km.

straja

PÂRTII ARIEŞENI
PârTie DiFiculTaTe lunGime TranSPorT caBlu nocTurnă
Vârtop 1 mediu 800 m teleschi DA
Vârtop 2 uşor 430 m teleschi DA

PÂRTII MUNTELE MIC
PârTie DiFiculTaTe lunGime TranSPorT caBlu nocTurnă
Nordica mediu 1.200 m teleschi DA
Sub Telescaun avansat 3300 m telescaun NU
Valea Soarelui uşor 760 m teleschi NU

PÂRTII sEMENIC
PârTie DiFiculTaTe lunGime TranSPorT caBlu nocTurnă
Slalom uriaş mediu 1.200 m teleschi NU
Slalom mediu 520 m teleschi NU
Crucea de brazi mediu 750 m teleschi NU
Goznuţa mediu 700 m teleschi NU
Semenic uşor 350 m teleschi NU

PÂRTII sTRaja
PârTie DiFiculTaTe lunGime TranSPorT caBlu nocTurnă
Constantinescu mediu 1.742 m teleschi 3 DA
Lupului greu 519 m teleschi 1 DA
Pârtia Mutu uşor 1.269 m teleschi 5 DA
Sfântu Gheorghe mediu 700 m teleschi 4 NU
Platoul Soarelui uşor 405 m teleschi 3 DA
Pârtia Canal greu 1.400 m teleschi 2, 5 NU

PÂRTII PARÂNg
TeleScaun 1
mediu - 2.460 m, transport 
cu telescaun, fără nocturnă

TeleScaun 2 
uşor - 367 m, transport cu 
teleschi, are nocturnă

SaiVane 
mediu - 900 m, transport cu 
teleschi, are nocturnă

Poiană
uşor - 250 m, transport cu 
teleschi, are nocturnă
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andrEEa HnyaTEk
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro 

Toţi iubitorii de maşini ie-
şite din tipare sunt aşteptaţi 
weekendul acesta la Carava-
na Toyota Experience 2010, 

în parcarea hypermarketu-
lui Real de pe Calea Şagului.

Toţi participanţii vor avea 
ocazia să testeze în premieră 
modelul Auris Hybrid Syner-
gy Drive, primul hibrid inte-
gral din clasa compact, dar şi 

deja cunoscutele modele iQ, 
Aygo, Yaris, Auris, Corolla, 
Avensis, Prius, Urban Crui-
ser, Rav 4, Hilux  şi Land Cru-
iser 150. 

Considerant de reprezen-
tanţii Toyota ca fiind ”unul 
din cele mai importante eve-

nimente ale acestui an”, 

se va desfăşura în 17 dintre 
cele mai importante oraşe 
din ţară, cu implicarea direc-
tă a reprezentanţilor locali. 

Evenimentul va cuprinde 
două etape, una de condus 
prevenitv şi cealaltă de off 
road. În cadrul 
primei eta-

pe, reprezentanţii Toyota 
vor explica individual fie-
cărui participant noţiunile 
de bază ale condusului pre-
ventiv şi felul în care noile 
tehnologii contribuie la 
siguranţa în trafic. De ase-

menea vor avea loc demon-
straţii practice cu modelele 
Toyota Yaris, Auris si Aven-
sis. În cea de-a doua etapă, 
participanţii la evenimente 
vor avea înca odată ocazia 
să descopere performanţele 
off road ale modelelor 4x4. 
Vor avea loc demonstraţii 
practice cu modelele Toyota 
Rav4, Hilux si Land Cruiser 
150, pe un traseu construit 
artificial, cu un grad sporit 
de dificultate. 

Reprezentanţii Toyota 
spun că ”grija pentru cli-
enţi împreună cu calitatea 
produselor şi serviciilor ofe-
rite reprezintă pilonii prin-
cipali ai dezvoltării mărcii 
în România.” Prin acest 
eveniment, Toyota doreşte 
să reconfirme, atât clienţii 
existenţi, cât si potenţialii 
clienţi, prin demonstraţii 
practice, că aceste valori 
sunt respectate, iar grija 
faţă de ei este prioritatea 
numărul I.

 Timişorenii care vor mer-
ge la Caravana Toyota sâm-
bătă şi duminică vor avea 
ocazia să facă test-drive-uri 
cu o mulţime de modele ale 
constructorului japonez.

 Toţi cei interesaţi să tes-
teze aceste modelele 

sunt aşteptaţi în 
pacarea Real, de 

pe Calea şagu-
lui între orele 

10-18.
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www.volvotm.ro

Noul S60
Calea Lugojului 140 Telefon: 0256.24.37.37

Fax: 0356.81.67. 49

peNtru  
rebelul diN tiNe !
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mirCEa HOară.  Conduce sucursala Zonală timiş a loteriei române de 15 ani, în ciuda faptului că nu este membru al niciunui partid.

gEOrgE SCHinTEiE
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Mircea Hoară, 
trebuie să ai noroc pentru 
a deveni directorul acestei 
instituţii?

Este şi un noroc, pentru 
că trebuia să afli că postul 
este disponibil, dar ocuparea 
s-a făcut pe baza unei selecţii 
foarte riguroase, 14 candidaţi, 
în urma unui concurs. Ca în-
totdeauna în viaţă, există un 
dram de noroc.

Jucaţi la loto?
În conformitate cu ultime-

le reglementări legale,  re-
spectiv Ordonanţa nr 77/2009 
nu avem voie să participăm la 
jocurile organizate de loterie.

Dar până în 2009, aţi jucat?
Da, dar foarte rar. 

Aţi câştigat vreodată?
În urmă cu vreo patru ani 

cred că am prins patru nume-
re câştigătoare. Era un câştig 
simbolic, un milion de lei 
vechi.

Sunteţi de 15 ani director, 
poate cel mai vechi director 
din Timişoara, având aceeaşi 
vechime ca primarul Ciuhan-
du, cum aţi rezistat?

Spre norocul nostru, iată 
importanţa norocului, în ca-
drul companiei nu s-au făcut 
aprecieri şi promovări pe 
criterii politice. Ceea ce a dat 
posibilitatea existenţei unei 
continuităţi şi a unei perfor-

manţe la nivelul fiecărei uni-
tăţi teritoriale. Sunt judeţe în 
care directorii sunt chiar mai 
vechi decât mine. 

N-au fost încercări ale vreu-
nui guvern de a vă schimba?

Nu pot să mă pronunţ. În 
presă au apărut anumite vehi-
culări de nume dar nu s-a fă-
cut nici un fel de presiune în 
mod direct.

Ce înseamnă Loteria română 
ca brand?

Spre satisfacţia noastră, în 
urmă cu trei săptămâni, Uni-
unea Europeană a desemnat 
cele mai valoroase branduri 
din fiecare ţară a Europei. În 
România brandul cel mai va-
loros este Loteria Română, si-
milar, aş putea spune cu ceea 
ce înseamnă Nokia în Olanda.

Ce trebuie să facă un jucător 
pentru a câştiga? Să se roage, 
să implore divinitatea sau 
altceva?

În primul rând trebuie să 
joace. Ca reprezentant al Lote-
riei, invit să se joace responsa-
bil, pentru că este un joc. În-
cercarea norocului presupune 
chiar o ambiţie. Trecerea spre 
patimă nu este recomandată  

şi noi încercăm, prin lucrăto-
rii noştrii să convingem jucă-
torii care doresc să-şi încerce 
norocul, să nu facă excese.

Cum se explică faptul că de 
foarte multe ori nu se câştigă 
premiul cel mare săptămâni 
la rând, reportul fiind câştigat 
de regulă, în preajma unor 
sărbători, sau chiar eveni-
mente electorale?

Cred că e o prejudecată. 
Eu pot să demontez această 
prejudecată. Există o teorie a 
probabilităţilor. În acest an, 
de pildă, premiul cel mare a 
ieşit de şase ori, şi numai în-
tr-o lună, de patru ori, ceea ce 
înseamnă că se respectă legea 
probabilităţilor. De ce această 
impresie că se câştigă premiul 
cel mare doar în preajama 
unor asemenea evenimente? 
Explicaţia este simplă. De re-
gulă, atunci se joacă mai mult. 
La 6 din 49, probabilitatea este 
de unul la 14 milioane, în con-
diţiile în care se joacă până la 
3-4 milioane de variante, pen-
tru a „pica” reportul. 

De ce statul continuă să deţi-
nă monopolul acestor jocuri?

În statele civilizate din Eu-
ropa, aceste jocuri tip loto, 

sunt toate monopol de stat. 
Iniţiativei private i s-au lăsat 
alte jocuri cum ar fi ruleta, 
pariurile, bingo. S-a dovedit 
acest lucru din experienţa 
acestor ţări şi cred că este un 
lucru bun, câtă vreme venitu-
rile sunt distribuite transpa-
rent.

Ce face Loteria Română cu 
profitul?

Există ordonanţe clare prin 
care se distribuie pentru con-
strucţia de locuinţe pentru 
tineret, săli de sport, cinema-
tografie şi artă.  

Cât la sută merge spre cam-
paniile electorale?

Acest lucru nu este prevă-
zut în niciun act normativ. 
Nu există destinaţii de această 
natură. Totul merge la buge-
tul de stat şi de acolo se face 
distribuţia. Loteria, din câte 
cunosc eu, nu a fost implicată 
în politică sub nicio formă!

Sucursalele sunt organizate 
ca centre de profit; din acest 
profit primiţi şi dv stimulente?

Numai în anumite condiţii, 
adică o depăşire foarte serioa-
să a indicatorilor de perfor-
manţă.

În Timiş sunt mai mulţi jucă-
tori decât în alte judeţe? Cam 
pe ce loc se situează Timişul?

Suntem în primii cinci, dat 
fiind faptul că este un pol foar-
te dezvoltat, Timişul. Proble-
ma este că bănăţenii sunt mai 
chibzuiţi. Loteria recomandă 
să se joace responsabil şi sfă-
tuieşte jucătorii să  cheltuias-
că banii cu chibzuinţă. 

Care categorii sociale joacă?
Toate categoriile, iar când 

este un pot mare, atunci, 
aproape că nu există catego-
rie socială care să nu joace. 
Am cunoscut jucători de toate 
formaţiile profesionale şi ma-
teriale. 

În perioade de sărăcie, creşte 
numărul jucătorilor sau 
scade?

După estimările noastre 
este cam acelaşi.

Care este cel mai solicitat pro-
dus al dv?

Avem un nou joc, videolo-
teria, acele aparate electroni-
ce de joc, care au detronat să 
zicem, 6 din 49. Avantajul este 
că aceste aparate permit obţi-
nerea câştigului pe loc. Avem 
produse de toate felurile, şi de 

câştig, dar şi de preţ. 

Pe o scară de la unu la cinci, 
câte stele îi acordaţi Timişoa-
rei?

Aşa cum îl văd eu, i-aş da 
patru stele!

V-a trecut vreodată prin gând 
să candidaţi pentru postul de 
primar?

Nu! Pentru că trebuie mai 
multe elemente să le sacrifici 
şi nu mi-am propus acest lu-
cru.

Sunteţi membru al vreunui 
partid?

Nu. Nu mi-am propus să fac 
politică. Am şi eu convingerile 
mele, fără să-mi calc pe prin-
cipii. Am experienţa socrului 
meu care, în 1990, mi-a spus 
un lucru: politica înseamnă 
„scoală-te tu ca să mă pun eu”! 
Şi s-a dovedit a avea dreptate.

Care sunt numerele cele mai 
vehiculate şi considerate 
norocoase la 6 din 49?

Dacă cineva ar şti acest lu-
cru, ar fi grozav.  De regulă ju-
cătorii merg pe nişte numere 
legate de data de naştere, zi, 
an, vârstă. Sigur că există pre-
judecăţi.

mirCEa HOară

născut la 3 mai 1956, 
motru

Căsătorit, un copil

absolvent al Facultăţii de  
cibernetică economică şi 
planificare, promoţia 1980, 
repartizat la timişoara, la 
Centrul teritorial de Calcul, 
director adjunct la direcţia 
de statistică, iar din 1996, 
director al sucursalei 
Zonale timiş a loteriei 
române

Hobby: fotbalul

Loteria nu a fost implicată  
în politică sub nici o formă!

caravana toyota experience 2010 
ajunge sâmbătă la Timişoara
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liliana iEdu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Statul în unitate, plantoane-
le şi sectoarele, târâşul pe coate 
au devenit pentru timişeni un 
adevărat mod de a câştiga bani 
mai mulţi. Zilnic, zeci de tineri 
din oraş merg să-şi depună do-
sarele la Centrul de Recrutare 
şi Încorporare de la Casa Ar-
matei ca să fie luaţi în evidenţa 
sistemului militar naţional. De 
la aderarea României la NATO, 
armata nu mai e obligatorie, 
însă numărul celor care vor 
să se înroleze în armată  e în 
fiecare an în creştere, deşi, şi în 
acest sistem s-au tăiat 25% din 
lefuri. De exemplu, în acest an 
pe cele 200 de locuri de la Aca-
demiile Militare Naţioanle s-au 
înscris numai din Timiş 220 de 
candidaţi şi au fost acceptaţi 
doar 4. În plus, 600 de tineri 
şi-au depus dosarele pentru un 
loc de soldat gradat voluntar 
deşi niciun post nu mai e dis-
ponibil la nivel naţional.

un loc de muncă stabil  
şi un salariu decent

Motivul pentru care tine-
rii renunţă la civilie pentru 
haina militară e acelaşi şi 

acum, pe timp de criză, dar 
şi în urmă cu anii când ar-
mata era obligatorie: un job 
stabil şi un salariu decent. 
Alexandru Petar Poenaru 
s-a înrolat de bună voie şi 
nesilit de nimeni în sep-
tembrie anul trecut. Avea 
un job de bucătar la o pen-
siune din Timişoara şi la 26 
de ani vroia altceva. A venit 
la Garnizoană, şi-a depus 
dosarul şi a fost acceptat. 

“Am urmat şcoala la Sibiu, 4 
luni, apoi am fost detaşat la 
Timişoara. Sunt mulţumit, 
nu pot spune nu. E un job 
stabil, banii sunt destui, vin 
la timp şi am posibilitatea 
să avansez în funcţie. Nu e 
nici pe departe cu ce cred 
unii că ar fi armata”, spu-
ne soldatul gradat voluntar 
Alexandru Petar Poenaru.  
Condiţiile pe care un tânăr 
care vrea să se înscrie pen-

tru a deveni militar profe-
sionist sunt destul de sim-
plu de îndeplinit. Doritorul 
trebuie să fie apt medical 
pentru serviciul militar, să 
aibă până în 40 de ani şi să 
fie cetăţean român. E foarte 
important să nu facă parte 
din vreun partid politic şi 
să aibă un cazier imaculat. 
“Toţi cei care vin la noi tre-
buie să ştie că la noi se fac 
dosarele şi prima condiţie 

este să ştie să vorbească lim-
ba engleză. Ei aici dau un 
examen psihologic, şi cam 
jumătate sunt triaţi. Apoi 
urmează proba de sport 
la Alba Iulia şi admiterea 
în funcţie de specialităţi”, 
spune maiorul Dinel David, 
ofiţer recrutor în cadrul 
Centrului Militar Zonal Ti-
miş. O dată admis, soldatul 
este dus la un Centru Militar 
din ţară, unde este nevoit să 

stea 4 luni pentru un stagiu 
de specializare. După aces-
te 4 luni intră pe lista de 
aşteptare în cazul în care 
s-ar elibera vreun post în 
cadrul armatei. Beneficiile 
după acest stagiu sunt foar-
te mari: salariul  unui soldat 
debutant plecă de la 10 mili-
oane, sumă la care se adau-
gă sporuri şi alte beneficii. 

Încorporarea e voluntară,  
recrutarea e obligatorie

Deşi stagiul militar nu 
mai e obligatoriu de patru 
ani, timişenii care au împli-
nit 18 ani, trebuie să ştie că 
sunt obligaţi prin lege să se 
prezinte la Centrul Militar 
Zonal pentru a fi luaţi în 
evidenţă. Ajunşi acolo, tre-
buie să completeze o decla-
raţie prin care să spună clar 
dacă vor sau nu să fie luaţi 
în evidenţele Garnizoanei 
Militare. „Tinerii trebuie să 
fie conştienţi că trebuie să 
treacă pe aici şi să fie luaţi în 
evidenţa noastră. Dacă vin la 
noi nu înseamnă că gata îi şi 
luăm în armată”, mai spune 
Dinel David. Cei care nu se 
prezintă la CMZJ Timiş riscă 
amenzi penale.

comuniTaTecomuniTaTe

O nouă şansă pentru cuplurile 
care nu pot avea copii!

Nu ai bani sau un job bine plătit? Vrei să câştigi 
mai bine? O carieră militară te aşteaptă!

PUBLICITATE

Având la bază principiile marketingului 
occidental, Lycos Courier vine în sprijinul 
dumneavoastră cu un mix de promovare: pli-
ante publicitare şi spoturi TV, o combinaţie 
perfectă pentru promovarea afacerii.

În acest sens, pe lângă distribuirea mate-
rialelor publicitare vă asigurăm - ÎN MOD 
GRATUIT - spoturi TV la cea mai cunoscută 
televiziune regională.

LYCOS COURIER

persoane de contact: Manager:
dr. Liliana OPRINA
Tel. 0723-639756
Tel/fax: 0256-209083

Director Logistica:
jurist Constantin oprINa
Tel. 0723-245508; 
       0749-036211
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andrEEa HnyaTEk
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro 

alina dEgău
alina.degau@opiniatimisoarei,ro 

Îşi doresc nespus un co-
pil, dar nu reuşesc să-l aibă. 
Este vorba de o mulţime de 
cupluri care suferă de infer-
tilitate. O nouă şansă le su-
râde celor care vor să devină 
părinţi. În cadrul spitalului 
privat Athena din Timişoara 
a fost inaugurat săptămâna 
aceasta cel mai modern cen-
tru de Fertilizare in Vitro si 
Infertilitate din regiune.

Echipa centrului este for-
mată din patru medici şi patru 
biologi, atât din România, cât 
şi din străinătate, specialişti cu 
o deosebită experienţă, care 
au la bază un procent ridicat 
de cazuri finalizate cu succes.

„Acest centru a fost orga-
nizat în conformitate cu cele 
mai pretenţioase standarde 
europene. Suntem bucu-
roşi că putem da o speranţă, 
într-un procent de aproxi-
mativ 45% persoanelor care 
doresc un copil”, spune şe-
ful echipei de medici, prof. 
dr. Konstantinos Giatras. 
Procedura durează aproxi-
mativ 20-30 de zile şi costă 
între 1.800 şi 2.600 de euro. 
Comparativ cu România, în 

Grecia procedura costă între 
3.000 şi 4.500 de euro. „Proce-
dura costă mult mai puţin ca 
în alte ţări. Aşteptăm nu doar 
ca timişorenii să nu mai plece 
în alte ţări pentru fertilizare ci 
chiar să vină şi străinii la noi. 
Deocamdată numărul celor de 
pe lista de aşteptare ajunge la 
128 solicitări”, a declarat prof. 

dr. Ioan Munteanu, autorul 
primei fertilizari in vitro din 
România şi colaborator al cli-
nicii Athena.

În privinţa riscurilor, prof. 
Munteanu spune că „în expe-
rienţa mea nu am avut cazuri 
de insuccese sau de copii cu 
malformaţii. Aparatura de ul-
timă generaţie ne ajută să de-

tectăm şi să soluţionăm aproa-
pe orice problemă întâlnită.”

Bancă de celule stem
În cadrul aceleaşi clinici 

private a fost inaugurat tot 
săptămâna aceasta un labora-
tor nou, Stem Cells Bank, echi-
pat cu o tehnologie de ultimă 
oră pentru prelevarea de celu-

le stem. Prelevarea costă 1400 
de euro, iar durata de stocare 
a celulelor în bancă este de 
20 de ani. Celulele stem sunt 
celule ale organismului uman 
care au proprietatea de a se re-
genera singure. Aceste celule 
sunt prelevate din cordonul 
ombilical al nou-născutului, 
congelate prin procedee me-

dicale şi în caz de nevoie, folo-
site pentru tratarea unor boli 
grave care pot apărea la copil. 
Leucemia, boala sângelui, din 
cauza căreia mor anual 4000 
de oameni, cancerul sau boli 
ale sistemului imunitar, pot 
fi tratate. Medicii fac cercetări 
şi pentru tratarea unor boli ca 
Alzheimer sau Parkinson.

CaiuS SEraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Tot mai puţini timişoreni 
sunt dispuşi să se lase de fu-
mat! La această concluzie au 
ajuns reprezentanţii Centru-
lui de Consiliere pentru Re-
nunţare la Fumat de la Spita-
lul Judeţean. 

Şefa centrului, medicul 
Simona Măceşanu spune 
că o prima cauză a acestui 
fenomen ar fi faptul că cei 
care doresc să renunţe la ţi-
gări trebuie să-şi plătească 
singuri tratamentul, medica-
mentaţie care până acum era 
suportată de statul român. 
“Până în vară tratamentul 
era gratuit. Din vară trata-
mentul se plăteşte de către 

pacient, lucru care se vede. 
Dacă anul trecut ne treceau 
pragul mai mult de 100 de 
oameni pe lună dispuşi să 
renunţe la fumat, în ultime-
le luni nu sunt mai mult de 
250 de oameni”, spune me-
dicul pneumolog, Simona 
Măceşanu. 

Una dintre pacientele 
care a venit la Spitalul Jude-
ţean cu gândul să renunţe la 
ţigări este Mihaela, o tânără 
de 25 de ani, fumătoare de 5 
ani, care a fost adusă de mâ-
nuţă de mama sa. “Eu sper 
să se lase de fumat. Depinde 
doar de ea dacă vrea”, spu-
ne femeia. Tânăra nu pare 
foarte dispusă să renunţe 
la fumat, iar faptul că va da 
dintr-un foc 2-3 milioane pe 

tratament îi întăreşte con-
vingerea că lăsatul de fumat 
e un lucru dificil. „Toţi fu-
mătorii se tem că pierd bani 
dacă urmează tratamentul. E 
fals. Un fumător tot timpul 
va cheltui bani mulţi pe ţi-
gări. Să facem un calcul. Un 
pachet de ţigări costă 10 lei. 
Fumtul într-o lună te costă 
300 de lei, deci 3 milioane 
de lei vechi, exact cât costă 
tratamentul anti fumat. Tra-
tamentul îl iei 2 luni şi ai 
scăpat de acest viciu”, spune 
Simona Măceşanu. 

o săptămână fără  
ţigări în Timişoara! 

Pentru ca timişorenii să 
se lase de fumat, Centrul 
de Consiliere pentru Re-

nunţare la Fumat va lansa 
campania „O săptămână 
fără ţigări” ce se va desfă-
şura săptămâna viitoare, în 
cadrul Zilei Natioanale fără 
Tutun are loc în fiecare a 
treia zi de joi din luna no-
iembrie. “Anul trecut am 
lansat campania o zi fără fu-
mat. Anul acesta trebuie sa 
fie o săptămâna fără ţigări, 
pentru ca oa-
menii să 
vadă câte 
se pot face 
fără ţi-

gări. Gândiţi-vă că timp de 
o săptămâna aţi economisi 
70 de lei de persoană. Dacă 
în familie sunt doi fumători 
s-ar economisi 140 de lei”, 
spune Simona Măceşanu.  

Pe lângă riscul de a face 
cancer, fumătorii sunt pre-
dispuşi la multe alte boli, 
dintre care cele mai des în-
tâlnite sunt virozele de se-

zon. „50% din cei pes-
te 1000 de oameni 

care au venit la 
noi să-i consili-
em anul trecut 
să renunţe la 

fumat, arte-
rită în stare 
foarte gra-

vă, adică 

sunt la câteva zile de tăierea 
piciorului. Că să nu mai zic 
de cei peste trei sfert care 
vin cu boli grave de respira-
ţie. Fumătorii trebuie să fie 
conştienţi că în această pe-
rioadă a anului sunt de zece 
ori mai expuşi la viroze sau 
gripe. Unui fumător şanse-
le ca gripă să îi recidiveaze 
sunt mult mai mari decât 
unui nefumător”, mai spu-
ne Simona Măceşanu. Din 
datele Centrului de Con-
siliere pentru Renunţare 
la Fumat în jur de 30% din 
populaţia Timişoarei este 
fumătoare, cei mai mulţi fu-
mători având vârste cuprin-
se între 16-20 de ani şi 45-65 
de ani.

Vrei să te laşi de fumat? Fă-o pe banii tăi! Nu te costă mai mult de 3 milioane

„Acest centru a fost 
organizat în confor-
mitate cu cele mai 
pretenţioase standar-
de europene. Suntem 
bucuroşi că putem 
da o speranţă, într-un 
procent de aproxima-
tiv 45% persoanelor 
care doresc un copil.”

prof. dr. konstantinos giatras
coordonatorul echipei  

de fertilizare Spitalul athena

„Aşteptăm nu doar 
ca timişorenii să nu 
mai plece în alte ţări 
pentru fertilizare ci 
chiar să vină şi străi-
nii la noi. Deocamda-
tă numărul celor de 
pe lista de aşteptare 
ajunge la 128 solici-
tări.”

prof. dr. ioan munteanu
colaborator 

Spitalul athena

„Sunt mulţumit, nu 
pot spune nu. E un job 
stabil, banii sunt destui, 
vin la timp şi am po-
sibilitatea să avansez 
în funcţie. Nu e nici pe 
departe ce cred unii că 
ar fi armata.”

alexandru petar poenaru
soldat voluntar

Jobul de „soldat“ - la mare căutare în Timişoara



11 - 17 noiembrie 2010, nr 12714 I www.opiniatimisoarei.ro
Opinia TimişOarei
SăpTămânal independenT www.opiniatimisoarei.ro

TimP liBer I 15PoPorul VioleT

Miunhăn
Viorel Screciu

expoziţii

party
JoI, 11 NoIemBrIe

VAn GRAph: BeAt ConduCtoR wIth newGottI
heAVen StudIo: ConCeRt deep CentRAL
CLuB 30: ConCeRt BLAzzAj

VINerI, 12 NoIemBrIe 
Setup: ConCeRt GRupuL de RezIStenţă: nAIGhBA, Stoe toxxIC, K-
GuLA, BRuGneR, dj undoo, dj dox
AteLIeR d.I.Y - CzoSneK şI hGw
no nAme: ConCeRt ALexAndRA & Kozo (SunRISe)
tImI’S CAfe: ConCeRt SIGn

Sâmbătă, 13 noiembrie
dAoS CLuB: ConCeRt mY SLeepInG KARmA şI the eGoCentRICS
VAnILLA: dj mIKI LoVe
SCottISh: LeS eLephAntS BIzzAReS
Lemon CLuB: GIn And juICe nIGht

Duminică, 14 noiembrie
VAn GRAph K’fe: BABILonIA 
CLuB d’ARC: hItS pARtY
ARt CLuB 700: AmBIent pARtY
Setup: wARm up
tImI’S CAfe: ConCeRt SIGn

StudIo
de neoprit 

CINemA CIty
de neoprit prEmiEra joi - miercuri : 16; 18; 20, 21:20
Sorocul joi - miercuri 13:20, 16:10, 18:20, 20:20, 22:20
reţeaua de socializare joi - miercuri : 13:50, 16:30, 
19:00, 21:30
aventurile lui Sammy 3d joi - miercuri : 14:20, 15:40, 
17:30
puzzle mortal 3d joi - miercuri: 15:50, 18:00, 20:00, 
22:10
greu de pensionat joi - miercuri : 15:30, 17:50, 20:10, 
22:30
Demon joi - miercuri: 17:20, 21:40
mănâncă roagă-te iubeşte joi - miercuri: 14:00, 16:40, 
19:20, 22:00
legende din regatul bufniţelor miercuri - joi: 13:30, 
19:30, 21:30, 13:30, 19:20
agenţii de rezervă joi - miercuri: 15:00, 19:10
resident Evil: Viaţa de apoi joi - miercuri: 13:40

muzeul de artă - palatul Baroc: Surexpositions 2010, deschisă 
din 9 noiembrie până în 30 noiembrie.
Enoteca Savoya: expoziţie Ana Cioclov - modă. pictură. Bijuterii, 
deschisă de la 12 noiembrie 2010.
galeria de arta Helios: Renee Renard - Aripi între ape, deschisă 
până în 17 noiembrie 2010.
iulius mall Timişoara: expo Antichităţi timişoara, editia a VIII-a, 
deschisă din 20 noiembrie 2010.
librăria Cărtureşti mercy: Actorii şi fotograful, expoziţia de 
fotografie a lui Simion Buia, deschisă până în 30 noiembrie 2010.
Centrul Cultural Francez expoziţia Art from Scrap deschisă până 
în 15 ianuarie.

cinemaDe neoprit

horoSCoP
BerBeC
Săptămâna se 
caracterizează prin 
energii poztive care 
vor ajuta la luarea 
deciziilor şi vor da 
curaj pentru cei 
care nu sunt siguri şi încă oscilează. 
În această perioadă, planuri noi şi 
îndrăzneţe îşi vor deschide potile. 
deasemenea se va călători mult în 
această săptămâna pentru rezolvare 
unor probleme ce au fost amânate. 
munca este una creatore, inovatoare şi 
plină de satisfacţii.  

tAur
e bine să te simţi 
împăcat(ă) cu 
deciziile pe care 
le-ai luat. e posibil 
să nu te simţi de 
la început aşa, 

dar timpul este în favoarea ta. Greutăţi 
neaşteptate îţi vor întârzia proiectele. 
Sprijinul colegilor tăi se va dovedi crucial 
în a-ţi asigura succesul. oamenii din 
jurul tău vor observă că arăţi un pic 
diferit. eşti foarte optimist(ă), vezi totul 
în roz şi pe bună dreptate: toate par să-ţi 
reuşească. este foarte bine, dar încearcă 
totuşi să păstrezi contactul cu realitatea.

GemeNI
Adevăr sau minciună? 
Această întrebare te 
va frământa toată 
săptămâna. S-ar 
putea să primeşti o 
lovitură; păstrează-ţi 
demnitatea! te bucuri de o sănătate 
bună. Ai grijă şi menţine-o aşa!  un anunţ 
dintr-un ziar sau o revistă îţi va aduce 
o mare bucurie. norocul se iveşte când 
te aştepţi mai puţin. trebuie să înveţi să 
recunoşti o oportunitate atunci când ţi se 
prezintă. dacă nu vei reacţiona rapid vei 
riscă să o pierzi în favoarea altcuiva.

rAC
este o perioadă 
propice pentru 
a-ţi dovedi origi-
nalitatea. priveşte 
lucrurile dintr-un 
punct nou de 

vedere, nu o lua pe căi bătute. S-ar 
putea să simţi nevoia de a te descărcă 
şi de a spune pe şleau ce gândeşti. 
Ai grijă doar că spusele tale să nu fie 
înţelese greşit. Ai încredere în norocul 
tău! Vei reuşi să depăşeşti obstacolele 
ce-ţi stau în cale şi să profiţi de 
oportunităţile care se întrezăresc la 
orizont.

Leu
e plăcut să ştii 
că poţi să-ţi ajuţi 
prietenii deşi nu 
este întotdeauna 
uşor. Vei fi pus(ă) 
în situaţia de a 
alege între două treburi care se băt 
cap în cap. nu rata oportunităţile 
care ţi se deschid. Lucrurile nu vin 
pe tavă, atenţia la detalii contează. 
Important este să ştii ce vrei şi să nu 
uiţi că faci parte dintr-o echipă. o dietă 
monotonă te oboseşte şi te seacă de 
energie.  

Fecioară
trebuie să ai 
răbdare. nimic nu 
se întîmplă peste 
noapte. dacă vei 
da dovadă de 
perserverenţă, 

încet, încet te vei apropia de ţelul 
dorit. Chiar dacă este o perioadă mai 
grea, nu renunţă la visurile tale. mi-
cile exagerări în privinţă mâncării sau 
a băuturii te-ar putea face să te simţi 
un pic sfîrşit(ă). nu mai cumpăra pro-
duse semipreparate, cu conservanţi şi 
arome artificiale; preferă alimentele 
naturale.  

balanţă
poţi fi presat(ă) să 
iei o decizie legată 
de o problemă 
care trenează de 
ceva timp, dar s-ar 
putea să simţi că 
nu ai toate elementele la îndemână. 
poţi încerca să temporizezi, deşi această 
tactică nu este lipsită de riscuri. În 
prietenie sau în dragoste, diferenţele 
sociale, de rasă sau de religie nu vor 
constitui oprelişti. Vei ignora tabuurile 
chiar dacă cei apropiaţi nu vor aprobă 
deciziile tale.

SCorPIoN
o să auzi multe 
zvonuri. deşi pot 
să aibă un sâm-
bure de adevăr, 
de obicei acesta 
este ascuns foarte 

adânc. Acţionează cu înţelepciune.  
Începi să simţi că eşti în armonie 
cu cei din jur, percepi vibraţiile 
binefăcătoare şi rezonezi cu ele. 
Succesul pare să te însoţească! Cei 
care ţi se vor pune împotrivă nu 
vor reuşi să te abată de la drumul 
tău. profită de perioada aceasta 
fastă. 

Săgetător
Ai avut momente în 
care te-ai întors către 
ceilalţi pentru a-ţi 
da încredere în ţine. 
Când aceste încercări 
au eşuat, te-ai 
simţit descurajat(ă) şi singur(ă). din 
fericire, situaţia începe să se schimbe. 
Lucrurile nu vor veni de la sine, dar cu 
perseverenţă vei ajunge în curând să 
te încrezi în forţele proprii. poate că 
ar fi mai bine să te fereşti să negociezi 
ceva sau să semnezi vreun contract 
important. 

CAPrICorN
Impulsivitatea 
riscă să te împingă 
în situaţii greu 
de controlat. 
fii atent(ă)! Se 
apropie o perioadă 

în care vei fi mult mai sobru(ă), posibil 
datorită grijilor pe care ţi le vor produce 
cei apropiaţi. nu te aştepta să ţi se 
îndeplinească toate visele peste noapte. 
trebuie să perseverezi; cu timpul te vei 
apropia de ce-ţi doreşti. Încearcă să nu 
te implici în lucruri care pot merge bine 
şi fără eforturile tale. Gândeşte-te de 
două ori înainte să începi ceva nou.

VărSător
evită să-ţi baţi 
capul cu lucruri 
neesenţiale. Lasă 
deoparte grijile 
financiare şi prob-
lemele de acasă. 
Chiar dacă poate fi greu, fă-ţi timp 
pentru o plimbare într-o zonă plină de 
verdeaţă sau citeşte o revistă. Relaxează-
te şi comportă-te natural. fă tot posibi-
lul să ajungi undeva lângă o apa, pentru 
a absorbi vibraţiile ei binefăcătoare. 
Bea destule lichide pentru a evită prob-
lemele de tipul deshidratării. 

Peşti
nu e uşor să faci 
faţă lucrurilor multe 
şi mărunte care 
te asaltează zilnic. 
trebuie totuşi să 
nu-ţi uiţi direcţia 

în care vrei să te îndrepţi. În caz contrar 
te vei irosi în detalii fără sens. poţi fii 
îndrăgostit(ă) până peste cap; e minun-
at! Încearcă totuşi să nu neglijezi şi viaţă 
de zi cu zi. din când în când e bine să fii 
şi cu picioarele pe pământ, nu doar cu 
capul în nori! Chiar dacă ţi se pare că e o 
simplă răceală, nu te trata după ureche 
sau după sfaturile celor din jur. 

11.11

În 1976, Diego Maradona 
marchează primele lui 
două goluri din carieră, în 
meciul pe care echipa sa, 
Argentinos Juniors, îl joacă 
împotriva lui San Lorenzo.

12.11
În 2000, pentru prima dată 
în istoria fotbalului scoţian 
este acceptată proba video 
ca dovadă, în cazul fundaşu-
lui Fernardo Ricksen.

13.11

În 1963, gruparea portu-
gheză, Sporting Lisabona, 
îi umileşte pe ciprioţii de la 
APOEL Nicosia cu 16-1, în 
manşa întâi a primului tur al 
Cupei Cupelor, cea mai mare 
diferenţă de scor înregistra-
tă într-un meci internaţional 
din euro-cupe. 

14.11
În 1889, inspirată de roma-
nul “Ocolul Pământului 

în 80 de zile” al scriitoru-
lui francez Jules Verne, 
reportera Nelly Bly (alias 
Elizabeth Cochrane) îşi 
propune să depăşească 
recordul lui Phileas Foggs. 
Va reuşi acest lucru în ianu-
arie 1890, după 72 de zile, 6 
ore şi 11 minute.

15.11
În 1952, portarul Ted Sagar 
evoluează în al 463-lea 
meci (ultimul) pentru Ever-

ton, club la care a activat 
22 ani şi 10 luni.

16.11
În 1938, Willie Hall, atacan-
tul lui Tottenham Hotspur, 
marchează 3 goluri în 3,5 
minute, ceea ce reprezin-
tă cel mai rapid hat-trick 
într-un joc internaţional. 
Recordul a fost stabilit în 
partida pe care Anglia a 
câştigat-o în dauna Irlandei 
cu 7-0.

17.11

În 1954, “L’Equipe”, cel mai 
important ziar de sport din 
Europa, anunţă înfiinţarea 
unei noi competiţii, Cupa 
Campionilor Europeni 
(actuala Liga Campioni-
lor). Prima ediţie, 1955/56, 
va fi adjudecată de Real 
Madrid, care se va impune, 
cu 4-3, în faţa francezilor 
de la Stade de Reims, pe 
stadionul Parc des Princes 
din Paris.

iSTOria SăpTămânii SpOrTivE  11 - 17 nOiEmBriE

Inspirată dintr-o poveste 
reală, drama “Unstoppable” 
relatează modul în care o 
companie de cale ferată 
se străduieşte să evite o 
catastrofă feroviară ce ar 
putea afecta un oraş extrem 
de populat din Statele Unite 
ale Americii. O garnitură de 
tren lungă de o jumătate de 
milă, încărcată la capacitate 
maximă cu substanţe toxice 
şi combustibil lichid, se des-
prinde în mod accidental de 
locomotivă şi goneşte în cea 
mai mare viteză spre un oraş 
din vecinătate, fără ca vreun 
om să aibă control asupra 
ei. Un inginer feroviar cu 

experienţă, pe nume Frank 
Barnes, care este pe punctul 
de a-şi pierde locul de muncă 
din cauza restructurărilor pe 
care le plănuieşte compania 
angajatoare, face echipă cu 
un tânăr conductor pe nume 
Will Gordon cu scopul de a 
împiedica deraierea într-o 
curbă a trenului.

spectacole
Teatrul german de Stat Timişoara: sâmbătă 13 noiembrie, ora 
18.30, în sala teatrului german, „sold out”, regia: gianina Cărbunariu.

Teatrul german de Stat Timişoara: sâmbătă 13 noiembrie, ora 
21.00, în sala operei, „Cântecul lebedei”, regia: mihai măniuţiu.

Teatrul german de Stat Timişoara: duminică 14 noiembrie, ora 
18.00, în sala operei, „Ultimul mesaj al cosmonautului către femeia pe 
care a iubit-o cândva în fosta Uniune sovietică”, regia: radu afrim.

Filarmonica „Banatul”: vineri, 12 noiembrie, ora 19,sala Capitol, 
trio cu pian, gabriel popa – vioară, alexandra guţu - violoncel, mihai 
Ungureanu - pian. 

Filarmonica „Banatul”: vineri - duminică 12 - 14 noiembrie, orele 19 
sala Capitol, gala Blues - Jazz Kamo.

Teatrul german de Stat Timişoara: luni 15 noiembrie, ora 21.00, în 
sala operei, „miriam W”, regia: radu afrim.

Filarmonica „Banatul”: marţi, 16 noiembrie, ora 19, recital de pian 
Frederic Chopin.

Ştiu! Nu este un cuvânt din 
vocabularul limbii române. 
Dar ce să fac? Aşa pronunţă 
unii dintre comentatorii noştri 
sportivi numele celebrului oraş 
german Munchen cunoscut 
prin berea, care curge valuri, 
dar şi prin nu mai puţin celebra 
sa echipă de fotbal. La me-
ciul CFR-ului cu Bayern m-au 
exasperat cu miunhănul lor. 
Dar nici nu e de mirare! Asta 
pentru că ai noştri confraţi au 
luat-o de mult pe tarla.
Citesc, parcă mai ieri, că la 
meciul de cupă dintre Dinamo 
şi Craiova unul din conducăto-
rul câinilor, Badea, s-a gândit 
ca la staţia de amplificare 
a stadionului să se difuzeze 
imnurile ambelor echipe. 
Presarii din ţara miticilor s-au 
declarat şocaţi. Aşa ceva este 
peste închipuire. Asta pentru 
că, printre alţii, şi ei au reuşit 
să transforme normalitatea în 
anormalitate... şi invers. Auzi 
domnule? Să se cânte imnul 
echipei adverse! O adevărată 
blasfemie!
Dar nu e de mirare! Mai nou 
se joacă fotbal cu... buletinul. 
Nu e vorba de jucători, ci de 
suporteri. La Cluj, ardelenii au 
lăsat în stadion doar fanii dina-
movişti cu buletin de Bucureşti 
sau Ilfov. Nu pot fi suspectat 
că sunt dinamovist, din contră, 
dar chestia asta e tare de tot 
şi frizează ridicolul. Adică 
Dinamo nu are voie să aibă 
suporteri în afara capitalei? La 
Rapid, galeria Stelei nu a venit 
la meci pentru că a primit doar 
400 de bilete. Nu mai este vor-
ba de un „amărât” de meci de 
fotbal. Războiul este total.
Borcea îl face pe Paszkany 
nesimţit şi golan. Piţurcă, 
peiorativ, îl face pe Iancu ţigan. 
De Gigi Becali ce să mai zic? 
Şeful Stelei este deja banal cu 
chestiile astea. Aşa că totul e o 
„miunhăneală” în toată regula.
Să revin la jurnaliştii de tarabă. 
Se dau de ceasul morţii că Stea-
ua, Dinamo şi Rapid sunt în 
urma Oţelului din Galaţi la nu 
ştiu câte puncte în spate. Măi 
băieţi! Până alea trei să ajungă 
oţelarii din urmă, mai trebuie 
să treacă şi de Poli.

PUBLICITATE

PUBLICITATE

clubul invincibililor

iOan gOgOŞanu
ioan..gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Seria de partide fără eşec 

a Politehnicii continuă şi 
după runda a 14-a a acestui 
sezon. În ciuda piedicilor 
puse, din nou, de brigada 
de arbitrii, care le-a refu-
zat iarăşi o clară lovitură 
de pedeapsă şi i-a lăsat fără 
cel mai bun jucător pentru 
cel puţin două jocuri, timi-
şorenii au rămas neînfrânţi 
în Liga întâi şi se menţin în 
trena liderului.

Elevii lui Cosmin Contra 
nu sunt doar invincibili, ci 
şi adevăraţi “recuperatori”. 
Cu excepţia întâlnirilor cu 
Victoria Brăneşti, Pandurii 
Târgu-Jiu şi FC Braşov, au 
fost nevoiţi să răstoarne 
scoruri care le erau defa-
vorabile. Acest lucru s-a 
întâmplat în deosebi pe 
final de meci, semn că pre-
gătirea efectuată în vară de 
sârbul Vladimir Petrovic a 
fost pe cât de serioasă, pe 
atât de benefică.

Ca să termine prima 
parte a sezonului fără în-
frângere, Poli mai are de 

depăşit trei obstacole. În 
primul meci se va depla-
sa pe terenul decepţiei de 
până acum, Unirea Urzi-
ceni, care, de la statutul 
de campioană şi de partici-
pantă în grupele Ligii Cam-
pionilor, a ajuns în numai 
câteva luni la o candidată 
la retrogradare. Apoi, pe 
stadionul Dan Păltinişanu, 
va poposi revelaţia stagi-
unii, Oţelul Galaţi, care 
se află în cel mai bun mo-
ment din istoria sa şi care, 
în partidele cu echipele de 
top, nu a pierdut decât în 

faţa lui Vaslui. Finalul retu-
rului nici că se putea să fie 
mai interesant şi palpitant, 
“alb-violeţii” vor evolua pe 
terenul rivalei de moarte, 
Dinamo, cea care şi-a reve-
nit miraculos, după o serie 
de rezultate mediocre care 
o coborâseră spre mijlocul 
clasamentului. Coincidenţă 
sau nu, revirimentul „câini-
lor roşii”, a coincis cu mai 
multe „cadouri” primite 
din partea arbitrilor, cei 
care şi-au făcut un obicei în 
a-i împinge de la spate pe 
bucureşteni în momentele 

dificile.
Cu excepţia lui Poli, în 

campionatele din Europa, 
aflate în curs de desfăşu-
rare, mai există doar alte 
zece formaţii care nu au 
cunoscut încă gustul amar 
al înfrângerii. Şase dintre 
ele participă şi în grupele 
Ligii Campionilor, iar alta, 
FC Porto, în grupele Ligii 
Europa. Mai multe etape 
de invincibilitate decât în 
cazul grupării timişorene, 
întâlnim numai la slovenii 
de la NK Maribor, cu care 
Poli a remizat fără goluri în 

perioada de pregătire din 
vară, la slovacii de la MSK 
Zilina şi la danezii de la FC 
Copenhaga, participanţi în 
acest an în faza grupelor 
Champions League. Dintre 
numele grele aflate în clu-
bul select al invincibililor 
se numără Real Madrid, 
recordmena de trofee cu-
cerite în Liga Campionilor, 
şi Manchester United, care 
până nu demult a fost cel 
mai bogat club din lume, 
fiind depăşit între timp de 
concitadina City, fosta ad-
versară a Politehnicii din 
play-off-ul Europa League.

Succesiunea de rezultate 
pozitive a contribuit şi la as-
censiunea “alb-violeţilor” în 
ierarhia mondială a cluburi-
lor. În topul dat publicităţii 
la finele lunii octombrie de 
Federaţia Internaţională de 
Istorie şi Statistică a Fotba-
lului, Poli a urcat pe locul 
153. Dintre cluburile din Ro-
mânia, în faţa bănăţenilor 
se află doar Dinamo, CFR şi 
Steaua. Dintre echipele ce 
se situează mai jos, trebuie 
amintită Lazio Roma, sur-
prinzătorul lider din Serie A.

Pagină  
oferită  
de dacs

distribuitor  UrSUS BreWerieS
băuturi alcoolice, răcoritoare, vinuri
Adresa: Str. Demetriade, Nr. 1/5, Timişoara    Telefon relaţii clienţi: 0745.529.507

Ţara ECHipa ETapE dE invinCiBiliTaTE

Slovenia NK Maribor 16

Slovacia MSK Zilina 15

Danemarca FC Copenhaga 15

rOmânia pOli 14

Olanda Twente Enschede 13

Bulgaria Litex Lovech 13

Chernomorets Burgas 13

Anglia Manchester United 11

Turcia Bursaspor 11

Portugalia FC Porto 10

Spania Real Madrid 10

Munca începută de Vladimir Petrovici şi continuată de Cosmin Contra, dar şi ambiţia jucătorilor, au făcut ca Poli să fie neînvinsă în acest campionat
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Aflat în topul transporta-
torilor, cu o flotă de peste 600 
de camioane şi o avere esti-
mată la 45 milioane de euro, 
Romeo Dunca s-a remarcat, 
în ultimii ani, prin partici-
parea la raliul Paris-Dakar, 
escaladarea unor vârfuri 
din Himalaya, mituirea în 
flagrant DNA a primarului 
din Zăvoi, dar şi prin stările 
cronice de revoltă ce-l cu-
prind când vorbeşte despre 
România şi despre români. 
„Nenorociţi”, „hoţi”, „naţie 
de rahat” şi alte asemenea 

epitete fac parte din dis-
cursurile milionarului. Pa-
radoxal, în spatele acestor 
stări de revoltă, descoperim 
statura unui om de afaceri 
planificat, serios, care nu 
lasă nimic la voia întâmplă-
rii. Cum altfel am putea ca-
taloga premoniţia de care a 
dat dovadă când a decis să-şi 
construiască centrul logistic 
al companiei la doar 15 me-
tri de traseul pe care, după 
ani şi ani, s-a construit cen-
tura Timişoarei? Explicaţiile 
empirice conduc, indubita-
bil, către descifrarea catre-
nelor lui Nostradamus...

D’ale ceTăŢii

Când eram puşti l-am auzit prima 
dată la radio… Când eram adoles-
cent îi memoram poeziile… Matur fi-
ind, mă gândesc uneori cât de puţini 
sunt cei ce ajung la maturitate să-şi 
întâlnească personajul preferat pe 
care în copilarie îl ascultau la radio 
şi căruia, în adolescenţă, îi memorau 
cărţile. Sunt un norocos…
Cândva, l-am prezentat la un 
eveniment la Sala Palatului. Era o 
gală patronată de Emma Nicholson, 
destinată copiilor orfani… Sala plină, 
mai cu seamă copii de pe la şcoli. 
Cântau Voltaj, Holograf şi vrând-
nevrând am ajuns şi la momentul 
discursurilor. Ca prezentator, mă 
temeam de clipa asta, ştiam că puş-
tii din sală n-or să aibe răbdare să 
asculte discursuri şi totodată aveam 
o stare de jenă în a le spune celor ce 
urmau să rostească discursurile că ar 
fi bine să fie concişi… Şi a început… 
un ministru, un secretar de stat, alt 
ministru… sala deja fremăta… Puştii 
vroiau muzică… Când a urcat el pe 
scenă s-a lăsat linişte. Habar n-am 
de ce… Nu-mi pot explica. A vorbit 
vreo 7 minute, cel mai lung discurs 
al serii. Nu-mi amintesc despre ce, 
ştiu doar că-l priveam mirat, fasci-
nat, contrariat ca toţi cei din sală. A 
captat vreo 300 de puşti care sigur 
nu erau interesaţi de subiect, dar 
care-l ascultau… În linişte…
Ştiam că e pasionat de fotbal şi 
într-o zi, am avut şansa să fiu 
invitat la Recursul etapei , showul lui 
Ovidiu Ioaniţoaia… Erau acolo Nicu 
Constantin cu Rapid, Dan Bitman 
cu Steaua, Tudor Chirilă cu Dinamo, 
eu cu Poli Timişoara… Pe scaun am 
nimerit chiar lângă el… Când l-a 
prezentat pe Nicu Constantin, nea 
Ovidiu, moderatorul, l-a întrebat cu 
ce echipă ţine... „De când am făcut 
ochi ţin cu Rapidul!” a venit răspun-
sul… Am simţit un cot de la cel de 
lângă mine… m-am aplecat şi mi-a 
şoptit, fără să fie auzit de nimeni…” 
Şi încă ce ochi a făcut….” Am bufnit 
în râs… Nicu Constantin mă privea 
nedumerit prin ochelarii lui cu diop-
trii colosale… Da, şi încă ce ochi…
Fie că-l văd la televizor, fie că i-am 
stat în preajmă, mereu am simţit la 
el o siguranţă a celui care ştie că are 
un loc rezervat spre departe… Aşa 
cum adolescenţa mea a fost captată 
de poeziile lui, la fel se va întâmpla 
cu generaţii de tineri de acu’ încolo… 
Sunt sigur că, odată, cândva, fetiţa 
mea va lacrima la versurile-i: „Enig-
matici şi cuminţi, terminându-şi rostul 
lor, lângă noi se sting şi mor, dragii 
noştri, dragi părinţi..” Atunci, cândva, 
ea o să le spună celor ce vor fi… „Tati 
l-a cunoscut pe Adrian Paunescu…”

Dan Negru

Dara, tati  
l-a cunoscut!

Duminică
14 noiembrie

Temperaturi  
în urcare,  
cer predominant 
senin.
Minima:  4˚
Maxima:  21˚

miercuri
17 noiembrie

Cer mai mult  
noros, burniţă  
şi posibile 
precipitaţii.  
Minima:  3˚
Maxima:  13˚

marţi
16 noiembrie

Cer mai mult  
noros, burniţă  
şi posibile 
precipitaţii.
Minima:  4˚
Maxima:  16˚

Luni
15 noiembrie

Cer mai mult  
noros, burniţă  
şi posibile 
precipitaţii.
Minima:  4˚
Maxima:  19˚

Sâmbătă
13 noiembrie

Vreme 
fumoasă, 
cer predominant 
senin.
Minima:  4˚
Maxima:  19˚

Vineri
12 noiembrie

Cer parţial  
noros,  
şanse de  
precipitaţii.
Minima:  4˚
Maxima:  18˚

Joi
11 noiembrie

Vreme  
fumoasă, cer  
predominant  
senin.
Minima:  4˚
Maxima:  18˚

meteo

reţeta săptămânii

... zVonuri ... bârFe ... combinaţii ... zVonuri ... bârFe ... combinaţii ...

Vom începe o scurtă incursi-
une prin bucătăria america-
nă. O ţară care se bucură de 
o diversitate extraordinară 
de reţete culinare. Mâncarea 
americană este o sinteză 
a tuturor bucătăriilor din 
lume. Crispy strips este un 
preparat pe care îl puteţi găsi 
în aproape orice fast food 
din USA dar poate fi preparat 
cu uşurinţă şi în casă.

ingrEdiEnTE:
- 1 piept de pui dezosat,
- 250 ml lapte,
- 1 ou,
- 1 cană de făină,
- 4 linguriţe de chili (pulbe-
re)
- 1 ½ linguriţă de sare,
- 1 linguriţă de usturoi 
granulat,
- 1 lingură de concentrat de 
legume,
- 200 g corn flakes
- 1/2 l de ulei pentru prăjit

mOd dE prEpararE:
Se taie pieptul de pui în fâşii 
groase de un deget. Se spală 
bine şi se pun într-o oală. Se 
acoperă cu o cană de apă 
rece în care s-au dizolvat 
o linguriţă de granule de 
usturoi (în lipsa acestora 
puteţi pune 2-3 căţei de 
usturoi foarte bine zdrobiţi) 
şi o linguriţă de sare . Se 
lasă pentru cel puţin 3-4 ore 
la frigider. Apoi, vasul din 
frigider se pune pe foc iute 

până dă un clocot. Se trage 
de pe foc, se acoperă cu un 
capac şi se lasă să stea 10 
minute. După aceea se scot 
fâşiile de pui şi se zvântă cu 
şerveţele de bucătărie. Într-
un bol se bate bine oul, se 
adaugă laptele şi o linguriţă 
de chili şi se omogenizează. 
În alt bol se amestecă făina 
cu restul de chili, de sare şi 
usturoi. Într-un al treilea bol 
puneţi corn flakes. Treceţi 
fiecare fâşie  de pui prin 

amestecul de făină apoi prin 
lapte şi corn flakes. Se pun 
toate fâşiile de pui dintr-o 
dată în ulei încins şi se lasă 
3 minute. Înainte de a fi 
servite se lasă cel puţin 10 
minute la răcit pentru a se 
înmuia puţin crusta. Rămân 
crocante 2-3 ore după ce au 
fost preparate.

crispy strips

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Ovidu Şandor... 
nu se vrea  
primar

Timişoreanul din „Top 
300 Cei mai bogaţi români”, 
Ovidiu Şandor, dă peste cap 
bursa zvonurilor asupra vii-
torilor candidaţi la fotoliul 
de primar al Timişoarei. 
Asta după ce  mai multe voci 
„avizate” sau nu, îl dădeau 
ca şi un posibil candidat din 
partea PDL... Şandor infirmă 
aceste zvonuri, însă confir-
mă  interesul formaţiunilor 
politice asupra lui. Acesta 
recunoaşte că a primit mai 
multe propuneri de a can-
dida, dar, cel puţin deocam-
dată, le-a refuzat pe toate... 
“Este adevărat că diverse 
partide m-au abordat, dar 
nu am nici cea mai mică in-
tenţie să mă înscriu în vreo 
formaţiune sau să candidez, 
cel puţin în viitorul apropi-
at”, a declarat Şandor. Omul 
de afaceri mai spune că, în 
loc să fie activist de partid, 
preferă să se implice în pro-
iecte civice şi sociale.

Botez după botez Centura Timişoarei,  
imperiul Dunca şi  
catrenele lui Nostradamus

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...

Vicepreşedintele Con-
siliului Judeţean Timiş, 
Adam Crăciunescu, ar fi pu-
tut să aibă o turmă de miei, 
la cât de des a fost botezat 
de interlocutorii săi. După 
ce pe unele bloguri din Ti-
mişoara, Crăciunescu a fost 
numit „Crăciun Adames-
cu”, numele a rămas înti-
părit în memoria colectivă. 
Ultimul act ratat i-a aparţi-
nut senatorului Gheorghe 
David (PDL), care, într-un 
discurs rostit la o inaugu-
rare de la Lugoj, i-a spus 
vicepreşedintelui PSD-ist 
„domnul profesor Adames-
cu”. Nimeni nu a schiţat 

niciun gest de corectare, 
semn că numele ar putea 
deveni, curând, unul ofici-
al. Pe numele său real, Cră-
ciunescu are însă probleme 
mai mari cu colegii de par-
tid. La o şedinţă recentă din 
PSD, unul din fondatorii 
PSD Timiş, Viorel Matei, i-a 
reproşat vicelui CJT că nu 
este omul PSD, ci al „gru-
purilor de interese”.

Ovidu Şandor

Adam Crăciunescu

O ţeapă cât casa! Cu 
asta spun că s-au ales cele 
mai în vogă 13 modele din 
România. La sfârşitul lunii 
octombrie, în Las Vegas, 
trei timişorence, Violeta Ba-
bliuc, Roxana Ungureanu şi 
Anca Manoliu au participat 
la evenimentul “Cele mai 
sexy vampiriţe din lume”. 
Totul a fost frumos şi... “de 
fiţe”, până în momentul în 
care fetele ar fi trebuit să-şi 
încaseze onorariile. Înain-

tea competiţiei, organiza-
torii le-au pus pe modele 
să semneze un contract de 

confidenţialitate conform 
căruia nu aveau voie să spu-
nă nimănui nimic despre 

concurs fără acordul lor, 
în caz contrar, urmând să 
plătească o sumă de euro 
cu 3 zerouri, 3000 de euro. 
O altă problemă legată de 
concurs a fost faptul că, deşi 
li s-a promis că cea care va 
fi declarată câştigătoare va 
primi 100.000 de euro, or-
ganizatorii nu le-au arătat 
vreun document din care 
să reiasă ca aceşti bani chiar 
vor ajunge la învingatoare. 
Tot la concurs, fetele au fost 
puse în faţa faptului împli-
nit: trebuia să facă un show, 
considerat de ele “lesbi”. 
Oricum, la finalul celor 3 
zile petrecute peste ocean, 
fete s-au declarat mulţumite 
că au avut ocazia să meargă 
la shopping şi să vadă fru-
museţile Las Vegasului.

Cele mai sexy vampiriţe 
au fost trase în piept!?

Cele 13 vampiriţte au avut ghinoin in Las Vegas...


