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irascibili şi mai  
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radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro 
Vă gândiţi cât de utilă este limba engleză şi to-tuşi credeţi că durează prea mult sau este chiar impo-sibil să o învăţaţi? Vă este teamă că vârsta sau lipsa timpului ar putea fi un im-pediment?

„2F Centro Formatione”, cea mare mare şcoală priva-tă din centrul Europei, vă poate oferi soluţia perfectă pentru învăţarea limbii en-gleze.
Cu o experienţă de peste 30 de ani în folosirea meto-dei instinctive de predare a limbii engleze, Şcoala 2F vă oferă un curs practic, bazat pe conversaţie într-un me-diu plăcut şi o atmosferă relaxantă. Metoda presu-pune exerciţii practice şi urmează fazele naturale de învăţare, renunţând la me-toda clasică şi focalizând atenţia asupra comunicării.Pentru o bună asimilare a limbii engleze, grupele sunt formate din maxim 10 persoane, astfel încât fie-care cursant să fie un par-

ticipant activ la curs, iar profesorul să poată urmări îndeaproape progresele fie-căruia.
Profesorii sunt selectaţi cu grijă în baza unor cri-terii riguroase şi le sunt 

asigurate training-uri teo-retice şi practice pentru a garanta profesionalismul şi omogenitatea cursurilor. În laboratorul multime-dia, cu ajutorul calculato-rului şi al unui software special creat, fiecare cur-sant îşi poate exersa cu-noştintele nou-dobândite şi totodată, îmbunătăţi pro-nunţia.
La finalizarea fiecărui ni-vel, cursanţii 2F susţin un examen în urma căruia pot obţine un certificat recu-noscut internaţional.Următoarele sesiuni de cursuri vor începe în pri-mele luni ale anului 2011 în Arad şi Timişoara, ur-

mând Oradea în primăva-ră.
Cei interesaţi pot con-tacta Şcoala 2F la sediul central din Timişoara, Bld Liviu Rebreanu, nr 13, sau la nr. de tel 0757-051-962.
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Următoarele se-siuni de cursuri vor începe în primele luni ale anului 2011 în Arad şi Timişoara, ur-mând Oradea în primăvară.

Familie & Timp liberÎncepeţi anul 2011 înscrişi la un curs de engleză

- Grupe restrânse (maxim 6 persoane)
- Profesori de engleză, care vorbesc această limbă la nivel de limbă maternă

- Materiale didactice- Laborator multimedia- Metodă de predare bazată pe conversaţie şi  situaţii practice- Tematică personalizată- Metodă de predare interactivă
- Orar lexibil- Oportunitatea plăţii în rate

- Acordarea diplomei şcolii internaţionale după efectuarea cursului- Garanţia rezultatului

Facilităţile oferte de cursurile 2F Centro Formatione

Se apropie perioada Igna-tului şi vreau să vă spun o glumă de sezon.În grajdul gospodarului împărţeau paiele un măgar şi un grăsun. Porcul cu bur-ta plină căuta să-l umilească pe măgar spunând:-Mă întreb dacă ai fost vreodată sătul, e clar că stă-pânul mă iubeşte doar pe mine pentru că are grjă ca niciodată să nu rămân flă-mând. Mă întreb dacă tu ai fost vreodată sătul, măgaru-le?
- Cred că ai memorie scur-tă, anul trecut de Crăciun nu îţi mai aminteşti ce festin am avut?...sau porcule tu nu mai eşti cel de anul trecut?Gluma aceasta mă face să mă gândesc la animalele de companie care ne înseni-nează zilele pentru o peri-oadă de timp mai mică sau mai mare, în funcţie de ale-gerea pe care o facem.Acum, înainte de săr-bători, vom avea parte de multă reclamă. După mine reclama te face întotdeauna să te simţi nefericit şi mize-rabil pentru că nu ai ceea ce ţi se prezintă că ai merita. Dar o înţelepciune spune să ai grijă ce-ţi doreşti că s-ar putea să ţi se împlinească.Un prieten şi-a dorit şi a primit de ziua lui un măgă-

ruş de talie mică, a trecut printr-un mare stress până a reuşit să-l plaseze altei fa-milii.
La salonul de caricatură din Franţa, unde sunt invi-tat an de an un pasionat îşi expune progeniturile din crescătoria sa de măgăruşi de talie mică. Animale foar-te inteligente şi simpatice, măgăruşii te fascinează, 

preţul lor nu este prohibi-tiv, dar rămâne problema spaţiului pe care trebuie să îl pui la dispoziţia lor. Şi să nu uităm că în cazul în care se îmbolnăveşte pet-ul nos-tru ne va uşura semnificativ bugetul.
Tentant, dar frustant tot-odată... eu de ce nu pot avea un aşa animăluţ de com-panie? Uite, de aia, de data aceasta fac reclamă negati-vă! 

www.clearpassion.ro 

Împărţind două paie la trei măgari

Un copil adoptat poate fi ericirea amiliei tale
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Sportul - un lux sau o necesitate?
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Cum începem educaţia sexuală pentru copii           pagina 10

Animale inteligente şi simpatice, măgăruşii te fascinează, dar rămâne problema spaţiului pe care trebuie să îl pui la dispoziţia lor.
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Fluctuaţiile prea  
bruşte irosesc resur-
sele şi aşa sleite ale 

societăţii româneşti. 3

Viorel  
Screciu

Există o ură uman 
inexplicabilă  

între suporterii  
diverselor echipe. 15

Homosexualii s-au  
sărutat în piaţa  

Sagrada Famlia în 
semn de protest. 16

Începeţi anul cu un curs de engleză. pag 8

Sportul - un lux sau o necesitate? pag 10

Timp liber - pagina 14 Teatrul naţional Timişoara
ConCerT - mihai mărgineanu
Joi, 18 noiembrie, Fratelli

Sâmbătă, 20 noiembrie, ora 19.00,  
Sala 2, „Interzis accesul animalelor”.

Se diSTribuie graTuiT înTr-un Tiraj de 7.500 de exemplare

Ce nu ţi-e CLeAR? 

Orăşenii s-ar putea  
întoarce „la sapă“

mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Au buletin de oraş, dar 
trăiesc ca la ţară. Este vor-
ba despre o mare parte 
dintre locuitorii oraşelor 
mici care îşi doresc să se 
întoarcă din nou la sta-
tutul de ţăran. Motivele? 

Impozite şi taxe mai mici 
şi angajaţi mai puţini la 
primării. Un senator din 
Alba a făcut deja un pro-
iect de lege în acest sens, 
care ar conduce la desfiin-
ţarea a şase oraşe din ju-
deţul Timiş. Există chiar 
şi primari, cum este cazul 
edilului din Gătaia, care 

spune că statutul de oraş 
le-a adus locuitorilor mai 
multe dezavantaje, decât 
prosperitate. Şi unii din-
tre locuitori cochetează 
cu această idee şi susţin 
că buletinele de oraş nu 
le-au adus nimic bun, ci 
doar biruri care îi duc în 
pragul subzistenţei, majo-

ritatea fiind în continuare 
agricultori. Un oponent al 
acestei idei este ministrul 
agriculturii Valeriu Tabă-
ră, care a şi militat pentru 
înfiinţarea de noi comune 
şi oraşe. La acesta se adau-
gă şi reprezentanţi ai ad-
ministraţiilor locale care 
nici nu vor să audă de aşa 

ceva. Dacă proiectul sena-
torului de Alba, Nicolae 
Dobra, va deveni lege, Bu-
ziaş, Ciacova, Deta, Făget, 
Gătaia şi Recaş, vor retro-
grada la statutul de comu-
nă, iar mai multe comu-
ne, care au sub 5.000 de 
locuitori, s-ar transforma 
în sate.

Cum facem 
educaţie 
sexuală  
copiilor pag 9

Un copil  
adoptat poate  
fi fericirea  
familiei tale. pag 8

Cele mai proaspete informaţii. Citeşte www.opiniatimisoarei.ro! Eşti câştigător şi ştii tot ce se întamplă.
www.opiniatimisoarei.ro - Contează pe ştirile timișorenilor!
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sport
Campionatul,  
singura variantă 
pentru un trofeu 
Ca şi în sezonul precedent, Poli  
nu a ajuns în primăvara europeană 
şi a părăsit prematur Cupa. ll 16

interviu
„Timişoara începe 
să semene tot mai 
mult cu istanbul!“ 

Interviu cu Zoltan Kovacs,  
fostul patron al Trustului  
de presă „Agenda”. ll 11

exclusiv
un tânăr a fost 
băgat în puşcărie 
cu probe false 
Trei poliţişti sunt cercetaţi de 
procurorii Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Timişoara. ll 4

economie
Hipermarketurile 
au acaparat  
60% din comerţ 
Magazinele de cartier rezistă  
cu greu împotriva asaltului  
marilor retaileri. ll 6

comunitate
în judeţul Timiş se 
înmatriculează  
150 de maşini pe zi! 
Funcţionarii de la Înmatriculări 
abia se mai văd din spatele mor-
manelor de numere vechi. ll 12
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Devenit în urmă cu opt ani oraş, Recaşul ar putea lua din nou drumul spre statutul de comună
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Vasta acţiune de urbanizare 
din ultimii 5-7 ani – care a dus 
la apariţia unei puzderii de 
comune lipsite de viabilitate şi a 
unor oraşe (foste sate!) care, prin 
„promovare” au pierdut şansa de 
a beneficia de fondurile europe-
ne pentru mediul rural, fără ca, 
în schimb, să aibă suflu pentru 
o viaţă autentică, specifică 
oraşelor este pe care să intre în 
ciclul reversibilităţii. S-a văzut, cu 
ochiul liber, cât de greu este ca 
o localitate fără tradiţie urbană 
să dezvolte, prin simple decizii 
administrative, nivelul de servicii 
şi facilităţi caracteristice oraşu-
lui. Doar că, din păcate, reforma 
iniţiată de un deputat al arcului 
guvernamental propune un stil 
de lucru foarte îndepărtat de 
năzuinţele democratice. Aproape 
60% dintre comune şi 30% dintre 
oraşe ar intra în restructurare. 
La nivelul judeţului nostru vreo 
6 oraşe şi zeci de comune putea 
să fie remodelate, dacă iniţiativa 
legislativă trece. Cum rămâne, 
însă, cu voinţa cetăţenilor? Da, 
pe de o parte este adevărat că 
desfiinţarea comunelor neviabile 
şi „retrogradarea” unor oraşe 
la statutul de comună ar aduce 
economii serioase bugetului de 
stat. Pe de altă parte, fluctuaţiile 
prea bruşte irosesc resursele şi 
aşa sleite ale societăţii româ-
neşti, inclusiv pe cele emoţio-
nale. În Spania, spre pildă, o 
localitate poate să îşi păstreze 
statutul pe care şi-l doreşte, cu o 
condiţie: să aibă forţa financiară 
de a se susţine. De ce Buziaşul 
nostru, spre exemplu, să intre în 
categoria comunelor – căci are 
un pic peste 7.000 de locuitori în 
loc de 10.001, cât cuprinde noul 
normativ? O comună dinamică 
şi care înfloreşte de la înfiinţare, 
Dudeştii Noi, de ce ar renunţa la 
statutul dobândit recent? Mult 
prea discreţionar se judecă, după 
reguli de contabil cu mânecuţe, 
nu după o practică europeană 
serioasă. Norma europeană este 
foarte largă pentru administraţia 
locală. Doar statistic sunt impuşi 
parametri comparabili, care să 
facă politicile regionale aplicabi-
le şi echitabile, iar comparaţiile 
– posibile. După cât s-a cheltuit 
la noi cu referendumurile locale, 
cu înfiinţările de noi comune, 
cu delimitările de patrimo-
niu, cu elaborarea de noi acte 
juridice pentru zonă, punerea în 
mişcare a pendulului schimbării 
ar genera cel puţin tot atâtea 
probleme financiare şi juridice, 
pe lângă frustrare, neîncredere şi 
revoltă în rândul celor vizaţi de 
proiectul legislativ. Cetăţenii ar 
trebui să fie aceia care să decidă 
soarta lor şi a localităţilor lor, cu 
bune şi cu rele, purtând povara 
deciziei, dar şi bucuria împliniri-
lor, dacă ele se arată, respectiv 
– înţelegerea consecinţelor, dacă 
localitatea în care trăiesc şi pre-
staţia aleşilor locali nu răspunde 
investiţiei  lor de încredere.

Înapoi,  
la ce a fost?

Mariana Cernicova
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însemna ca pentru orice ade-
verinţă să mergi 20 de km 
până la Deta”, ne-a declarat 
Varga. 

remuneraţie după buget
În comuna învecinată, 

Banloc, de unde s-a desprins 
Livezile, bugetul a fost mai 
uşor de folosit după auto-
nomia primită de sat, iar o 
nouă alipire între comune 
sau chiar arondarea la oraş 
ar însemna multe bătăi de 
cap. „Din punctul de vede-
re al cetăţeanului de rând, 

care va trebui să facă dru-
muri de kilometri până la 
Deta, dacă ne vom lipi de 
oraş, nu va fi bine. Vor fi 
impozite de oraş şi condiţii 
de sat. Se va face o econo-
mie cu bugetarii, cu fondul 
de salarii, dar în rest nu văd 
ce avantaje să fie, mai ales 
pentru cetăţeni. De când nu 
mai avem în subordine Li-
vezile, ambele comune s-au 
dezvoltat”, a spus Cornel 
Toţa, primarul din Banloc. 
Comuna are în componen-
ţă satele Soca, Ofseniţa şi 

Partoş, iar populaţia este de 
circa 3.200 locuitori. 

Situaţia este diferită în 
cazul oraşului Gătaia. Cu o 
populaţie de circa 7.000 lo-
cuitori, oraşul de pe Bârzava 
nu s-a putut obişnui cu acest 
statut. Opinia personală a 
primarului Iosif Şargan este 
că revenirea la statutul de 
comună va fi de bun augur. 
„Ne-ar ajuta foarte mult. 
Am rămas fără localităţile 
Mânăstire, Berecuţa, Birda 
şi numărul de locuitori a 
scăzut sub 10.000. Nu pu-
tem accesa fonduri alocate 
oraşelor, dar nici pe cele 
alocate comunelor. În plus, 
impozitele pentru Gătaia 
s-au triplat. Locuitorii nu 
au beneficiat de nimic dacă 
am devenit oraş”, a spus 
Iosif Şargan. Cheltuielile 
lunare are oraşului se ridică 
la 80.000 de lei, dar aici se 
includ şi banii acordaţi asis-
tenţilor personali, salariile 
angajaţilor şi iluminatul pu-
blic - 12.000 lei lunar. (ali-
na Sabou, gheorghe ilaş)

Desfiinţarea comunelor 
şi a oraşelor ar putea 
afecta Dezvoltarea

 „Tot sistemul actual va 
fi întors pe dos şi ar cere 
nişte eforturi pe care nu 
merită să le facem. În 
România ar trebui să se 
introducă regiunile ca 
formă juridică admi-
nistrativă. Nu cred că 
acest proiect va deveni 
lege. Avem deja acele 
asociaţii microregionale 
sau intracomunitare 
care ar putea să satisfa-
că şi cerinţele domnului 
parlamentar”, a declarat 
subprefectul Zoltan 
Marossy.

Un senator PDL din Alba 
promovează reducerea 
numărului de localităţi. 
Oraşele care au sub 
10.000 de locuitori ar pu-
tea deveni comune.

liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Şase oraşe din Timiş ar re-
deveni comune, iar comune-
le cu mai puţin de 5.000 de 
locuitori s-ar transforma în 
sate, dacă proiectul de lege 
al senatorului PDL, Nicolae 
Dobra, ar fi adoptat. Această 
idee şi-a găsit şi partizani, şi 
duşmani în rândul  primari-
lor şi al timişenilor. Cele şase 
oraşe care ar putea dispărea 
sunt Buziaş, Ciacova, Deta, 
Făget, Gătaia şi Recaş. 

Senatorul spune că a gân-
dit acest proiect din punct de 
vedere economic. „Proiectul 
prevede posibilitatea  unei 
coagulări administrative la 
nivelul comunelor si a orase-
lor, astfel încât numărul po-
pulaţiei dintr-o comună să nu 
fie mai mare decât cel actual. 
Dacă devine lege va ajuta o 
comună să supravieţuiască cu 
banii atraşi de ei, nu să stea 
cu mâna întinsă la cineva. La 
ora actuală, un număr însem-
nat dintre comunele acestei 
ţări stă cu mâna întinsă şi în-
cearcă să supravieţuiască. Nu 
au bani să îşi plătească salari-
ile toate, nu au bani să îşi plă-
tească lumina etc”, a declarat 
Nicolae Dobra. 

Acesta susţine că satele şi 
comunele din România se de-
populează, iar din această cau-
ză nu mai are cine să plăteas-
că taxele şi impozitele. „Sunt 
mulţi domni primari din ţară 
care s-au supărat pe mine 
pentru că am propus acest 
proiect, dar o dată şi o dată 
trebuie făcut pasul acesta, nu 
putem continua aşa. Multe co-
mune şi sate se depopulează, 
rămân satele goale. Cine mai 
plăteşte atunci impozitele şi 
taxele locale, ori noi trebuie 
să reducem povara fiscală, 
asta vrem toţi. Eu reprezint 
un partid de dreapta şi asta 
vreau, să reducem povara fis-
cală”, a precizat Dobra.

opoziţie printre colegi
Colegul său de partid, mi-

nistrul agriculturii, Valeriu 
Tabără, vede lucrurile altfel 
şi se opune cu vehemenţă 

acestei idei. „Eu nu cred că 
va trece o astfel de lege! E 
un proiect aruncat în Par-
lament, aşa cum au fost şi 
altele, care nu se bazează 
pe un obligatoriu studiu de 
impact! Ştiu că în Guvern se 
lucrează intens la un proiect 
de reorganizare administra-
tiv-teritorială, însă un ase-
menea proces se va întinde 
pe o perioadă de 4-5 ani, iar 
specialiştii vor avea în vede-
re şi practica ţărilor care au 
făcut deja acest lucru, cum 
este Polonia, Slovacia sau 
Ungaria”.

Valeriu Tabără este au-
torul proiectului prin care, 
în anul 2006, a fost reînfiin-
ţată comuna Livezile, care 
s-a desprins din Banloc. La 
vremea respectivă, deputa-
tul timişorean pleda pentru 
reînfiinţarea comunelor pe 
vechile vetre. „Banlocul se 
întinde pe o suprafaţă foarte 
mare, cu probleme greu de 
gestionat. De aceea am pro-
pus reînfiinţarea comunei Li-
vezile. În cele două sate care 
vor forma viitoarea comună 
trăiesc 1636 de locuitori, cu 
136 mai mult decât cel pre-
văzut de lege, iar potenţialul 
economic asigură necesarul 
echilibru bugetar”, spunea 
Tabără la vremea respectivă, 
pledând pentru reînfiinţarea 
Livezilor, vechea comună 
Tolvădia. 

Părerile sunt împărţite 
„Un dezastru”, aşa a ca-

talogat primarul comunei 
Livezile, Ştefan Varga. Edilul 
local spune că în aceşti ani 
s-au văzut schimbări în viaţa 
comunei, infrastructura se 
dezvoltă, lucruri care nu se 
făcuseră anterior. „Părerea 
cetăţenilor este că acest pro-
iect este un dezastru. S-au 
luptat atât să obţină drep-
tul de autonomie. Ca să se 
formeze o comună cu peste 
5.000 de locuitori, ar trebui 
să fie înglobate şi Livezile, 
şi Banloc, dar şi Giera. Nici 
Deta nu are 10.000 de locu-
itori pentru a fi oraş, ceea ce 
ar însemna că toate comu-
nele ar fi arondate la ei. Ar 

Ştefan Varga
primar comuna Livezile 
„Am votat la un ref-
erendum, reducerea 
numărului de parlamen-
tari. Ei înghit mai mulţi 
bani decât administraţia 
unei comune.“

Cornel Toţa
primar Banloc 
„Dacă ne lipim de Deta, 
nu va fi bine. Vor fi im-
pozite de oraş şi condiţii 
de sat. Se va face econo-
mie cu bugetarii, dar în 
rest nu văd avantaje.“

Iosif Şargan
primar Gătaia 
„Nu putem accesa fon-
duri alocate oraşelor, 
dar nici cele alocate 
comunelor. Putem doar 
să facem parteneriate 
transfrontaliere.“

Nicolae Dobra
senator PDL de Alba 
„Dacă proiectul devine 
lege va ajuta o comună 
să supravieţuiască cu 
banii atraşi de ei, nu să 
stea cu mâna întinsă la 
cineva.“

Viaţa pe uliţele oraşului Recaş
mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro 

Oficial sunt orăşeni, 
dar în realitate duc o via-
ţă simplă de săteni. Nu 
îşi fac cumpărăturile în 
hypermarketuri şi singura 
distracţie socială rămân 
câteva birturi înţepenite 
în anii ’90, cu mese soioa-
se de plastic şi bere la preţ 
de dumping. Nici locuri de 
muncă nu au, în mare ma-
joritate, ci practică agri-
cultura de subzistenţă. 
Cam la asta s-ar rezuma, 
în linii mari, viaţa majo-
rităţii locuitorilor din ora-
şul Recaş. 

Fără beneficii
Chiar şi cei mai înstă-

riţi tânjesc după statutul 
de comună al localităţii, 
care s-a schimbat în urmă 
cu şase ani. Ion Maţedo-
lean este inginer mecanic 
pensionat şi locuieşte de 
30 de ani în Recaş. Spune 
că transformarea comunei 
Recaş în oraş nu i-a adus 
prea multe beneficii nici 
lui, nici celorlalţi locui-
tori. “Ca să fiu cinstit şi eu 
cred că ar fi mai bine să fie 

din nou comună. Noi nu 
avem canalizare, mulţi au 
WC încă în fundul curţii. 
Drumurile sunt mai de-
grabă uliţe, neasfaltate, pe 
care iarna accesul se face 
foarte greu. În afara faptu-
lui că scrie în buletin ora-
şul Recaş şi că ne putem 
face actele de identitate 
aici, fără să ne deplasăm 
până la Timişoara, prea 
multe beneficii eu unul 
nu văd”, spune Maţedo-

lean. Inginerul susţine că 
dacă Recaşul ar fi din nou 
comună şi nivelul de trai 
ar creşte. 

Taxe mai mici 
Taxele şi impozitele ar fi 

mai mici şi mai uşor de su-
portat, iar aparatul primă-
riei s-ar diminua considera-
bil. “Spre exemplu, la Bazoş 
plătim 30 de lei impozit pe 
un hectar, iar la Recaş – 80 
de lei, e mai mult decât du-
blu! La primărie ar fi mai 
puţini angajaţi, iar diferen-
ţa de bani ar putea merge 
în investiţii”, mai spune 
recăşeanul. Chiar dacă îşi 
lucrează pământurile şi 
produc vin de calitate, asta 
nu îi ajută prea mult. “Pro-
tecţia consumatorului ne 
interzice să vindem mustul 
sau vinul dacă nu avem au-
torizaţie. Producem pentru 
noi, nu pentru vânzare, aşa 
că nu este profitabil. Princi-
pala sursă de venit este tot 
agricultura. Locuri de mun-
că nu sunt, s-au desfiinţat 
toate firmele mari. La Cra-
mele Recaş lucrează vreo 
500 de oameni, dar este 
foarte puţin”, a concluzio-
nat Maţedolean.

„Pub-urile“ din oraşul Recaş au rămas la nivelul bodegilor de la sat

Ion Maţedolean nu mai vrea să fie orăşean

Comuna Banloc ar putea deveni sat

Talciocurile organizate la colţ de stradă, drumurile pietruite şi casele ponosite nu redau Recaşului un aspect de oraş modern

Sătui de impozite mari, timişenii din 
şase oraşe ar pute a  redeveni ţărani
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Sergiu miaT
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Trei poliţişti din Timi-
şoara sunt cercetaţi de 
procurorii Parchetului de 
pe lîngă Curtea de Apel Ti-
mişoara pentru cercetare 
nelegală şi arestare abuzi-
vă, împotriva unui tânăr 
pe care-l acuză de tâlhărie. 
Pentru aceleaşi motive este 
cercetat şi un procuror de 
la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Timişoara. Toţi 
patru au instrumentat un 
dosar penal în care exis-
tă probe false, nepotriviri 
flagrante de date, martori 
care nu pot fi găsiţi şi mar-
tori care nu sunt martori. 

Mama tânătului Matei 
Claudiu Basarab, în vârstă 
de 20 de ani, a depus un 
memoriu, însumând 132 de 
pagini, la DNA Bucureşti, 
Parchetul Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, la IGP 
Bucureşti şi Ministerul Jus-
tiţiei, după ce fiul ei a fost 
arestat preventiv şi trimis 
în judecată. Ea îi acuză pe 
poliţişti şi procurori că au 
măsluit probe din dosarul 
trimis în instanţă şi l-au scos 
ţap ispăşitor pe băiatul ei. 
În luna ianuarie 2010, doi 
copii minori au depus plân-
geri la poliţie, în care decla-
rau că ar fi fost tâlhăriţi de 
un individ necunoscut care 
le-a dat cu spray paralizant 
în ochi şi le-a smuls tele-
foanele mobile din mâini, 
după care a fugit. Victime-
le, care au 13, respectiv 15 
ani, l-au descris pe agresor 
ca „ fiind de sex bărbătesc, 
având aproximativ 18-22 
de ani, înălţime 1,73-1,78 
m, constituţie atletică, păr 
ras... şi urme pronunţate 
de vărsat de vânt pe obraji 
şi bărbie”. Cu excepţia văr-
stei şi a sexului, nici una 
din descrieri nu se potriveş-
te cu personajul trimis în 
judecată. Mai mult, Matei 
Basarab nu a avut niciodată 
vărsat de vânt, are 1,90 m 
şi practică boxul. În aceste 
condiţii este greu de crezut 
că le-ar fi dat cu spray para-
lizat unor copii, dintre care 

unul este fată, ca să le ia te-
lefoanele mobile. 

martor „din respect  
pentru uniformă”

În faza de cercetare pe-
nală, inspectorul principal 
de poliţie Silviu Sârbu a ales 
un singur martor şi nu doi 
aşa cum prevede procedura, 
ca să participe la recunoaş-
terea după o planşă foto a 
celui care ar fi tâlhărit-o pe 
victima de 15 ani. Acesteia 
i-a fost prezentată o planşă 
cu şase fotografi, inclusiv 
cea a suspectului Basarab, 
ca să-l recunoască pe agre-
sor. Trecând peste faptul că 
în toate celelalte fotografii 
erau bărbaţi trecuţi de 25 
de ani şi nici unul măcar de 
vîrsta suspectului, trebuie 
precizat că singurul martor 
asistent, menţionat în pro-
cesul verbal, nu a participat 
la recunoaştere. Fiind citat 
în proces, ca martor, Gheor-
ghe Bărbosu a scris instanţei, 
fila 92 din dosarul cauzei că 
: „ Eu am sănătatea şubredă, 
inclusiv memoria şi la acea 
dată m-a rugat poliţista să-i 
dau cartea mea de identitate, 
spunându-mi că au prins un 
individ pe care l-au arestat. 
E în maşină şi aveau nevoie 

de martori. Eu din respect 
pentru uniformă şi de rugă-
mintea adresată, am crezut 
de moment, că ajut activita-
tea organului de poliţie, dar 
eu n-am văzut incidentul şi 
nici pe individ nu-l cunosc, 
nici cum arată fizic”, spune 
Bărbosu în scrisoarea tri-
misă instanţei de judecată. 
Cît despre valoarea probei 
instrumentată de inspecto-
rul Sîrbu, lăsăm instanţa să 
se pronunţe. Un alt martor 
important, o femeie cu do-
miciliul în oraşul Vulcan, nu 
mai este de găsit, iar citaţiile 
trimise de instanţă se întorc 
cu menţiunea de adresant 
necunoscut.

Tâlhăria din ianuarie, a 
fost anul trecut  
în noiembrie

Echipa de anchetatori, 
condusă de inspectorul Sil-
viu Sârbu şi avîndu-i ca ser-
vanţi pe agenţii Raul Iacob, 
Rafael Florian Văduva şi 
Alin Anton, sub atenta su-
praveghere a procurorului 
Valentin Mihai, l-au trimis 
în judecată pe Basarab pen-
tru infracţiunile comise în 
data de 8 ianuarie 2010. La 
dosarul cauzei, pag. 65, exis-
tă declaraţiile victimei, de 

sex feminin şi a unui vecin 
al acesteia care spune că în 
luna noiembrie a anului tre-
cut, partea vătămată a sunat 
acasă şi le-a spus părinţilor 
că a fost atacată şi i s-a furat 
telefonul mobil. Partea vătă-
mată scrie în declaraţia sa, la 
pag. 42 din dosar, că „ anul 
trecut mă întorceam de la 
şcoală şi mă aflam pe stradă 
în zona Parcului Poporului”, 

descriind mai apoi cum a 
fost tâlhărită. Nici vorbă de 
vreo agresiune la care să fi 
fost supusă în luna ianuarie 
2010. În dosarul de trimite-
re în judecată, atât victime-
le cât şi unii martori indică 
diferit tipul aparatelor tele-
fonice furate. Pe unele decla-
raţii apare un aparat marca 
Samsung, serie E 320, iar pe 
altele seria 250, deci modele 

diferite.

agentul iacob, scribul 
procurorului mihai

Într-un „raport de eveni-
mente”, un document cu cir-
cuit închis de la poliţie, aflat 
la dosarul lui Matei Basarab, 
se precizează că reclama-
ţia uneia dintre victime s-a 
produs în data de 8 ianuarie 
2010. Însă pe acelaşi act, pag. 
102 din dosar, este specificat 
că data înregistrării este 7 
ianuarie 2010, adică, în opi-
nia poliţiei, înainte ca fapta 
de tâlhărie să se producă. 
La filele 27 şi 28 din dosarul 
aflat pe rolul Judecătoriei Ti-
mişoara, se află două rezolu-
ţii de confirmare a începerii 
urmăriri penale, semnate de 
procurorul Mihai Valentin, 
dar completate de agentul 
Iacob, al cărui ortografie este 
distinctă, faţă de cea a pro-
curorului. La pag. 21 găsim 
o altă rezoluţie a aceluiaşi 
Mihai Valentin, dar scrisă de 
mâna inspectorului Sârbu, 
de această dată. 

Versiunea lui  
matei Basarab

Inculpatul Matei Clau-
diu Basarab, aflat în stare 
de arest preventiv din luna 
februarie 2010, susţine că 
e complet nevinovat şi că 
a fost cumpărător de bună 
credinţă a celor două tele-
foane mobile, dintre care 
unul l-a făcut cadou prie-
tenei sale. Culmea este că 
şi lui i s-a furat un telefon 
celular şi cunoştea proce-
dura folosită de poliţie pen-
tru identificarea autorului 
furtului. În aceste condiţii 
devine greu de crezut că el 
ar fi folosit pentru sine unul 
din telefoanele reclamate 
de către victime ca fiind fu-
rate, după ce a intrdodus în 
aparat o cartelă care-i apar-
ţinea. Mai mult, ofiţerul an-
chetator Sârbu nu a solicitat 
UM 0667 Timişoara, desfă-
şurătorul convorbirilor tele-
fonice avute de pe aparatele 
furate, din lunile sfârşitu-
lui de an 2009, atunci când 
acestea şi-au schimbat pro-
prietarii prin violenţă.

ancheTăacTualiTaTe

gHeorgHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Administraţia Aeropor-
tului Internaţional “Traian 
Vuia” din Timişoara a dis-
pus, ieri, declanşarea unei 
anchete interne care vizea-
ză motivele care au stat la 
baza blocării, timp de patru 
ani, de către fosta condu-
cere a instituţiei, a unor 
expertize tehnice referitoa-
re la gradul de siguranţă a 
pistelor de decolare, căilor 
de rulare şi platformelor 
de staţionare a avioanelor. 
Executate în 2005 şi 2006 
de către institute de cerce-
tare agreate de Ministerul 
Transporturilor, expertize-
le conţin date şi informa-
ţii extreme de importante 
pentru siguranţa celei mai 
importante porţi aeriene 
din vestul ţării, care ar fi 
trebuit comunicate de ur-
genţă companiilor care 
operau pe Aeroportul Inter-
naţional Timişoara, Autori-
tăţii Aeronautice Române 
şi Ministerului Transportu-
rilor. 

Din motive greu de ex-
plicat, fostul director gene-
ral, Dan Idolu, şi directorul 
operaţional, Marian Chivu, 
au secretizat informaţiile 
din cele două expertize, 
preferând să păstreze tăce-
rea asupra problemelor de 
infrastructură la aeroportul 
timişorean. Mai mult, în 
Manualul de aerodrom au 
inclus şi păstrat date tehni-
ce nereale, care nu coinci-
deau cu cele din expertizele 
tehnice în discuţie. “Este o 
chestiune extreme de gra-
vă, pe care Codul Aerian o 
pedepseşte cu ani grei de 
închisoare! Spre exemplu, 
companiile aviatice trebu-
ie să ştie foarte exact care 
este capacitatea portantă 
a pistei, altfel există riscul 
ca, la aterizare, o aeronavă 
mai grea să se înfunde în 
pistă. Cu aceşti indicatori 
nu se poate juca nimeni! În 

general, contează mărimea 
avionului, dar şi numărul 
de roţi. Este important cum 
este repartizată greutatea 
pe roţi, pentru a şti cum 
te raportezi la capacitatea 
portantă, la rezistenţa pis-
tei. Nu ai voie să ascunzi 
datele reale şi să strecori în 
manualul de prezentare al 
aeroportului cifre umflate. 
Oricând se poate întâmpla 
un dezastru!”, ne-a decla-
rat confidenţial unul dintre 
foştii dispeceri de pe Aero-
portul Internaţional Timi-
şoara.

capacitatea portantă a 
pistei aeroportului Timi-
şoara, supraevaluată în 
manualul de aerodrom

În anul 2005, în baza con-
tractului nr. 214/5869/2005, 
Institutul de Cercetări în 
Transporturi INCERTRANS, 
aparţinând Ministerului 
Transporturilor, Construc-
ţiilor şi Turismului, a reali-
zat un studiu detaliat al in-
frastructurii de trafic de pe 
Aeroportul Internaţional 
Timişoara. “Expertiza capa-
cităţii portante actuale a sis-
temelor rutiere pe Aeropor-
tul Internaţional Timişoara. 
Etapa II - Acostamente pistă 
decolare/aterizare, calea de 
rulare A, calea de rulare B 
şi platforma de staţionare” 
cuprindea aproape 100 de 
pagini şi releva, cu ajutorul 
graficelor comparative, sta-
rea pistelor, căilor de rulare 
şi a platformelor de staţio-
nare a avioanelor. 

La nici un an distanţă, 
în aprilie 2006, s-a semnat 
un alt contract de experti-
zare tehnică a pistelor (nr. 
4576/3729) cu Institutul de 
Proiectări pentru Transpor-
turi Auto, Navale şi Aerie-
ne IPTANA - SA Bucureşti. 
Specialiştii din capitală au 
făcut măsurători, evaluări 
şi diverse teste tehnice şi 
au elaborat „Studiul su-
prafeţelor de mişcare la 
Aeroportul Internaţional 

Timişoara. Structuri rutiere 
aeroportuare”, o altă lucra-
re de referinţă de aproape 
150 de pagini. Ambele au 
fost predate conducerii de 
atunci a Aeroportului Ti-
mişoara, cu recomandarea 
expresă ca datele să fie 
comunicate operatorilor 
aerieni şi autorităţilor cen-
trale. Acest lucru nu numai 
că nu s-a întâmplat, dar în 
Manualul de aerodrom au 
apărut alte date, mult îm-
bunătăţite. Spre exemplu, 
în cele două expertize ca-
pacitatea portantă a pistei 
de decolare/aterizare (PCN) 
a fost calculată la o valoare 
de 47 R/C/W/T pe tronsonul 
0 - 2500 m şi 32 R/C/W/T pe 
ultima porţiune, respectiv 
tronsonul 2500 - 3500 m. 
Paradoxal, în Manualul de 
aerodrom al Aeroportului 
Internaţional Timişoara, 
la capitolul “Caracteristici 
fizice ale aerodromului şi 
informaţii conexe”, pag. 24, 
apare o capacitate portantă 
puţin ajustată, respectiv 49 
R/C/W/T. Cu alte cuvinte, 
rezistenţa pistei a fost “îm-
bunătăţită” din pix, oferin-
du-se date nereale poten-
ţialelor companii aviatice 
partenere. Practic, 

s-a deschis poarta spre 
aterizarea unor aparate de 

zbor foarte grele, din cate-
goria Boeing-urilor, deşi re-
zistenţa pistei nu ar fi per-
mis acest lucru. 

„S-a pus în pericol viaţa a 
milioane de călători!”

“M-am autosesizat şi am 
dispus o anchetă internă, 
pentru a vedea motivele fi-
nanciare sau de altă natură 
care au dus la ascunderea 
celor două expertize şi pre-
zentarea unor date nereale 
în Manualul de aerodrom. 
După terminarea verifică-
rilor, voi sesiza organele 
de urmărire penală. Timp 
de patru ani, prin dosirea 
celor două studii, s-a pus 
în pericol viaţa a milioane 
de călători, dar şi siguran-
ţa avioanelor care au ate-
rizat aici. Au fost induşi în 
eroare, prin tăinuirea de 
informaţii, atât operatorii 
aerieni, cât şi Autoritatea 
Aeronautică şi Ministerul 
Transporturilor”, ne-a de-
clarat actualul director ge-
neral al aeroportului, Cor-
nel Sâmărtinean. De partea 
cealaltă, fostul director 
general, Dan Idolu, spune 
că în toţi anii cât a condus 
societatea a monitorizat 
foarte atent starea pistei de 
decolare/aterizare şi că s-a 
funcţionat în baza certifi-

catelor de exploatare emise 
în fiecare an de Autoritatea 
Aeronautică. „Nu vreau să 
intru într-o polemică şi să 
întreb actuala conducere 
de ce şi-a amintit de starea 
necorespunzătoare a pistei 
acuma, la aproape nouă 
luni de la instalare, când 
vine iarna. În aviaţie, se iau 
măsuri preventive, nu re-
troactive. Se tot vorbeşte de 
capacitatea portantă, dar 
puţini ştiu că pistele de la 
Timişoara şi Otopeni sunt 
cele mai groase din ţară, de 
aproximativ 40 de centime-
tri. În condiţiile în care pis-
ta face parte din proprieta-
tea publică a statului, s-au 
tot aşteptat bani de la bu-
get pentru reparaţii, însă, 
în ultimii ani, aceştia nu au 
venit. Nu vreau să ne războ-
im prin presă, aeroportul e 
locul unde am muncit 29 de 
ani, de aceea sunt alături 
de actuala conducere şi le 
doresc succes în rezolvarea 
problemelor cu care se con-
fruntă”, ne-a declarat Dan 
Idolu. Conform Codului 
Aerian, art. 106, „Comuni-
carea de informaţii, ştiind 
că acestea sunt false, dacă 
prin acest fapt se pericli-
tează siguranţa zborului, se 
pedepseşte cu închisoare de 
la 2 la 10 ani”.

PUBLICITATEPUBLICITATE

Expertizele care relevă starea proastă a pistei 
Aeroportului Internaţional Timişoara, dosite 
timp de 4 ani de fosta conducere a societăţii

conducerea aeroportului internaţional „Traian Vuia“ a demarat o anchetă pentru a afla de ce au 
fost uitate în sertare două expertize referitoare la capacitatea portantă a pistei

Băgat în puşcărie cu probe false

„M-am autosesizat şi 
am dispus o anche-
tă internă, pentru 
a vedea motivele 
financiare sau de 
altă natură care au 
dus la ascunderea 
celor două expertize 
şi prezentarea unor 
date nereale în Ma-
nualul de aerodrom. 
După terminarea 
verificărilor, voi 
sesiza organele de 
urmărire penală.”

 Cornel Sânmărtinean
director general –  

Aeroportul Internaţional  
„Traian Vuia” Timişoara

„Nu vreau să intru 
într-o polemică şi 
să întreb actuala 
conducere de ce şi-a 
amintit de starea 
necorespunzătoare 
a pistei acuma, la 
aproape nouă luni 
de la instalare, când 
vine iarna. În aviaţie, 
se iau măsuri preven-
tive, nu retroactive.”

 Dan idolu
fost director general –  

Aeroportul Internaţional  
„Traian Vuia” Timişoara
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Vă gândiţi cât de utilă 
este limba engleză şi to-
tuşi credeţi că durează prea 
mult sau este chiar impo-
sibil să o învăţaţi? Vă este 
teamă că vârsta sau lipsa 
timpului ar putea fi un im-
pediment?

„2F Centro Formatione”, 
cea mare mare şcoală priva-
tă din centrul Europei, vă 
poate oferi soluţia perfectă 
pentru învăţarea limbii en-
gleze.

Cu o experienţă de peste 
30 de ani în folosirea meto-
dei instinctive de predare a 
limbii engleze, Şcoala 2F vă 
oferă un curs practic, bazat 
pe conversaţie într-un me-
diu plăcut şi o atmosferă 
relaxantă. Metoda presu-
pune exerciţii practice şi 
urmează fazele naturale de 
învăţare, renunţând la me-
toda clasică şi focalizând 
atenţia asupra comunicării.

Pentru o bună asimilare 
a limbii engleze, grupele 
sunt formate din maxim 10 
persoane, astfel încât fie-
care cursant să fie un par-

ticipant activ la curs, iar 
profesorul să poată urmări 
îndeaproape progresele fie-
căruia.

Profesorii sunt selectaţi 
cu grijă în baza unor cri-
terii riguroase şi le sunt 

asigurate training-uri teo-
retice şi practice pentru a 
garanta profesionalismul şi 
omogenitatea cursurilor. 

În laboratorul multime-
dia, cu ajutorul calculato-
rului şi al unui software 
special creat, fiecare cur-
sant îşi poate exersa cu-
noştintele nou-dobândite 
şi totodată, îmbunătăţi pro-
nunţia.

La finalizarea fiecărui ni-
vel, cursanţii 2F susţin un 
examen în urma căruia pot 
obţine un certificat recu-
noscut internaţional.

Următoarele sesiuni de 
cursuri vor începe în pri-
mele luni ale anului 2011 
în Arad şi Timişoara, ur-

mând Oradea în primăva-
ră.

Cei interesaţi pot con-
tacta Şcoala 2F la sediul 
central din Timişoara, Bld 
Liviu Rebreanu, nr 13, sau 
la nr. de tel 0757-051-962.

paTrupeD4p
ed

gHeorgHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

În bătălia dintre ma-
rile lanţuri de hipermar-
keturi şi magazinele de 
cartier ale comerţului 
tradiţional din Timişoa-
ra, recent, s-a mai bifat 
o victorie a cărucioa-
relor cu fisă din Vest, 
după ce edilii locali au 
autorizat construirea 
unui magazin Lidl la in-
tersecţia Căii Martirilor 
cu strada Mureş. Micii 
comercianţi din zonă se 
gândesc deja la faliment, 
iar această perspectivă 
sumbră îi pândeşte şi pe 
patronii alimentarelor 
din perimetrul sensului 
giratoriu din Calea Bu-
ziaşului, în condiţiile în 
care “Kaufland” intenţi-
onează să-şi implemen-
teze un magazin chiar 
la capătul bulevardului 
Liviu Rebreanu. De al-
tfel, invazia hipermar-
keturilor, magazinelor 
de tip cash and carry şi 
supermarketurilor se 
pare că nu mai poate fi 
oprită, acestea deţinând 
deja, conform unui stu-
diu realizat de GfK Ro-
mânia, o cotă de piaţă de 
45%, procent care până 
în 2015 va ajunge la 54%. 

„Nu ştiu ce interese 
sunt la nivelul Primări-
ei, însă nu este posibil 
ca acest Kaufland să be-
neficieze de atâta spri-
jin din bani publici. Aţi 
văzut, în Circumvalaţiu-
nii, după ce s-a construit 
unitatea de pe Gheorghe 
Lazăr, cei din Primărie 
au sărit imediat şi au 
modificat strada şi regu-
lile de circulaţie pentru 
a facilita intrarea la ma-
gazin. În cazul în care 
la intersecţia din Calea 
Buziaşului se va construi 
Kaufland III, aşa cum se 

discută, toate afacerile 
noastre vor intra la apă. 
Aşa sprijină Ciuhandu, 
pe care l-am votat, mi-
cii investitori privaţi? Îi 
bagă în faliment!?“, s-a 
revoltat patronul unui 
magazin din Calea Bu-
ziaşului, când a aflat că 
Primăria sprijină cu te-
ren din domeniu public 
al oraşului tendinţa co-
loşilor accidentali de a 
acapara tot mai mult din 
comerţul timişorean.

„lanţul de magazine  
al novaTim nu este  
de vânzare!“

Oricât ar părea de 
greu de crezut, mai sunt 
şi reprezentanţi ai co-
merţului local care re-
zistă fără probleme în 
această competiţie cu 
reţelele de hipermarket-
uri, ba găsesc resurse 
să se şi dezvolte. Este şi 
cazul lanţului de maga-
zine al “NovaTim”, care 
nu pare afectat de con-
curenţa cu Kaufland, 

Billa, Profi, Lidl sau alte 
branduri europene ale 
comerţului cu bunuri de 
larg consum. “Ştiţi cum 
rezistăm în faţa agresivi-
tăţii extraordinare a ma-
rilor retaileri care vor să 
acapareze comerţul din 
Timişoara? Prin calita-
tea mai bună a produse-
lor, programul de lucru 
non-stop, amabilitatea 
angajaţilor şi salariile 
net superioare”, spune 
patronul „NovaTim”, 
Candid Cordea, care re-
cunoaşte că a avut câte-
va oferte de cumpărare 
a afacerii, dar a refuzat. 
„Am fost ofertat de un 
fond de investiţii euro-
pean şi de un mare fa-
bricant al produselor din 
carne. De fiecare dată 
am refuzat şi, cu această 
ocazie, vreau să trans-
mit tuturor celor care 
mai pregătesc oferte că 
“NovaTim” nu este de 
vânzare”, a mai precizat 
Candid Cordea. În opinia 
sa, peste 60% din comer-

ţul timişorean a fost deja 
monopolizat de marile 
reţele de magazine, care 
au falimentat sute de 
mici comercianţi. “Nu 
înţeleg de ce Primăria 
nu găseşte de cuviinţă să 
apere micii comercianţi 
în faţa tăvălugului hi-
permarketurilor. Este de 
neimaginat, nu se mai 
întâmplă în nici un oraş 
din România, ca aproape 
toate marile intersecţii 
ale Timişoarei să fie “do-
tate” cu supermarketuri 
venite de afară. Gândiţi-
vă doar la intersecţiile 
din Circumvalaţiunii, 
Piaţa Reşiţa,  Calea Şagu-
lui, Calea Buziaşului, Ca-
lea Martirilor şi-mi veţi 
da dreptate!”, mai spune 
patronul magazinelor 
“NovaTim”, concluzio-
nând că, din acest punct 
de vedere, oraşul a fost 
distrus pentru următorii 
50 de ani.

6 I economic

Următoarele se-
siuni de cursuri 
vor începe în 
primele luni ale 
anului 2011 în Arad 
şi Timişoara, ur-
mând Oradea în 
primăvară.

Vreme  
frumoasă

Radu Nicosevici

De câteva săptămâni 
Timişoara e plină de soare, 
de copii care zburdă în 
parcuri, de pensionari care 
se plimbă, de tineri care 
stau pe terasele rămase 
dechise în acest noiembrie 
plin de lumină şi căldură. 
Parcă suntem mai buni, 
mai puţin irascibili şi mai 
îngăduitori cu cei din jurul 
nostru. Poate şi puţin mai 
înţelepţi. Poate şi pentru că 
ne bucurăm că nu a venit 
încă frigul şi ploaia  rece  de 
noiembrie. Parcă suntem 
mai buni cu toţii. 
Pardon, uitasem de politi-
cienii noştri. Ăia de toate 
culorile portocalii, roşii, gal-
beni/albaştrii, verzi ş.a.m.d. 
Ăia care se mută de la un 
partid la altul, ăia care nasc 
partide politice la televi-
zor sau aiurea, ăia care 
sunt „proiecţia politică” a 
nenumaratelor minorităţi 
naţionale. Uitasem şi de cei 
implicaţi în politică, care-şi 
spun experţi, analişti politici 
sau economici, precum 
şi de funcţionarii publici 
nealiniaţi politic, dar ajunşi 
în funcţie cu sprijin politic, 
mai exact, de toţi cei care 
îşi datorează supravieţuirea 
politicienilor indigeni. Or 
fi mulţi, dar nu chiar aşa 
de mulţi încât să ne strice 
cheful de a ne bucura de 
ultimele zile însorite ale 
acestui an tare greu pentru 
noi, ceilalţi. 
Eu cred că o să vină soarele 
şi pe strada noastră, pentru 
că ăilalţi – politicienii -  sunt 
tot mai departe de noi în 
furtunile şi certurile lor.
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Birouri

Noul imobil al ansamblului 
City Business Centre din Pia-
ţa 700 va fi inaugurat joi. Cel 
de-al treilea corp de clădire 
din complexul de birouri are 
o suprafaţă totală închiria-
bilă de 9.500 mp şi dispune 
de 100 de locuri de parcare. 
La mezanin se află cea mai 
modernă cantină-restaurant 
din oraş, iar la parter sunt 
spaţii de comerţ şi servicii. 
Clădirea C din cadrul City 
Business Centre s-a realizat 
printr-o investiţie de peste 
10 milioane de euro. Com-

plexul de birouri va deţine 
cinci clădiri. Cea de-a patra 
va începe să fie construită în 
prima parte a lui 2011. 

ZBoruri

Pe perioada sărbătorilor de 
iarnă, compania Carpatair  
introduce curse adiţionale 
care vor fi operate în zilele 
de duminică între Timişoa-
ra şi destinaţii din Italia, 
Ucraina, Grecia şi Republica 
Moldova. Noile zboruri vor fi 
operate cu retur în zilele de 
duminică: 19 şi 26 decem-
brie 2010, respectiv 9 şi 16 

ianuarie 2011. Destinaţiile 
sunt următoarele: Chişinău, 
Odessa, Lviv, Cernăuţi, Vene-
ţia, Milano, Roma, Bologna 
şi Atena.

Active

SIF Banat-Crişana (SIF1) a 
cumpărat acţiuni la Fondul 
Proprietatea de 2,9 milioane 
lei, fiind astfel a treia socie-
tate de investiţii financiare 
(SIF) care se orientează spre 
titlurile fondului, după SIF 
Moldova (SIF2) şi SIF Transil-
vania (SIF3). 
Fondul Proprietatea are 

un capital social de 13,778 
miliarde lei, divizat în 13,778 
miliarde de acţiuni cu o 
valoare nominală de un 
leu. La finalul lunii octom-
brie, Ministerul Finanţelor 
Publice deţinea 43,12% din 
titlurile FP, restul de acţiuni 
fiind controlate de 151 de 
companii sau fonduri de 
investiţii (16,95%) şi 4.535 de 
persoane fizice (39,93%).

Stop mAll

Proiectul de construire a 
unui complex comercial de 
tip mall la Timişoara pe locul 

fostului Abator de pe bd. Ero-
ilor, de către omul de afaceri 
Ion Ţiriac a fost sistat, din 
cauza crizei economice. „În 
situaţia în care există astăzi, 
totul a îngheţat. Noi aveam 
partener spaniol foarte edi-
ficator în direcţia asta, cu cli-
enţii toţi făcuţi pe listă, însă în 
momentul de faţă, în felul în 
care merge economia mon-
dială, nu românească, totul 
este îngheţat”, a declarat, 
pentru „Opinia Timişoarei”, 
Ion Ţiriac. Acesta n-a exclus 
revenirea asupra proiectului, 
odată ce criza economică va 
trece.

Licitaţie

La sfârşitul lunii noiembrie 
vor fi lansate licitaţii pentru 
270 km din tronsoanele 
Nădlac-Arad, Timişoara-Lu-
goj, Lugoj-Deva şi Orăştie-
Sibiu de pe Coridorul IV 
Paneuropean, a anunţat 
ministrul Transporturilor şi 
Infrastructurii, Anca Boagiu. 
Tronsonul Nădlac-Arad este 
estimat la 160-180 milioane 
euro, Timişoara-Lugoj la 
150 milioane euro, Lugoj-
Deva la 200 milioane euro, 
iar Orăştie-Sibiu la 160-170 
milioane euro.

Familie & Timp liber
Începeţi anul 2011 
înscrişi la un curs 
de engleză

Hipermarketurile au acaparat  
60% din comerţul cu alimente

- Grupe restrânse (maxim 
6 persoane)
- Profesori de engleză, 
care vorbesc această 
limbă la nivel de limbă 
maternă
- Materiale didactice
- Laborator multimedia
- Metodă de predare 
bazată pe conversaţie şi  
situaţii practice
- Tematică personalizată
- Metodă de predare 
interactivă
- Orar flexibil
- Oportunitatea plăţii în 
rate
- Acordarea diplomei 
şcolii internaţionale după 
efectuarea cursului
- Garanţia rezultatului

Facilităţile oferite  
de cursurile 2F  
centro Formatione

Se apropie perioada Igna-
tului şi vreau să vă spun o 
glumă de sezon.

În grajdul gospodarului 
împărţeau paiele un măgar 
şi un grăsun. Porcul cu bur-
ta plină căuta să-l umilească 
pe măgar spunând:

-Mă întreb dacă ai fost 
vreodată sătul, e clar că stă-
pânul mă iubeşte doar pe 
mine pentru că are grjă ca 
niciodată să nu rămân flă-
mând. Mă întreb dacă tu ai 
fost vreodată sătul, măgaru-
le?

- Cred că ai memorie scur-
tă, anul trecut de Crăciun nu 
îţi mai aminteşti ce festin 
am avut?...sau porcule tu nu 
mai eşti cel de anul trecut?

Gluma aceasta mă face 
să mă gândesc la animalele 
de companie care ne înseni-
nează zilele pentru o peri-
oadă de timp mai mică sau 
mai mare, în funcţie de ale-
gerea pe care o facem.

Acum, înainte de săr-
bători, vom avea parte de 
multă reclamă. După mine 
reclama te face întotdeauna 
să te simţi nefericit şi mize-
rabil pentru că nu ai ceea ce 
ţi se prezintă că ai merita. 
Dar o înţelepciune spune să 
ai grijă ce-ţi doreşti că s-ar 
putea să ţi se împlinească.

Un prieten şi-a dorit şi a 
primit de ziua lui un măgă-

ruş de talie mică, a trecut 
printr-un mare stres până 
a reuşit să-l plaseze altei fa-
milii.

La salonul de caricatură 
din Franţa, unde sunt in-
vitat an de an, un pasionat 
îşi expune progeniturile 
din crescătoria sa de măgă-
ruşi de talie mică. Animale 
foarte inteligente şi simpati-
ce, măgăruşii te fascinează, 

preţul lor nu este prohibi-
tiv, dar rămâne problema 
spaţiului pe care trebuie să 
îl pui la dispoziţia lor. Şi să 
nu uităm că în cazul în care 
se îmbolnăveşte pet-ul nos-
tru ne va uşura semnificativ 
bugetul.

Tentant, dar frustant tot-
odată... eu de ce nu pot avea 
un aşa animăluţ de com-
panie? Uite, de aia, de data 
aceasta fac reclamă negati-
vă! 

www.clearpassion.ro 

Împărţind două  
paie la trei măgari

Un copil adoptat poate  
fi fericirea familiei tale
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a copiilor           pagina 10

“Nu înţeleg de ce 
Primăria nu găseşte 
de cuviinţă să apere 
micii comercianţi 
în faţa tăvălugului 
hipermarketurilor. 
Este de neimaginat, 
nu se mai întâmplă 
în nici un oraş din 
România, ca aproa-
pe toate marile 
intersecţii ale Timi-
şoarei să fie “dotate” 
cu supermarketuri 
venite de afară.”

Candit Cordea
manager novaTim

lanţul de magazine alimentare novaTim reprezintă ultimul bastion al rezistenţei împotriva asaltului hipermarketurilor

Animale inteligente şi 
simpatice, măgăruşii 
te fascinează, dar 
rămâne problema 
spaţiului pe care 
trebuie să îl pui la 
dispoziţia lor.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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cabinetele de planificare familială

Chiar dacă nimeni nu are o 
reţetă perfectă în educaţia 
sexuală, cert e un singur 
lucru: ea trebuie făcută, în 
primul rând de către pă-
rinţi. Eugenia Boleta este o 
mamă modernă, care a în-
ceput să vorbească despre 
sex cu fata ei, care acum 
are 13 ani, chiar înainte de 
a atinge vârsta pubertăţii. 
„Am început să discut cu 
fetiţa mea despre sex când 
avea 9 ani. Cred totuşi, că 
până la o anumită vârstă, 
copilul trebuie să ştie că 
«vine barza». Am început 
să îi vorbesc despre men-
struaţie şi apoi, pas cu pas, 
i-am explicat în detaliu, 
vorbindu-i şi despre conse-
cinţele unui contact sexual 
neprotejat.” Dacă părinţii 
sunt mult prea jenaţi de 

acest subiect, mai există o 
alternativă. Cabinetele de 
planificare familială îi pot 
ajuta pe tinerii în căuta-
re de informaţii. „90% 
dintre pacienţii noştri sunt 
adolescenţi care au un 
nivel educaţional mediu. 
Cei mai mulţi adolescenţi 
vin pentru contracepţie 
sau pentru informaţii pe 

care nu le primesc de 
acasă. Sunt cazuri rare, în 
care puberul vine însoţit 
de mamă, dar şi cazuri 
în care se ascund. În cele 
mai multe dintre situaţii, 
părinţii nu ştiu că fetele 
lor apelează la serviciile 
noastre”, spune medicul 
Carmen Cernescu de la un 
astfel de cabinet.

PUBLICITATE

PUBLICITATE

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

Educaţia sexuală pentru copiiUn copil adoptat poate  
fi fericirea familiei tale

„Copiii noilor generaţii 
sunt receptivi şi inteli-
genţi. De la 2-3 anişori 
ei încep să observe di-
ferenţele dintre sexe. 
Ideal este să vorbim 
cât mai devreme cu 
copilul, pentru că al-
tfel va căuta informaţii 
în altă parte.”

Nicoleta iordache
psiholog

„90% dintre pacienţii 
noştri sunt adoles-
cenţi care au un nivel 
educaţional mediu. 
Cei mai mulţi adoles-
cenţilor vin pentru 
contracepţie sau 
pentru informaţii pe 
care nu le primesc de 
acasă.”

Carmen Cernescu
medic – Planificare familială

Minciunile folosite 
de părinţi pot 
avea repercusiuni 
asupra copilului, 
care va trăi la un 
moment dat o 
dezamăgire.

- Cerere de atestare 
- Copie buletin / carte de 
identitate 
- Certificate de naştere în 
copie legalizată 
- Certificate de căsătorie / 
hotărâre de divorţ în copie 
legalizată 
- Titlu de proprietate (sau 
alt titlu care să ateste drep-
tul de folosinţă al locuinţei) 
în copie legalizată 
- Certificatul de cazier 
judiciar 
- Adeverinţe de venit 
- Certificate medicale tip 
Ministerul Sănătăţii (cu 
semnatură şi parafa fieca-
rui medic specialist pentru: 
sânge, plămâni, psihiatrie 
- cu timbru fiscal) 
- Certificat de cazier judi-
ciar al persoanelor cu care 
locuieşte solicitantul 
- Caracterizări de la ultimul 
loc de muncă (minim două 
pentru fiecare persoană)  
Cerificat medical privind 
starea de sănătate a ce-
lorlalte persoane cu care 
locuieşte solicitantul 
- Declaraţie notarială pe 
propria răspundere a per-
soanei / fiecarui membru 
al cuplului conjugal că nu 
au fost decazuţi din drep-
turile părinteşti 
- Declaraţie privind moti-
vaţia de a adopta şi aştep-
tările persoanei / familiei 
în legatură cu vârsta, sexul 
şi situaţia psihosociome-
dicală a copilului pe care 
doresc să îl adopte 
- Declaraţie privind indica-
rea motivelor pentru care 
unul din soţi nu doreşte 
să adopte (în cazul în care 
cererea este formulată 
numai de unul din soţi şi 
celălalt nu se asociază la 
cerere)

acte necesare pentru 
eliberarea atestatului 
de familie adoptivă

alina degău
alina.degau@opiniatimisoarei

Viaţă sexuală începută 
precoce, minore însărcina-
te, violuri şi boli cu transmi-
tere sexuală... Toate acestea 
au devenit banale şi nu mai 
miră aproape pe nimeni. 
Cu toate acestea, nu sunt 
normale. Psihologii spun 
că multe dintre aceste pro-
bleme ar putea fi prevenite 
dacă părinţii şi profeso-
rii s-ar ocupa mai mult de 
educaţia sexuală a copiilor. 
Potrivit specialiştilor, sexul 
este un subiect important 
şi, din păcate, în mult prea 
multe familii reprezintă un 
subiect tabu. Mulţi părinţi 
ezită să vorbească despre 
sex cu copii lor, iar motivele 
pentru care fac această ale-
gere ţin de cultură, religie 
sau de prejudecăţile cu care 
aceştia au crescut la rândul 
lor. 

când începem  
educaţia sexuală

Nimeni nu poate spune 
cu certitudine care este vâr-
sta ideală la care părinţii ar 
trebui să înceapă să le facă 
educaţie sexuală copiilor. 
De aceea, psihologul Nicole-
ta Iordache susţine că prima 
discuţie trebuie să aibă loc 
atunci când apar primele 
curiozităţi din partea copi-
lului: „Copiii noilor gene-
raţii sunt foarte receptivi şi 
inteligenţi. De la 2-3 anişori 
ei încep să observe diferen-
ţele dintre sexe. Ideal este să 
vorbim cât mai devreme cu 
copilul, pentru că altfel va 
deveni curios şi va căuta in-
formaţii în altă parte. Când 
un copil întreabă «Eu de ce 
nu sunt ca tine?», trebuie să 
îi explicăm, pe înţelesul lui, 
ce înseamnă diferenţa din-

tre o fetiţă şi un băieţel.”
Reticenţa părinţilor în a 

răspunde curiozităţii copi-
lului, jena dusă la extrem 
va avea invariabil, acelaşi 
rezultat: copilul îşi va sati-
sface singur curiozitatea. 
Va lua informaţii de la tele-
vizor, din reviste sau de pe 
internet. Aceste informaţii 
nu sunt „controlate” şi, din 
această cauză, copii la vârste 
fragede pot asimila exemple 
nu tocmai benefice. Influen-
ţele din mediul social sunt 
importante, copiii văd foar-
te multe şi prind repede ori-
ce. Informaţiile care nu sunt 
cât de cât filtrate de părinţi 

pot avea un efect negativ 
asupra copilului. Media nu 
este cea mai bună alegere 
când vine vorba de informa-
rea unui copil şi de aceea el 
trebuie să aibă o minimă cu-
noştinţă înainte de a-i cădea 
în mână o revistă cu conota-
ţii sexuale.

modul de abordare
Dacă v-aţi hotărât să pur-

taţi această discuţie cu co-
pilul dumneavoastră, este 
important să alegeţi modul 
potrivit de abordare a ori-
cărui subiect legat de sex. 
Limbajul folosit şi tonul pe 
care vorbiţi sunt şi ele foarte 
importante. 

În cazul în care copilul 
are o vârstă fragedă este 
indicat ca părinţii să fie cât 
mai sinceri şi deschişi. Psi-
hologul Nicoleta Iordache 
îi îndrumă pe părinţi să îi 
explice copilului că a stat în 
burtică, că aceea a fost casa 
lui timp de nouă luni. Nu 
trebuie să se intre în detalii 

anatomice, dar 
nici nu e indicat să 
se folosească mitul berzei, 
pentru că cel mai bun model 
pentru un copil este părinte-
le său. În acest secol al infor-
maţiei, copilul poate creşte 
cu o idee eronată, pe care, 
oricând, internetul sau alte 
mijloace de informare i-o pot 
schimba. Minciunile folosite 
de părinţi, pot avea repercu-
siuni asupra copilului, care 
va trăi la un moment dat o 
dezamăgire. Mai apoi, când 
copilul ajunge la pubertate, 

d i s -
cuţia trebuie purtată direct, 
fără jenă: „Trebuie să atin-
gem cele mai importante 
detalii ale unei vieţi sexuale 
sănătoase, de la anatomie 
până la sentimente. Trebuie 
să le explicăm importanţa 
contracepţiei, ce este şi de ce 
se foloseşte un prezervativ şi 
cum evităm bolile cu trans-
mitere sexuală”, adaugă psi-
hologul Nicoleta Iordache.

andreea HnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro 

Mii de cupluri din Româ-
nia, în care unul din parteneri 
are probleme de infertilitate, 
cheltuie sume uriaşe pentru 
tratamente. Infertilitatea pare 
a fi o boală ca oricare alta, 
însă dramele cuplurilor aflate 
în această situaţie sunt sfâşie-
toare. În multe cazuri, aceste 
tratamente au un rezultat po-
zitiv, însă mai sunt şi cazuri 
în care tratamentele  medi-
cale nu dau rezultate. Pentru 
aceste cazuri, mai există o so-
luţie: adopţia unui copil.

Dacă credeţi că unul din 
copii abandonaţi de părinţii 
naturali îşi poate găsi căldura 
în familia dumneavoastră, 
primul drum va trebui să-l 
faceţi la Direcţia Genera-
lă de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului 
Timiş (DGASPC), ur-
mând ca persona-
lul specializat să 
procedeze la 
evaluarea fa-
miliei (timp 
de 60 de 
zile, din 
punct 
d e 
v e -

dere financiar şi pshihologic, 
vor urma cursuri şi vor avea 
loc întâlniri cu familia dori-
toare). Mai apoi, se va ajunge, 
eventual, la eliberarea unui 
atestat de familie adoptatoa-
re. Un pas important se referă 
la etapa de copil-familie. Le-
gislaţia se centrează pe iden-
tificarea pentru copil a celei 
mai potrivite familii/persoa-
ne, ţinându-se cont 
de toate infor-
maţiile 
c u 

privire la micuţ, familia/per-
soana adoptatoare şi familia 
biologică. În urma analizării 
tuturor informaţiilor va 
avea loc o potrivi-
re teoretică în 
urma căreia 
se va se-
lecta cea 
m a i 
potri-
vită 

familie/persoană (dintre cele 
care au atestatul menţionat) 
care să răspundă nevoilor 

copilului. În cazul în 
care există compati-

bilitate între copil 
şi familia/per-

soana adop-
tatoare, 

copilul 
este în-

c r e -
din-

ţat familiei în vederea 
adopţiei, pe o perioadă de 
90 zile, prin decizie jude-
cătorească. Pe perioada de 
încredinţare în vederea ad-
opţiei, asistentul social îm-
preună cu psihologul vor 
face vizite bilunare pentru 
a urmări evoluţia copilului 
în familie şi acomodarea 
dintre acesta şi familie.

În mod evident, în toată 
această perioadă, Direcţia 
pentru Protecţia Copilului 
va urmări evoluţia acestuia 
prin vizite regulate la domi-
ciliu şi prin rapoarte bilu-
nare plus raportul final. Ur-
mătorul şi ultimul pas este 
o cerere de încuviinţare a 
adopţiei adresată instanţei 
judecătoreşti, care trebuie 
să fie însoţită de o serie de 
acte. Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protec-
ţia Copilului va urmări evo-
luţia copilului în familie 
pe o perioadă de 2 ani de 
la încuviinţarea adopţiei, 
prin vizite trimestriale. De 
asemenea, se vor asigura 
servicii post-adopţie famili-
ilor/persoanelor adoptatoa-
re - grupuri suport, servicii 
de consiliere etc.

Peste 50 de copii şi-au 
găsit o familie în acest an

În evidenţa DGASPC 
sunt 73 de persoane care au 
depus cereri de adopţie. În 
acest an au fost atestate 55 
de persoane ca apte să adop-
te un copil (unele dintre ele 
au  depus cerere în 2009), iar 
o persoană a fost respinsă. 
Alte 22 de familii aşteaptă 
un răspuns favorabil. În cele 
mai multe cazuri, cuplurile 
doresc să-şi întregescă fami-
lia cu copii mai mici de un 
an, care să nu aibă vreun 
handicap şi să nu fie din fa-
milii de etnie romă.
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Cândea CaTHerine

Secolul XXI ne aduce 
mijloace de mare viteză, 
tehnologie performantă şi 
metode de comunicare la 
distanţă. Totul pentru a re-
duce efortul fizic al oame-
nilor la minimum, pentru a 
deveni cât mai comozi. De 
multe ori suntem condam-
naţi să ne ofilim în birouri 

sau săli de clasă, departe de 
o lume efervescentă şi an-
trenantă. 

Activitatea fizică nu tre-
buie privită ca pe un chin, ci 
ca pe un mod de relaxare şi 
detaşare de problemele coti-
diene.  Sedentarismul poate 
avea adânci repercusiuni în 
vieţile oamenilor. Bolile de 
inimă, a diabetului, a oste-
oporozei şi chiar demenţa 

suntem doar câteva dintre 
bolile care ar putea ataca şi 
ucide organismul iubitorilor 
de comoditate. Să nu uităm 
că sportul îmbunătăţeşte 
funcţiile intelectuale, previ-
ne îmbătrânirea şi apariţia 
unor leziuni la nivel cerebral, 
ne oferă un corp atrăgător şi 
chiar şansa de a petrece mai 
mult timp cu familia sau de 
a ne lărgi cercul de prieteni. 

Toate acestea şi multe 
alte motive ar trebui să ne 
îndrepte imediat, paşii spre 
o sală de sport. Dar mul-
ţi sunt împiedicaţi de un 
aspect important: situaţia 
financiară. Într-o Românie 
otrăvită, în care sistemul po-
litic e putrezit, nici sportul 
de performanţă şi nici cel de 
masă nu e susţinut conform 
aşteptărilor, sprijinul din 

partea statului este mani-
festat prin lipsă de finanţare 
şi implicare. Ar trebui să se 
înţeleagă faptul că pe lângă 
apă şi mâncare (devenite 
nişte „delicatese” tot mai 
scumpe), omul sănătos are 
nevoie şi de activitate fizică. 
Aceste realităţi ne iau aerul 
(la propriu şi la figurat) - sin-
gurul element care încă e 
gratuit. Mulţi părinţi care 

doresc să îşi îndrume copilul 
spre activităţi fizice sunt ne-
voiţi să îi susţină cu eforturi 
uriaşe, să facă împrumuturi 
şi să renunţe, , la ei şi nevoi-
le lor. Se ajunge aici datorită 
faptului că, dacă eşti înscris 
într-un club sportiv, trebuie 
să cotizezi o anumită sumă 
lunar, echipamentul sportiv 
e costisitor, iar dacă talentul 
şi munca te îndreaptă către 
performanţă, participarea 
la competiţii secătuieşte de 
bani buzunarele părinţilor. 
Avem dreptul la o viaţă să-
nătoasă şi avem dreptul să 
ne afirmăm la competiţii 
naţionale şi internaţionale. 
Prin urmare, statul ar tre-
bui să încurajeze mai mult 
performanţa sportivă, dar şi 
activitatea fizică a maselor 
prin stimulare, finanţarea 
unor cluburi pentru toate 
categoriile de vârstă, unde 
atât copii, cât şi părinţii, sau 
chiar bunicii să se poată bu-
cura de farmecul activităţi-
lor sportive.

Un semnal de alarmă ar fi  
diferite studii ce ne situează 
între codaşii Europei, când 
vine vorba de numărul celor 
care au un mod de viaţă activ. 
În concluzie, să încercăm, pe 
cât posibil, să ne lepădăm de 
condamnarea la sedentarism 
a timpurilor în care trăim şi 
să nu uităm faimosul citat 
„Mens sana in corpore sano”. 
Întotdeauna sănătatea cor-
pului se va reflecta automat 
asupra minţii. 

PUBLICITATE

www.volvotm.ro

Noul S60
Calea Lugojului 140 Telefon: 0256.24.37.37

Fax: 0356.81.67. 49

peNtru  
rebelul diN tiNe !

PUBLICITATE

ZolTan koVaCS. Un exemplu fără precedent. a reuşit, pornind de la o simplă maşină de scris în 1990, să construiască un imperiu media local, 
pe care în acest an l-a vândut austriecilor.

george SCHinTeie
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Zoltan Kovacs, vă 
rog să-mi spuneţi din ce per-
spectivă vreţi să vă abordez 
în acest dialog: ca ziarist, 
sau ca om de afaceri?

Răspuns greu, fiindcă la 
mine, în ultimii 20 de ani se 
legau şi ca atare niciodată nu 
am putut să despart ziaristul 
de omul de afaceri Zoltan 
Kovacs. Sincer spus, este un 
moment nu foarte prielnic şi 
nu prea ai multe de zis. Opinia 
Timişoarei a fost primul ziar 
care a informat că Agenda a 
fost vândută la Inform Media 
şi mai am tangenţă cu Agenda 
doar prin faptul că mi-am păs-
trat acolo o rubrică.

Remarc în răspuns o triste-
ţe, de ce?

După ce douăzeci de ani ai 
construit ceva, de la zero, dez-
voltând un holding, nu poţi să 
nu fii trist acum când trebuie 
să zici „Asta e! Trebuie să tra-
gem cortina!”

Se spune adesea că presa 
este o putere, chiar a patra 
în stat. Vă simţiţi puternic, 
acum, după douăzeci de ani 
de presă?

Noi nefăcând un ziar poli-
tic, nu putem privi din această 
perspectivă ca a patra putere 
în stat. Ceea ce însă am obser-
vat, ziarul câştigând teren în 
Timişoara, fiind respectat şi 
stimat, automat şi eu am fost 
repectat, la orice  nivel al ad-
ministraţiei, atât la Timişoara 

cât şi în Bucureşti. Pot spune 
că nu este şef de stat postde-
cembrist, sau premier, cu care 
să nu fi plecat în străinătate şi 
asta se datorează respectului 
faţă de ziar, faţă de implicarea 
lui în comunitate. 

Dvs aţi infirmat regula clasi-
că a unui business, conform 
căreia nu poţi dezvolta 
o afacere fără un capital 
investit, pornind, practic de 
la nimic. S-ar mai putea azi 
proceda la fel?

Nu cred că în 2010 se mai 
pot face afaceri fără investiţii. 
Momentele istorice au trecut. 
Atunci, chiar fără capital, sau 
cu capital minim puteai să 
faci ceva, dar cu foarte multă 
muncă. 

Există o legătură între me-
dia şi politică, de multe ori 
spijinindu-se; acum, ieşind 
din media, aveţi intenţia să 
intraţi în politică?

Niciodată n-am dorit să in-
tru în politică deşi în decursul 
anilor am fost curtat de multe 
partide. Eu simt că nu am vo-
caţie politică. În anul 2000 am 
vrut să ajung consilier local 
independent, ca să pot spri-
jini comunitatea din care fac 
parte, conştient de faptul că 

atunci va merge bine comu-
nităţii dacă vor fi mai mulţi 
consilieri independenţi, care 
nu  votează la ordin de partid.

Vă provoc la o analiză deta-
şată a presei timişorene; mai 
reflectă ea spiritul locului?

Faţă de ultimii ani Timi-
şoara înregistrează un uşor 
regres privind presa locală. 
Timişoara este oraşul care în 
1990 înregistra 67 de titluri de 
ziare locale. Oricum era mult 
pentru Timişoara, dar după 
selecţie, mulţi ani Timişoara 
a continuat să aibă un număr 
mare de ziare locale, dând po-
sibilitatea cititorului să aleagă. 
Era o concurenţă serioasă, în 
primul rând pentru cititor. 
Din păcate, azi nu mai putem 
vorbi de acelaşi lucru. Îmi 
amintesc că în martie 2009 am 
avut o şedinţă a Clubului Ro-
mân de Presă, la care a fost şi 
premierul Emil Boc. Ştiind că 
este singurul premier din afa-
ra Bucureştiului, am sperat că 
înţelege mai bine rolul presei 
locale şi i-am atras atenţia că 
România riscă să rămână fără 
presă locală. Din păcate presa 
scrisă pierde şi-n lume teren 
în faţa presei electronice, dar, 
dacă ne raportăm la număr 
de locuitori şi titluri de ziare, 

România stă foarte prost. La 
Szeged, judeţul Csongrad fiind 
cam jumătate din Timiş, apar 
două cotidiane ale căror tiraje 
sunt de 60.000, faţă de toate 
ziarele timişorene care nu mai 
au nici 15.000 tiraj, la număr 
dublu de locuitori. Vom rămâ-
ne din nou cu un singur ziar, 
monopol în presa locală, ca 
înainte de decembrie 1989, 
ceea ce cred că nu este bine 
pentru nimeni şi mai ales pen-
tru democraţia adevărată.

Vorbeaţi ceva mai devreme 
de rolul independenţilor şi 
vă întreb, ca independent 
nu aţi dorit să candidaţi 
pentru postul de primar?

Nu neapărat, pentru că era 
imposibil să conduci un trust 
de presă şi în paralel un mare 
oraş. Acum însă, că nu mai am 
Agenda, e altceva, dar se ştie 
că independenţii nu vor câşti-
ga mult timp de aici înainte. 
Ca atare, să mă înscriu într-un 
partid nu doresc.

Nici măcar în UDMR?
Când mergi pe mâna unui 

partid, ai şanse în măsura în 
care acel partid are şanse în 
acea zonă. UDMR n-ar putea 
câştiga niciodată primăria Ti-
mişoarei.

Sunteţi la un nou început de 
drum; ce veţi face?

Nu pot să mă pronunţ de-
ocamdată. Voi fi un cititor în 
continuare al Agendei. Vreo 
două-trei luni mă odihnesc, 
iar în ianuarie, probabil, voi 
încerca să dau un nou avânt 
Fundaţiei Zoli Kovacs, care 
funcţionează de cinci ani. Mă 
voi implica mai mult în deru-
larea de proiecte şi vrem să 
scoatem două reviste de nişă.

Care este preţul tranzacţiei?
Este confidenţial!

Ce nemulţumiri are cetăţea-
nul Zoltan Kovacs în oraşul 
Timişoara?

Eu sunt timişorean de pa-
tru generaţii şi ca atare sunt 
un timişorean înfocat, înrăit, 
care se mândreşte cu asta şi 
niciodată n-aş pleca, definitiv 
din acest oraş. Nemulţumiri 
am şi din păcate am avut din-
totdeauna. Se discută despre 
Timişoara – mica Vienă, dar, 
dacă ne uităm puţin în jur, 
cum se construieşte, din cauza 
absenţei unui PUG, începem 
să semănăm tot mai mult cu  
Istambul, ceea ce este foarte 
deranjant. Dacă foarte multă 
vreme ne lăudam că Timişoa-
ra e fruncea, când merg în alte 

oraşe constat că s-au dezvoltat 
mai bine, mai frumos, iar în 
Timişoara nu prea văd acest 
lucru.

Imaginaţi-vă că aţi fi pri-
marul Timişoarei; care ar 
fi două lucruri esenţiale pe 
care le-aţi face?

În primul rând un proiect 
de dezvoltare pentru zece ani, 
în care cu stricteţe să se vadă 
unde şi cum se construieşte, 
având grijă să se respecte, 
indiferent ce relaţii şi ce in-
terese se impun. În al doilea 
rând, m-aş bate din răsputeri, 
atât cu guvernul, cât şi cu co-
munitatea europeană pentru 
obţinerea de fonduri pentru 
a renova centrul Timişoarei, 
unde avem clădiri frumoase 
dar la care te uiţi cum se de-
gradează... Dacă un bloc se 
poate reconstrui, o clădire de 
200 de ani trebuie conservată! 
Iar edilii noştri, când pleacă 
în delegaţii la Viena, ar trebui 
să înveţe de la edilii austrieci, 
care sunt o pildă pentru noi, 
cât de mult respect acordă ei 
clădirilor vechi. Iar la noi, o 
să constataţi cu stupoare la 
clădirile, cât de cât renovate, 
termopan alb... Aşa ceva nu 
se întâlneşte în nici o ţară ci-
vilizată.

ZolTan koVaCS

născut la 29 august 1956, 
timişoara

starea civilă: divorţat, un 
copil şi un nepot

pregătirea profesională:

a debutat la 11 ani în 
presă, a lucrat în tur-
ism internaţional, în 
învăţământ, iar din 1990 
patron al trustului de 
presă „agenda”

nu are opţiune politică

Hobby: colecţionar de 
monede

Timişoara începe să semene 
tot mai mult cu Istanbul!

Sportul -  
un lux sau o 
necesitate?
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mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

alina degău
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

„Priviţi întotdeauna de 
sus”, pentru  timişorenii cu 
handicap locomotor lucruri-
le care pentru oricine sunt 
normale, devin greu accesi-
bile. Fie că trebuie să meargă 
la o instituţie publică, unde 
funcţionarii se apleacă peste 
ghişeu pentru a-i vedea, fie 
că trebuie să urce pe o ram-
pă care presupune un efort 
fizic aproape imposibil de 
realizat de către un om cu 
handicap, viaţa în scaunul cu 
rotile este o încercare conti-
nuă de depăşire a propriilor 
neputinţe. 

Emil Gama, preşedintele 
Asociaţiei Handicapaţilor 
Locomotor Timiş, este unul 
dintre cei care încearcă să 
schimbe viaţa celor ca şi el, 
prin modificarea mentalită-
ţii. Nu de fiecare dată găseşte 
însă înţelegere în jurul său. 

rampă spre cer
 Unul dintre cele mai eloc-

vente exemple este, spune 
Gama, rampa de acces con-
struită la Catedrală, care cu 
greu poate fi urcată de o per-
soană în scaun cu rotile. „La 
Catedrală nu se poate intra. 
E o rampă cu care se poate 
pleca în cosmos. Noi am se-
sizat această situaţie şi la 
Inspectoratul de Stat în Con-
strucţii, dar nu am primit 
nici până acum un răspuns”, 
a declarat preşedintele Aso-
ciaţiei. Nu numai accesul la 
exprimarea credinţei le este 
restricţionat acestor oameni. 
Chiar şi mersul pe trotuar 
se poate transforma într-un 
sport extrem. Cum bordu-
ra este prea înaltă pentru a 
fi depăşită cu scaunul, Emil 

Gama preferă să meargă di-
rect pe şosea pentru a evita 
accidentele. „Dacă vreau să 
trec strada trebuie să trec pe 
carosabil şi să mă înjure şofe-
rii. Mă expun la riscuri foarte 
mari pentru că maşinile trec 
la o distanţă foarte mică de 
mine”, spune timişoreanul.

unde-i lege-i şi... tocmeală
Directorul Inspectoratu-

lui de Stat în Construcţii Ti-
miş, Ion Constantin, spune 
că până acum instituţia pe 
care o conduce nu a aplicat 
vreo sancţiune pentru ast-
fel de nereguli, dar că, dacă 
vor fi depistate astfel de de-
ficienţe ele vor fi amendate. 
“Există obligativitatea con-
struirii unor astfel de rampe, 
aşa cum se prevede în Legea 
51/2002. Obligativitatea este 
de a asigura accesul la orice 
clădire de interes public, fie 
că este vorba de instituţii 

sau societăţi private. Chiar 
şi cabinetele de avocat sau 
cele notariale trebuie să fie 
prevăzute cu astfel de ram-
pe”, a spus Constantin. Exis-
tenţa rampelor nu înseamnă 
însă, neapărat, respectarea 
legii. “În mod normal, este 
prevăzut ca rampa să aibă o 
înclinaţie între 5 şi 8 la sută 

şi să fie prevăzută şi cu alte 
elemente de siguranţă. Este 
vorba despre două balustra-
de laterale pentru mâna cu-
rentă: una la nivel normal, 
pentru persoanele cu handi-
cap locomotor fără scaun de 
rotile şi una pentru cei în că-
rucior. Acestea sunt cerinţe 
esenţiale de calitate care tre-

buie respectate”, a explicat 
directorul Inspectoratului de 
Stat în Construcţii. 

nevoi esenţiale
Persoanele cu handicap 

reclamă şi faptul că Primăria 
Timişoara nu îşi face treaba 
cum se cuvine. “La tramvai 
nu avem nici o şansă să ur-
căm. Nu există rampe, ni-
mic. Este penibil ca la 20 de 
ani de la Revoluţie să fim tot 
acolo. Primăria Timişoara 
poate ridica avizul de func-
ţionare al societăţilor care 
nu respectă legea, dar nu a 
făcut niciodată acest lucru. 
Nu există măcar o toaletă pu-
blică în Timişoara cu acces 
pentru persoanele cu handi-
cap locomotor. Este dureros 
pentru noi că ne sunt interzi-
se lucrurile esenţiale pentru 
orice om care trăieşte într-o 
societate civilizată”, a con-
cluzionat Emil Gama.

comuniTaTecomuniTaTe

În Timiş se înmatriculează 
peste 150 de maşini pe zi!

Viaţa în scaun cu rotile: 
interzis la normalitate!

şansă la o  
viaţă normală

Foarte puţini sunt cei care 
înţeleg că o persoană cu 
probleme de sănătate 
merită o şansă la o viaţă 
normală şi mai puţini cei 
care oferă o astfel de şan-
să. Omul de afaceri timi-
şorean, Ovidiu Ciuhandu, 
a oferit o astfel de şansă 
unui tânăr cu handicap 
psihic sever, care lucrează 
acum la brutăria Scalini. 
“În general, toţi oame-
nii pe care îi iau vin pe 
recomandare, ca să ştiu 
exact cam ce caracter are 
persoana respectivă. La 
noi la brutărie am angajat 
un tânăr cu probleme 
psihice, care s-a adaptat, 
deşi, trebuie să recunosc 
că în cazul lui este nevoie 
de o atenţie mai mare 
care i se şi oferă. Nu se 
descurcă chiar ca un om 
normal, dar noi suntem 
mulţumiţi, în special 
sufleteşte, că am reuşit să 
îi oferim această şansă, 
de a fi un om normal. El 
înţelege ce trebuie să 
facă, dar trebuie să îi mai 
reamintim deoarece uită. 
Chiar am desemnat o 
persoană care îl supra-
veghează mereu, să facă 
lucrurile aşa cum trebuie. 
Eu cred că i-am oferit o 
şansă pe care nimeni nu 
dorea să i-o ofere, deoare-
ce este foarte important 
ca persoanele stigmatiza-
te să aibă acces la un trai 
normal”, a declarat Ovidiu 
Ciuhandu.

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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Trecerea străzii, sport extrem pentru cei aflaţi în scaun cu rotile

rampele de acces sunt vitale pentru persoanele cu handicap

Citeşte mai multe pe 
opiniatimisoarei.ro

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro 

Vestea că taxa auto s-ar pu-
tea dubla  sau chiar tripla de la 
1 ianuarie 2011 i-a panicat pe 
timişeni şi a adus sume impre-
sionante în buzunarul vânză-
torilor de maşini second hand. 
Şi dealerii autorizaţi se pot de-
clara mulţumiţi, asta pentru 
că şi la ei numărul maşinilor 
vândute a crescut considera-
bil. La sediul Registrului Auto 
Român filiala Timiş se lucrea-
ză deja în două schimburi pen-
tru ca funcţionarii să facă faţă 
numărului mare de clienţi, 
iar programările se întind pe 
două săptămâni. La Serviciul 
de Înmatriculări Auto din ca-
drul Prefecturii se crează cozi, 
deşi serviciul este prevăzut cu 
numere de ordine, iar funcţio-
narii abia mai fac faţă cererilor 
de noi îmatriculări.

Tomberon pentru  
numerele străine

Aglomeraţia din ultima 
vreme a dus şi la situaţii amu-
zante. Pentru că nu mai aveau 
loc unde să pună numerele 
străine de la maşinile second 
hand, funcţionarii de la Înma-
triculări au adus în instituţie 
un tomberon pe care îl umplu 
ochi în fiecare zi, cu numere 
de înmatriculare din Franţa, 
Germania sau Austria. Datele 
oficiale arată că în fiecare zi, 
în Timiş se înmatriculează 
peste 150 de maşini. „Dacă în 
septembrie numărul maşini-
lor înmatriculate nu depăşea 
2.600, în octombrie am înre-
gistrat o creştere a acestora 
la 3.152, iar în noiembrie, în 
prima jumătate au fost deja 
înmatriculate 1.823 de auto-
turisme. Din datele pe care 
le avem este foarte posibil ca 
în luna decembrie, numărul 
maşinilor înmatriculate să 
crească şi mai mult. Din cauza 
afluxului foarte mare, de cele 
mai multe ori se întâmplă ca 
un funcţionar să nu se ridice 
de la birou şi cinci ore“, spu-
ne Dinu Leiba, şeful Biroului 
Înmatriculări şi Evidenţa Ve-
hiculelor.

Situaţia este la fel şi la 
RAR Timiş. Diferenţa este că 
aici totul se face pe bază de 

programare. Cererea mare 
din partea celor care vor să 
îşi înmatriculeze un autotu-
rism i-a obligat pe responsa-
bili să organizeze lucrul pe 
două schimburi. „Da, este 
adevărat că sunt programări 
cu săptămânile, dar să ştiţi 
că acest lucru se întâmplă 
deoarece numărul celor care 
au adus maşinile la omolo-
gat a crescut cu peste 30%”, 
spune Dorin Cândea, şeful 
RAR Timiş.

necazul unora,  
bucuria altora

Dacă autorităţile sunt în-
grijorate de numărul mare 
de maşini înmatriculate, nu 
acelaşi lucru se poate spune şi 
despre cei care comercializea-
ză maşini, fie că sunt second 
hand sau noi. Noile taxe auto 
care se vor aplica de la 1 ia-
nuarie 2011 le aduc bani mai 
mulţi în buzunarele ambelor 
categorii de vânzători. 

În piaţa de maşini din Me-
hala cât vezi cu ochii e 

plin de maşini. Majo-
ritatea sunt rulate 

în străinătate, 
iar vânzătorii 
spun că aces-
tea se dau ca 
pâinea caldă. 
“ S â m b ă t ă 
am adus 

trei maşini din Germania. Un 
Peugeot, un Opel şi un Golf. 
Astăzi, după cum vedeţi, nu 
mai am decât Peugeotul, dar 
până mâine o să-l dau. Ca în 
luna asta nu a mers nicioda-
tă”, se laudă unul dintre vân-
zătorii de maşini din piaţa 
Mehala. Vânzări record s-au 
înregistrat şi la dealerii auto 
din oraş. Filip Ecsedi, directo-
rul general al reprezentanţei 
auto Toyota susţine că vân-
zările nu sunt la fel de bune 
ca în aceeaşi perioadă a anu-
lui 2009, dar sunt superioare 
celor din luna august 2010. 
„Comparând cu luna august 
a acestui an, a mers foarte 
bine. Vânzările au crescut cu 
peste 30%. Această creştere 
este datorată şi de faptul că 
s-a vehiculat că pentru anul 
2011 s-ar introduce altă taxă 
de înmatriculare şi pentru 
autoturismele Euro 5”, spune 
Filip Ecsedi. 

ce taxe se aplică  
de la 1 ianuarie

Noua taxă intră în vigoare 
începând cu 1 ianuarie 2011, 
moment în care toţi cei care 
doresc să-şi cumpere o ma-
şină nouă sau second hand 
trebuie să plătească noua 
taxă de primă înmatriculare. 
Cele mai mici taxe le vor plăti 
cei care au achiziţionat auto-
mobile noi, cu motoare Euro 
5 de cilindree mică, iar cele 
mai mari, cei care au optat 
pentru maşini second hand 
cu motoare mari. Valoarea 
taxei auto se stabileşte şi în 
funcţie de coeficientul de de-
preciere. Este vorba despre 
deprecierea în funcţie de ve-
chime, de starea generală şi 
de dotări. La vechime se iau 
în calcul datele primei înma-
triculări, în orice ţară a fost 
ea făcută. La starea generală, 
care vizează aspectul exterior 
şi interior coeficientul minim 
(1), ori cel maxim (1,1). La do-
tări, se ia în calcul numai pre-
zenţa airbagurilor, a aerului 
condiţionat şi a ABS-ului.

„În octombrie am 
înregistrat o creştere 
a numărului de înma-
triculări la 3.152 de ma-
şini, iar în noiembrie, 
în prima jumătate au 
fost deja înmatriculate 
1.823 de autoturisme. 
Este foarte posibil ca 
în luna decembrie, 
numărul să crească şi 
mai mult.”

dinu leiba
şeful Biroului Înmatriculări şi 

Evidenţa Vehiculelor

Noile taxe de înmatriculare pentru autoturismele cu Euro 3

Noile taxe de înmatriculare pentru autoturismele cu Euro 4

Funcţionarii de la Biroul de Înmatriculări abia se mai văd din spatele mormanelor de numere vechi

Vezi toate taxele care 
se vor aplica  
de la 1 ianuarie pe 
opiniatimisoarei.ro
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Viorel Screciu

Fură şi fugi

horoscop
BerBec taur Gemeni rac leu FeCIoară BalaNţă scorpion SăgeTăTor capricorn VărSăTor peŞTI

18.11

În 1990, 
tenismana 
de origine 
sârbă, mo-
nica Seleş 
(foto), o 
învinge pe 
argentinianca Gabriela 
Sabatini cu 6-4, 5-7, 3-6, 
6-4, 6-2, în finala turne-
ului “Virginia Slims” de 
la New York. Este prima 
finală feminină care se 
dispută în cinci seturi 
după 1901.

19.11
În 1969, Pele (foto) mar-
chează dintr-o lovitură 
de pedeapsă al 1.000-lea 

gol din 
carieră, pe 
stadionul 
Maracana, 
acolo unde 
Santos 
trece de 
Vasco Da Gama, cu 2-1. 
Traficul în oraşele brazi-
liene a fost întrerupt un 
minut, până când Pele a 
executat penalty-ul. Tot 
într-o zi de 19 noiembrie, 
dar în 1999, Pele este 
votat de agenţia de ştiri 
Reuters drept Personali-
tatea Secolului în Sport, 
depăşindu-l cu cinci 
puncte pe campionul 
mondial la box, Muham-
mad Ali.

20.11

În 1997, baschetbalistul 
a.c. Green (foto) sta-
bileşte un nou record 
în NBA, 
evoluând 
în a 907-a 
partidă 
consecuti-
vă. Echipa 
lui, Dallas 
Mavericks, este învinsă 
de Golden State Warriors, 
scor 97-101.

21.11
În 1991, francezul Gerard 
d’Aboville încheie prima 
călătorie solo de canotaj 
peste Oceanul Pacific, 
din Asia până în SUA. El 

şi-a început aventura pe 
11 iulie şi a parcurs 6.300 
km.

22.11
În 1986, 
mike Ty-
son (foto) 
devine cel 
mai tânăr 
boxer (20 
ani şi 6 
luni) care cucereşte titlul 
la categoria grea, după ce 
îl face knock-out pe Travor 
Berbick, într-un meci orga-
nizat la Las Vegas.

23.11
În 2004, Sir alex Fergu-
son (foto) celebrează al 

1.000-lea 
meci la 
cârma lui 
Manches-
ter United. 
Pe Old 
Trafford, 
în grupele Champions 
League, MU se impune în 
dauna lui Olympique Lyon 
cu 2-1. Tehnicianul Alex 
Ferguson i-a preluat pe 
“diavolii roşii” în 1986.

24.11
În 1991, clubul londonez 
Arsenal ajunge la al 17-lea 
meci fără înfrângere în 
Premier League, egalându-
şi propriul record, vechi de 
43 de ani.
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Un grup de infractori de 
talie, învăţaţi cu viaţa 
riscantă, dar de lux, sparg  
în fiecare an câte o bancă, 
iar un poliţist ambiţios se 
străduieşte din răsputeri 
să-i prindă, în thrillerul 
poliţist de maximă acţiune, 
Fură şi fugi. După ani de 
zile de jafuri pregătite cu 

grijă, banda este convinsă 
de unul din membrii săi să 
rişte, dând o ultimă lovitură 
cu miză uriaşă. Dar să ducă 
la bun sfârşit o asemenea 
lovitură având pe urmele lor 
un detectiv înrăit şi o bandă 
rivală, este un lucru greu de 
izbutit, chiar şi pentru aceşti 
tâlhari profesionişti.

spectacolefilme party expo
CIneMa CITy
Fură şi fugi - PREMIERĂ vineri - miercuri, 13: 10, 15:20, 
17:30, 19:40, 21:50
Tu, din nou!! - PREMIERĂ vineri - miercuri: 13:40, 15:50, 
18:00,  20:10, 22:10 
3 zile de coşmar - PREMIERĂ vineri - miercuri: 14: 30, 
17:00, 19:30, 22:00
Sorocul joi - 13:20, 18:10, 20:10, 22:10, vineri - miercuri: 
14:10, 18:10, 20:10, 22:20 
Legende din regatul bufniţelor joi - 13:30,  16:10, 
19:30, 21:30
Resident evil - Viaţa de apoi joi - miercuri: 13:40 
Mănâncă roagă-te iubeşte - joi 14:00, 16:40, 19:20, 22:00, 
vineri - miercuri: 13:10, 15:50, 18:30, 21:10 
De neoprit - vineri 14:10, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30, 
vineri - miercuri: 14:30, 18:30, 20:30 
aventurile lui Sammy 3D - joi 14:30, 17:30, vineri - mier-
curi: 14:10, 16:00 
Reţeaua de socializare - vineri - miercuri: 14:40, 19:00
Greu de pensionat joi - vineri - miercuri: 15:30, 17:50, 
20:10, 22:30
Puzzle mortal 3D - joi 15:50, 18:00, 20:00, 22:10, vineri - 
miercuri: 17:50, 20:00, 22:00 
Demon - joi 17:10, 21:30

JoI, 18 noIeMBRIe
Fratelli: Concert Mihai Mărgineanu
Heaven Studio: Concert Dj Andy si Stella
Club 30: concert Mirabela Dauer
Club Happy: Connect-R
atelier D.I.y : South America vs Banat!

VIneRI, 19 noIeMBRIe 
Heaven Studio: Balul Balurilor
Bunker: Persona
no name: Prasela, Sunrise
Club Daos: Gods of Rock

SâMBăTă, 16 oCToMBRIe
Heaven Studio: Flamingo Girls
Lemon: Lipstick Party
Dublin express: Funky Boogie Night
Heaven Studio: Adina Barbu

DuMInICă, 17 oCToMBRIe
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’arc: Hits Party
art Club 700: Ambient Party
Setup: Warm Up

Centrul Regional de afaceri Timişoara: joi, 18 noiem-
brie de la ora 18 expoziţia Noi. 

Muzeul de artă: festivalul de fotografie contemporană 
Surexpositions 2010, expoziţie deschisă zilnic de la ora 9 
la ora 16.00.  

Galeria Calina: până în data de 10 decembrie expoziţia 
de pictură Ne-stare de fapt, semnată Cosmin Haiaş. Expozi-
ţia poate fi vizitată zilnic, între orele 9-16. 

Galeria axa art: expoziţia personală Moldovan Smaranda 
Sabina, Firul. Expoziţia poate fi vizitată până în 11 decem-
brie 2010, între orele 09.00 - 17.00.

Casa de Cultură a Studenţilor: expoziţia de fotografie 
„Macro“. Vor expune artişti: Alex Vâncu, Alin Ciortea, Anca 
Cernoschi, Andrei Enulescu, George Bufan, Sebastian 
Guţu, Ioana Imbrescu, Marius Parghel, Ovidiu Dumitra şi 
Costel Nicolaie. Expoziţia poate fi vizitată de luni până joi 
de la ora 19.00.

Muzeul de artă - Palatul Baroc: SurExpositions 2010, 
deschisă până în 30 noiembrie.

Iulius Mall Timişoara: Expo Antichităţi Timişoara, ediţia a 
VIII-a, deschisă din 20 Noiembrie 2010.

Teatrul German de Stat Timişoara: joi 18 noiembrie, ora 
20.00, în sala Teatrului German, „Visul unei nopţi de vară”, 
regia: Christian Georg Fuchs.

Teatrul German de Stat Timişoara: vineri 19 noiembrie, 
ora 20.00, în sala Teatrului German, „Shaking Shakespea-
re”, regia: Radu-Alexandru Nica.

Filarmonica „Banatul”: vineri, 19 noiembrie, ora 19, 
Sala Capitol, concert simfonic, dirijor: Horst Hans Backer, 
solistă: Katja Huhn. 

Teatrul naţional Timişoara: vineri, 19 noiembrie, ora 
19.00, Sala 2, „Interzis accesul animalelor” de Rodrigo 
Garcia, un spectacol de Rodrigo Garcia.

Teatrul German de Stat Timişoara: sâmbătă 20 noiem-
brie, ora 18.30, în sala Studio a Teatrului Maghiar de Stat, 
„Infantilităţi”, regia: Tapasztó Ernt.

Teatrul naţional Timişoara: sâmbătă, 20 noiembrie, 
ora 19.00, Sala 2, „Interzis accesul animalelor” de Rodrigo 
Garcia, un spectacol de Rodrigo Garcia.

Teatrul German de Stat Timişoara: sâmbătă 20 noiem-
brie, ora 20.00, în sala Teatrului German, „Despre sport”, 
regia: Krzysztof Garbaczewski.

Nu aveţi sentimentul că în 
fotbalul nostru mioritic se in-
stalează din ce în ce mai mult 
şi mai apăsat un sentiment 
de ură? Există o ură uman 
inexplicabilă între suporterii 
diverselor echipe. Dinamoviş-
tii se urăsc cu steliştii, oltenii 
cu bucureştenii, poliştii cu 
dinamoviştii... şi lista ar putea 
continua. Această ură dintre 
suporteri se transferă, logic, 
în rândurile, din ce în ce mai 
vehemente, ale galeriilor. 
Există o diferenţă între ceea ce 
înseamnă suporteri şi ceea ce 
numim, de obicei, galerie. Asta 
pentru că suporterul nu este 
în mod automat şi membru al 
galeriei.
Aşadar... De unde această ură 
care, din ce în ce mai mult, 
capătă aspecte de violenţă 
dusă aproape de extrem? Se 
incendiază steaguri şi tricouri, 
se scuipă, se înjură în numele 
iubirii pentru echipa de suflet 
şi a urii faţă de adversar. La 
unul din meciurile cu Rapidul, 
galeria Stelei s-a dat în stambă 
şi a fost evacuată din stadion. 
Asta ca un ultim exemplu.
Fenomenul, pentru că din pă-
cate chestiunea s-a generalizat, 
este alimentat, din nefericire, 
de antrenori şi conducători 
care incită la astfel de acte. 
Tocmai ei care ar trebui să 
instaureze RESPECTUL. Treaba 
asta ţine de ceea ce ne place 
să spunem că se cheamă 
profesionalism. Din păcate 
nu prea suntem profesionişti. 
Conducători inculţi şi aroganţi, 
antrenori suficienţi, jurnalişti 
interesaţi în produse de maha-
la. Toate astea au dus fotbalul 
autohton pe tobogan.
Îmi rămâne în minte, din păca-
te, dialogul televizat Iancu-Pi-
ţurcă. Recunosc că mi-a fost şi 
îmi este, în continuare, ruşine. 
Nu ăsta este spiritul adevărat 
al bănăţenilor, un spirit adus 
de imperiali acum aproape 
300 de ani. Dacă nu reuşim 
să terminăm pe primul loc în 
liga asta mitică măcar să fim 
campionii bunului simţ. E mult 
mai simplu şi depinde doar de 
noi. În rest putem avea păreri 
divergente. Şi ce dacă?

PUBLICITATE
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Campionatul, singura  
variantă pentru un trofeu
ioan gogoŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Istoria se repetă în cazul 

Politehnicii. Ca şi în sezo-
nul precedent, nu a ajuns 
în primăvara europeană şi 
a părăsit prematur Cupa 
României, în timp ce în 
campionat a prins-o luna 
noiembrie fără să fi cu-
noscut înfrângerea. Cam-
pionatul rămâne singura 
variantă pentru a sărbători 
cu un trofeu împlinirea a 
90 de ani de la înfiinţarea 
clubului. În acest context, 
partida din cadrul etapei 
a 15-a, cu surprinzătorul 
lider al Ligii întâi, Oţelul 
Galaţi, este una deosebit 
de importantă. Matematic, 
bănăţenii mai au şanse de a 
încheia prima parte a cam-
pionatului pe primul loc, 
cu condiţia de a-şi păstra in-
vincibilitatea, iar rivala de 
duminică să se încurce şi în 
următorul meci, cu Astra.

Fără îndoială, gruparea 
moldoveană este revelaţia 
ediţiei. De la jucători care 
ieşeau în evidenţă mai mult 
prin rezonanţa numelui 
(Cojoc, Cucu, Râpă, Sârghi 
ori Ochiroşii) s-a ajuns la un 
lot omogen, capabil să se 
bată pentru cele mai înalte 
trepte ale clasamentului şi 
care nu are teamă de niciun 
adversar. Dintre reprezen-

tantele României în cupele 
europene, doar Vaslui a reu-
şit să învingă liderul. Rapid 
şi CFR Cluj au smuls câte un 
punct, iar Urziceni, Steaua 
şi Dinamo au fost înfrânte 
în etape consecutive. Toate 
acestea în condiţiile în care, 
în vară, gălăţenii nu au in-
vestit niciun euro în achizi-
ţii de jucători.

În ciuda rezultatelor ex-
celente de până acum, cel 
mai important om din club 
nu este antrenorul Dorinel 
Munteanu, ci directorul 
general, Marius Stan. Aces-

ta, alături de Cristi Borcea, 
este reprezentantul clubu-
rilor de Liga întâi în Comi-
tetul Executiv al Federaţiei 
Române de Fotbal, funcţie 
care, în fotbalul românesc, 
nu poate să-ţi aducă decât 
beneficii. Poate nu este 
o întâmplare faptul că în 
acest sezon Oţelul se numă-
ră printre formaţiile care 
nu au avut de ce să se plân-
gă de arbitraje. În cinci din 
cele 15 partide a terminat 
cu un om în plus pe teren.

În ultimele şapte con-
fruntări directe, Poli a pier-

dut numai o dată contra 
gălăţenilor, în deplasare. 
Ultimul succes al Oţelului 
pe stadionul Dan Păltinişa-
nu datează din mai 2006, 
când trupa pregătită atunci 
de Petre Grigoraş s-a impus 
prin două goluri marcate 
în ultima jumătate de oră. 
În campionatul precedent, 
în partida de la Timişoara, 
“alb-violeţii” au avut un 
start lansat, înscriind de 
două ori, prin Cociş şi Ma-
gera, încă din primul sfert 
de oră. Oaspeţii au contat 
doar în repriza secundă, 

când Axente, revenit între 
timp la clubul “mamă”, a 
redus din diferenţă.

Dacă anul trecut, la Poli 
a ajuns cel mai important 
jucător al Oţelului, Alexan-
dru Bourceanu, în această 
vară, lotul moldovenilor a 
fost completat cu Laurenţiu 
Buş, cel care a trecut şi pe 
la Timişoara, unde nu şi-a 
depăşit statutul de jucător 
al echipei satelit. De echipa 
a doua a “alb-violeţilor” s-a 
ocupat şi Ioan Balaur, actu-
alul antrenor secund al lui 
Dorinel Munteanu.

Pagină  
oferită  
de dacs

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

Gălăţenii vin la Timișoara în calitate de lider iar Poli este singura echipă neînvinsă în acest campionat

Nu te băga 
în conflictele 
altora, dacă 
nu ai nimic de 
câştigat de pe 
urma lor, pen-
tru că există 
riscul ca toţi 
să-şi întoarcă 
armele 
înspre tine. 
Cel mai bine 
este să eviţi 
disputele şi 
încăpăţânarea. 
Cu cât o ţii mai 
tare pe a ta, cu 
atât îi iriţi pe 
cei care cred 
şi ei în ideile 
lor şi de aici se 
naşte o situaţie 
greu de supor-
tat: ostilitate, 
ură, rivalitate.  

Vrei să-ţi faci 
singur dreptate 
şi cauţi căile 
de a scoate 
adevărul la 
lumină cu 
orice preţ. Ceri 
sfatul unui bun 
cunoscător al 
legilor. Găseşti 
persoana cea 
mai potrivită 
care îţi spune 
de unde să 
începi şi ce 
paşi trebuie să 
urmezi pentru 
a ajunge la vic-
toria finală. Ai 
toate şansele 
să câştigi ce 
ţi-ai propus, 
dar nu te abate 
de la calea cea 
dreaptă! 

Tensiunile din 
casă ajung la 
stări conflic-
tuale acerbe, 
mai ales între 
copii şi părinţi. 
Şi părinţii au 
dreptate atunci 
când critică, 
dar şi cei tineri 
au viziunea lor 
modernă asu-
pra lucrurilor şi 
dacă fiecare ar 
asculta părerea 
celuilalt fără 
orgolii şi fără 
nervi, toţi ar 
avea ceva de 
câştigat din 
schimbul de 
opinii. Părinţii 
mai pot învăţa 
şi ei de la copii, 
uneori!  

Relaţia cu auto-
ritatea merge 
defectuos şi se 
poate ajunge 
la conflicte 
periculoase. 
Şefii nu sunt 
în apele lor, 
ridică tonul 
şi sunt gata 
să ia măsuri 
dure, încât, 
dacă intri şi tu 
în colimatorul 
lor, ai putea 
avea de suferit. 
Contactele cu 
instituţiile de 
stat conţin 
o oarecare 
agresivitate, 
pentru că se 
pot încinge 
dispute cu 
funcţionarii.  

Nu te simţi 
bine, ai mereu 
senzaţia că 
ţi se ascund 
unele lucruri. 
Poate unii nu 
îţi spun chiar 
totul ca să te 
menajeze, să 
nu te supere 
fără motiv, şi 
aşteaptă să 
ajungă la un 
moment când 
situaţia se va 
clarifica. Veştile 
care ajung 
la urechile 
tale sunt 
îngrijorătoare 
încât începi să-i 
înţelegi pe cei 
care încercau 
să nu-ţi spună 
totul pe şleau.  

Oboseala se 
va acumula 
la maximum 
zilele acestea 
pentru că ai 
o mulţime 
de treburi 
de rezolvat. 
Unele sunt 
restanţe 
din luna 
anterioară, 
altele trebuie 
încheiate 
până la finalul 
anului. Ar tre-
bui să ceri aju-
toare, pentru 
că rişti să te 
împotmoleşti. 
Când simţi că 
nu mai poţi, 
recunoaşte-
ţi sincer 
neputinţa.  

Pui mare ac-
cent pe relaţia 
cu lumea, de 
aceea cauţi 
prin cărţile de 
vizită pe care 
le-ai primit 
de-a lungul 
timpului pen-
tru că există 
o anumită 
cunoştinţă 
la care poţi 
apela pentru 
a rezolva 
problema care 
te preocupă. 
Dai un telefon 
şi veştile bune 
vor apărea, 
pentru că 
de aceea ai 
prieteni: ca să 
apelezi la ei la 
nevoie. 

Parcă nimic nu 
mai înaintează, 
baţi pasul 
pe loc şi te 
enervezi când 
vezi că eşti 
neputincios 
în faţa unui 
obstacol care 
dădea semne 
că poate 
apărea în 
planurile tale, 
dar nu i-ai dat 
atenţie. Acum 
regreţi faptul 
că nu ai ţinut 
cont de avertis-
mente. Tot ce 
mai poţi face 
este să aştepţi 
să treacă 
aceste zile ca 
să depăşeşti 
blocajul.

Ai grijă la 
cuvintele pe 
care le spui 
zilele aces-
tea, pentru 
că au o forţă 
distructivă 
mai mare ca 
oricând. Poţi 
lua o decizie 
care va avea 
efecte grave 
în viitor. Pe 
de altă parte, 
tot prin forţa 
cuvintelor şi 
prin ideile care 
se nasc acum 
ai putea ajuta 
persoane aflate 
în impas, ca at-
are intervenţia 
ta are un rol 
major în viaţă 
altora.  

Nu ţine cont 
de problemele 
altora când tu 
ai un eveni-
ment deosebit 
de sărbătorit! 
Bucură-te de 
lucrurile bune 
care se petrec 
în viaţa ta 
şi nu te lăsa 
influenţat 
de inamici 
care nu ştiu 
să aprecieze 
realizările. Unii 
încearcă să-ţi 
strice toată 
bucuria cu ati-
tudinea lor, dar 
nu e altceva 
decât un semn 
de egoism. Tu 
meriţi toate 
felicitările.  

Nici nu-ţi vine 
a crede ce bine 
şi ce repede 
evoluează 
planurile în 
care eşti şi tu 
implicat, dar 
deşi nu tu eşti 
pionul princi-
pal al acestei 
activităţi, 
profiţi din plin 
de drumul 
neted către 
succes care ţi 
se deschide 
acum în faţă. 
Cineva ştie să 
apeleze la o 
persoană cu 
putere, pentru 
a propulsa 
acest proiect 
colectiv spre 
ţintă finală.  

Aşteptatul 
eveniment 
pentru care 
ai muncit atât 
începe să se 
configureze. 
A meritat 
aşteptarea, 
chiar dacă 
a durat mai 
mult. A fost 
un drum 
lung care te-a 
solicitat la 
maximum, dar 
toate resursele 
pe care le-ai 
investit au 
avut efectele 
scontate. Suc-
cesul e acum 
la îndemână 
ta şi eşti foarte 
mândru de tot 
ce ai construit.

San Marzano şi Opinia Timişoarei îţi aduc prânzul la birou

detalii pe www.opiniatimisoarei.ro
Răspunde corect la o întrebare și două pizza sunt deja în drum spre biroul tău!
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Pensionat imediat după 
schimbarea din funcţie pen-
tru a nu mai reveni printre 
foştii subordonaţi ca simplu 
poliţist, fostul şef al Inspec-
toratului de Poliţie al Jude-
ţului Timiş, comisarul şef 
Săndel Palade, a renunţat 
la vibraţia citadină pentru a 
se muta la ţară. Şi-a stabilit 
cartierul general în comuna 
Otelec - departe de posturile 
de poliţie unde, prin 2007, 
când îndeplinea funcţia de 
şef al corpului de control 
al inspectorului şef Ioan 
Dascălu, a demis sau scos la 
pensie coloneii cu pete pe 
chipiu, şi a început procesul 
de defibrilare, după aproape 
20 de ani de vânătoare de 
infractori. Nimic nu s-a mai 
auzit de fostul comandant 
al IPJ Timiş, până zilele tre-
cute când unul dintre opera-
torii de la 112 a răspuns la 
un apel de urgenţă şi a aflat 

cu surprindere că la capătul 
firului este chiar comisarul 
şef în rezervă Săndel Palade. 
Pe un ton autoritar, Palade a 
cerut intervenţia neîntârzia-
tă a unui echipaj de poliţie, 
pentru rezolvarea proble-
mei câinilor vagabonzi din 
Otelec, care-i transformă 
tihna senectuţii într-un ade-
vărat calvar. Întrunită în 
regim de urgenţă, comanda 
inspectoratului a încercat 
repartizarea cererii către 
biroul hingheri, însă a aflat 
la timp că acesta n-a existat 
niciodată în organigrama 
poliţienească...

D’ale ceTăŢii

Barcelona e poate cel mai 
frumos oraş de pe pământ…Sa-
grada Familia e una din cele mai 
frumoase catedrale din lume… 
Întodeauna mă întrebam ce 
motiv o fi existând că acolo nu se 
ţin slujbe duminica, de Crăciun 
sau în oricare altă zi de sărbătoa-
re… Gaudi a lăsat-o neterminată 
şi arhitecţii de azi au promis că 
undeva spre 2026 e întrevăzut un 
final al proiectului. Nimeni parcă 
nu are curajul să o definitiveze… 
Până acum Sagrada Familia nu 
a fost folosită drept biserică, dar 
sfinţirea făcută de Papa Benedict 
dă de acum înainte posibilitatea 
ca acolo să se oficieze şi slujbe 
religioase… Sagrada Familia, cea 
mai spectaculoasă biserică din 
lume a fost botezată!
Buletinele de ştiri din toată 
lumea au difuzat imagini cu ce-
remonia Papei, dar şi imagini cu 
câţiva zeci de homosexuali care 
au protestat în faţa catedralei…
Îmi place să cred că sunt un om 
echilibrat, cred că e loc pentru 
toată lumea sub soare, dar de 
data asta am certitudinea că 
poliţia spaniolă a scăpat situaţia 
de sub control. E impardonabil 
să dai voie unor „dereglaţi” să 
tulbure botezul celui mai frumos 
monumet european. Libertatea 
trebuie să aibe şi ea o limită! 
Homosexualii s-au sărutat 
ostentativ în piaţa Sagrada 
Famlia în semn de protest faţă 
de declaraţiile suveranului pontif 
care a criticat politica permisivă 
a Spaniei privind liberalizarea că-
sătoriei între homosexuali…Adică 
ăia se sărutau acolo, barbaţi cu 
bărbaţi şi Papa sfinţea Sagrada 
Familia la câţiva metri distanţă? 
Bastoane şi dube, indiferent de 
cât ţipau băieţeii mai apoi…
Peste 1.000 de ani, femeile vor 
naşte copii, care la rândul lor, 
vor fi miraţi de geniul lui Gaudi… 
Asta va însemna că familia tra-
diţională a învins, că ceilalţi sunt 
accidente. Da, ştiu… Michelange-
lo, Ceaikovski, Proust, etc… Dar 
niciodată cei cu mintea limpede 
n-au încălcat libertatea celor-
lalţi… Sărutul ostentativ a zeci de 
bărbaţi în clipa celebrării sfinţirii 
catedralei e o exagerare cu care 
Proust sau Michelangelo n-ar fi 
fost de acord… Şi care trebuia 
botezat de poliţia spaniolă cu 
bastoane peste fund…

Dan Negru

Echilibru...

Duminică
21 noiembrie

Ceaţă de dimineaţă, 
cer predominant 
noros, după-amiază, 
posibile precipitaţii.
Minima:  3˚
Maxima:  17˚

miercuri
24 noiembrie

Cer mai mult  
noros  
posibile  
precipitaţii.  
Minima:  0˚
Maxima:  9˚

marţi
23 noiembrie

Cer acoperit pe 
întreaga perioadă a 
zilei. Averse  
de ploaie.
Minima:  2˚
Maxima:  12˚

Luni
22 noiembrie

Cer mai  
mult noros,  
averse  
de ploaie.
Minima:  3˚
Maxima:  16˚

Sâmbătă
20 noiembrie

Ceaţă de  
dimineaţă,  
cer predominant 
noros.
Minima:  3˚
Maxima:  15˚

Vineri
19 noiembrie

Cer noros,  
posibile  
precipitaţii în cursul 
după-amiezii.
Minima:  5˚
Maxima:  17˚

Joi
18 noiembrie

Ceaţă de  
dimineaţă, şanse  
de precipitaţii  
după-amiază.
Minima:  6˚
Maxima:  17˚

meteo

reţeta săptămânii

... zVoNurI ... BârFe ... ComBINaţII ... zVoNurI ... BârFe ... ComBINaţII ...

Americanii au o mulţime de 
reţete de preparare a puiului 
şi, în mod special, a pulpelor. 
Indiferent că sunt la grătar, 
cuptor sau înnăbuşite pe 
plită sunt delicioase. Vă pro-
punem două reţete pe care 
le puteţi prepara foarte uşor.

pulpe de pui Cu pere:
Este o reţetă cât se poate de 
potrivită pentru un prânz 

de weekend, în care să vă 
răsfăţaţi familia.

ingredienTe:
- 4 pulpe de pui,
- 4 -5 pere,
- o ceapă mică, 
- 3 căţei de usturoi, 
- o linguriţă de cimbru,
- ½ linguriţă de salvie,
- 100 ml de vin roşu, 
- 100 ml de apă, 
- 150 ml de ulei,
- sare, piper după gust

mod de preparare:
Uleiul se pune într-o cratiţă şi 
se prăjesc pulpele pe ambele 
feţe până se rumenesc. Se scot 
apoi pe o farfurie. Se scurge 
uleiul până rămâne doar o lin-
gură, în care se adaugă ceapa 
tocată mărunt, usturoiul zdro-
bit, si se lasă să se rumenească 
pentru un minut. Cimbrul, 
salvia, vinul şi apa se adaugă 
şi se lasă să scadă puţin. Se 
pun pulpele în sos şi se fierb 
la foc mic pe fiecare parte cu 

un capac deasupra. La sfârşit 
se adaugă perele la care s-a 
păstrat coaja dar li s-au scos 
codiţele şi seminţele. Se mai 
lasă să fiarbă fără capac încă 4 
minute se amestecă uşor fără 
ca perele să se sfărâme.

pulpe CroCanTe la 
grăTar:

ingredienTe:
- 8 pulpe de pui,
- 400 g de caşcaval ras,

- două pungi de chipsuri.

mod de preparare:
Chipsurile sau fulgii se 
sfărâmă. Pulpele se dau 
prin caşcaval şi prin fulgi. Se 
aşează uşor pe grătarul ara-
gazului şi se prăjesc. Sunt 
gata când prind o crustă 
aurie frumoasă.

Pulpe de pui 
americane

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Bancuri  
despre  
el însuşi

Liderul Tineretului De-
mocrat din Timiş, Nicu 
Bitea, care este şi consilier 
judeţean, a ajuns subiect de 
bancuri. Colegii lui, visătorii 
politicieni ai viitorului, au o 
imaginaţie bogată şi adaptea-
ză şi bancurile în funcţie de 
circumstanţele în care Bitea 
este implicat. Dacă în trecut 
era bine să te fereşti de şefu’ 
când spuneai bancuri despre 
el, mai nou, însuşi subiectul 
bancului răspândeşte glume-
le mai departe. Aşadar, Nicu 
Bitea nu se fereşte să spună 
ultimul banc despre sine în-
suşi: se făcea că Bitea a murit 
şi a dorit să ajungă în Rai, dar 
nu îl primea Sf. Petru. După 
mai multe încercări eşuate, 
Sf. Petru merge la Dumne-
zeu şi anunţă că Nicu Bitea 
tot vrea să intre în Rai. „Nu 
se poate să fie Nicu Bitea, 
eu sunt Nicu Bitea!”, spune 
„Dumnezeu” în bancul spus 
de... Nicu Bitea.

Deputatul Horia Cristian, 
poliţist în trafic

Săndel Palade cere ajutorul 
„poliţiştilor-hingheri”!

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...

Deputatul liberal de Ti-
miş, Horia Cristian, sătul 
de traficul rutier infernal 
din Timişoara, s-a gândit să 
ia atitudine şi să sancţione-
ze, după propriile-i puteri 
pe şoferii indisciplinaţi. „Şi 
eu m-am plâns la prieteni 
de nenumărate ori şi m-au 
întrebat, dar ce ai făcut, ca 
cetăţean, nu ca deputat. 
Le-am dat ascultare şi am 
trecut de la a arăta obrazul 
celui care depăşeste co-
loana şi se pune în faţă la 

barieră, la a fotografia. Am 
fotografiat recent o ma-
şină care a depăşit coloa-
na, m-am dus şi i-am spus 
domnişoarei de la volan: 
domnişoară dragă, te rog 
să zâmbeşti, esti în poză. 
În ce poză? Poza pe care 
am să o trimit poliţiei ruti-
ere. Am trimis email la po-
liţia rutieră, cu fotografii şi 
cu descrierea faptei. Este 
sarcina mea ca şi cetăţean 
să constat aceste lucruri şi 
să le aduc în atenţia auto-
rităţilor, aşa cum fiecare 
trebuie să facă”, a declarat 
Horia Cristian.

nicu Bitea

Săndel Paladehoria cristian

În ultimele săptămâni, 
prin birourile din Primăria 
Timişoara bântuie o fanto-
mă... Nu este vorba despre 
vreo arătare şi nici de vre-
un angajat mai glumeţ cu 
vreun cearceaf în cap.  Este 
vorba despre „Fantoma 

DNA-ului”, care, de curând, 
l-a „speriat” rău de tot pe 
directorul Direcţiei Patri-
moniu Constantin Nicuşor 
Miuţ, instituţia începând 
urmărirea penală a acestuia 
şi a altor câţiva subalterni 
de-ai lui, în dosarul Heaven. 
Ceilalţi membrii ai „Frăţiei 
din primărie”, tremură şi 
simt în oase fiori reci. Aerul 

îngheţat ce anunţă prezenţa 
„Fantomei” s-a simţit şi în 
ultima şedinţă a consiliului 
local, când secretarul mu-
nicipalităţii Ioan Cojocari 
i-a pomenit numele de mai 
multe ori... De fiecare dată 
când secretarul vorbea,  în 
preajma lui se puteau ob-
serva aburi... Cam frig, nu, 
„nea Jeane”? Brrrr....

Fantoma DNA bântuie prin primărie

ioan cojocari


