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Dacă starea meteo ţine cu membrii “Comunităţii Motocicliştilor din România - Choppers, Moş Crăciun va veni în satele din împrejuri-mile Timişoarei pe două roţi. Cum ne-au obişnuit deja, motociliştii timişoreni com-bină plimbările cu acţiunile caritabile. Pentru că la moto-ciclete nu există o alternativă pentru iarnă, traseele şi acti-vităţile se vor desfăşura atâta timp cât nu va fi gheaţă. Pen-tru următoarea perioadă, ac-tivităţile umanitare vor lua locul plimbărilor. ”Pentru că ne place să îmbinăm excursi-ile cu distracţia şi cu spiritul caritabil, primul drum va fi către Buziaş, la centrul Han-sel şi Gretel, unde micuţii ne aşteaptă cu un spectacol de Craciun, iar următorul va fi campania ”Mos Crăciun - Motociclist”, care o va lua razna pe sate şi va împărţi cadouri copiilor pe care îi va întâlni în drumul lui”, spune Sorin Stanca, reprezentat al Comunităţii Motociliştilor din România.
Lumea restrânsă a moto-ciliştilor este criticată sau invidiată, dar indiferentă nimănui. Sorin Stanca mai spune: ”De fiecare dată când un grup de centauri moderni străbate şoselele, toată lu-mea întoarce capul, nimeni nu rămâne indiferent. Pen-

tru mine, cea mai mare bu-curie este atunci când un co-pil de pe marginea drumului ne salută şi vezi în ochii lui bucuria şi dorinţa de a fi cu noi, atunci când va creşte”.Pe lângă acţiunile umani-tare regulate şi plimbările în grup, breasla restrânsă din Timişoara îşi petrece timpul în locuri special concepu-te intereselor lor comune. Toate cluburile poartă un blazon şi sunt formate ex-clusiv din bărbaţi, dar asta nu-i face pe pasionaţii de li-bertate să uite de doamnele de acasă. Uniţi din natură, organizează nenumărate activităţi de caritate şi plim-bări, participă la festivaluri 

şi întâlniri. ”Ne place să umblăm în grup cu motoa-rele, să mergem la cafenele sau baruri cu specific moto, să participăm la festivaluri moto, toată lumea noastră 

se învârte în jurul motoci-cletelor”, mai adaugă Sorin Stanca. 
Pentru unii pasiune, pen-tru alţii stil de viaţă, viaţa pe două roţi are şi o istorie, ”Ne place să credem că sun-tem urmaşii ordinelor cava-lereşti din Evul Mediu. Până şi salutul nostru vine din obiceiurile acelor vremuri. Atunci când doi cavaleri se întâlneau pe drum, îşi ridi-cau viziera de la cască pentru a se recunoaşte între ei. Sti-lul cavaleresc se păstrează şi astăzi, când noi, prin diferite acţiuni îi ajutăm pe cei nevo-iaşi, pe copii fără familie sau pe fraţii noştrii motociclişti”, mai povesteşte Sorin Stanca.

Pentru că la moto-ciclete nu există, o alternativă pentru iarnă în următoarea perioadă, 
activităţile umani-tare vor lua locul plimbărilor.

Auto & Turism
Moş Crăciun vine pe motocicletă...

PREZENTARE

Volvo S60 ”Sculptat pen-tru a te mişca”, este cel mai sportiv şi mai dinamic mo-del de până acum. Include toate soluţiile inteligente care contribuie la o expe-rienţă de condus deosebită faţă de orice alt model. În echiparea standard este do-tat cu un nou sistem mul-timedia Driver Multime-dia Interface, cu un ecran central color de 5 inch şi cu o grafică modernă de rezoluţie înaltă. Odată cu achiziţionarea unui sistem audio superior, display-ul creşte la un diametru de 7 inch, dimensiune care permite si achiziţionarea sistemului de navigaţie. Tot în echiparea standard intră şi sistemul “City Sa-fety”, sistem de evitare a coliziunilor la viteze mici, similar celui oferit pe mo-delul XC60.  Acesta poate detecta un obstacol (nu per-soane) aflat sau nu în miş-care şi poate frâna automat 

cât de mult posibil, de la maxim 30 km/h, pentru a minimaliza sau chiar evita un posibil accident. Dacă “City Safety” nu vă satisfa-ce, puteţi alege extraopţiu-nea “Pedestrian Detection”. Acesta este un sistem care utilizează un senzor radar care împreună cu o cameră montată în partea superioa-ră a parbrizului detectează şi memorează poziţia pie-tonilor aflaţi în vecinătatea maşinii. În situaţia în care coliziunea este considera-tă iminentă, sistemul frâ-nează automat. Pedestrian Detection este ofertat opţi-onal împreună cu sistemul de avertizare a coliziunilor Collision Warning şi pilotul automat adaptiv. Noul Volvo S60 poate fi văzut şi comandat în Ti-mişoara la showroomul dealerul Volvo Todorut In-ternational, situat în Calea Lugojului nr.140, telefon: 0256/24.37.37.

Cel mai sportiv şi mai dinamic Volvo de până acum
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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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Sâmbătă, 11 decembrie, Club Daos

Marţi 14 decembrie ora 19.30,  
Concert Antonio Vivaldi

Primarul oraşului Timişoara, Gheorghe  
Ciuhandu, pune pumnul în gura presei!
ciprian voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Primarul Timişoarei, Ghe-
orghe Ciuhandu, continuă 
abuzurile împotriva ziarului 
Opinia Timişoarei. Ieri, cere-
rea noastră din 2 decembrie, 
prin care solicitam autoriza-
ţie pentru distribuirea gra-
tuită a ziarului, a primit un 
“aviz de suspendare”. Dacă 
în luna noiembrie, dosarul 
pentru distribuirea stradală 
gratuită a ziarului, vreme de 
trei zile, ne-a fost acceptat 
şi ni s-a aprobat autorizaţia 
doar în baza unei simple ce-
reri tip completată cu toate 
datele necesare, la care s-au 
ataşat copii după actele de 
indentificare a participanţi-
lor la acţiune şi plata taxei 
aferente, iată că în luna de 
martiriu pentru oraşul de 
pe Bega, primarul decide, 
în mod abuziv şi injust să 
interzică o acţiune a ziaru-
lui nostru prin care ne-am 
dorit să fim mai aproape 
de cititori, de locuitorii Ti-
mişoarei. Din păcate, dom-

nul primar dovedeşte că 
nu are nici o legătură cu 
spiritul acestei urbe, că nu 
ştie ce înseamnă libertatea 
de exprimare şi că încearcă 
prin metode subversive să 

le interzică timişorenilor 
dreptul la propria opinie, 
întrucât săptămânalul nos-
tru exact asta încearcă să 
facă: să le dea bănăţenilor 
dreptul de a se exprima li-

ber, de a-şi da cu părerea şi 
de a gândi ce şi cum doresc, 
drepturi câştigate de cei 
care şi-au jertfit viaţa pentru 
ca noi toţi să putem astăzi 
să ne declarăm liberi. Aşa-

dar, domnule primar, dum-
neavoastră nu cenzuraţi 
doar distribuirea unui ziar, 
ci le confiscaţi timişorenilor 
dreptul garantat de eroii din 
’89: libertatea!

sport
războaiele  
inutile ale lui  
Marian iancu 
Boss-ul Politehnicii a lăsat 
impresia că este împotriva 
propriei formaţii. ll 15

interviu
„prieteniile ţi  
le faci în ţara în  
care te-ai născut” 

Interviu cu Ioan Hollender, 
directorul Operei de  
Stat din Viena. ll 11

exclusiv
bătaie pe funcţia de 
manager la spitalele 
din Timişoara 

Concursul s-a desfăşurat  
cu încălcarea regulilor impuse  
de primarul Ciuhandu. ll 4

comunitate
Managementul  
colterm „a îngheţat” 
caloriferele 
Mii de euro sunt plătiţi lunar 
pentru o chirie, care nu ar fi 
trebuit de fapt plătită. ll 12
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Primarul Timişoarei a pornit asaltul asupra ziarului Opinia Timişoarei
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La 21 de ani de la Revoluţie  Primarul Ciuhandu, 
instituie dictatura cenzurii  împotriva presei
ciprian voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

După 21 de ani de la Re-
voluţie, chiar în decembrie, 
luna în care la Timişoara oa-
menii şi-au dat viaţa, printre 
altele, şi pentru libertatea 
presei,  am trăit să o vedem 
şi pe asta: primarul Ciuhan-
du cenzurează presa!

Iată despre ce este vorba: 
Am solicitat, oficial, Primă-
riei Timişoara aprobare pen-
tru a distribui în mai multe 
locuri din oraş publicaţia 
Opinia Timişoarei. Cererea a 
fost repartizată spre analiza 
Comisiei de Ordine Publică, 
al cărei preşedinte este chiar 
primarul Gheorghe Ciuhan-
du. Comisia a dat aviz ne-
gativ cererii noastre, fără să 
justifice în vreun fel această 
decizie…

Prin adresa prin care sun-
tem înştiinţaţi că cererea nu 
a fost aprobată, suntem în-
drumaţi să ne adresăm, pen-
tru mai multe detalii, Servi-
ciului Publicitate şi Comerţ 
din cadrul Primăriei. Am 
făcut acest lucru, însă singu-
rul răspuns pe care l-am pri-
mit de la o anumită doamnă 
Gherman, şefa menţionatu-
lui Serviciu,  a fost că: „Eu nu 
am ce detalii să vă dau. Eu 
sunt doar un pion. Primarul 
Ciuhandu a hotărât în acest 
fel. Nu depinde de mine. De-
geaba v-au îndrumat să vă 
dau eu explicaţii, pentru că 
nu trebuia să facă asta”.

Nimeni nu-şi asumă  
răspunderea

Pentru că primarul Ciu-
handu nu a răspuns la tele-

fon, am încercat să obţinem 
o  explicaţie oficială de la 
unul dintre viceprimari şi, 
mai apoi, de la ceilalţi mem-
brii ai Comisiei… Toată lu-
mea s-a spălat pe mâini, sus-
ţin că nu au avut de-a face cu 
luarea acestei decizii. În cele 
ce urmează vom reda o parte 
din conversaţiile purtate cu 
factorii de decizie: 

Cipr ian 
Voin: “Am 
făcut o cere-
re la comi-
sia de ordi-
ne publică 
să îmi apro-
be distribu-
ţia ziarului pe domeniul 
public, în mai multe locaţii 
şi am primit aviz negativ, 
dar fără nicio explicaţie. 

Adrian Orza, vicepri-
mar: Eu nu fac parte din 
comisia aia. Nu ştiu ce să 
îţi zic. (…) Eu nu ştiu. E o 
comisie acolo, cu poliţia, 
cu poliţia comunitară, cir-
culaţie, rutieră, mediu… 
Eu nu stiu ce a decis aceas-
ta comisie pentru ca nu 
particip la ea. (…) Nu ştiu… 
Eventual vorbeşte cu Viole-
ta Mihalache”

I-am urmat sfatul. De-
geaba. Violeta Mihalache, 
directorul Direcţiei Comuni-
care din primărie, dar şi Ioan 
Cojocari, secretarul munici-
palităţii, au refuzat să ofere 
explicaţii legate de acest su-
biect.

Directorul Direcţiei Poli-
ţiei Comunitare, Doru Spă-
taru, a acceptat să stea de 
vorbă cu noi. Iată poziţia lui:

“Întrea-
bă-l pe pre-
ş e d i n t e l e 
c o m i s i e i ! 
Adică pe 
p r i m a r … . 
Eu sunt 
membru ca 
oricare din ăia 10 membrii 
sau câţi sunt! (…) Ce vrei 
să îţi spun eu, Voine… Eu 
ştiu că s-a dat aviz nega-
tiv… mai departe… Noapte 
bună!

Ştiind că în Comisie se 

Primarul interzice 
campania de dis-
tribuire a ziarului 
pe motiv că zona 
solicitată ar fi prea 
aglomerată în 
această perioadă.

Jurnalişti din timişoara 
dezvăluie abuzurile  
lui GheorGhe Ciuhandu

Reputaţi jurnalişti din Timişoara s-au revoltat împotriva 
“dictaturii” instaurate de primar la adresa unor publicaţii 
sau ziarişti. 

În această situaţie este şi celebrul 
jurnalist timişorean, mălin bot, care 
are o întreagă istorie cu edilul-şef al 
oraşului. „Domnul primar a uitat, prea 
repede, că aici s-a murit pe stradă pentru 
libertate. Opinia mea este că adminis-
traţia Ciuhandu nu face altceva decât 
să se răzbune astfel pe niste jurnalişti 
prea critici pentru gustul acestei administraţii. Opinia 
Timişoarei este o publicaţie care a criticat constant şi ferm 
această administraţie. Nu este prima dată când primarul 
comite un astfel de abuz. Aduc aminte timişorenilor 
că în acelaşi mod abuziv mi-a interzis şi mie accesul în 
primărie, călcând în picioare Legea privind liberul acces 
la informaţii de interes public, tot pentru că l-au deranjat 
articolele scrise la vremea aceea în Evenimentul Zilei. Din 
păcate pentru Timişoara, în ultimii ani, primarul oraşului a 
dat numeroase semne că nu mai poate gândi democratic 
şi civilizat. Grav este că acest tip de mentalitate, specifică 
personajelor comuniste de tristă amintire, provoacă 
astfel de situaţii revoltătoare”, spune Mălin Bot.

La rândul său, dragoş boţa, deţinătorul 
site-ului www.pressalert.ro, este deranjat 
de atitudinea primarului. “E încă o dovadă 
a faptului că primarul Ciuhandu consideră 
Timişoara propria moşie pe care, dacă 
vocea ciocoiului şef nu este ascultată, 
slugile „necredincioase“ trebuie să sufere. 
În ciuda revendicării sale la familia politică 

a creştin-democraţiei, atitutidinea primarului nu dovedeşte 
decât faptul că în niciun caz nu este democrat prin accesele 
dictatoriale, iar ca şi creştin ar trebui să accepte criticile. În 
rest, domnului primar nu-i putem decât adresa din nou 
decât aceeaşi întrebare: “Ciuhandule, ne vrei muţi?

vio bota, realizator programe Radio 
Campus, consideră că decizia comisiei 
nu este una arbitrară, ci atent orches-
trată. “Este evident, pentru toată lumea, 
că Primăria blochează distribuţia 
Opiniei Timişoarei pentru că în această 
publicaţie apar şi articole critice la 
adresa domnului Gheorghe Ciuhandu. 
Din păcate, actualul primar al Timişoarei se comportă pre-
cum un jupân, care atunci când este deranjat se foloseşte 
de instituţia pe care o conduce pentru a-i pune la punct pe 
cei care vor să informeze cetăţenii în legătură cu nere-
gulile din administraţie. Sigur că aţi deranjat publicând 
informaţii despre directorii favoriţi ai primarului care au 
abonament la DNA, iar pentru asta probabil că unii au 
considerat că trebuie să fiţi sancţionaţi”, a spus Vio Bota.

Societatea civilă ia atitudine, 
primarul se eschivează

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro 

În 6 decembrie, socie-
tatea civilă s-a autosesizat 
în privinţa acestui abuz 
şi, prin Grupul de Iniţiati-
vă în Promovarea Opiniei 
Publice-GIPRO a înaintat 
primarului Gheorghe Ciu-
handu o sesizare în care îşi 
exprimă “îngrijorarea faţă 
de exercitarea arbitrară a 
prerogativelor ce îi revin 
Comisiei de Ordine Publi-
că” şi subliniind că “avizul 
negativ acordat de Comisia 
de Ordine Publică nu are 
fundament legal întrucât 
acest for administrativ nu 
este îndreptăţit prin niciun 
act normativ în vigoare să 
decidă în vreun fel asupra 
distribuirii gratuite a unui 
ziar pe domeniul public al 
Municipiului Timişoara”. 
Mai mult, GIPRO  adresa 
primarului Gheorghe Ciu-
handu rugămintea de a 
lua măsurile care se impun 

pentru a preveni încălcarea 
Constituţiei prin îngrădirea 
dreptului la libera exprima-
re.

În 7 decembrie seară, 
Primarul îi trimite GIPRO 
un răspuns la solicitare în 
care, pentru prima oară, 
oficial, oferă justificări lega-
te de avizul negativ acordat 
cerererii Opinia Timişoarei 
din 2 decembrie. Potrivit 
răspunsului iscălit de Ghe-
orghe Ciuhandu, “la baza 

hotărârii Comisiei de Ordi-
ne Publică au stat următoa-
rele: luna decembrie este 
o lună în care atât Primă-
ria, cât şi Casa de Cultură 
a Municipiului Timişoara, 
precum şi alte organizaţii, 
pregătesc şi oferă timişore-
nilor spectacole, târguri şi 
evenimente specifice peri-
oadei, în diverse locaţii” şi 
că “locaţiile solicitate sunt 
cele mai aglomerate în 
această perioadă”.

Adrian Stoica, preşedintele GIPRO

Primăria Timişoara vrea să falimenTeze organizaţia Presei locale, din cauză  
că nu s-a PlăTiT chiria resTanTă PenTru un sPaţiu de câţiva meTri PăTraţi 

După criticile virulente 
ale jurnaliştilor la adresa 
unora dintre edilii din 
Primărie, aceştia din 
urmă au luat la răsfoit 
contractul de închiriere 
(nr. 1142/2000) şi şi-au 
dat seama că, mai mulţi 
ani, chiria încasată de la 
organizaţia profesională 
a jurnaliştilor nu a fost 
„umflată” cu indicii de 
inflaţie şi, mai mult, nu a 
fost recalculată în raport 

cu majorările susccesive 
ale chiriilor statuate de 
Consiliul Local. Astfel 
că, în toamna anului, 
pe rolul Judecătoriei 

Timişoara a fost depu-
să acţiunea civilă nr. 
7056/30/2009, prin 
care s-a cerut instanţei 
de judecată obligarea 
APT la plata unui debit 
restant de 11.059 de lei 
reprezentând diferenţa 
de chirie restantă (2635 
lei), majorări de întârzie-
re (8416 lei) şi penalităţi 
de întârziere (8,6 lei). 
Citiţi întreaga poveste pe 
www.opiniatimisoarei.ro.

află şi şeful Poliţiei Munici-
piului Timişoara, l-am sunat 
şi pe Sabin Bogoşel. 

Cipr ian 
Voin: “Am 
avut o ce-
rere la Co-
misia de 
Ordine Pu-
blică şi nu 
s-a aprobat, 
şi nimeni nu vrea să îmi 
spună de ce. 

Sabin Bogoşel:  Măi, 
sincer să fiu, ştiu că a fost 
asta cu Opinia Timişoarei, 
dar eu la chestii de genul 
acesta, chiar nu mă inte-
resează subiectul, cu flu-
turaşi şi ziare. Eu mă duc 
la comisia asta pentru ma-
nifestări pe domeniul pu-
blic. (…) Eu am ştiut că nu 
s-a aprobat, dar nu e trea-
ba mea. Eu am ridicat o 
astfel de problemă mai de-
mult, despre cei care vând 
în intersecţii. Mie nu mi 
se pare normal să se vân-
dă în intersecţii. Dar nu 

au aprobat ce am zis eu, 
şi de atunci nu m-am mai 
băgat. (…) Comisia asta e 
consultativă. Primarul de-
cide, primarul hotărăşte! 
Noi doar ne dăm cu păre-
rea acolo…

CV: Bun, şi despre cere-
rea noastră s-a discutat?

SB: Nu, nu s-a vorbit ni-
mic. Şi altădată, când au 
cerut alte ziare, le-au dat 
autorizaţie… Dar nu mă 
priveşte pe mine. Nu am eu 
treabă dacă cineva dă flu-
turaşi sau ziare în oraş…”

Pentru unii mumă,  
pentru alţii ciumă

La insistenţele noastre, 
după câteva ore, Violeta 
Mihalache, şefa Direcţiei 
Comunicare, ne-a primit în 
biroul ei de la Primărie şi 
ne-a spus: “Am cerut o mo-
tivare şi răspunsul a fost: 
«Acesta este răspunsul!». 
Comisia nu e obligată să 
ofere nicio explicaţie!” 
Am insistat din nou şi Vi-

oleta Mihalache a oferit o 
explicaţie cel puţin ciuda-
tă: “De obicei nu se acor-
dă  autorizaţii pentru dis-
tribuirea de ziare gratuite 
în oraş“. Am întrebat de 
ce totuşi alţii o pot face? 
Răspunsul a fost: “Este 
vorba de un contract mai 
vechi care, odată încheiat, 
nu se va mai prelungi”. 

Am încercat, apoi, să in-
trăm în audienţă şi la pri-
marul Gheorghe Ciuhandu 
care era în biroul lui de la 
Primărie, însă de la secre-
tariat ni s-a spus că progra-
mul dumnealui de vineri, 3 
decembrie, s-a încheiat la 
ora 14.00.

Trebuie menţionat că 
noi nu am cerut nimic ie-
şit din comun. În plus, trei 
săptămâni la rând am pri-
mit o astfel de autorizaţie 
şi am folosit-o atunci când 
le-am oferit timişorenilor 
câte un ziar şi o cafea într-o 
campanie de promovare în 
stradă.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Primarul răsPunde  
la adresă dar nu  
rezolvă siTuaţia

Conform răspunsului 
transmis de primar, 
ieri, solicitarea noas-
tră a primit un “aviz 
de suspendare”, cu 
menţiunea că va fi 
rediscutată în Comisie 
în momentul în care 
depuneţi următoarele 
completări: plan de 
situaţie pentru locaţiile 
solicitate cu marca-
rea clară a amplasa-
mentului solicitat, 
orele de desfăşurare a 
evenimentului, numă-
rul participanţilor la 
eveniment şi semnele 
de identificare ale 
acestora“.

Eugen Manole

După ce săptămâna trecu-
tă m-am înfoiat rău de tot 
împotriva veneticilor nea-
daptaţi, acum mi-am luat o 
palmă cu lopata – inima lui 
Stalin – pentru cunoscători.
Timişoreanul numărul 1 al 
urbei, cel mai timişorean 
dintre toţi timişorenii, din 
toate timpurile, omul care 
s-a aliat cu PD-ul – ca să 
treacă puntea - apoi cu 
PSD-ul şi se pregătesc PRM-
ul, Partida Rromilor şi, de 
ce nu, PP-ul lui Diaconescu, 
orice doar să-i rămâna lui 
oraşul, s-a hotarât el să-mi 
bage pumnul în gură...
Domnule primar, cu sau 
fără autorizaţia Ta, lumea 
ne citeşte, cu sau fără auto-
rizaţia Ta, locuitorii Timi-
şoarei vor înţelege regresul 
acestui oraş din ultimii ani 
şi mai ales, cine este “Gigi 
contra”, cu sau fără auto-
rizaţia Ta! Acum, mai mult 
ca oricând, sunt hotărât să 
atrag atenţia asupra “opor-
tunităţilor investiţionale” 
ratate voit sau nu, şi nu în 
ultimul rând, cu sau fără 
autorizaţia Ta, acest ziar va 
creşte mai mult decât ţi-ai 
putea imagina...
Nea Gigi, nu suporţi criti-
ca? Nea Gigi, ai tulburări 
emoţionale? Nea Gigi, crezi 
că poţi să faci ce vrei? Nea 
Gigi, chiar eşti născut în 
Timişoara?
Mi-aş fi dorit să scriu doar 
despre lucruri general 
valabile, dar când încerci 
să-mi bagi pumnul în gură, 
va trebui să suporţi conse-
cinţele.
Nea Gigi, am o veste 
proastă pentru tine, n-am 
proprietăţi şi nici autoturis-
me – ca să mă poţi “arde” 
la impozitare, n-am amenzi 
sau taxe de plătit, te vei 
lupta cu o nălucă!
Nu vreau sa fiu înţeles 
greşit, eu nu te ameninţ, eu 
îţi promit!
Vin cu o completare la pro-
punerea distinsului domn 
Gârboni... Ar trebui să 
montăm bannere şi pan-
carte la intrările în oraş cu 
următorul slogan:
Acesta este oraşul lui 
Ciuhandu şi cu litere mici, 
mici…. unde s-a născut şi 
Tarzan!

Aşa “nea Gigi”,  
bagă-mi 
pumnu’n gură!

Manole Zice...
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Sergiu miaT
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro

Concursul organizat de 
Primăria Timişoara pentru 
ocuparea funcţiilor de ma-
nageri în spitalele aflate în 
subordinea administraţiei 
municipale, s-a desfăşurat cu 
încălcarea propriilor reguli 
impuse public de primarul 
Gheorghe Ciuhandu. Acesta 
spunea că municipalitatea 
este interesată să aibe mana-
geri profesionişti la conduce-
rea spitalelor pe care le finan-
ţează din banii comunităţii şi 
nu manageri de partid, aşa 
cum ar fi fost pînă acum. 

De la Ciuhandu citire
„Pe lângă descentralizare, 

este necesară şi depolitizarea 
actului medical. Pentru evita-
rea oricăror discuţii şi pentru 
a da dovadă de responsabili-
tate şi din dorinţa reformării 
serviciilor medicale din Timi-
şoara, îi rog public pe cei care 
se vor înscrie la concursul 
pentru funcţia de manager 
al spitalelor timişorene, să 
renunţe la calitatea de mem-
bru de partid, îndiferent din 
ce partid politic ar face par-
te”, declara teatral, primarul 
Ciuhandu cu puţine zile îna-
inte de data depunerii dosa-
relor de concurs. Era deci, de 
aşteptat, ca desfăşurarea con-
cursului să fie pusă numai 
sub semnul competenţei pro-
fesionale şi nu a aranjamen-

telor de partid. În mediile 
medicale se ştia, însă, foarte 
clar că funcţiile de manager 
vor fi obţinute, după desfăşu-
rarea unui concurs evident, 
de apropiaţii politic al noului 
finanţator al spitalelor. Cu 
alte cuvinte, de partidele ce 
compun majoritatea în Con-
siliul Local Timişoara, adică 
PNŢ-CD, PSD şi PNL. 

Pentru concurs, care con-
sta din trei probe şi anume 
prezentarea unui proiect de 
management, o probă scrisă 
şi un interviu, s-au calificat 
cinci candidaţi. Cîte unul pen-
tru Spitalul Clinic Municipal 
de Urgenţă, Spitalul de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziolo-
gie şi Maternitatea Odobescu, 
dar şi doi candidaţi pentru 
Spitalul de Copii „Louis Ţur-
canu”. Deşi au trecut cu brio 
de proba proiectului de ma-

nagement, Dan Maliţa, Dan 
Păscuţ şi Dorin Vancea nu au 
mai continuat concursul. Cei 
trei au girat funcţia de ma-
nager la spitalele: Municipal, 
Boli Infecţioase şi la Odobes-
cu, pînă la numirea noilor 
directori şi toţi sunt membri 
PDL. În concurs au rămas ast-
fel Octavian Mazilu – susţinut 
de PSD, la Municipal, Maria 
Cerbu – susţinută de PNŢ-CD, 
la Boli Infecţioase, Mihai Bă-
cilă – susţinut de PNŢ-CD, la 
Odobescu, iar pentru Spitalul 
de Copii au rămas în cursă Mi-
hai Gafencu şi Ovidiu Adam, 
ambii cu susţinere din partea 
PNL Timiş. 

Numai ai lor  
sunt cei mai buni

Aceştia din urmă s-au 
şi făcut de râs, pentru că 
au luat la proba scrisă 5,12 

Gafencu şi 4,92 Adam şi 
au părăsit concursul. Toţi 
ceilalţi concurenţi rămaşi 
în cursă au obţinut note 
peste baremul minim şi, 
în final, au trecut cu brio 
şi de interviu. Notele obţi-
nute, cuprinse între 9,03 
şi 9,27, ar trebui să ne 
conducă la concluzia că 
noii manageri desemnaţi 
prin concurs sunt „mana-
geri-beton”. Adică doar cei 
susţinuţi de alianţa locală 
PNŢ-PSD-PNL, sunt de în-
credere şi nici vorbă să fie 
susţinuţi politic, aşa cum 
ştiu mai toţi subalternii 
din spitale ai noilor ma-
nageri. Pentru ei nu a fost 
vorba de a renunţa public 
la orice aparteneţă politi-
că, doar că au vrut să con-
cureze singuri şi, evident, 
să şi câştige.

Pe banii noştri,  
noi poruncim

După desfăşurarea con-
cursului au existat vorbe 
cum că cei care au câştigat 
ar fi ştiut subiectele di-
nainte, altfel nu se explică 
diferenţa foarte mare de 
puncte. Nu credem însă în 
astfel de scenarii, mai ales 
după declaraţia secretarului 
Primăriei Timişoara, Ioan 
Cojocari. El a răspuns celor 
care au contestat  concur-
sul, despre care spun că s-a 
desfăşurat fără respectarea 
legislaţiei în vigoare. Docto-
rul Maliţa, manager interi-
mar la Spitalul Municipal a 
depus o astfel de contestaţie 
la Prefectura Timiş, în care 
precizează că desfăşurarea 
concursului nu a fost confor-
mă cu normele Ministerului 
Sănătăţii, pentru astfel de 
situaţii. „Nu-i atributul Insti-
tuţiei Prefectului să cenzure-
ze un concurs organizat de 
o autoritate locală. Noi am 
preluat cele patru spitale 
în administrare şi finanţare 
şi nu suntem subordonaţi 
Ministerului Sănătăţii, atâta 
timp cât banii vin de la pri-
mărie (adică din buzunarele 
timişorenilor)”, spune secre-
tarul Cojocari, care susţine 
că totul s-a desfăşurat per-
fect legal. Cât despre depo-
litizarea din conducerea ma-
rilor spitale din Timişoara, 
primarul Ciuhandu n-a fost 
dispus la vorbă.

aNCheTăaCTualiTaTe

gHeorgHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Unul dintre cei mai im-
portanţi jucători de pe piaţa 
agricolă din judeţul Timiş, 
SC „Fangmeier Agro-Impex” 
SRL, se află în centrul unui 
scandal de proporţii, care a 
ajuns şi pe rolul instanţelor 
de judecată, după ce propri-
etarul unui teren arabil situ-
at în extravilanul localităţii 
Checea a acuzat conducerea 
firmei cu acţionariat german 
că a intrat abuziv pe terenul 
său şi refuză să-l elibereze. 
Mai mult, în ciuda opoziţi-
ei făţişe a proprietarului de 
drept, în ultimii patru ani 
terenul a fost cultivat cu di-
ferite culturi, iar agricultorii 
germani au şi încasat subven-
ţii europene de la APIA Timiş 
pentru o parcelă care nu le 
aparţine. Proprietarul terenul 
de la Checea pune arogan-
ţa agrară a reprezentanţilor 
„Fangmeier” Gmbh pe seama 
faptului că, în perioada 1991 
- 2000, directorul general al 
societăţii care lucrează în Ti-
miş aproape 5000 de hectare 
de teren a fost nimeni altul 
decât fostul ministru al Agri-
culturii, Ilie Sârbu, liderul 
social-democraţilor din zonă.  

“inginerul trimis de mine 
în teren a fost ameninţat 
că va fi desfiinţat!”

În luna februarie 2006, 
Nicolae Ştefan, din Timişoa-
ra, a cumpărat 15.100 metri 
pătraţi de teren agricol în 
extravilanul localităţii Che-
cea. Conform contractului de 
vânzare-cumpărare nr. 592 
autentificat de notarul Ghe-
orghe Topală, preţul declarat 
al tranzacţiei a fost de 3.455 
de lei, iar parcela 27 din sola 
A8 a fost vândută „liberă de 
sarcini şi cu orice evicţiune 
totală sau parţială”. Spre sur-
prinderea cumpărătorului, 
când s-a deplasat la faţa lo-
cului să-şi identifice şi îngră-

dească proprietatea, a consta-
tat că terenul este cultivat cu 
rapiţă. S-a interesat în comu-
nă cine lucrează pământul în 
acea zonă şi astfel a ajuns la 
SC „Fangmeier Agro-Impex” 
SRL. „După aproape trei ani 
de la momentul tranzacţiei, 
răstimp în care am umblat 
după titlul de proprietate, 
le-am comunicat celor ce lu-
crau clandestin acea parcelă 
că am cumpărat terenul şi că 
trebuie să-l elibereze. În locul 
unei atitudini conciliante, re-
prezentanţii firmei germane 
au trecut la ameninţări. Ingi-
nerul trimis de mine pentru 
rezolvarea aceastei probleme 
a fost sfătuit să stea în banca 
sa, să nu se bage, că altfel va 
fi desfiinţat. Nu mi-a venit 
să cred când mi-a spus! Am 
sunat la firmă, le-am spus că 
este terenul meu, că intenţi-
onat nu am cultivat nimic o 
perioadă pentru că voiam ca 
pământul să se însănătoşeas-
că de la chimicale, să încep 
o cultură de cartofi bio. Nu 
am găsit nici o înţelegere! O 
doamnă manager de acolo 
mi-a răspuns foarte agresiv 
şi mi-a recomandat să vin cu 
actele prin care să dovedesc 

că e terenul meu, iar până 
atunci să nu încerc să le tul-
bur folosinţa”, ne-a relatat 
Nicolae Ştefan. În tentativa 
de a afla cine a încasat sub-
venţiile europene pe terenul 
său, proprietarul terenului 
s-a adresat APIA Timiş. „Am 
cerut să mi se spună dacă s-au 
încasat subvenţii pentru acel 
teren. Directorul instituţiei 
mi-a spus că nu-mi poate ofe-

ri astfel de informaţii, că sunt 
confidenţiale, şi că doar în ca-
zul unui proces, dacă le cere 
instanţa de judecată, le poate 
dezvălui. Deci, eu sunt pro-
prietarul de drept al terenul 
şi nu am dreptul să ştiu cine 
l-a declarat în fals la APIA şi ia 
subvenţiile cuvenite agricul-
torilor!”, mai spune Ştefan. În 
urma refuzului „Fangmeier” 
de a-i preda terenul, Nicolae 
Ştefan s-a adresat instanţei de 
judecată, solicitând obligarea 
întreprinzătorului german 
la predarea celor 15.000 de 
metri pătraţi de teren agricol, 
plata unei arende pentru pro-
dusele recoltate de pe acea 
suprafaţă în ultimii patru ani 
şi restituirea subvenţiilor eu-
ropene încasate în locul pro-
prietarului.

„aştept să vină domnul 
Fangmeier din  
Germania pentru a  
rezolva problema!”

Convins că noul proprie-
tar al terenului de la Checea 
preferă scandalul în locul 
unei rezolvări amiabile a pro-
blemei, managerul SC „Fang-
meier Agro-Impex” SRL, Sofia 
Mihailovici, fosta contabilă a 

firmei în perioada directo-
ratului lui Ilie Sârbu, spune 
că încă nu a fost înştiinţată 
printr-o hârtie că acel teren 
ar aparţine altcuiva. „Noi lu-
crăm acel teren de aproape 
20 de ani, pentru că face par-
te dintr-o solă mai mare luată 
în arendă de la proprietari. 
Acuma ne-a sunat un bărbat, 
care ne-a somat să eliberăm 
parcela de 15.000 de metri 

pătraţi, pentru că-i aparţine. 
Nu ne-a prezentat nici un act 
din care să reiasă acest lucru. 
Noi lucrăm peste 4.500 de 
hectare de teren în Timiş, vă 
daţi seama că nu putem veri-
fica metru cu metru dacă cei 
care ni l-au dat în arendă sunt 
adevăraţii posesori sau nu. 
În cazul în care, într-adevăr, 
domnul care ne-a reclamat 
peste tot este noul proprietar 
al terenului, vom găsi o solu-
ţie de comun acord. Aştept să 
vină domnul Fangmeier din 
Germania, să-i expun această 
problemă, iar dânsul sigur va 
găsi o cale de împăcare. Sau 
o să plătim arenda, sau o să 
oferim un teren la schimb, în 
cazul în care parcela reclama-
tă se află la mijlocul unei sole 
mai mari. Nimeni nu a intrat 
abuziv pe proprietatea altuia, 
este vorba doar despre o ne-
înţelegere între cei care au 
avut, succesiv, acea suprafaţă 
de teren în proprietate”, ne-a 
declarat Sofia Mihailovici. 
Cât despre încasarea sub-
venţiilor europene plătite de 
APIA pentru acel teren, banii 
se cuvin celui care lucrează 
pământul, nu, neapărat, pro-
prietarului tabular...

PUBLICITATEPUBLICITATE

Un fermier din Timişoara acuză firma 
germană “Fangmeier” că i-a confiscat 
abuziv 1,5 hectare de teren agricol

Nicolae ştefan se judecă cu SC „Fangmeier agro-impex” Srl pentru un teren de 15.000 de metri pătraţi extrasul de carte funciară arată că soţii ştefan sunt proprietari

Nicolae Ştefan s-a 
adresat instanţei 
de judecată, so-
licitând obligarea 
întreprinzătorului 
german la predarea 
celor 15.000 de metri 
pătraţi de teren agri-
col, plata unei arende 
pentru produsele 
recoltate de pe acea 
suprafaţă în ultimii 
patru ani şi restitu-
irea subvenţiilor 
europene încasate în 
locul proprietarului.

„Concurs de operetă” pentru funcţia 
de manager la spitalele din Timişoara

În mediile medicale se ştia că funcţiile de manager vor fi obţinute, după desfăşurarea unui 
concurs evident, de apropiaţii politici ai noului finanţator al spitalelor

Brăduţii de Crăciun aduşi din Danemarca au apărut în pieţe!
caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Mici sau mari, dar bogaţi 
şi frumoşi nevoie mare! Pri-
mii brazi au apărut în pie-
ţe şi sunt aduşi tocmai din 
nordul Europei, din Dane-
marca. Cei româneşti vin 
puţin mai târziu. În Piaţa 
700, câteva sute de brăduţi, 
gata ambalaţi, îşi aşteptau 
cumpărătorii. Aceştia nici 
n-au întârziat să apară, se 
laudă vânzătorii, care spun 

că, în primele ore de la so-
sirea în piaţă, au şi reuşit să 
vândă câteva bucăţi. Preţu-
rile pornesc de la 80 de lei, 
cel mai ieftin, şi merg până 
la 400 de lei, negociabil ce-i 
drept, cel mai s cump. Până 
în 24 decembrie, ultima zi 
în care se vor comerciali-
za brăduţii, preţurile vor 
scădea cred timişorenii 
care au admirat deja im-
porturile din Scandinavia.  
Comercianţii spun că nu 
întâmplător primii brazi 
aduşi la piaţă sunt tocmai 

din Danemarca. “Ne e mai 
uşor să aducem din Dane-
marca decât din România, 
pentru că birocraţia şi pre-
ţurile sunt mai mici decât 
în ţara noastră. În plus, 
cei din Danemarca ţin mai 
mult şi pot fi aduşi mai re-
pede. Cei de România vor 
veni în piaţă după 12-13 
decembrie”, ne-a declarat 
Sebastian Bulbuc, vânză-
tor de brăduţi în Piaţa 700.  
Pentru timişorenii ecolo-
gişti care nu vor brazi tăiaţi 
din pădure, există şi vari-

anta la ghiveci. Pe acesta îl 
pod împodobi uşor, îl pot 
pune oriunde în casă, iar 
la primăvară îl pot plan-
ta în grădină. Preţurile la 
brăduţii de ghiveci, care 
nu depăşesc de regulă o ju-
mătate de metru înălţime, 
pornesc de la 25 de lei bu-
cată şi merg până la 220 de 
lei. “Timişorenii cumpără, 
însă cei mai mulţi vin doar 
şi întreabă. Anul acesta se 
caută brazi mari, bogaţi şi 
ieftini”, este de părere un 
alt comerciant. Majorita-

tea timişorenilor care au 
treabă prin piaţă se apro-
pie curioşi să vadă brazii, 
îi admiră, întreabă de preţ, 
analizează oferta şi spun 
că aşteaptă perioadă de di-
naintea sărbătorilor când 
speră ca preţurile să mai 
scadă. Dacă totuşi nu aveţi 
bani, dar vreţi ca în casă să 
miroase a sărbătoare, aveţi 
o altă variantă: creanga 
de brad care nu costă mai 
mult de 15 lei. Piaţa 700 e 
plină de crenguţe care-şi aş-
teaptă clienţii. 

Din nou în decembrie, din nou la 
vreme de bilanţ. Cu ce se încheie anul? 
Ce drum am parcurs, de la re-numero-
tarea anilor după „marea schimbare” 
din 1989? Francezii, cu două secole în 
urmă, redenumiseră lunile anului, ca 
să marcheze intrarea într-o altă epocă. 
Noi n-am mers atât de departe. Dar cei 
mai mulţi dintre noi ne judecăm viaţa 
în cele două mari secţiuni: înainte şi 
după 1989. Ce-a fost înainte, Dum-
nezeu cu mila. Într-un sistem închis, 
hiper-centralizat, controlat, dreptul de 
iniţiativă şi posibilitatea de a schimba  
ceva erau foarte aproape de zero. În 
decembrie 1989 noi, timişorenii, am 
spus că vrem o altă legătură cu statul, 
cu autorităţile, cu tot ceea ce ne încon-
joară. Că suntem gata să ne asumăm 
responsabilitatea unei alte lumi. Că am 
merge chiar pe drumul riscant al expe-
rimentului, ca să testăm, în avangardă, 
modele economice, sociale, politice noi. 
Cu orice risc. Dar şi cu şansa de a ajun-
ge la succes, la satisfacţie, la bunăs-
tare mai repede decât cei obişnuiţi cu 
prudenţa, cu chibzuinţa, cu resemnarea 
mioritică. N-a existat voinţă politică şi 
curaj în sfera politico-administrativă 
centrală pentru asemenea experimen-
te. Descentralizarea s-a făcut cu frâna 
trasă, cu atâtea piedici şi condiţionări, 
încât efectele benefice posibile au 
fost aproape anulate. În acelaşi timp, 
insatisfacţia populară, privind prestaţia 
politicii pluripartite a crescut exponen-
ţial. Partidele anului 1990 n-au avut 
doctrină, n-au avut structurare firească 
şi n-au avut (pentru că nici nu aveau de 
unde să aibă) o întemeiere pe grupuri 
de interese clare. „Ciupercăria de 
partide” a mai fost rărită, cumva, prin 
introducerea pragului electoral, care să 
nu mai permită ca la nivel central, cel 
puţin, să asistăm la zbaterea câte unui 
… liber-schimbist, spre pildă, care să 
facă imposibile marile direcţii politice 
în alegerea soluţiilor pentru ţară. Am 
asistat apoi la alte încercări de a „face 
curăţenie” în lumea politică, tot prin 
schimbarea regulilor electorale: votul 
pe liste, în care asociaţiile civice s-au 
alăturat partidelor pentru a le arăta ca-
lea cea dreaptă. Rezultatele n-au fost, 
nici pe de parte, mulţumitoare. Însă cea 
mai puternică iniţiativă în domeniul 
politic, venită dinspre societatea civilă 
a vizat votul uninominal. Suntem la 
jumătatea mandatului „uninominali-
lor”. Este Parlamentul mai coerent, mai 
puternic, mai curat? S-a stopat, cumva, 
migraţia politică? Avem legi mai bune, 
responsabilitate sporită, echilibru între 
puterile statului mai bine asigurat? Cu 
umilinţă, societatea civilă trebuie să 
recunoască eşecul: soluţia propusă n-a 
dat rezultatele promise. Ceea ce, în de-
cembrie, ne ridică alte întrebări: unde 
să mai căutăm energie, idei şi formule 
pentru ca speranţele din 1989 să nu fie, 
definitiv, irosite?

Eşecul  
soluţiei civice

Mariana Cernicova

„Nimeni nu a intrat 
abuziv pe proprieta-
tea altuia, este vorba 
doar despre o neînţe-
legere între cei care 
au avut, succesiv, acea 
suprafaţă de teren.“

 Sofia mihailovici
fostă contabilă  

SC „Fangmeier Agro-Impex” SRL
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Dacă starea meteo ţine 
cu membrii “Comunităţii 
Motocicliştilor din România 
- Choppers, Moş Crăciun va 
veni în satele din împrejuri-
mile Timişoarei pe două roţi. 
Cum ne-au obişnuit deja, 
motociliştii timişoreni com-
bină plimbările cu acţiunile 
caritabile. Pentru că la moto-
ciclete nu există o alternativă 
pentru iarnă, traseele şi acti-
vităţile se vor desfăşura atâta 
timp cât nu va fi gheaţă. Pen-
tru următoarea perioadă, ac-
tivităţile umanitare vor lua 
locul plimbărilor. ”Pentru că 
ne place să îmbinăm excursi-
ile cu distracţia şi cu spiritul 
caritabil, primul drum va fi 
către Buziaş, la centrul Han-
sel şi Gretel, unde micuţii 
ne aşteaptă cu un spectacol 
de Craciun, iar următorul va 
fi campania ”Mos Crăciun 
- Motociclist”, care o va lua 
razna pe sate şi va împărţi 
cadouri copiilor pe care îi va 
întâlni în drumul lui”, spune 
Sorin Stanca, reprezentat al 
Comunităţii Motociliştilor 
din România.

Lumea restrânsă a moto-
ciliştilor este criticată sau 
invidiată, dar indiferentă 
nimănui. Sorin Stanca mai 
spune: ”De fiecare dată când 
un grup de centauri moderni 
străbate şoselele, toată lu-
mea întoarce capul, nimeni 
nu rămâne indiferent. Pen-

tru mine, cea mai mare bu-
curie este atunci când un co-
pil de pe marginea drumului 
ne salută şi vezi în ochii lui 
bucuria şi dorinţa de a fi cu 
noi, atunci când va creşte”.

Pe lângă acţiunile umani-
tare regulate şi plimbările în 
grup, breasla restrânsă din 
Timişoara îşi petrece timpul 
în locuri special concepu-
te intereselor lor comune. 
Toate cluburile poartă un 
blazon şi sunt formate ex-
clusiv din bărbaţi, dar asta 
nu-i face pe pasionaţii de li-
bertate să uite de doamnele 
de acasă. Uniţi din natură, 
organizează nenumărate 
activităţi de caritate şi plim-
bări, participă la festivaluri 

şi întâlniri. ”Ne place să 
umblăm în grup cu motoa-
rele, să mergem la cafenele 
sau baruri cu specific moto, 
să participăm la festivaluri 
moto, toată lumea noastră 

se învârte în jurul motoci-
cletelor”, mai adaugă Sorin 
Stanca. 

Pentru unii pasiune, pen-
tru alţii stil de viaţă, viaţa 
pe două roţi are şi o istorie, 
”Ne place să credem că sun-
tem urmaşii ordinelor cava-
lereşti din Evul Mediu. Până 
şi salutul nostru vine din 
obiceiurile acelor vremuri. 
Atunci când doi cavaleri se 
întâlneau pe drum, îşi ridi-
cau viziera de la cască pentru 
a se recunoaşte între ei. Sti-
lul cavaleresc se păstrează şi 
astăzi, când noi, prin diferite 
acţiuni îi ajutăm pe cei nevo-
iaşi, pe copii fără familie sau 
pe fraţii noştrii motociclişti”, 
mai povesteşte Sorin Stanca.

gHeorgHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Proprietarii de aparta-
mente şi case din Timişoara 
care încă nu şi-au încheiat 
o asigurare obligatorie a 
locuinţei riscă să plătească 
amenzi cuprinse între 100 
şi 500 de lei, dacă până în 
data de 15 ianuarie 2011 nu 
vor intra în legalitate. Preţul 
unei poliţe de asigurare obli-
gatorie a locuinţei este de 10 
euro pe an, dacă imobilul 
este construit din cărămi-
dă nearsă sau din chirpici, 
şi de 20 de euro anual dacă 
imobilul are o structură de 
rezistenţă de beton armat 
sau lemn. Valoarea asigura-
tă, suma de bani primită ca 
despăgubire de la asigura-
tor, este de 10.000, respectiv 
20.000 de euro. 

Asigurarea obligatorie a 
locuinţei oferă protecţie în 
caz de inundaţii, alunecări 
de teren şi cutremure. Legea 
nr. 260 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor a 
fost adoptată în 2008, însă 
aplicarea ei a fost întârziată 
de crearea bazei de date cu 
locuinţele din România şi 
stabilirea regulilor contrac-
tului de reasigurare, fără de 
care nu se pot vinde poliţele, 
astfel că prima poliţă a fost 
emisă în data de 15 iulie 
2010. De la această dată, toţi 
proprietarii celor opt milioa-
ne de locuinţe din România 
au un termen de şase luni 
pentru a intra în legalitate, 
în caz contrar urmând să fie 
amendaţi de primării.

Doar 1,5% dintre români 
şi-au asigurat casa

Asigurările obligatorii 
pot fi cumpărate de la com-
paniile de asigurări care au 
semnat actele de constitu-

ire a Pool-ului de Asigura-
re Împotriva Dezastrelor 
(PAID), respectiv Astra, 
Uniqa, Platinum România, 
Groupama Asigurări, ABC 
Asigurări, Ardaf, Carpatica 
Asig, Certasig, City Insuran-
ce, Credit Europe Asigurări, 
Euroins (fostă Asitrans), Ge-
nerali şi Grawe România. 
Cele mai mari companii 
de asigurări din România, 
printre care se numără 
Allianz Ţiriac, Omniasig, 
Asirom sau BCR Asigurări, 
nu s-au implicat în această 
campanie din cauza riscuri-
lor neprofitabile ce trebuie 
asumate de instituţia ban-
cară. În ciuda campaniilor 

de presă prin intermediul 
cărora românii au fost în-
demnaţi să-şi asigure locu-
inţa, până în prezent doar 
circa 50.000 de români şi-au 
cumpărat o poliţă de asigu-
rare, ceea ce, în procente, 
înseamnă puţin peste 1,5% 
din numărul total al pro-
prietarilor de case şi apar-
tamente. “Cred că sistemul 
a fost astfel gândit, încât 
să funcţioneze mai mult 
din amenzi şi nu din plata 
efectivă a poliţelor de asigu-
rare. Gândiţi-vă că, dacă toţi 
cei opt milioane de români 
şi-ar încheia o poliţă de 
asigurare obligatorie, s-ar 
aduna undeva pe la 130 de 

milioane de euro, ceea ce 
ar permite despăgubirea la 
nivel maxim a doar 6.500 
de proprietari. Ce se întâm-
plă dacă vin inundaţii, ca şi 
cele din urmă cu câţiva ani, 
când au fost distruse mii 
şi mii de gospodării? Cred 
că aici avem şi explicaţia 
faptului că băncile mari au 
refuzat să intre în afacerea 
poliţelor obligatorii de asi-
gurare”, a calculat avocatul 
Marian Ardelean, din Baro-
ul Timiş, care a apărut în 
mai multe procese cu asigu-
ratorii din România. 

În viziunea sa, asigurări-
le obligatorii ar trebui intro-
duse în impozit şi percepute 
direct de stat, ca şi ADAS-ul 
din vremea lui Ceauşescu.
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Pentru că la moto-
ciclete nu există, 
o alternativă 
pentru iarnă 
în următoarea 
perioadă, 
activităţile umani-
tare vor lua locul 
plimbărilor.

Povestea  
neterminată  
a unei parcări

Radu Nicosevici

Se făcea că într-un cartier bine 
cunoscut al Timişoarei, pe lângă 
un parc destinat copiilor, să fie 
alocat un spaţiu public pentru o 
parcare utilizată de adulţi. Aceste 
servicii publice, dezvoltate pentru 
confortul populaţiei şi petrecerea 
timpului liber, au fost moştenite 
de riverani din vremuri pe care 
vrem cu tot dinadinsul să le ui-
tăm. Veselia şi zâmbetele copiilor, 
dezbaterile aprinse pe marginea 
unei table de şah a pensionarilor, 
prieteniile dintre mămici, înche-
gate prin schimbul de reţete sau 
împletirea unor mânecuţe sunt 
dovezi certe de mulţumire pentru 
grija permanentă a administra-
ţiei locale pentru modernizarea 
parcului. În plus, pentru securi-
tatea lor, poliţia comunitară şi-a 
delegat permanent profesionişti 
echipaţi, care să apere si să 
păstreze buna dispoziţie a zonei. 
Dar, în timp ce parcul înflorea, 
parcarea se degrada… Conci-
tadinii încercau să se înţeleagă 
asupra locurilor de parcare şi aşa 
subdimensionate pentru vremu-
rile pe care le trăim. Din proprie 
iniţiativa sau la sesizări multiple, 
avem norocul să intrăm în lucrări 
de modernizare şi cu parcarea. 
Am fost surprinşi. Dacă în prima 
clipă ne-am bucurat de “mana 
cerească”, pe zi ce trecea am 
constatat că locurile de parcare 
se împuţinau şi tronsoanele de 
gestionare a traficului (cum spun 
experţii comunitari) se multipli-
cau. La presiuni multiple ale cetă-
ţenilor asupra lucrătorilor, despre 
finalitatea demersului, aceştia 
aveau un singur răspuns: ” Aşa 
ne-a spus Primăria, întrebaţi-i pe 
ei… Pe ei cine?... Nu ştim...”
Ce am obţinut la final? O parcare 
asfaltată proaspăt, pentru taxi-
metre (extrem de multe pentru 
zonă), pentru riverani (reduse cu 
40%), culoare alambicate pentru 
biciclişti şi spaţii de gestionare 
a traficului cât o sală de bal, cu 
restricţii punitive de interferen-
ţă, monitorizate cu stricteţe de 
specialiştii comunitari. Din avion, 
pare un desen frumos, finalizat 
de un student la arhitectură 
urbană, fără ca sa îi fi trecut 
prin minte verificarea utilităţii 
acestuia în contextul dat. Dacă i 
s-ar transmite primarului deza-
magirea localnicilor, desigur, aşa 
cum îl cunoaştem, s-ar supăra 
şi ar spune public: “Dom’le... 
Eu am alocat resurse şi le-am 
modernizat parcarea şi ei, iată, 
tot nemulţumiţi sunt...” Aşa ar 
apărea la prima vedere… Dar am 
putea intra şi în cealaltă poves-
te… Nu ar fi fost mai bine să nu 
fi fost surprinşi de soluţie? Să o 
fi discutat? Să fi avut măcar un 
panou cu desenul science fiction 
al studentului inteligent? Care 
poate a luat şi un premiu pentru 
ideea sa urbană… Şi toate aces-
tea pentru comfortul nostru… 
Nerecunoscători ce suntem...

PULS ECONOMIC PULS ECONOMIC PULS ECONOMIC

Şomaj

Datele furnizate de Agenţia 
Judeţeană pentru Ocupa-
rea Forţei de Muncă arată 
că numărul şomerilor a fost 
în scădere în luna noiem-
brie, faţă de lunile septem-
brie şi octombrie. Rata 
şomajului în Timiş a scăzut 
sub 4%, fiind înregistraţi 
13.172 de oameni fără loc 
de munca, adică 3,96% din 
populaţia cu drept de mun-
că. În luna octombrie, rata 
şomajului a fost de 4,17%, 

iar în septembrie se înregis-
trau 4,27 procente. În Timiş, 
cei mai mulţi şomeri au vâr-
sta cuprinsă între 40 şi 49 
de ani (26,84%), respectiv 
30-39 de ani (22,14%).

E-RoviniEta

Compania Naţională Poşta 
Română a extins activita-
tea de încasare a tarifului 
de utilizare şi emitere a 
rovinietelor electronice 
printr-o nouă procedu-
ră, numită E-Rovinieta. 

Aceasta va fi disponibilă în 
8 oficii postale nr.1 din ţară, 
printre care şi în Timişoara. 
Noul serviciu se adresează 
clienţilor persoane fizice 
sau juridice, în special 
posesori de parcuri auto 
mari, care pot solicita achi-
tarea tarifului de utilizare 
pentru un număr mai mare 
de autovehicule pentru 
care se doreşte rovinieta 
electronică, însă numărul 
maxim permis pentru 
această aplicaţie este de 
100 de roviniete.

Auto & Turism
Moş Crăciun vine 
pe motocicletă...

Proprietarii riscă amenzi 
dacă nu-şi încheie asigurări 
obligatorii pentru locuinţe

prezentare

Volvo S60 ”Sculptat pen-
tru a te mişca”, este cel mai 
sportiv şi mai dinamic mo-
del de până acum. Include 
toate soluţiile inteligente 
care contribuie la o expe-
rienţă de condus deosebită 
faţă de orice alt model. În 
echiparea standard este do-
tat cu un nou sistem mul-
timedia Driver Multime-
dia Interface, cu un ecran 
central color de 5 inch şi 
cu o grafică modernă de 
rezoluţie înaltă. Odată cu 
achiziţionarea unui sistem 
audio superior, display-ul 
creşte la un diametru de 
7 inch, dimensiune care 
permite si achiziţionarea 
sistemului de navigaţie. 
Tot în echiparea standard 
intră şi sistemul “City Sa-
fety”, sistem de evitare a 
coliziunilor la viteze mici, 
similar celui oferit pe mo-
delul XC60.  Acesta poate 
detecta un obstacol (nu per-
soane) aflat sau nu în miş-
care şi poate frâna automat 

cât de mult posibil, de la 
maxim 30 km/h, pentru a 
minimaliza sau chiar evita 
un posibil accident. Dacă 
“City Safety” nu vă satisfa-
ce, puteţi alege extraopţiu-
nea “Pedestrian Detection”. 
Acesta este un sistem care 
utilizează un senzor radar 
care împreună cu o cameră 
montată în partea superioa-
ră a parbrizului detectează 
şi memorează poziţia pie-
tonilor aflaţi în vecinătatea 
maşinii. În situaţia în care 
coliziunea este considera-
tă iminentă, sistemul frâ-
nează automat. Pedestrian 
Detection este ofertat opţi-
onal împreună cu sistemul 
de avertizare a coliziunilor 
Collision Warning şi pilotul 
automat adaptiv. 

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

Cel mai sportiv şi mai dinamic 
Volvo de până acum

sejur inedit. Fascinaţia  
mării te cheamă şi iarna!

schiatul,  
o pasiune  
de iarnă,  
care se  
pregăteşte cu  
minuţiozitate   
       pagina 8-9

Prima poliţă a fost emisă în data de 
15 iulie 2010. De la această dată, toţi 
proprietarii celor opt milioane de 
locuinţe din România au un ter-
men de şase luni pentru a intra în 
legalitate, în caz contrar urmând să 
fie amendaţi de primării.

pagina 10

PUBLICITATE

„Nu am cum  
să dau amenzi!”

Normele de aplicare ale 
legii asigurării obligatorii 
a locuinţelor sunt încă 
neclare, din moment ce 
reprezentanţii fiscali ai 
primăriilor încă nu au 
fost înştiinţaţi că, din 15 
ianuarie 2011, vor fi nevoiţi 
să-i amendeze pe toţi cei 
care nu şi-au asigurat 
casa. „Dacă societăţile de 
asigurari încheie poliţele, 
cum să verific eu dacă 
cineva şi-a asigurat casa 
sau nu? Eu nu am cum să 
le dau amenzi pentru că 
nu am cum să-i verific! 
Oricum, eu nu ştiu despre 
o astfel de prevedere 
legală”, ne-a declarat 
Adrian Bodo, directorul 
Direcţiei Fiscale din cadrul 
Primăriei Timişoara. 
Conform art. 35 din Legea 
260/2008, nerespectarea 
de către persoanele fizice 
sau juridice a obligaţiei de 
asigurare a locuinţelor se 
sancţionează cu amendă 
de la 100 la 500 de lei. 
„Constatarea contravenţi-
ilor şi aplicarea sancţiuni-
lor se fac de către primari 
şi de către persoanele 
împuternicite în acest 
scop de aceştia”, se mai 
stipulează în acelaşi arti-
col de lege.
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Indiferent dacă sunteţi un 
schior profesionist, amator 
sau începător, în momentul 
în care vă hotărâţi să achizi-
ţionaţi un echipament, tre-
buie să vă informaţi înainte 
despre scopul, funcţionalita-
tea şi întreţinerea acestuia. 
Specialiştii exclud din start 
varianta second hand, cu 
excepţia articolelor pentru 
copii. “Pentru copii se mai 

închid ochii la un costum se-
cond hand pentru că ei cresc; 
asta cu condiţia să fie luate 
de la o sursă sigură, o rudă, 
un prieten, de la un alt copil 
mai mare, nu de la necunos-
cuţi”, spune Simona, repre-
zentant Sport Concept.

echipamentul de schi  
asigură 100% din  
satisfacţia de a schia

Echipamentul de schi este 
o parte esenţială care poate 
influenţa, într-un procent de 

100%, plăcerea de a schia. Este 
format din câteva piese, care 
este indicat să fie complete 
pentru o bună funcţionalitate. 
Dacă aveţi clăpari de calitate, 
care permit piciorului să respi-
re, aveţi nevoie şi de o pereche 
de şosete de calitate.

Şosetele este strict interzis 
să fie din bumbac, la fel ca şi 
orice alt element ce are con-
tact cu corpul. Cele special 
concepute pentru schi, încep 
de la un preţ de aproximativ 
40 lei şi au beneficiul că nu 

lasă piciorul să transpire, in-
tră uşor în clăpari şi lasă pi-
ciorul să respire.

Lenjeria de corp trebuie 
să fie obligatoriu din microfi-
bră, ca să menţină confortul 
termic pe parcursul unei zile 
întregi. Acest obiect vesti-
mentar trebuie să absoarbă 
transpiraţia şi să o trans-
mită în exterior, pentru a 
nu rămâne pielea umedă şi 
materialul să se usuce foarte 
repede. Sunt recomandate 
materialele cu fir de argint, 

care menţin temperatura cor-
pului constantă. Un exemplu 
de material pentru această 
lenjerie este 100% polyester 
microfibră.

Costumul de schi este 
recomandat să fie din două 
piese pentru a vă mişca mai 
bine şi pentru a fi mai flexi-
bil. Cel întreg se mai fabrică 
doar pentru profesionişti, 
strict pentru imaginea oferi-
tă. Trebuie să fie din materia-
le uşoare, cât mai impermea-
bile, să aibă brâul de zăpadă, 

o căptuşeală de calitate, să fie 
rezistente la vânt, apă. Există 
numeroase mărci şi branduri 
care fac să varieze preţul, 
cert este că un costum bun 
de calitate medie, începe de 
la aproximativ 700 lei, la ma-
gazinul Sport Concept.

Casca şi cagula. În situaţia 
în care casca nu are interior 
detaşabil, este obligatorie 
utilizarea cagulei. Transpira-
ţia este inevitabilă, de aceea 
este indicat să se imprime în 
cagulă. Casca trebuie să aibă 

aerisire şi să fie compatibilă 
cu ochelarii. Marginile oche-
larilor trebuie să se muleze 
perfect pe conturul căştii, 
să fie o închidere ermetică. 
Dacă acest lucru nu este fă-
cut ca la carte, există posibi-
litatea de aburire a lentilei 
ochelarului.

Ochelarii. Pentru că toate 
aceste detalii au o strânsă le-
gătură între ele şi pentru că 
trebuie să existe compatibili-
tate maximă, principala carac-
teristică a ochelarului este că 

trebuie să se închidă ermetic, 
la priză cu casca. Preţul unei 
perechi bune, de calitate me-
die, începe de la aproximativ 
80 lei, la Sport Concept.Trebu-
ie să fie flexibili şi este indicat 
să aibă ramă dublă şi aerisire. 
Pentru o imagine mai amplă, 
puteţi opta pentru o lentilă 
polarizată.

Mănuşile este recomandat 
să aibă următoarele caracte-
ristici: să fie dintr-un material 
călduros, să aibă izolare bună 
şi să menţină căldura şi aerul 

în interior. După achiziţiona-
rea unui echipament de schi , 
trebuie să ţineţi cont şi de re-
gulile de întreţinere a acestuia. 
Este indicat să se spele la 30 de 
grade, cât mai rar, întotdeau-
na pe dos sau într-un sac de 
protecţie. După aproximativ 
cinci spălări, materialul înce-
pe să se deterioreze. Uscarea 
nu trebuie forţată. Viaţa cos-
tumului este dată de uzură şi 
de numărul spălărilor. Aceste 
lucruri sunt valabile atât pen-
tru adulţi, cât şi pentru copii, 

indiferent dacă echipamentul 
de care dispuneţi este nou sau 
second hand. 

Variante mai ieftine
Trebuie să fiţi conştienţi de 

câteva aspecte la echipamentul 
second hand. Sunt o variantă 
bună, doar în cazul în care schi-
urile sunt potrivite  nivelului de 
pregătire a cumpărătorului. 

Dacă cunoaşteţi sursa de 
unde provin schiurile şi ştiţi 
că nu au fost suprasolicitate, 
varianta second hand este o 
alternativă avantajoasă. O pere-
che de schiuri bune de la outlet 
sunt cu 30% sub preţul unor 
schiuri din magazin, însă cu 6 
luni după apariţia pe piaţă. Pre-
ţul pentru o pereche de schiuri 
bune, la Sport Concept, începe 
de la 1.200 lei. Completarea 
schiurilor sunt clăparii şi se află 
în topul importanţei pentru 
un schiat plăcut. Trebuie să fie 
obligatoriu noi, în primul rând 
pentru igiena dumneavoastră 
şi în al doilea rând pentru că se 
uzează la fel de repede ca o ha-
ină. Clăparii trebuie schimbaţi 
regulat şi întreţinuţi. “În Româ-
nia există un minus, pentru că 
încă sunt foarte multe persoa-
ne care nu înţeleg importanţa 
clăparilor. Cum oamenii sunt 
diferiţi, aşa şi picioarele lor”, 
mai adaugă Vasile, manager 
Sport Concept.

Când porniţi în căutarea 
unor clăpari, trebuie să vă în-
hămaţi cu timp şi cu răbdare. 
Probaţi modele şi mărci diferi-
te, cu calapod diferit şi cumpă-
raţi ceva numai în momentul 
în care simţiţi că vă vin perfect 
pe picior şi pe gambă.

Pentru informaţii refe-
ritoare la articolele spor-
tive sau service-ul profe-
sional, vizitaţi magazinul 
Sport Concept de pe strada 
Talăngii numărul 18 sau 
pagina de internet www.
sportconcept.ro
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alegerea schiurilor, o etapă importantă
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Schiatul, o pasiune  care se 
pregăteşte cu minu ţiozitate

Milioane de 
pasionaţi din toată 
lumea aşteaptă cu 
nerăbdare venirea 
sezonului rece, 
pentru a ajunge pe 
una din pârtiile de 
schi din Europa. Cel 
mai popular sport 
de iarnă atrage de 
partea lui, de la an 
la an, tot mai mulţi 
iubitori. Pentru că 
iarna este deja 
instalată, pârtiile 
încep să fie din ce 
în ce mai popula-
te, site-urile web 
cu informaţii refe-
ritoare la vreme 
au un trafic mai 
mare, stratul de 
zăpadă şi starea 
pârtiilor sunt 
din ce în ce mai 
solicitate, la fel 
ca şi magazi-
nele cu articole 
sportive. Ca în toate dome-
niile, şi această piaţă este 
într-o continuă evoluţie. 
„Piaţa este ca şi în anii 
anteriori. Un lucru pozitiv 
pe timp de criză este că 
omul se lasă consultat, 
este precaut. „Oamenii vin 
şi întreabă, ascultă părerea 
noastră şi după aceea iau 
o decizie. Acesta este un 
lucru mare”, spune Vasile, 
managerul magazinului 
Sport Concept.

Schiurile nu se aleg după 
culoare, ci după funcţi-
onalitate şi nu trebuie 
să fie neapărat noi. În 
momentul în care vă 
hotărâţi să achiziţionaţi 
o pereche, faceţi înainte 
un drum la un magazin 
care comercializează 
astfel de produse pentru 
a vă informa. Indiferent 
că urmează să cumpăraţi 
o pereche de schiuri noi 
sau unele second hand, 
din acel magazin sau din 
altul, un consultant vă 
poate răspunde la toate 
întrebările, vă poate 
explica importanţa unui 
schi bun, 
vă poate 
vorbi 
despre 
com-
poziţia 
acestuia 
şi despre 
cum trebuie 
să fie. O 
pereche de 
schiuri se 
achiziţionea-
ză în funcţie 
de om şi de ex-
perienţa aces-
tuia la schiat. 
Se ţine cont 
de greutatea 
persoanei, de 
tonusul aces-
tuia, dar şi 
de înălţime 
etc. “Nicio-

dată o pereche de schiuri 
pentru profesionişti nu 
o să ajute un începător. 
Din contră, o pereche de 
schiuri necorespunză-
toare pot răpi unui om 
plăcerea de a mai schia”, 
mai spune Vasile, de la 
Sport Concept.  
Schiurile trebuie alese cu 
mare grijă, după greuta-
te, consistenţă, rigidita-
te, manevrabilitate, sta-
bilitate etc. Mare atenţie 
la importanţa acestor 
lucruri şi de unde achizi-
ţionaţi o pereche de schi-
uri! În hypermarketuri 
nu veţi primi niciun fel 
de consultanţă, pentru 
că nu există persoane 

specializate pentru 
aşa ceva. Mai 
trebuie să ştiţi că 

orice pereche 
de schiuri 

cumpăraţi, 
după ce le-
aţi folosit 
20 de zile 
pe o pârtie 
din Româ-

nia (unde 
sunt şi pie-

tre), trebuie 
duse la service. 
La magazinul 
Sport Concept 

se oferă service 
profesional cu 

o maşină Winter 
Steiger, adusă din 

Austria. 
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andreea HnyaTek
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Cum regăsiţi Timişoara de 
fiecare dată când veniţi 
acasă?

Unele lucruri se schimbă 
în bine. Spre exemplu, am 
descoperit că există două 
bazine de înot respectabile. 
Pe de o parte, îmi pare rău 
când văd că dispar anumite 
clădiri, cum este ILSA. Da, 
am înţeles că toate uzinele 
care sunt în incinta oraşu-
lui trebuie desfiinţate. Am 
înţeles că ceea ce pe vremea 
mea a fost la periferia ora-
şului, acum este în centrul 
oraşului. Sunt schimbări 
normale care s-au petrecut 
în decursul anilor. În rest, 
ceea ce deplâng şi este mai 
puţin şi mai slab este ofer-
ta culturală a oraşului. Pe 
când Opera juca regulat, de 
trei ori pe săptămână, acum 
o văd mereu închisă, sălile 
sunt mereu închiriate pen-
tru diverse manifestaţii care 
din punct de vedere calitativ 
sau de cultură sunt absolut 
discutabile. Este păcat că se 
întâmplă astfel, iar acest lu-
cru doare. 

Dacă aţi fi implicat în 
managementul Operei din 
Timişoara cum aţi proceda 

pentru a aduce scena mai 
aproape de oameni, de 
public?

În primul rând eu aş face 
spectacole. Cu cât faci mai 
puţine spectacole, cu atât 
dispare şi publicul mai mult. 
Aş reconstrui un ansamblu 
care a dispărut complet. Poa-
te cu aceşti puţini bani care 
sunt s-ar putea face mult mai 
multe lucruri de folos pentru 
oamenii care trăiesc în ora-
şul acesta. Aceste turnee nu 
ajută pe nimeni, cât de cât 
câştigă cei care sunt angajaţi 
acolo un bacşiş în plus la sa-
lariul pe care îl au aici, dar 
aceasta nu este menirea unei 
instituţii de cultură. La Filar-
monică se simte că se face 
ceva, că se mişcă lucrurile, 
vine lumea.

Cum vi se par spectacolele 
Filarmonicii puse în scenă, 
în ultimii ani, în afara insti-
tuţiei?

Astfel s-a deschis Filar-
monica. Acum, toată lumea 
vorbeşte de existenţa aces-
tei instituţii. Informarea, 
promovarea, propaganda 
acestei instituţii este foarte 
importantă şi este necesară 
pentru a motiva existenţa 
acesteia. Să nu uităm că to-
tuşi subvenţiile sunt plătite 
de către contribuabilii ţării. 

E totuşi prea puţin pentru a 
putea trăi şi prea mult pen-
tru a muri. Este trist că este 
aşa de mizerabilă susţinerea 
care se dă. Cu cât cantitatea 
şi calitatea actului de cultu-
ră este mai considerabilă, cu 
atât i se dă dreptul de a cere 
mai mult. Cu cât spectato-
rii sunt mai puţini, cu atât 
fondurile sunt mai puţine. 
Filarmonica a ieşit din ca-
drul cinematografului, are 
o prezenţă în toată regiunea 
aceasta. Dar şi teatrul, pot să 
spun, prin ce a făcut la Sala 
2 şi Sala 5. Vin tinerii şi văd 
o viziune mult mai moder-
nă şi mai de artă asupra tea-
trului, pe când Opera bate 
în loc şi se duce înapoi. 

Ce alte instituţii cultura-
le mondiale consiliaţi în 
prezent?

Sunt consilier artistic 
al Metropolitan Opera din 
New York pentru a informa 
direcţia de acolo despre cân-
tăreţii şi dirijorii importanţi 
pentru acest teatru, care 
este prima operă din lume, 
în Europa şi, în special, în 
sud-estul Europei. Călăto-
resc şi în fostele ţări ale Uni-
unii Sovietice şi fac audiţii. 
Spre exemplu, i-am făcut 
atenţi asupra unei tinere 
soprane din România, Anita 

Hartig, care a fost acum an-
gajată pentru câteva roluri 
importante la New York. 
Acesta este rostul meu aco-
lo. Această funcţie o am şi la 
Opera din Budapesta şi fac 
distribuţia Festivalului de 
Primăvară la Tokio. În plus 
lucrez pentru staţia Servus 
TV din Viena, cu două emisi-
uni culturale pe lună. Eu în 
România nu sunt plătit de 
nimeni şi nici nu vreau să 
fiu. Ajut Timişoara cât pot 
şi în viitorul apropiat chiar 
mai mult, ca să devină capi-
tală culturală europeană. 

Cum aţi descrie condiţia 
artistului român din zilele 
noastre, când salariul unui 
artist este mai mic poate 
decât cel al unui muncitor 

la bandă?
Acum depinde şi de ce ar-

tist este vorba. Dacă ne refe-
rim la un actor, acesta este 
legat de ţara lui, de limba în 
care vorbeşte. Dacă vorbim 
de muzică, opţiunile sunt 
mai multe. Problema este 
că în România avem prea 
multe teatre, orchestre sim-
fonice şi teatre musicale, de-
oarece statul a preluat tot ce 
a fost până în 1989, dar s-a 
schimbat lumea între timp. 
Oamenii au acum alte posi-
bilităţi de a-şi petrece tim-
pul, merg mult mai puţin 
la teatru, biletele au devenit 
mai scumpe, televiziunea 
s-a deschis. Să faci operă cu 
un spectacol pe săptămână 
sau cu niciunul sau numai 
pentru turneele unor im-
presari în străinătate, nu 
are nici un rost. Condiţia 
artistului în România este 
mai grea pentru că arta şi 
cultura şi-au pierdut foarte 
mult din importanţa pe care 
a avut-o, mai ales în acest 
sistem în care numai banii 
au o valoare. S-a pierdut sen-
sul spiritual care este arta şi 
cultura. 

Care este locul dumnea-
voastră preferat din Timi-
şoara?

Sentimente mai aparte 

ioan Holender

născut la 18 iulie 1935, 
timişoara 
starea civilă: căsătorit, trei 
copii 
activitatea profesională: 
a studiat mecanica la 
Universitatea politehnică 
din timişoara, dar după 
ce a emigrat cu familia în 
austria a devenit interesat 
de muzică. după studiile 
în domeniul muzical a lu-
crat ca bariton şi interpret 
de concerte la Klagenfurt 
stadttheater. este cel mai 
longeviv director al operei 
de stat din Viena: 19 ani. 
ioan Holender este în 
prezent consilier al metro-
politan opera new York, al 
operei din tokio şi al celei 
din Budapesta. 

Hobby: tenisul

Condiţia artistului 
în românia este 
mai grea pentru 
că arta şi cultura 
şi-au pierdut foar-
te mult din im-
portanţa pe care 
a avut-o, mai ales 
în acest sistem în 
care numai banii 
au o valoare.

Ioan Holender: „Prieteniile ţi le 
faci în ţara în care te-ai născut”
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alina degau
alina.degau@opiniatimisoarei,ro 

Dragostea pentru mare 
ne poate îndemna să o vizi-
tăm în orice anotimp. Cum 
e iarna la mare? Unii spun 
că e deosebit, alţii spun că 
e emoţionant.  În orice caz, 
cu siguranţă este interesant 
de sărbătorit Revelionul pe 
faleză. Dacă vrem să mer-
gem într-un weekend, pu-
tem avea parte de imagini 
impresionante în compa-
raţie cu muntele, cu care 
suntem obişnuiţi în acest 
sezon. Peisajul este linişti-
tor, apa mării este întinsă 
şi calmă ca un lac. 

Toată lumea vrea vara la 
mare, dar nu uitaţi că ma-
rea e frumoasă şi iarna. O 
cafea într-o dimineaţă fri-
guroasă pe o terasă încălzi-
tă, cu marea în faţă este o 
imagine frumoasă de ieşit 
din cotidian. Un prânz în-
tr-un restaurant romantic, 
o seară de teatru sau club. 
Două zile de răsfăţ la cen-
trul spa al hotelului şi ne-

lipsitele plimbări pe faleza 
îngheţată sunt doar câteva 
dintre activităţile pe care 
le putem savura la mare, 
iarna. 

Ofertele turistice sunt 
pentru orice buzunar chiar 
şi în preajma sărbătorilor. 

Un weekend la mare, în 
această perioadă, începe 
de la 30 euro pe noapte în-
tr-o cameră dublă şi poate 
ajunge şi la 120 euro pen-
tru o cameră matrimoni-
ală, cu toate serviciile in-
cluse. Un sejur de Revelion 

cu trei nopţi de cazare şi 
mese incluse, plus masa 
festivă din noaptea din-
tre ani costă la un hotel 
de trei stele de la 500 de 
lei la 1.000 de lei. Hote-
lierii pregătesc surprize, 
oferă tradiţionalul pahar 

de şampanie şi torturi din 
partea casei, muzică bună 
şi jocuri de artificii.

La un hotel de 3 stele din 
Costineşti, un sejur de 4 
zile cu 3 mese pe zi şi masa 
festivă de Revelion ajunge 
la preţul de 800 lei pe per-
soană. Copiii au la majorita-
tea hotelurilor reduceri de 
10-15%. 

Revelion pe o plajă căl-
duroasă? Da, pentru cei mai 
excentrici există şi astfel de 
oferte. O vacanţă în Maldi-
ve, de sărbători, pentru o 
persoană, poate porni de la 
700 euro şi ajunge la 1.000, 
în funcţie de facilităţi. 
Preţurile sunt, în general, 
pentru un sejur de 3 zile 
cu mic dejun inclus. Masa 
de Revelion este inclusă în 
preţ, plus alte câteva redu-
ceri pentru copiii sub 10 
ani. Preţurile sunt valabile 
pentru un hotel de 3 stele 
fără biletul de avion inclus.

Cei care aleg să îşi pe-
treacă sărbătorile pe insule 
exotice şi scumpe, cum ar fi 
Dubai, Cuba, Maldive, vor 

cheltui în medie 1.500 euro 
de persoană. Puteţi să faceţi 
safari, scufundări sau pur şi 
simplu să staţi într-un loc 
însorit, lenevind. Agenţiile 
de turism au pregătit de 
mult ofertele pentru Reve-
lion, iar sejururile sunt or-
ganizate cel mai des pentru 
3-4 zile. 

Fie că alegeţi frigul de la 
Marea Neagră sau soarele 
de pe plajele îndepărtate, 
iarna la mare poate fi, cu 
siguranţă, o experienţă in-
edită.

Sejur inedit. Fascinaţia  
mării te cheamă şi iarna!

aveam pe fosta mea stradă, 
Trandafirilor, acum nici 
nu mai ştiu cum se numeş-
te. Acum toată strada s-a 
transformat în nişte edifi-
cii îngrozitoare, fără nivel. 
Aş spune şi corsoul, Opera 
de stat, Piaţa Libertăţii cu 
primăria veche, iar acum, 
stând pe o stradă din apro-
piere m-am apropiat şi de 
Piaţa Unirii care pe vremea 
mea a fost un loc pe care nu 
îl frecventam aşa de mult. 
Ar mai fi terenurile de tenis 
Electrica, unde joc de fieca-
re dată cu prietenii. Am mai 
mulţi prieteni aici decât în 
Viena. Prieteniile ţi le faci 
la şcoală, la universitate, în 
ţara în care te-ai născut. 

În ceea ce priveşte legătura 
dumneavoastră cu urbea 
de pe Bega, mai aveţi o casă 
aici sau rude?

Nu. Eu am o locuinţă pe 
care mi-am luat-o, dar în 
rest nimic. Nu am nici un 
fel de litigiu, pentru că eu 
am renunţat la un teren la 
care a fost părtaş tatăl meu, 
în Iosefini, dar nu am vrut 
complicaţii pentru nişte 
sume derizorii, pe care nici 
nu le primeşti. Nu am rude, 
am cunoscuţi, am prieteni. 
Eu sunt înrudit cu locuri din 
Timişoara.

Preţuri de  
revelion la mare
croazieră pe marea 
mediterană - plecări în 27 
decembrie (durata: 8 zile); 
traseu: Veneţia-Bari-Rho-
des-Alexandria-Dubrov-
nik-Veneţia. Servicii inclu-
se: transport cu avionul 
Bucureşti-Veneţia, 3 mese 
pe zi, petrecere de bun 
venit oferită de căpitan, 
săli de gimnastică şi fitne-
ss, piscine şi jacuzzi. Preţ/
persoană pentru cameră 
dublă: 1.590 euro.
Sejur de 8 zile în repu-
blica dominicană, trans-
port cu avionul, cazare în 
regim all inclusive la hotel 
de 4 stele, asistenţă locală 
în limba română - preţ: 
870 euro/persoană.
Mamaia - sejur de 3 zile – 
490 lei/persoană, hotel 3 
stele, masă de Revelion şi 
micul dejun incluse.
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Mii de euro plătiţi lunar 
pentru o chirie, care nu ar 
fi trebuit de fapt plătită, 
salarii mari, scumpiri ne-
fundamentate şi investiţii 
inutile, sunt doar câteva 
dintre măsurile de comba-
tere a crizei luate de aproa-
pe falimentara Colterm 
pentru “bunăstarea” timi-
şorenilor care s-au trezit cu 
caloriferele bocnă. În timp 
ce conducerea instituţiei se 
plângea că nu are bani să-şi 
achite datoriile către fur-
nizorul de gaz OMV, iată 
unde s-au dus banii timişo-
renilor în tot acest timp.

Colterm a plătit peste 
200.000 de euro, în ultimii 
cinci ani, Primăriei Giroc 
drept chirie pentru tere-
nul pe care este amplasat 
CET Sud, fără să aibă o 
acoperire legală, întrucât 
acest teren a fost trecut 
printr-o hotărâre de gu-
vern în domeniul public al 
Primăriei Timişoara. Edilul 
din comuna Giroc a atacat 
această hotărâre, însă până 
procesul nu s-a soluţionat, 
astfel că actul de închiriere 
cu Colterm (parafat în luna 
iunie 2004) ar fi trebuit să 
se suspende de drept până 
la soluţionarea problemei. 
Conducerea Colterm a 
preferat însă să plăteas-
că în continuare aproape 
3.000 de euro lunar, timp 
de cinci ani, pentru a nu-şi 
supăra colegul de partid, 
întrucât atât Aurel Matei 

(directorul instituţiei), cât 
şi Ionel Toma (primarul din 
Giroc) sunt membri PSD, 
cu acceptul tacit al Primă-
riei Timişoara, întrucât 
societatea se află în subor-
dinea Consiliului Local al 
Timişoarei. 

unde-i lege-i  
şi tocmeală

Directorul Aurel Matei 
recunoaşte că hotărârea de 
guvern prin care terenul 
respectiv, cu o suprafaţă 
de 14.339 mp, trece în do-
meniul public al Primăriei 
Timişoara, a fost dată în 
2005, dar spune că de abia 
din acest an a suspendat 
plata chiriei: “Contractul 
cu Primăria Giroc este sus-
pendat deoarece conform 
unei Hotărâri de Guvern, 
terenul pe care este am-
plasat CET Sud este în do-
meniul public al Primăriei 
Timişoara. Hotărârea de 
Guvern este dată încă din 
anul 2005. Noi, începând 
din acest an nu am mai plă-
tit nimic la Primăria Giroc. 

Problema proprietaţii tere-
nurilor nu ne priveşte pe 
noi. Ştiu că atât Primăria 
Giroc, cât şi Primăria Timi-
şoara îşi dispută acel teren. 
Repet, nu este problema 
noastră”.

Contractul de închiriere 
nr.1650/11.05.2004 preve-
de plata unei sume de 0.82 
de lei pe metru pătrat, ceea 
ce înseamnă peste 11.700 

de lei pe lună, adică peste 
200.000 de euro în şase ani. 

reducerea cheltuielilor
În loc să facă economie 

din plata chiriei, manage-
mentul instituţiei a hotărât 
să taie de acolo de unde îl 
durea cel mai puţin, respec-
tiv de la capitolul reparaţii, 
care îi afectează direct pe 
timişorenii racordaţi la Col-

term. “Am făcut reduceri de 
cheltuieli. În primul rând, 
reparaţii facem mai puţin de 
jumătate faţă de ceea ce fă-
ceam anul trecut. De aseme-
nea, am redus personalul cu 
10 la sută. Nici investiţii nu 
mai facem, deşi acestea ar fi 
necesare. Şi un leu la metrul 
cub de gaz face mult. Dacă 
nu dăm acel leu, ne taie ga-
zul!”, a mai spus Matei.

ComuNiTaTeComuNiTaTe

Istoria Banatului, păstrată  
în foste depozite de carburant

Managementul defectuos al  
Colterm „a îngheţat” caloriferele

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Obiecte arheologice vechi 
de peste opt milenii sunt de-
pozitate, de câţiva ani, în fos-
tele depozite de carburant ale 
armatei, din comuna Giroc. 
Depozitele au fost puse la dis-
poziţia Muzeului Banatului de 
către Consiliul Judeţean Timiş, 
în urmă cu circa patru ani, 
pentru că şantierele arheologi-
ce repetate au făcut ca inven-
tarul de piese de muzeu să fie 
imens şi fără niciun adăpost.

Directorul Muzeului Ba-
natului, Dan Ciobotariu, a 
solicitat Consiliului Judeţean, 
de care aparţine instituţia de 
cultură, să îi atribuie depozite 
uscate, pentru că locul folosit 
acum nu este tocmai cel mai 
potrivit pentru piesele prove-
nite din epoca bronzului, din 
neolitic, din perioadele daci-
ce, romane sau medievale. În 
cele peste 1.000 de cutii de 
lemn aflate în depozitele de 
odinioară ale armatei se află, 
în fiecare, cam 200 de piese de 
ceramică sau oase care nu au, 
totuşi, o valoare comercială şi 
nu sunt prezentate în expozi-

ţii de gen. Aceste obiecte sunt 
dedicate cercetării arheologi-
ce de peste ani, iar legislaţia 
nu permite debarasarea de 
ele, odată ce au fost introduse 
într-un inventar. 

„Muzeul a avut foarte mul-
te şantiere în timp şi au re-
zultat foarte multe materiale 
ceramice, osoase, dar şi piese 
mai deosebite, cum sunt va-
sele. Spărturile de vase cera-
mice, care nu se puteau resta-
ura, fragmentele osoase care 

nu aveau o destinaţie precisă 
şi nu sunt bunuri expozabile 
nu fac parte din expoziţii, le 
ţinem pentru analize, pentru 
specialiştii care vor veni în 
viitor şi vor să se documente-
ze. Materialele se păstrează, 
şi fiecare nouă generaţie de 
specialişti le poate reanaliza 
şi pot găsi lucruri noi. Faţă de 
ce se făcea acum 40 de ani, 
sunt analize mai detaliate”, a 
explicat directorul muzeului 
găzduit în Castelul Huniade. 

Muzeul Banatului din Timi-
şoara are unul dintre cele 
mai mari depozite de piese 
din ţară, o parte din ele fiind 
spaţii dintre cele circa 300 
de încăperi din Castelul Hu-
niade. Clădirea este cea mai 
veche din Timişoara în care 
a fost activitate tot timpul, în 
cei 700 de ani de existenţă.

Soluţia de a depozita la Gi-
roc a venit tot din lipsă de spa-
ţiu. Materialele s-au acumulat 
în timp şi, cum nu se putea să 

fie aruncate, s-a căutat alt loc. 
„La Giroc sunt cioburi şi oase 
în lăzi. Era de preferat să nu 
stea aici la muzeu, pentru că 
nu sunt neapărat de o valoa-
re culturală, dar fără valoare 
comercială. Nefiind riscul de 
a fi furate, incendiate sau dis-
truse, nu au ce păţi, vin din 
pământ, au stat de mii de ani 
acolo, în apă şi pământ. CJT 
ne-a acordat două depozite 
la Giroc, după ce au primit 
terenul de la Ministerul Apă-

rării. S-au reparat, recondiţi-
onat, au făcut acoperişul, un 
sistem de hidroizolaţie, dar 
când a plouat foarte mult, s-a 
inundat. Nu e o soluţie înde-
lungată, chiar şi pentru mate-
rialele acelea ar trebui să fie 
depozite uscate”, mai spune 
Dan Ciobotariu, precizând că 
avem de-a face cu nişte spaţii 
parţial îngropate în pământ.  

Proiect de 8,5  
milioane de euro

Consiliul Judeţean a câş-
tigat o finanţare europeană 
de 8,5 milioane de euro pen-
tru recondiţionarea clădirii 
muzeului, dorinţa adminis-
traţiei judeţene fiind de a 
recrea imaginea unui castel 
în centrul oraşului. Lucrările 
ar urma să înceapă, cel mai 
probabil, în primăvara anului 
viitor şi ar dura 2-3 ani. „Vom 
gândi şi relocarea depozitelor 
din muzeu, când se apropie 
începerea proiectului. Vrem 
să închiriem depozite uscate, 
pe perioade temporare, cât 
timp va dura şantierul”, a de-
clarat Constantin Ostaficiuc, 
preşedintele CJ Timiş, la ulti-
ma şedinţă de plen.

Conducerea Colterm a platit peste 200.000 de euro chirie penteru terenul de sub CeT SuD, deşi nu trebuia să faca asta

o parte dintre piesele muzeului sunt depozitate în comuna Giroc

Teama  
de ridicol

Coriolan Gârboni

De multe ori m-am întrebat, de 
ce atâtea genii şi mari oameni 
s-au născut în zona noastră,  
mă refer la Banat, dar şi la 
toată România? Ce fel de cârmă 
colectivă, avem noi, ca  popor, 
dacă nu reuşim să ne recunoaş-
tem „incipient” propriile valori, 
atunci când aceste personalităţi  
„produc” artă sau invenţii la noi 
acasă, în România?  De ce aceste 
mari valori au trebuit să plece 
din ţară pentru a le fi recunos-
cute meritele? Şi mai ales, dacă 
tot au plecat şi sunt recunoscuţi 
pe plan mondial, noi de ce nu-i 
promovăm? De ce nu ne asu-
măm aceste valori ca fiind ale 
noastre? De ce nu ne mândrim 
cu ele? De ce devenim naţiona-
lişti când nu trebuie şi suntem 
„universali “ când ar trebui să 
nu fim?! Exemplu: Bela Bartok, 
genialul compozitor, printre alte 
mari capodopere scrise,  a cules 
şi prelucrat  cele mai frumoa-
se dansuri româneşti, dar şi 
sârbeşti, ungureşti, bulgăreşti, 
etc. Bartok vorbea vreo 15 limbi 
(cred că nu greşesc!). A dorit, la 
bătrâneţe să vină din America şi 
să fie profesor la Conservatorul 
de la Cluj sau la cel din Bucu-
reşti. Atunci, mulţi s-au opus 
(chiar Bredicianu), considerân-
du-l pe Bartok prea... ungur!  De 
ce noi nu am sesizat genialitatea 
şi universalitatea sa? Bartok este 
acum perceput  ca şi compozitor 
complet maghiar, deoarece  noi 
i-am refuzat lui Bartok  dreptul 
şi dorinţa sa de a fi şi al nostru, 
al românilor! La Lugoj, unde 
s-a născut Bela Lugosi (marele 
actor de filme horror), nu există 
nimic să amintească despre locul 
naşterii şi copilăria sa, deşi el a 
fost, culmea, ani buni şi actor la 
Teatrul  imperial din... Timişoa-
ra. O idee: (ABSURDĂ?) de ce se 
numeşte Teatrul Naţional Mihai 
Eminescu din Timişoara (nu ştiu 
ca Eminescu să fi avut foarte 
multe legături bănăţene) şi să 
nu se numească Teatrul Naţional 
Bela Lugosi Timişoara? Oare ne 
e teamă de… ridicol? Sau poate 
de altceva?

Opinia de artist

PUBLICITATE

lorin ioan Fortuna
www. Lorin-fortuna.ro

Partea a 1 a: realitatea virtulă

Ezoterismul poate fi abordat din două 
puncte principale de vedere diferite şi anu-
me: ca o ideologie gnoseologică creaţio-
nistă, respectiv ca o filozofie existenţială 
specifică, în sensul în care cunoaşterea Ezo-
terismului favorizează realizarea unei evo-
luţii existenţiale nu doar benefice ci, şi per-
formate, atât din punctul de vedere al unei 
fiinţe individuale(FI), cât şi din cel al unei 
fiinţe colective(FC). Pot exista însă şi alte 
tipuri de abordări ale Ezoterismului, în func-

ţie de una sau mai multe categorii ezoterice 
avute în vedere, cărora li se acordă prioritate 
faţă de alte categorii ezoterice, atât ca reper 
referenţial cât şi ca performaţă existenţială 
categorială(pentru categoria), sau categoriile 
ezoterice cărora li s-a acordat prioritate.

Acest demers de iniţiere ezoterică, pe 
care îl începem cu acest prim articol, va 
constitui probabil un şoc informaţional sau 
poate chiar existenţial pentru acele persoane 
lipsite de o iniţiere minimală în: Ezoterism 
sau în: Magie (ca să menţionăm şi cel de-al 
doilea termen consacrat, mai ales în trecutul 
îndepărtat, cât şi în trecutul mediu, compara-
tiv cu termenul: Ezoterism ,ce carcaterizea-

ză acelaşi domeniu de preocupări, dar într-
un fel modificat, corespunzător şi specific 
trecutului mai apropiat şi trecutului recent, 
modificarea referindu-se inclusiv la aria şi ti-
pul cunoaşterii, mult mai amplă şi respectiv 
mult mai divers, şi,  în acest fel, mult mai 
apropiate de adevărul creaţionist, precum şi 
de adevărul existenţial fiinţial, aşa cum sunt 
percepute aceste,  în mod fiinţial individual, 
respectiv în mod fiinţial colectiv.

Iniţierea în Ezoterism poate constitui 
chiar un şoc dureros,şi chiar traumatic pen-
tru acele persoane care, din diferite motive, 
nu doar că s-au apropiat de ideologiile exis-
tenţiale false, amăgitoare şi chiar subversive, 

specific religioase, în lipsă de alte repere 
gnoseologice, în general şi respectiv(de alte 
repere) existenţiale, în special, şi care s-au 
cantonat în respectivele ideologii, o perioadă 
temporară mai scurtă, sau mai îndelungată, 
ca într-un refugiu al speranţei existenţiale. 

Mai ales, probabil, pentru această ultimă 
categorie de persoane, poate că am între-
prins, instictiv, acest demers de iniţiere în 
Ezoterism, înainte de a fi prea târziu pentru 
„deşteptarea” lor existenţială (ezoterică), de-
oarece atât la nivel personal, cât şi la nivel 
familial, precum şi la nivel relaţional social, 
m-am aflat în mai multe perioade tempora-
le, din cadrul existenţei mele, atât eu, cât şi 

membri ai familiei mele, cât şi prieteni sau 
apropiaţi de ai mei, în situaţia existenţială 
descrisă anterior, ca efect al agresiunilor şi al 
exorcizărilor civilizaţionale, la care am fost 
supus (fără să pot conştientiza, pe deplin, 
această situaţie existenţială), de către repre-
zentanţi ai mai multor CV oligarhice agre-
sionale civilizaţional (CVOAC), extrapla-
netare, care ne-au agresat civilizaţional, încă 
din trecutul îndepărtat, Planeta şi Satelitul 
planetar(SP) şi Lumea planetară fizică(LPF) 
în care ne desfăşurăm noi, oamenii fizici, 
evoluţia existenţială, agresiune efectuată 
până la înrobire civilizaţională şi chiar până 
la anihilare civilizaţională. (Va urma)

Iniţiere în ezoterism

PUBLICITATE

„Sunt piese vechi de 
8000 de ani încoace. 
Într-o cutie de lemn 
sunt cam 200 de 
piese, avem 1.000 de 
cutii”

Dan Ciobotaru
directorul Muzeului Banatului

Familia matei câştigă bine la Colterm

Conform declaraţiei de 
avere a directorului Col-
term, aurel matei (foto), 
nici la salarii nu s-a umblat 
prea mult, ba din contră, 
soţia sa, angajată în cadrul 
aceleiaşi instituţii a câşti-
gat mai bine decât în anul 
precedent. Aurel Matei 
are o casă la Văliug, un 
apartament în Timişoara şi 
un Suzuki 4X4 achiziţionat 
în urmă cu doi ani. La ca-
pitolul venituri din salarii 
acesta a trecut, potrivit 
declaraţiei redactate în 
octombrie 2010, 46.120 

de lei, adică 3.843 de lei 
lunar, faţă de 66.640 de 
lei, în declaraţia din 2009. 
În schimb, soţia sa, care 
este inginer la Colterm, a 
câştigat mai mult decât 
în anul precedent: 27.889, 
faţă de 25.831.

„Am făcut reduceri 
de cheltuieli. Repa-
raţii facem mai puţin 
de jumătate faţă de 
ceea ce făceam anul 
trecut. De asemenea, 
am redus personalul 
cu 10 la sută.“

aurel matei
director Colterm

Colterm a plătit 
peste 200.000 
de euro, în ultimii 
cinci ani, Primăriei 
Giroc drept chirie 
pentru terenul pe 
care este CET Sud.
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Cazul Contra
Viorel Screciu

09.12

În 1998, în timpul partidei 
PSV Eindhoven – Benfi-
ca Lisabona (2-2), rusul 
Dmitry Khokhlov înscrie 
al 1.000-lea gol din istoria 
Ligii Campionilor.

10.12
În 1973, pentru prima dată 
în istoria tenisului, înce-
pută în 1885, doi jucători 
ocupă la finalul sezonului 
locul întâi mondial, ameri-
canii Stan Smith şi Jimmy 
Connors.

11.12
În 1981, considerat unul 
dintre cei mai mari boxeri 
din toate timpurile la ca-
tegoria grea, Muhammad 

Ali pierde ultimul meci din 
carieră în faţa jamaicanului 
Trevor Berbick.

12.12
În 2000, în vârstă de 26 
ani, baschetbalistul lui Par-
tizan Belgrad, Haris Brkic, 
este împuşcat în faţa sălii 
“Pionir”, la capătul unei 
sesiuni de antrenament. 
Moare la spital o zi mai 
târziu, iar autorul crimei 
este încă necunoscut.

13.12
În 1983, se înregistrează 
cel mai mare scor din 
NBA. Detroit Pistons trece 
de Denver Nuggets cu 
186-184, după trei reprize 
suplimentare.

14.12

În 2003, argentinianul 
Carlos Bianchi devine 
primul antrenor care 
cucereşte trei Cupe 
Intercontinentale, în urma 
victoriei celor de la Boca 
Juniors în dauna lui Milan, 
după executarea lovituri-
lor de departajare.

15.12
În 1995, cazul “Jean Marc 
Bosman” provoacă o 
revoluţie în sportul euro-
pean. Normele referitoa-
re la transferul de jucători 
şi limitarea numărului 
de jucători comunitari în 
meciurile dintre cluburi 
au fost declarate ilegale 
într-o decizie a Curţii 

Europene de Justiţie. Re-
stricţiile impuse de UEFA 
cu privire la numărul 
de jucători străini care 
să poată fi aliniaţi de o 

echipă au fost declarate 
contrare regulilor referi-
toare la libera circulaţie 
a lucrătorilor în Uniunea 
Europeană.
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Scandalul de la Poli ţine, într-
un fel, capul de afiş la final de 
sezon 2010. Meciul, cu rezultat 
egal, de la Bistriţa a învolburat 
apele între Marian Iancu şi an-
trenorul Cosmin Contra. Acuze 
reciproce, limbaj vehement de 
ambele părţi. Cine ar fi crezut 
că “iubirea” declarată cu luni 
în urmă se va transforma în 
ură fară margini şi în acuze 
greu de imaginat. Cosmin Con-
tra… un simbol pentru Poli… în 
lunile acelea…pentru Marian 
Iancu… acum… un fel de paria.
Naiba ştie cine are dreptate 
în acest “meci”. Poate Con-
tra…poate Iancu. Cert este că 
amândoi ameninţă cu dezvă-
luiri. Asta ar putea face deliciul 
televizoriştilor din capitală… 
din păcate. Nu ştiu cine deţine 
adevărul.
Ce pot să înţeleg este faptul că 
la echipa asta sunt probleme. 
Asta fără putinţă de tăgadă. 
Se plătesc jucătorii…nu se plă-
tesc… Cine ştie? Există nemul-
ţumiri în vestiar? 
Pe de altă parte Poli termină 
pe locul doi. Nu e rău. Pot 
să spun că am, totuşi, un 
sentiment de frustare. Nişte 
egaluri se puteau transforma 
în victorii şi ai noştrii ar fi fost  
acum în faţa Oţelului. Suntem 
neînvinşi! Cosmin a lucrat şi 
el la rezultatele astea… ca şi 
Iancu. În ce proporţie? Habar 
nu am.
În toată această dispută mă 
deranjează idea că rufele s-au 
spălat prin „medierea” comen-
tatorilor tv. Aici sunt sigur: şi 
Contra şi Iancu au greşit. Şi pe 
unul şi pe altul i-a luat gura pe 
dinainte. Asta nu are a face cu 
un club care se respectă. Uite 
de aia Galaţiul şi Mediaşul fac 
ce fac!
Aud că autorităţile locale sunt 
de partea lui Contra. Ce poate 
să însemne asta? A face parti-
zanat în acest conflict cred că 
este un lucru păgubos indife-
rent de ce parte a baricadei 
te situezi. Domnilor! Cu toată 
tevatura asta aţi reuşit să daţi 
satisfacţie duşmanilor. Asta 
chiar dacă jucătorul Contra ar 
putea ajunge „civil” în Spania. 
Cui prodest? Vorba latinului...

PUBLICITATE

ioan gogoŞanu
ioan..gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Degeaba Marian Iancu a 

investit zeci de milioane în 
echipă, a modernizat baza 
de antrenament, a repus 
pe picioare centrul de copii 
şi juniori, s-a zbătut pen-
tru palmaresul clubului, a 
ajuns în preliminariile Ligii 
Campionilor sau în finala 
Cupei României, dacă în 
cei şase ani de când a intrat 
în fotbal nu a înţeles că cel 
mai important lucru pentru 
un conducător este să fie 
alături de echipa lui, să-şi 
susţină subordonaţii, nu să 
le dea în cap. 

Ori, nu puţine au fost ca-
zurile în care preşedintele 
Politehnicii a lăsat impresia 
că este împotriva propriei 
formaţii. A copiat la indigo 
manifestările conducători-
lor grupărilor bucureştene. 
Legătura cu antrenorul şi ju-
cătorii a ajuns să o facă prin 
intermediul televiziunilor 
dâmboviţene, dedicate trup 
şi suflet lui Steaua şi Dina-
mo şi ahtiate după scandal, 
din cauza cărora, cu mult 
timp în urmă, Iancu a mai 
declanşat un scandal inutil, 
cu fostul selecţioner Victor 
Piţurcă.

Sărbătorirea a 89 de ani 

de la înfiinţarea clubului 
timişorean a fost umbrită 
nu doar de remiza cu Gloria 
Bistriţa, în condiţiile în care 
Poli a avut în două rânduri 
avantaj de două goluri, ci 
şi de scandalul mediatic în 
urma căruia Marian Iancu 
l-a dat afară pe antrenorul 
care nu-i pierduse niciun 
meci în campionat.

Marian Iancu are o ma-
nie cu antrenorii, cărora, 
după ce îi ridică în slăvi, le 
taie craca de sub picioare 
când le e lumea mai dragă. 
Cosmin Olăroiu, primul 
tehnician din era BkP, a 
fost destituit după o serie 
de şase meciuri fără înfrân-
gere, ultimul fiind chiar o 
victorie spectaculoasă în 

compania Farului Constan-
ţa şi în care poliştii dovedi-
seră tărie de caracter. Alin 
Artimon i-a pregătit pe “alb-
violeţi” în ediţia 2006/07. 
Mandatul său a luat sfârşit 
după un egal, 1-1, cu Dina-
mo, în care, la cererea lui 
Iancu, timişorenii au aliniat 
echipa de juniori, într-unul 
din episoadele războiului 
oficialului lui Poli cu condu-
cătorii fotbalului românesc.

Duşan Uhrin Jr. a rezistat 
cel mai mult sub conduce-
rea lui Marian Iancu. El a 
fost cel care i-a readus pe 
bănăţeni în zona locurilor 
fruntaşe ale clasamentului. 
Tot sub comanda sa Poli a 
revenit în cupele europe-
ne după o pauză de 16 ani. 

Însă, şi cehul a plecat de la 
Timişoara după o partidă în 
care nu a pierdut. În ultima 
rundă a turului sezonului 
2008/09, FC Braşov era umi-
lită cu un spectaculos 4-0, 
iar Duşan îşi lua la revedere 
de la spectatori, presimţind 
mazilirea de peste câteva 
ore.

Cosmin Contra a totali-
zat 11 etape de invincibili-
tate, în condiţiile în care a 
avut parte şi de adversari 
redutabili: Rapid, Vaslui, 
Urziceni, Oţelul şi Dinamo. 
Gurile rele spun că a fost 
aşteptat la cotitură, pentru 
îndrăzneala de a cere la 
conferinţa de presă de după 
derby-ul cu liderul Oţelul 
restanţele financiare pe 

care conducerea clubului 
le are faţă de jucători. De 
atunci Contra a fost atacat 
sistematic Iancu, care mai 
întâi l-a ameninţat că îl dă 
afară dacă nu renunţă la ca-
riera de jucător.

Dintre reprezentantele 
provinciei, doar conducerea 
lui Poli a adoptat modelul 
bucureştean. Aţi văzut vre-
un conflict între preşedin-
te şi conducător dus prin 
presă la CFR Cluj, Urziceni 
ori Galaţi. Poate nu este în-
tâmplător că ardelenii au 
câştigat de două ori titlul în 
ultimii trei ani, că ialomiţe-
nii au devenit campioni în 
premieră sau că gălăţenii 
au încheiat turul de campi-
onat în postura de lideri.

Pagină  
oferită  
de dacs

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

CInemA CITy
Cronicile din narnia: Călătorie pe mare cu Zori de 
zi vineri - miercuri: 13:15, 15:30, 17:50, 20:10, 22.30

3 zile de coşmar:  vineri - miercuri 14:10, 16:40, 
19:10, 21:40 

megamind: vineri - miercuri 14:20, 16: 20, 18:20, 
20:20 

Fură şi fugi: vineri - miercuri: 15:00, 21:20 

Spărgătorul de nuci 3D: vineri - miercuri: 15:10, 
17:30, 22:10   

Tu, din nou!!: vineri - miercuri: 15:20, 17:40, 20:00 

Harry Potter şi Talismanele morţii: Partea I vineri 
- miercuri 16:00, 19:00, 22:00

Sorocul: vineri - miercuri: 17:20, 19:20, sâmbătă 
12:30

De neoprit: vineri - miercuri: 22:10

JOI, 9 DeCembRIe
megalos: Karaoke & Student Party
youtopia: Miss Universitas, concert Puya
Club Daos: Balul Bobocilor la Arhitectură
Lemon: Petrecere cu muzică sârbească

VIneRI, 10 DeCembRIe
megalos: Gift Party
Club Daos: Balkan party, concert Popa Şapka
Setup Venue: DJ Nazo, Angel Miss I şi Joe E.
Lemon: Concert Camuflaj

SâmbăTă, 11 DeCembRIe
Club Daos: Concert Noi din Banat
Heaven Studio: Concert Lumidee
megalos: Megalos Party  
no name: Ovijay şi Kalman

DumInICă, 5 DeCembRIe
Club D’Arc: Hits Party

LunI, 6 DeCembRIe
megalos: Live Acoustic Music

muzeul de Artă Timişoara: Salonului anual al artelor 
vizuale, la care participă cu lucrări peste 170 de artişti 
plastici şi decoratori profesionişti din Banat.

Teatrul maghiar de Stat: expoziţia de artă contempora-
na, care va acompania comedia „Cum vă place de William 
Shakespeare“. Expoziţia va fi prezentată în data de 15 
decembrie 2010, ora 18. 

Primăria Timişoara: expoziţie a Tabarei Pastel Urban, 
poate fi vizitată până în 17 decembrie. 

Iulius mall: copiii de la aRtelierul de idei organizează o 
nouă expoziţie de pictură pe sticlă şi arteliere gratuite de 
creativitate şi pictură pentru toţi copiii. 

Libraria Humanitas Joc Secund: Expoziţie de lucrări - Şi 
tu poţi fi înger! poate fi vizitată până în 7 ianuarie.

Galeria Calina: expoziţia personală a artistului Cosmin 
Haiaş Ne-stare de fapt. 

Rock House: expoziţia Anuala timişoreană de arhitectură 
2010. Vor expune specialişti europeni, dar şi fotografi de 
arhitectură. Expoziţia poate fi vizitată zilnic de la ora 12.

Filarmonica banatul Timişoara: joi 9 decembrie  ora 19.00, 
Domul Romano-Catolic, Concert de colinde şi cântece de Crăciun

Teatrul naţional Timişoara: joi, 9 decembrie, ora 12.00, 
Sala Mare, Albă ca Zăpada

Teatrul maghiar de stat “Csiky Gergely”: sâmbătă, 11 şi dumi-
nică 12 decembrie, ora 19.00, Sala Studio, Cursă special – Cântece, 
vorbe, întâlniri, serată cu Eder Eniko. Cutreier printre sunete şi 
vorbe. Mersul trenurilor l-au editat în volume, îl deschid 
la întâmplare: astăzi de unde până unde?

Opera naţională Română Timişoara: duminică, 13 decem-
brie, ora 19.00,  Concert de operă şi operetă, sub conducerea 
muzicală a lui Victot Dumănescu

Filarmonica „banatul”, Sala Capitol: luni, 13 decembrie, 
ora 18, Zilele muzicii sacre, ediţia a XVII-a. Concerte corale. 

Oprea naţională Română: marţi 14 decembrie ora 19.30 
Concert Antonio Vivaldi la Domul Catolic din Piaţa Unirii.  

Filarmonica „banatul”, Sala Capitol: miercuri, 15 de-
cembrie, ora 19, Recital de pian. Seară Frederic Chopin cu 
Elisabeth Leonskaja din Austria.

megamind

horosCop
berbeC taur Gemeni rac leu FeCioară balanţă scorpion săGetător capricorn vărsător peşti

Studiourile care v-au 
fermecat cu “Shrek,” 
“Madagascar” şi “Kung 
Fu Panda” aduc în 2010 
„Megamind”. Megamind e 
cel mai inteligent erou ne-
gativ pe care l-a cunoscut 
vreodată lumea. Şi cel mai 
păgubos. De-a lungul anilor 
a încercat să cucerească 
Metro City în toate felurile 
posibile. De fiecare dată 
a dat greş în mare stil din 
cauza lui Metro Man, un 
supererou cu mantie şi tot 
tacâmul, invincibil până 
în ziua în care Megamind 
chiar reuşeşte să-l învingă. 
Dintr-odată, Megamind se 
trezeşte că nu mai are ni-
ciun scop în viaţă. A devenit 
un erou negativ fără un ri-
val. Îşi dă seama că cel mai 
rău lucru care i se putea 
întâmpla a fost să-şi atingă 
ambiţia de-o viaţă. Aşa că 
se hotărăşte să creeze un 
oponent, un nou supere-
rou numit „Titan”. Acesta 
va fi mai mare, mai bun şi 
mai puternic decât a fost 

vreodată Metro Man. Titan, 
în schimb, se prinde repede 
că e mult mai distractiv să 
fie erou negativ decât băiat 
cumsecade. Aşa că acum 
Titan nu îşi pune în gând 
doar să stăpânească lume, 
ci vrea, pur şi simplu, să o 
distrugă. Cel mai deştept 
om din lume poate, oare, să 
ia şi el o decizie înţeleaptă, 
măcar o dată în viaţa lui? 
Diabolicul geniu va  cădea 
în capcana pe care şi-a 
întins-o singur şi va deveni 
erou fără voie în propria sa 
poveste.

PUBLICITATE

Te opui oricăror 
idei care nu 
seamănă cu 
ale tale şi ai 
tendinţa de 
a-i privi pe 
ceilalţi ca pe 
cei mai mari 
inamici, dar uiţi 
că niciodată 
nu vei reuşi 
să găseşti 
oameni care 
să gândească 
exact ca tine. 
Şi ei au ceva de 
spus, şi tu îţi 
expui punctul 
de vedere, 
iar schimbul 
de păreri are 
rolul de a vă 
informa unii pe 
altii despre idei 
diferite. 

Ca să-ţi 
împlineşti un 
vis măreţ e 
nevoie, pe de 
o parte, de 
răbdare, pen-
tru că e cale 
lungă până 
la primele 
rezultate, dar şi 
de o investiţie 
financiară, 
pentru că nu ţi 
se oferă nimic 
pe tavă. Dai? 
Primeşti. Rişti? 
Câştigi. Ca at-
are pune serios 
în balanţă ce 
ţi se cere să 
faci în acest 
moment şi ce 
poţi obţine în 
urma acestor 
eforturi?

Lucrurile bune 
se ridică şi pe 
sacrificii, deci 
trebuie să 
accepţi şi un 
preţ de plătit. 
Pentru binele 
familiei tale, 
pentru suc-
cesul relaţiei 
tale, eşti 
capabil să treci 
cu vederea o 
mulţime de 
aspecte care 
nu-ţi convin, 
conştient că 
la capăt te 
aşteaptă ferici-
rea. Cât cei 
dragi te susţin, 
faci tot posibi-
lul pentru a le 
oferi tot ce au 
nevoie. 

Nu te întrista 
dacă planul de 
la care aveai 
mari speranţe se 
împotmoleşte 
şi nu ajungi la 
ce ţi-ai propus. 
Vei vedea că 
întotdeauna 
există ceva în 
compensaţie, 
deci dacă acum 
nu ţi se oferă 
ceea ce visai, 
cu siguranţă 
primeşti 
altceva mai bun 
în schimb. Fii 
deschis la alter-
native, deoarece 
atunci când o 
uşă se închide, 
se deschide 
în altă parte o 
fereastră. 

Veştile sosesc 
de pretutindeni, 
viaţa socială 
se intensifică, 
numărul 
cunoştinţelor 
creşte, deci 
poate fi o 
perioadă 
plină în plan 
relaţional. Ai 
şansa de a lega 
noi prietenii, 
conversaţiile se 
leagă extrem, 
de uşor iar 
mijloacele de 
comunicare 
la distanţă se 
înroşesc de 
atâtea contacte. 
Poate iei decizia 
de a pleca unde-
va în perioada 
următoare. 

Călătoriile aces-
tei săptămâni 
nu sunt prea 
norocoase. Ori 
sunt anulate 
de diverse 
piedici, cum ar 
fi starea vremii 
sau sănătatea 
precară, ori, 
dacă totuşi 
pleci pe 
undeva, apar 
tot felul de 
neplăceri care 
te obligă să stai 
mereu cu ochii 
în patru. De la 
starea vehicu-
lului cu care 
mergi până 
la cheful tău 
de a călători, 
toate merg cam 
defectuos. 

Cu calm, fără 
pic de grabă, 
totul poate 
ajunge cu brio 
la ţelul propus, 
de aceea vei 
descoperi cât 
de bine e să le 
faci pe toate 
fără să te bată 
nimeni la cap. 
Eşti implicat 
în activităţi 
de lungă 
durată, e cale 
lungă până la 
rezultate, dar 
pentru ca ai 
tot timpul din 
lume pentru 
a te mişca în 
ritmul propriu, 
vei deveni 
mult mai 
eficient.  

Cariera este 
zona celor 
mai aprinse 
conflicte, ori 
pentru că te 
implici într-o 
competiţie 
cu scopul de 
a obţine un 
ţel important, 
ori pentru 
că nimereşti 
într-un mediu 
ostil unde 
trebuie să te 
lupţi perma-
nent pentru 
imaginea şi 
reputaţia ta. 
Nu e nicio 
plăcere să 
te duci la 
serviciu într-o 
astfel de 
atmosferă. 

Eşti cam trist, 
ceva lipseşte in-
imii tale. Eşti sin-
gur, dezamăgit, 
persoana iubită 
nu poate fi 
alături de tine 
sau, dacă este, 
parcă nu te mai 
iubeşte aşa ca 
altădata, ca at-
are ceva plânge 
în adâncul 
sufletului tău. 
De fapt, chiar 
dacă partenerul 
îţi arată, cum 
ştie el mai bine, 
cât de mult 
ţine la tine, 
semnalele sale 
nu sunt cele pe 
care le aşteptai 
şi de aici şi 
dezamăgirea... 

Luptă-te pentru 
supremaţie, 
pentru că acum 
e şansa ta de 
afirmare sau 
de a câştiga re-
spectul rivalilor 
tău. Ai ocazia 
de a te exprima 
liber, de a spune 
ce gândeşti dar 
şi de a-ţi demon-
stra valoarea 
într-o împreju-
rare marcată 
de concurenţă. 
Eşti, de departe, 
cel mai bun 
în această 
competiţie, 
dar pentru a-ţi 
da la o parte 
rivalii, trebuie 
să fii stăpân pe 
poziţie. 

Nu te grăbi pe 
ultima sută de 
metri a unui 
proiect, pentru 
că exact acum 
poţi greşi. 
Poţi scăpa din 
vedere unele 
aspecte care 
se pot ascunde 
în spatele 
unor aparenţe 
îmbietoare, şi 
abia după ce 
vei da piept 
cu greşeala, 
le-ai putea 
descoperi că 
erau acolo. 
Concentrează-
te la ce ai de 
făcut, chiar 
dacă eşti împins 
de la spate de 
termene-limită. 

Rezervele care 
te încearcă 
vis-a-vis de un 
anumit drum 
sunt întemei-
ate şi ar fi bine 
să ţii cont de 
avertismen-
tele pe care ţi 
le transmite 
intuiţia. Vei re-
greta că nu te-
ai oprit atunci 
când piedicile 
te-au ţinut pe 
loc. Nimic nu 
e întâmplător, 
deci nu te 
încăpăţâna 
să continui 
un drum 
dacă vezi că, 
pe margine, 
toate par să te 
oprească. 

San Marzano şi Opinia Timisoarei 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!

Războaiele inutile  
ale lui Marian Iancu

Recepţie Programări :
0733 928 546
0788 474 308
0728 878 495
tel/fax: 0256 213 587

Servicii Spălătorie Auto
   Cosmetică
 Tapiţerie
    Polish

Spălătorie Auto Profesională
str. Sever Bocu, nr. 84
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Dusan uhrin jr. alin artimon Cosmin olăroiu
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Mare parte a vipurilor din 
Timişoara s-au adunat marţi 
seară la liceul teoretic “Ni-
kolaus Lenau” din Timişoara 
pentru a sărbători, alături de 
copiii lor, aniversarea a 140 de 
ani de la înfiinţarea instituţiei 
de învăţământ. Mioara Sim-
celescu, Emil Cristescu, Geor-
gică Cornu, Romeo Dunca şi 
Nicolaus Mann, ai căror odras-
le învaţă aici, au scos bani 
frumoşi din buzunar pentru 
sprijinirea liceului, astfel că 
la festivitate aceştia au primit 
plachete de recunoaştere din 
partea conducerii. Vipurile au 
devenit, astfel, “cetăţeni de 
onoare” ai şcolii unde învaţă 
odoarele lor. 

D’ale CeTăŢii

L-am revăzut zilele trecute 
la televizor… Călinescu era 
singurul moderator care 
ţinea publicul, indiferent 
de invitat. Puţini sunt cei 
care ştiu că talk-showurile 
au o regulă bine definită 
în televiziune. În Ameri-
ca, patria talk-showurilor, 
moderatorii sunt plătiţi 
tocmai în funcţie de acest 
criteriu. Cifrele de audi-
enţă pe care le faci cu un 
invitat oarecare, acolo se 
vede diferenţa, acolo se 
vede valoarea. În televizi-
une e faimoasă povestea 
cu negocierea salariului 
lui Larry King, care, într-o 
seară a adunat 12 mili-
oane de telespectatori cu 
Michael Jackson şi apoi, cu 
un tânăr medic de război 
(războiul, un subiect uzat, 
plictisitor la americani, ca 
la noi criza) a adunat 11,4 
milioane de telespectatori. 
A fost argumentul său pu-
ternic de creştere a salariu-
lui. Călinescu reuşea asta… 
Cu umor, bună-dispoziţie, 
ţinea publicul indiferent de 
invitat…
Tucă venea cu exclusivităţi. 
Mai colţos, cu cerul gurii 
negru, ţinea publicul cu 
dezvăluiri şi interviuri în 
exclusivitate… Dar, sigur nu 
se imitau!
Gabriele LaPorta, faimos 
în Rai pentru multe decizii 
controversate, tăia, se spu-
ne, din salariile moderato-
rilor care nu erau originali, 
care aduceau în programe-
le lor aceleaşi subiecte cu 
ale concurenţei. G.L.Porta 
avea chiar un criteriu inte-
resant. Nu trebuia copiat 
subiectul pe care concuren-
ţa l-a prezentat în ultimile 
2 săptămâni…
Astăzi, la noi, abundenţa 
aduce imitaţie…Totul e 
copy-paste…

Dan Negru

Tu Călinescu...

Duminică
12 decembrie

Se anunţă  
ninsori în  
toată regiunea  
de vest.
Minima:  -4˚
Maxima:  3˚

miercuri
15 decembrie

Cer mai mult noros, 
burniţă, ceaţă şi 
ninsoare pe tot  
parcursul zilei.
Minima:  1˚
Maxima:  11˚

marţi
14 decembrie

Cer mai mult noros, 
burniţă, ceaţă şi 
ninsoare pe tot  
parcursul zilei.
Minima:  2˚
Maxima:  9˚

Luni
13 decembrie

Vreme  
închisă,  
ninsoare  
abundentă.
Minima:  -4˚
Maxima:  3˚

Sâmbătă
11 decembrie

Cer parţial  
noros, răzleţ  
se va semnala  
ninsoare.
Minima:  -5˚
Maxima:  3˚

Vineri
10 decembrie

Cerul  
va fi  
parţial  
noros.
Minima:  -5˚
Maxima:  2˚

Joi
9 decembrie

Cerul va fi  
parţial noros,  
posibile averse  
de ploaie.
Minima:  -3˚
Maxima:  12˚

meteo

reţeta săptămânii

... zvonuri ... bârFe ... Combinaţii ... zvonuri ... bârFe ... Combinaţii ...

Specific olandez (hutspot) 
este o mâncare potrivită 
pentru sezonul rece, mai 
ales, o alternativă deli-
cioasă la piureul de cartofi 
pentru masa de Crăciun. 
Se prepară încă din secolul 
XVI. La început se baza 
pe păstârnac, cartofii 
apărânnd în varianta mai 
modernă. În timpul ocupa-
ţiei naziste a reprezentat 

simbolul libertăţii datorită 
ingredientelor simple care 
care puteau fi găsite şi în 
acea perioadă grea.

ingredienTe:
- 500 g cartofi, 
- 250 g ceapă, 
- 250 g morcovi, 
- 50 g unt,
- 50 ml lapte,
- 1 căţel de usturoi,
- 2 foi de dafin
- sare şi piper după gust.

mod de preparare:
Cartofii şi morcovii se curăţă 
şi se taie în bucăţi mari şi se 
pun la fiert. Separat ceapa 
tocată, usturoiul întreg şi 
foile dafin se pun în ulei 
încins până se înnmoaie fără 
a se carameliza. Se scot apoi 
usturoiul şi foile de dafin 
şi în vas se pun morcovii 
fierţi (care au fiet o perioadă 
împreună cu cartofii). Se mai 
sotează pentru cîteva minu-
te, se adaugă nucşoara sarea 

şi pipeul şi se pun peste car-
tofii storşi de apă. Se strivesc 
cu instrumentul pentru făcut 
piure. Se adaugă laptele 
călduţ şi untul şi se omogeni-
zează bine. Sunt o garnitură 
potrivită pentru friptura de 
porc cu mere pentru care 
aveţi nevoie de 800 g de 
carne macră, 4 mere curăţite 
de coajă, codiţe, seminţe şi 
tăiate în sferturi, 4 linguri de 
muştar, 150 g de ulei, 200 ml 
de vin roşu. Carnea se taie 

în bucăţi de 2 cm grosime 
se presară cu sare şi se unge 
cu muştar. Carnea se pune 
într-o tavă cu ulei alături de 
mere şi se dau la cuptor pen-
tru 15 minte. Se scoate tava 
din cuptor, se adaugă vinul 
şi se reintroduce în cuptor la 
foc mediu pentru încă 20 de 
minute.

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Danciu-gol 
la Timișoara?

Din 2011, lotul lui Poli 
s-ar putea întări cu un nou 
dinamovist. Este vorba 
despre Ionel Dănciulescu, 
fotbalist dorit insistent la 
echipa alb-violetă de pa-
tronul Marian Iancu. Dăn-
ciulescu ar putea veni pe 
Bega la schimb cu Cosmin 
Contra, a cărei trecere în 
Ştefan cel Mare este imi-
nentă, mai ales după ce 
Iancu a anunţat că nu mai 
are nevoie de serviciile lui 
Guriţă nici ca jucător nici 
ca antrenor. La meciul din-
tre Poli şi Dinamo, disputat 
în ultima etapă a turului, 
Dănciulescu şi Iancu au 
negociat la sânge trecerea 
acestuia la Timişoara, iar 
apropiaţii jucătorului au 
spus chiar că negocierile ar 
fi durat o noapte întreagă 
la reşedinţa boss-ului BkP 
din Bucureşti.

Haissam şi “vânătorii de recompense” Unde învaţă  
copiii vipurilor 
din Timişoara?

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...

I-a impresionat pe mem-
brii juriului, printre care 
s-au aflat Cătălin Botezatu şi 
fotbalistul Andrei Cristea! Şi 
astfel a ajuns Miss Romania. 
O cheamă Sandra Bachici. 
Este elevă la Liceul Teoretic 
J.L.Calderon din Timişoara, 
la Filologie, şi are  17 ani. 
Anul acesta, 20 de concuren-

te rămase în finală s-au bătut 
pentru unul dintre cele mai 
importante titluri ale fru-
museţii de la noi. Au trecut 
prin proba costumelor popu-
lare, a costumelor de baie şi 
a rochiilor de seară. Şi juriul 
select a decis că Sandra Ba-
chici din Timişoara e cea mai 
frumoasă. Pe lângă servicii 
de înfrumuseţare, abona-
mente la fitness, cosmetice 
şi o rochie Cătălin Boteza-

tu, premiul cel mare pentru 
Miss România 2010 a fost un 
Nissan Qashqai. Frumoasa 
timişoreancă Sandra Bachici 
e manechin. Este născută în 
prima zi a anului 1994 şi e în 
zodia Capricor-
nului.

Sandra Bachici din Timişoara  
este Miss România 2010!

ionel Dănciulescu

Fostul şef al Serviciului 
Economic Timiş, căpita-
nul în rezervă Mihai Pe-
trăchioiu, care în urmă cu 
câţiva ani a fost obligat să 
renunţe la uniformă din 
cauza unor relaţii nepotri-
vite cu afaceristul sirian 
Zaher Iskandarani, trece 
printr-o perioadă plină de 
presiuni. În ciuda faptului 
că afacerile din domeniul 
hotelier sau medical îi 
merg destul de bine pen-
tru această perioadă de 
criză, Petrăchioiu trebuie 
să facă faţă unui alt fel de 
stres, de natură informa-
ţională, la care este supus 
de doi abili „vânători de 
recompense”. Aceştia au 
descoperit o serie de date 
riscante despre colabo-
rarea fostului poliţist cu 

celebrul Omar Hayssam, 
miliardarul aflat în spate-
le operaţiunii răpirii celor 
trei jurnalişti români în 
Irak, şi vor să obţină un 
preţ cât mai bun pentru 
îngroparea documentelor 
compromiţătoare. Chiar 
dacă nu mai e nici un se-
cret faptul că Petrăchioiu 
a fost, o perioadă, direc-
torul firmei „Rio Soft 
Drinks” Timişoara, care 
a aparţinut lui Haissam, 

acesta se tot întreabă cam 
ce informaţii au căzut în 
mâna „duşmanului”, din 
moment ce i s-a transmis 
prin intermediari că ar 
trebui să pună la bătaie 
câteva mii de euro pen-
tru a scăpa de stres. Surse 
care au dorit să-şi păstre-
ze anonimatul spun că un 
colaborator din anturajul 
fostului poliţist este în 
cautarea unei camere as-
cunse...

omar haissam

Piure cu  
legume şi 
friptură de porc


