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Anul ce tocmai s-a sfârşit a adus încasări cu aproximativ un milion de euro mai mult decat în anul precedent, la Re-gistrul Auto Român din Timiş (RAR). Motivul: fri-ca celor care vor sa isi cumepre noua taxă auto, care s-a majorat din 1 ia-naurie. 
Statisticile de la RAR arată că în 2010 au fost omologate peste 36.500 de automobile. Din acest total, un număr de 12.000 autoturisme sunt de pro-ducţie românească, iar peste jumătate au fost aduse din Uniunea Euro-peană.

Majorarea taxei auto i-a speriat pe timişoreni de la primele zvonuri cu privire la scumpire, adică începând cu a doua parte a lunii septembrie. După acel moment,  numărul încasărilor pe o zi înce-puse să crească cu apro-ximativ 30%. „Încasările au început să crească în-cepând cu luna septem-brie. Într-o singura lună omologam circa 7.000 de autovehicule, în valoare de aproximativ 450.000 euro”, spune Dorin Cân-dea, şef reprezentanţă RAR pe judeţul Timiş.În topul omologărilor 

au fost maşinile Euro 2. Cu o sumă de 5.000 de euro se putea cumpăra şi înmatricula o maşină de calitate medie spre supe-rioară. Volkswagen, Audi, Opel şi Ford au fost în to-pul preferinţelor bănăţe-nilor.

Angajaţii RAR, nevoiţi să-şi prelungească programul de lucruÎncepând cu luna no-iembrie, angajaţii RAR au luat prima măsură de fluidizare a cererilor de omologare: lucrul în două schimburi. La scurt timp, programul prelungit a devenit o regulă la nivel naţional. Următoarele măsuri au venit şi ele, pentru că numărul cereri-lor se afla într-o continuă creştere. Aşa că angajaţii au lucrat şi sâmbăta şi 

au făcut şi orele supli-mentare. „Am lucrat şase sâmbete consecutive pe două schimburi, plus ore suplimentare care au fost nerenumerate. Ne-a prins şi ora 12 noaptea mun-cind. Orele suplimentare sunt echivalentul a 7 zile de lucru, adică un număr de 3.500 de autovehicu-le omologate în plus în aceasta perioadă supli-mentară”, mai spune Do-rin Cândea. 
Angajaţii vor primi, în schimbul acestor eforturi, câteva zile libere anul acesta. Conducerea RAR Timiş se declară mulţu-mită de prestaţiile sfârşi-tului de an. Un motiv este că în aceste luni supra-solicitante au avut parte de o singură reclamaţie oficială, pentru o întârzi-ere de o oră şi jumătate în cazul unei programări pentru o omologare. Trebuie precizat că în ajutorul celor care şi-au achiziţionat un autovehi-cul în anul 2010 şi pot o să dovedească prin con-tractul de vânzare/cum-părare şi adeverinţa prin care au ridicat un rând de numere roşii etc., există, legal, facilitatea care le mai dă timp până la în-ceputul lunii martie să-şi rezolve dosarul, putând să-şi înmatriculeze auto-vehiculul cu vechea taxă.
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„Încasările au început să crească începând cu luna septembrie. Într-o singură lună omologam circa 7.000 de autovehicule, în valoare de aproximativ 450.000 euro.”
Dorin Cândeaşef reprezentanţă RAR Timiş

Amenzi la magazinele de piese auto
Nici Departamentul Supraveghere de Piaţă (DSP), din cadrul Regis-trului Auto Român nu s-a odihnit anul acesta. Însărcinat cu acţiuni de control şi inspecţie la ma-gazinele importatoare de piese auto şi nu numai, au împărţit, în 2010, 246 de sancţiuni şi 155 de amenzi în valoare de aproximativ 150.000 lei.

Începând cu luna noiembrie, angajaţii RAR au luat prima măsură de  uidi-zare a cererilor de omologare: lucrul în două schimburi.
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Şefii de instituţii publice 
din Timişoara câştigă mai 
bine din salariul de la stat 
decât cei care conduc firme 
multinaţionale sau bănci. 
Chiar dacă cei mai mulţi nu 
deţin afaceri private, con-

turile continuă să se umfle 
şi în perioadă de plină re-
cesiune economic. Primii 
trei cei mai bogaţi bugetari 
din Timiş au fost identi-
ficaţi în urma analizei a 
sute de declaraţii de avere 
de la principalele instituţii 
ale administraţiei publice, 
din domeniul sănătăţii, în-
văţământului şi justiţiei, 
iar aceştia sunt: rectorul 

UMF – Ştefan Drăgulescu, 
vicepreşedintele CJ Timiş 
– Adam Crăciunescu şi se-
cretarul Primăriei Timişoa-
ra – Ioan Cojocari. Rectorul 
Universităţii de Medicină 
din Timişoare are un cont 
gras, de 500.000 de euro, la 
care se adaugă mai multe 
proprietăţi şi o indemniza-
ţie anuală “astronomică”, 
de peste 400.000 de lei, 

mai mare decât salariile 
cumulate ale celor mai im-
portanţi trei şefi (primar, 
preşedintele CJT şi prefect) 
din administraţie. Acesta 
este urmat îndeaproape de 
vicepreşedintele CJT, Adam 
Crăciunescu care deţine 
mai multe conturi în va-
loare de aproape 350.000 
de euro. Pe locul trei în top 
este secretarul primăriei, 

Ioan Cojocari, care bate de 
200.000 de euro “puşi la 
ciorap”. Nici restul şefilor 
de instituţii nu stau prea 
rău, aceştia deţinând pro-
prietăţi care mai de care 
mai valoroase, case de va-
canţă sau bolizi de zeci de 
mii de euro, achiziţionate, 
poate, prin truda recom-
pensată din banii noştri. 
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Ştefan Drăgulescu
rector UMF

Adam Crăciunescu
vicepreşedinte CJT

Ioan Cojocari
secretarul Primăriei Timişoara

Venituri salariale 400.000 de lei
Peste 2.100.000 de lei în conturi
Are o “colecţie” impresionantă de case, tere-
nuri, maşini şi obiecte de valoare

Venituri salariale: 79.847 de lei
Aproape 1.500.000 de lei în conturi
Deţine patru terenuri, patru case, două aparta-
mente şi bijuterii în valoare de 15.000 de euro

Venituri salariale 100.000 de lei
Aproape 800.000 de lei în conturi
Deţine două terenuri, două apartamente, o 
casă şi două maşini

Ce trebuie să faci?
Citeşti săptămânalul Opinia Timişoarei în fiecare joi 
şi decupezi talonul de participare la tombolă, răspunzi 
corect la întrebare şi îl completezi cu datele tale.

Apoi pui talonul în urna specială de la redacţia Opinia 
Timişoarei (str. Proclamaţia de la Timişoara, nr. 7) sau 
în urna din incinta magazinului BauMax Timişoara 
(str. Calea Şagului - DN 59, km 7+500 dreapta).

Participă la o super tombolă şi poţi pleca acasă cu un aspirator Platinium 1500W!
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Devenim tot mai săraci. Pe zi ce 
trece. Scăderea preţului la imobili-
are ne-a făcut, brusc, proprietarii 
unor bunuri devalorizate. Garan-
ţiile cu terenuri (fie ele agricole, 
fie – pentru construcţii) nu mai 
înseamnă, nici ele, mare lucru. 
Scumpirea dramatică a carburan-
ţilor, corelată cu menţinerea dimi-
nuării de venit lasă autoturismele 
personale în garaj şi ameninţă 
coşul zilnic de produse şi servicii 
cu sleirea. De ce sărăcia a devenit 
o ameninţare atât de serioasă, la 
două decenii de la Revoluţie? La 
vremea aceea, nici nu merita să fii 
proprietarul locuinţei, căci statul 
socialist multilateral dezvoltat 
oricând putea să „facă figura” şi 
să considere proprietatea doar pe 
timpul vieţii cumpărătorului – ca 
un fel de chirie anticipată, cum 
s-a întâmplat în destule state 
din blocul comunist. Iar dacă 
Doamne fereşte cineva avea mai 
mult de un apartament, o casă 
de vacanţă şi un autoturism, 
autorităţile repede-repejor i-ar fi 
luat surplusul. Sărăcim nu doar 
pentru că nivelul de trai scade 
pe zi ce trece. Sărăcim, pentru că 
s-au închis multe din posibilităţile 
de acces la produse şi servicii 
subvenţionate. Produsele pentru 
copii, de pildă, care aveau înainte 
de 1989 preţuri derizorii, costă 
acum considerabil mai mult decât 
cele pentru adulţi. Încălţămintea, 
alimentele, rechizitele şcolare, 
manualele – toate devin produse 
de lux. Nu mai vorbim de posibili-
tăţile de dezvoltare a talentului şi 
abilităţilor copiilor în timpul liber: 
accesul la cercuri artistice, cluburi 
sportive, activităţi recreaţionale 
este bine „cenzurat” de forţa 
financiară a părinţilor. Intre timp, 
băncile îşi sună clienţii – actuali 
sau potenţiali -, îmbiindu-i să facă 
împrumuturi, să aibă încredere 
în viitor, dar condiţiile aspre sunt 
descurajante chiar pentru cei mai 
temerari. Pe fondul întoarcerii 
cetăţenilor de la interesul pentru 
viaţa publică, la mult mai mărun-
tele (dar presantele) griji familiale 
cotidiene, rearanjările de pe scena 
politică au relevanţa zgomotului 
stradal, pe timp de furtună. Cine 
îşi mai „arată muşchii” la Bucu-
reşti? Ce vor? Cu ce rezultate? 
Mai ales – cum se reflectă asta în 
viaţa cotidiană? Speculând copios 
depresia simţului civic, politicienii 
invocă deja obosita găleată elec-
torală şi plasa cu alimente contra 
cărora, chipurile, poţi obţine 
voturile în alegeri, dispreţuindu-l 
pe faţă pe săracul care, şi dacă 
nu va merge la vot, ia din mâna 
jupânului darul de sărbători. Cea 
mai dificilă problemă în alegerile 
viitoare va fi nu individualizarea 
candidaţilor şi a platformelor poli-
tice, indiferent de nivelul competi-
ţiei – local, naţional sau european 
-, ci refacerea încrederii dintre 
alegători şi aleşi. Cât timp cei 
dintâi se simt privaţi de putere, iar 
cei din urmă se cred jupâni şi zei, 
ieşirea din criză nu va fi posibilă.

Ieşirea  
din criză

Mariana Cernicova
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Şefii celor mai ma ri instituţii din 
Timişoara, mai bo gaţi decât bancherii

Mai-marii instituţiilor din Timiş 
nu resimt efectele crizei la fel 
ca şi oamenii de rând. Pen-
tru mulţi dintre ei recesiunea 
echivalează cu prosperitatea, 
dovadă faptul că munca la stat 
face contul mai bogat.

Şefii din Primăria Timi-
şoara nu au fost afectaţi de 
criza financiară, dacă ne 
luăm după declaraţiile de 
avere. Ba din contră, unii 
dintre ei chiar şi-au rotunjit 
veniturile şi şi-au îngroşat 
conturile. De departe cel mai 
prolific la capitolul avuţie 
este secretarul instituţiei, 
Ioan Cojocari, care deţine 
nu mai puţin de 10 conturi 
bancare şi mai multe propri-
etăţi. “Nababul” primăriei 
deţine două terenuri la Şuş-
tra, două apartamente şi o 
casă de 209 mp în Timişoara, 
un Audi 80 şi un Citroen C2. 
Conform ultimei declaraţii 
de avere a secretarului, aces-
ta are aproape 180.000 de 
euro, 37.000 de lei şi 1.700 
de dolari în conturi. De ase-
menea, fiica sa deţine un 
fond de investiţii în valoare 
de 124.000 de euro, iar veni-
tul anual încasat de Cojocari 
de la primărie a fost de peste 
100.000 de lei, mai mult cu 
aproape 3.000 de lei decât 
primarul Gheorghe Ciuhan-
du. 

remuneraţie,  
indiferent de buget

Acesta din urmă deţine 
un teren de 820 mp la Buziaş 
şi peste 25 ha la Salonta, un 
apartament în Timişoara şi 
o casă de vacanţă la Văliug. 
Edilul-şef al oraşului nu deţi-
ne un autoturism proprieta-
te personală şi, ce nevoie ar 
avea, din moment ce institu-
ţia pe care o conduce i-a pus 
la dispoziţie o limuzină de 
lux, “echipată” cu şofer, pen-
tru care Ciuhandu nu tre-
buie să se mai streseze din 
cauza preţului exorbitant la 
combustibil. Primarul mai 
are şi 27.526 de lei şi aproa-
pe 2.500 de euro în conturi, 
şi un salariu anual de 97.934 
de lei. Ciuhandu a câştigat şi 
1.556 de lei, “echivalentul a 
3.000 kg de grâu”, subvenţie 
pentru arendarea unor tere-
nuri. 

Viceprimarul social-de-
mocrat, Sorin Grindeanu, nu 
deţine un autoturism, ci un 
motociclu Linhai, cu care nu 

l-a văzut, însă, nimeni deo-
camdată făcând naveta de la 
Giroc, unde locuieşte, la Ti-
mişoara. Acesta are o casă de 
205 mp în comuna vecină, 
un apartament în Timişoa-
ra şi un credit de 52.400 de 
euro, scadent în anul 2025. 
Nici omologul său, Adrian 
Orza nu este bogat, dacă ne 
luăm după declaraţia de ave-
re: nu are nici o proprietate 
personal şi tot ce a reuşit să 
facă până acum a fost achi-
ziţionarea unui automobile 
Peugeout 107, după ce şi-a 
înscris vechiul Oltcit în pro-
gramul Rabla şi să agoniseas-
că 52.000 de lei în bancă. 

Social-democraţii sunt 
cei mai bogaţi în CJT

La Consiliul Judeţean, 
conform declaraţiilor de 
avere, doi dintre consilieri 
deţin cele mai mari averi. 
Ambii sunt membrii ai PSD. 
Este vorba despre Vasile 
Rotărescu şi Viorel Matei.  
Primul dintre ei are 82.858 
mp de teren intravilan şi 
870.653 mp teren agricol. 
Are 2 case de locuit şi 2 
apartamente plus o casă de 
vacanţă la Albina şi un spa-
tiu de producţie la Moşniţa 
Nouă. La capitolul maşini, 
Rotărescu are un Daewoo 
Espero trecut în declaraţia 
de avere. El nu are depozite, 
dar a investit în diferite so-
cietăţi comerciale 10,3 mi-
lioane de euro şi a acordat 
împrumuturi de 1,2 milioa-
ne de lei. Rotărescu are şi 
datorii la bănci şi persoane 
fizice în valoare totală de 
944.722 euro. Cu toate aces-
tea, din salarii şi afaceri, 
anul trecut a câştigat 88.390 
de lei. Din închirieri a mai 
obţinut 643.058 lei, iar din 
dividende 290.315 lei. Nici 
Viorel Matei nu este mai de-
parte, el are 395 hectare de 
teren arabil, două case de 
locuit şi un sediu de firmă. 
El mai are 18 utilaje agricole 
şi 8 remorci, dar şi o Dacia 
1300. Matei are bijuterii în 
valoare de 28.500 de euro, 
datorii de 35.000 de euro şi 
a împrumutat alţi 950.000 

de euro. Anul trecut el a dus 
acasă 68.000 de lei, iar soţia 
32.000 de lei, din salarii. 

Consilier sărac,  
consilier bogat

La polul opus, între cei 
mai săraci consilieri jude-
ţeni se află democrat-libera-
lii Nicu Bitea şi Oana Gaita. 
Primul dintre ei are doar un 
venit de 18.000 de lei pe an 
de la un SRL unde lucrează 
ca inginer, 7.080 lei de la CJT 
şi 21.150 lei pentru consul-
tanţă la cabinetul europar-
lamentar al Elenei Basescu 
de la Timişoara. Între cei trei 
lideri ai CJT, Adam Crăciu-
nescu (PSD) este în top, cu 
cea mai mare avere. Are 4 
terenuri agricole, 4 case şi 2 
apartamente, dar şi bijuterii 
în valoare de 15.000 de euro. 
Are economii, în bănci, de 
305.499 euro şi 182.394 lei. 
Anul trecut, din salarii, a dus 
acasă 79.847 lei, iar soţia, 
42.215 lei. Mai are şi un te-
ren în arendă pentru care a 
primit anul trecut 9.260 lei.

Salarii modeste de la Boc
La Prefectură, nici pre-

fectul, nici subprefectul nu 
se pot lăuda cu averi foarte 
mari. Prefectul Mircea Băca-
lă are două terenuri intravi-
lane, două apartamente şi 
un Mercedes, dar are şi dato-
rii de 119.889 euro la bănci 
şi persoane fizice. Anul tre-
cut a avut o indemnizaţie de 
54.324 lei ca prefect şi 6.417 
lei de la CJT unde a fost con-
silier al preşedintelui. Sub-
prefectul Zoltan Marossy are 
şi el două apartamente şi un 
spaţiu comercial, două auto-
turisme şi economii de 5.000 
de euro. Anul trecut a câşti-
gat 80.747 lei de la secretari-
atul general al Guvernului şi 
18.250 ca subprefect.

medicina şi  
învăţământul, profitabile

Nicolae Robu, rectorul 
Universităţii Politehnice, nu 
are proprietăţi cu care să 
se laude, în schimb capito-
lul salarii este completat în 
abundenţă: aproape 300.000 

de lei pe an, din salariul 
şi bonusurile de rector, 
salariul de senator, dar şi 
din cercetarea ştiinţifică. 
Omologul său de la Univer-
sitatea de Medicină, Ştefan 
Drăgulescu, este poate cel 
mai bogat dintre toţi timi-
şorenii cu funcţii. Drăgu-
lescu are conturi bancare 
totalizate de peste 500.000 
de euro. Averea sa s-a strâns 
în timp, mai ales în primii 
ani după Revoluţie: un te-
ren agricol la Lugoj, retro-
cedat, o păşune în Poiana 
Mărului, mai apoi o casă în 
Timişoara, alte două case la 
Lugoj, ambele moştenite de 
la părinţi, o casă veche la 
Văliug, o altă casă veche, de 
vacanţă la Poiana Mărului. 
Din 1996, are şi un aparta-
ment în Bucureşti. Activele 
financiare ale rectorului 
şi deputatului Drăgulescu 
sunt reprezentate de cinci 
depozite bancare, două 
carduri şi un cont curent. 

Pe numele soţiei sale mai 
sunt deschise şase depozite 
bancare. Împreună, cei doi 
au în bănci peste 370.000 
euro, peste 90.000 dolari, 
14.000 lire sterline, 21.000 
de franci elveţieni şi peste 
53.000 lei.  Pentru anul fis-
cal 2009, Drăgulescu a în-
casat salarii şi indemnizaţii 
de aproape 400.000 lei, plus 
9.800 de euro, din studii 
clinice, consultanţă ştiinţi-
fică, contracte civile şi pre-
stări servicii. Soţia sa a mai 
contribuit la venitul fami-
liei cu aproape 130.000 lei. 
Capitolul maşini nu a fost 
reînnoit din 2002, rectorul 
UMF având un Mercedes E 
şi in WV Polo. Familia car-
diogului mai deţine bijute-
rii, obiecte de argint, tablo-
uri, moştenite de la părinţi 
şi alte rude. Drăgulescu pre-
cizează în declaraţia sa de 
avere că nu a evaluat aceste 
bunuri şi nu le ştie valoa-
rea. Drăgulescu mai deţine 

acţiuni la o clinică privată 
de cardiologie şi la un depo-
zit de farmaceutice.

meserii de îmbogăţire
Ioan Talpoş şi Alexandru 

Moisuc, rectori la Universita-
tea de Vest, respectiv la Uni-
versitatea de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară a Ba-
natului, pot fi „cercetaţi” la 
avere numai cu cereri speci-
ale adresate în temeiul Legii 
544, privind liberul acces la 
informaţiile publice. Prorec-

torul UMF, medicul ortoped 
Dan Poenaru, fost preşedinte 
al PSD Timiş, declara, în mar-
tie 2010, mai multe propri-
etăţi şi sume consistente în 
conturi: 3 terenuri agricole 
la Ghiroda, Urseni, Poiana 
Mărului - peste 15 ha total; 
o casă de locuit Timişoara, o 
casă de vacanţă la Poiana Mă-
rului; 3 maşini; a acordat un 
împrumut de 50.000 de euro 
scadent în 2013; avea 300.000 
de euro, 304.000 lei şi 4.800 
dolari în conturi deschise în 
2000 şi 2007; împreună cu 
soţia câştiga anual 300.000 
lei pe an. „Nu stă rău la ave-
re nici Octavian Creţu, fost 
director al Spitalului Munici-
pal, acum şef de secţie la ace-
laşi spital. În ianuarie 2010, 
Creţu declara 5 terenuri agri-
cole, intravilane şi extravila-
ne la Dumbrăviţa, Beciche-
recu Mic, Utvin şi Moldova 
Veche, o casă în Dumbrăviţa, 
2 maşini, un depozit bancar 
de 10.000 euro şi salarii de 

160.000 lei pe an, împreună 
cu soţia. Lista medicilor şi 
profesorilor care se pot răsfă-
ţa cu orice au nevoie, atunci 
când au nevoie, este lungă şi 
nu este neapărat publică. 

Ranko Szuhanek, mana-
gerul Institutului de Cardio-
logie din Timişoara, este unul 
dintre medicii cu o stare ma-
terială bună, la nici 37 de ani. 
Cardiologul a menţionat, în 
declaraţia sa de avere postată 
acum un an, patru terenuri 
intravilane, două în Timiş – la 
Cărpiniş şi la Becicherecu Mic, 
şi alte două în Serbia, în Sme-
derevska Palanka. Terenurile 
au fost cumpărate în perioada 
2006-2008. În oraşul sârbesc, 
medicul deţine şi o casă, iar la 
Timişoara are un apartament. 

Decanul Facultăţii de 
Drept, Radu Motica, medicul 
Ovidiu Golea, ginecologul 
Doru Anastasiu sunt doar câ-
teva dintre numele celor care 
„duc povara” unor averi bine 
conturate în timp şi ani.

Utilizându-se interesante 
inginerii financiare, din sa-
larii ce doar în unele cazuri 
depăşesc 100.000 de lei pe 
an, se poate investi masiv în 
terenuri şi case. Tot ca un pa-
radox al declaraţiilor de ave-
re apare şi faptul că aproape 
toţi „justiţiarii” despre care 
vorbim au datorii la bănci, 
sumele împrumutate pe 10 
sau 25 de ani fiind cuprinse 
între 10.000 şi 100.000 de 
euro, dar şi depozite bancare 
de zeci de mii de euro. Fără 
îndoială, unul dintre cei mai 
bogaţi magistraţi timişoreni 
este fostul procuror gene-

ral adjunct al Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel 
Timişoara, Valentin Româ-
nu. Domnia sa, împreună 
cu soţia, Silvia Românu, de 
profesie notar public, deţi-
ne terenuri la Bacova (5 ha), 
Ghiroda (2 ha), Văliug (389 
metri pătraţi), Dumbrăviţa 
(1,3 ha) şi Bucovăţ (1,4 ha). 
De asemenea, mai are în 
proprietate trei apartamente 
şi o casă de 440 metri pătraţi 
în Timişoara, dar şi o casă de 
vacanţă la Sălciua Nouă, din-
colo de dealurile Recaşului. 
„Acolo ajungi cu elicopterul! 
Dacă plouă, nu mai poţi să 

ieşi. E o casă din văiugă, în-
tr-un loc izolat, unde nu am 
nici măcar semnal pe mobil. 
Dacă mă caută cineva acolo, 
înseamnă că are probleme 

serioase. Casa am cumpă-
rat-o cu o sumă echivalen-
tă cu jumătate din salariul 
meu”, a declarat procurorul 
timişorean. La această salbă 

de proprietăţi imobiliare 
se mai adaugă un autotu-
rism Mitsubishi Pajero şi 
un Opel Astra. Valentin Ro-
mânu ţine în conturi suma 
de 200.000 de lei. La polul 
opus, adică în categoria 
procurorilor săraci, dar cin-
stiţi, se situează prim-pro-
curorul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Timiş, Ion 
Braşoveanu. Conform celor 
menţionate în declaraţia de 
avere, acesta deţine doar un 
autoturism VW Jetta, an de 
fabricaţie 2007, şi o datorie 
de 30.000 de lei la Banca Ro-
mânească. Nimic altceva.

Averile celor trei capi  
din administraţia locală

Gheorghe Ciuhandu
Primarul Timişoarei
Conduce instituţia din anul 1996
- Un teren de 820 mp la Buziaş, 25 ha teren agricol la 
Salonta
- Un apartament de 75 mp în Timişoara şi o casă de va-
canţă de 141 mp la Văliug
- Nu deţine un autoturism proprietate personală
- Are trei conturi bancare: 27.526 de lei, 1.180 de euro, 
1.255 de dolari
- Are o asigurare de viaţă în valoare de 8.995 de lei
- A încasat 1.556 de lei subvenţie de la APIA
- A realizat un venit anual de 97.934 de lei

Constantin Ostaficiuc
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş
Conduce instituţia din anul 2004
- Cinci terenuri: Pişchia, Secaş, Fârdea şi două în Timişoa-
ra
- O casă de 362 mp în Timişoara şi o casă de vacanţă de 
208 mp la Fârdea
- Are un autoturism Skoda, un motociclu, o barcă şi o 
remorcă pentru barcă
- Deţine o colecţie de pictură care valorează 14.000 de 
euro
- Are cinci conturi bancare care însumează peste 
128.000 de euro
- Are un salariu anual de 54.828 de lei

Mircea Băcală
Prefectul judeţului Timiş
Conduce instituţia din anul 2009
- Două terenuri: 1021 mp la Becicherecu Mic şi 353 mp în 
Timişoara
- Are un apartament de 37 mp în Timişoara şi o casă de 
149 mp construită anul trecut
- Deţine un automobile Mercedes fabricat în 2001
- Nu are conturi bancare
- Are cinci credite contractate: de 60.000 de euro, de 
45.000 de euro şi de 14.389 de euro
- Salariu de 54.324 ca prefect şi 6.417 din funcţia de consi-
lier a preşedintelui CJT deţinută în 2009

Nicolae Robu
Rector Politehnica

Dan Poenaru
Prorector UMF

Octavian Creţu
Medic, Spitalul Municipal

Oskar Szuhanek
Director Institutul de Cardiologie

Salariile şefilor din învăţământ şi sănătate

Venit anual
300.000 mii lei

Venit anual
300.000 mii lei

Venit anual
160.000 mii lei

Venit anual
25.000 mii lei

Valentin Românu, unul dintre cei mai bogaţi procurori din Banat

Casa procurorului rivalizează cu vilele de la Hollywood

Decanul Facultăţii 
de Drept, Radu 
Motica, medicul 
Ovidiu Golea, 
ginecologul Doru 
Anastasiu sunt alţi 
bugetari înstăriţi 
ai Timişoarei.
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Sergiu miaT
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro

Colterm, una din cele mai 
importante regii aflate în 
subordinea Consiliului Local 
Timişoara şi care livrează lo-
cuitorilor din capitala Bana-
tului apă caldă şi căldură, are 
şi ea în politica de personal 
un loc aparte pentru rubede-
nii. „La Familiglia” de la Col-
term e mai puţin numeroasă 
decât cea de la primăria lui 
Ciuhandu, dar la fel de puter-
nică. Şefii de aici şi-au adus 
cu ei soţii, sau soţiile, copii 
sau nepoţii, finii sau finele şi 
toţi împreună s-au lipit la ba-
nul public. La angajarea aces-
tora a contat mai puţin per-
formanţa profesionale şi mai 
degrabă interesul de familie. 
Timişorenii plătesc 252 de 
lei pentru fiecare gigacalorie 
livrată de societatea Colterm, 
unul dintre cele mai mari 
preţuri din România. 

De la cap, la coadă
Directorul general de la 

Colterm, Aurel Matei, şi-a 
adus lângă el şi pe soţia Ma-
riana. Fiul lor Alexandru 

care este acţionar la Cogen 
Ro, asociaţia profesionistă 
a producătorilor de energie 
electrică şi termică în coge-
nerare şi lucrează la ISPE (In-
stitutul de Studii şi Proiectări 
Energetice). Mai multe studii 
de fezabilitate care au fost 
comandate de Primăria Ti-
mişoara chiar la ISPE nu prea 
s-au folosit la nimic, dar banii 
pentru ele s-au plătit, după 
cum susţin sursele noastre 
care ne-au pus la dispoziţie 
datele pe care le publicăm în 
acest articol. Aceleaşi surse 
se întreabă de ce instituţii de 

control abilitate nu verifică 
care a fost eficienţa cogene-
rării, ce sume s-au investit 
şi ce beneficii s-au realizat, 
după retehnologizarea unor 
centrale termice de cartier, 
prin instalarea unor unităţi 
de cogenerare cu motoare 
termice. Este interesant de 
publicat şi lista firmelor care 
s-au ocupat de acest lucru şi 
ce legături au acestea cu soci-
etatea Colterm.

Furnizarea şi  
contabilitatea, înrudite

Inginerul şef de la furni-

zare, Viorel Avramovici, şi-a 
adus şi soţia Maria lângă el, 
spre deosebire de contabila 
şefă, Ana Ivan, care şi-a an-
gajat soţul la Colterm. Dacă 
cei de la contabilitatea sunt 
neamuri între ei, atunci 
domnul Daniel Sponor, in-
giner şef producţie, de ce nu 
putea să-şi aducă şi el soţia 
ca analist programator la 
aceeaşi regie. În toate aceste 
cazuri, conform declaraţi-
ilor de avere, soţii şi soţiile 
lor au avut venituri anuale, 
pe statele de plată ale Col-
term, cuprinse între 230 

milioane lei şi 660 milioane 
lei. Mai multe din declara-
ţiile de avere ale unor şefi 
de la regia de termoficare 
nu au fost afişate pe site-ul 
de internet al societăţii. Un 
astfel de exemplu este cel 
al şefului de exploatare, 
Mugurel Dumitrescu. Di-
rectorul societăţii Colterm, 
Aurel Matei, nu a putut fi 
contactat ca să formuleze 
un punct de vedere legat 
de modul în care şefii de la 
regia de termoficare şi-au 
încadrat membri de familie 
la acelaşi loc de muncă.

anCHeTăaCTualiTaTe

gHeorgHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

În plin an de criză 2010, 
cu măsuri de redresare 
economică dintre cele 
mai dure şi nepopulare, 
colacul de salvare al eco-
nomiei româneşti a fost 
reprezentat de exporturi. 
Dezvoltarea acestui sector 
al economiei naţionale a 
fost susţinut, paradoxal, 
de deprecierea monedei 
naţionale, care le-a permis 
întreprinzătorilor să înca-
seze mai mulţi lei pentru 
un euro, dar şi de sfârşitul 
crizei şi reluarea activi-
tăţii economice în ţările 
dezvoltate ale UE. Datele 
Institutului Naţional de 
Statistică arată că, în pri-
mele zece luni ale anu-
lui trecut, exporturile au 
ajuns la 30,3 miliarde de 
euro, în creştere cu 26,7% 
comparativ cu aceeaşi pe-
rioadă din 2009, şi există 
toate şansele ca statistici-
le de sfârşit de an, care se 
întocmesc până în februa-
rie, să consemneze un vârf 
istoric de 35 miliarde de 
euro. 

Adică, 30% din PIB. De-
ficitul comercial al Ro-
mâniei a scăzut cu 317,2 
milioane euro în primele 
unsprezece luni, la 8,64 
miliarde euro. România 
a importat în ianuarie-
noiembrie cu 19,5% mai 
mult decât în perioada si-
milară din 2009, respectiv 
de 42,63 miliarde euro, 
şi a exportat cu 27,2% 
mai mult, de 33,99 mili-
arde euro. O contribuţie 
importantă la explozia 
exporturilor au avut au-
toturismele Dacia şi tele-
foanele Nokia, urmate la 
mică distanţă de oţelurile 
de la Sidex şi aluminiul 

de la Alro Slatina. Sigur, 
nu e mai puţin adevărat 
că, spre exemplu, Germa-
nia exportă în două săptă-
mâni cât România într-un 
an, însă forţa economică 
a celor două ţări nu poate 
fi comparată. Frustrante 
sunt comparaţiile cu ţări-
le din jur, când vedem că 
ponderea exporturilor în 
PIB este de 79% în Ungaria, 
71,8% în Cehia, 54,9% în 
Germania sau 36,6% în Po-
lonia, în condiţiile în care 
media UE este de 37,6%. 
Pe de altă parte, la acelaşi 
capitol, ponderea exportu-
rilor în PIB în SUA este de 

doar 12%, procent similar 
cu cel al Japoniei, iar spe-
cialiştii pun acest procent 
nu pe lipsa de competiti-
vitate a companiilor, ci pe 
uriaşa piaţă internă. 

Timişul exportă  
aparatură electronică şi 
importă... animale vii

Judeţul Timiş şi-a adus 
o contribuţie importantă 
la relansarea exporturilor 
din România, în 2010, cu 
livrări externe ce, la 31 
decembrie, pot fi cuanti-
ficate în jurul valorii de 
2,5 miliarde de euro. Adi-
că, aproape 9% din totalul 

exporturilor româneşti. 
În topul pe opt luni, ju-
deţul Timiş s-a situat pe 
locul trei pe ţară, după 
Bucureşti (3,593 miliarde 

de euro) şi judeţul Argeş 
(2,225 miliarde de euro), 
exportând produse şi ser-
vicii în valoare cumulată 
de 1,92 miliarde de euro. 
Vârful exportului timişean 
a fost consemnat în luna 
august, când, cu un total 
de 223 milioane de euro, 
au fost depăşite chiar şi 
Uzinele Dacia. Balanţa co-
mercială pe primele opt 
luni ale anului a fost po-
zitivă, Timişul exportând 
produse şi servicii care au 
depăşit cu circa 200 mili-
oane de euro valoarea  im-
porturilor. Mărfurile care 
au avut trecere la export 

au fost cele cu un grad ri-
dicat de prelucrare, cum 
sunt cablajele, tapiţerii-
le şi piesele componen-
te pentru industia auto, 
aparatură electronică, de-
tergenţi, textile, încălţă-
minte şi aparatură electro-
nică. În schimb, Timişul 
a importat animale vii şi 
produse alimentare, pro-
duse vegetale, uleiuri sau 
deşeuri de hârtie şi carton. 
În cadrul Regiunii Vest, 
ponderea fiecărui judeţ 
la export este următoa-
rea: Timiş - 57,70%, Arad - 
31,07%, Hunedoara - 8,58% 
şi Caraş Severin - 2,66%.

PUBLICITATEPUBLICITATE

Judeţul Timiş a pus umărul  
serios, în 2010, la relansarea  
exporturilor româneşti

Mică, dar puternică.  
„La Famiglia” de la Colterm

Sediul Colterm - Cartierul general al „Famigliei“ din această instituţie aurel matei, director Colterm

Eugen Manole

Zilele trecute mi-a parvenit 
autobiografia unui fost tovaraş 
Director. N-am rezistat tentaţiei 
de a o împărtăşi cu voi.
“Am fost director la o mare 
intreprindere socialistă. Cafeaua 
de dimineaţă era pregătită de 
o secretară sexy, mergeam la 
serviciu cu Dacia neagră. Odată 
am fost întrebat dacă fabrica nu 
contribuie cu 10 mii de lei pen-
tru înmormântarea unui tovaraş 
din Comitetul Central. Am spus 
că, cu atâţia bani aş înmormân-
ta întregul Comitet. Din acest 
moment am devenit director la 
o intreprindere mai mică. 
Cafeaua zilnică era pregătită 
de o secretară mai în vârsta, la 
serviciu mergeam cu furgoneta 
fabricii. O dată am fost apos-
trofat că nu am fost la ultima 
şedinţă de partid. Am răspuns 
că dacă ştiam că e ultima m-aş 
fi dus sigur. Din acest mo-
ment am lucrat ca maistru. La 
serviciu mergeam cu maşina 
proprie şi eu făceam cafeaua de 
dimineaţă. În atelier aveam pe 
perete poza lui Ceauşescu şi al 
Lolobrigidei. O dată mi-au spus 
că de ce nu dau jos poza curvei 
de pe perete. Am luat poza lui 
Ceauşescu. Din acest moment 
am lucrat zilier la săpat şanţuri. 
Mergeam la lucru cu bicicleta şi 
duceam cafeaua de acasa în ter-
mos. O dată în timp ce săpam 
şanţul au venit şi mi-au spus 
să-mi ascund bicicleta deoarece 
va trece pe acolo o delegaţie 
de partid de la Bucureşti Am 
raspuns să nu-şi facă probleme 
deoarece bicicleta este închisă 
cu un lacăt...din acest moment 
am rămas fără lucru... ...o 
vreme am fost şomer până la 
schimbarea orânduirii... 
M-am reabilitat, am intrat în po-
litică, am intrat în partid. Acum 
sunt Manager, cafeaua îmi este 
servită de o secretară sexy, la 
serviciu merg cu un Audi cu şo-
fer personal. În rest îmi ţin gura 
şi din când în când ridic mina să 
votez. Îmi creşte nivelul de trai 
şi acoperirea cheltuielilor.”
Concluzia:
Pleacă ai noştri, vin ai noştri…

Manager  
vs. Director

Manole Zice...

Vrei să te angajezi la instituţiile europene? S-au reluat 
angajările! Salariile pentru începători depăşesc 2.500 de euro

caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Veşti bune pentru ro-
mânii care îşi doresc să se 
angajeze într-o instituţie 
europeană. Cei care vor să 
lucreze în statistică, finan-
ţe, resurse umane sau IT 
mai pot depune dosarele 
pe EPSO, site-ul oficial de 
recrutare al Uniunii Euro-
pene, până pe 25 ianua-
rie. Şi deşi etapele pe care 
candidaţii trebuie să le 
parcurgă pentru a se anga-
ja sunt dificile şi durează 
chiar şi până la nouă luni, 
efortul nu rămâne nerăs-

plătit: salariul de pornire 
pleacă de la peste 2.500 
de euro şi poate depăşi, în 
timp, 17.000 de euro. La 
care se adaugă şi alte facili-
tăţi pentru familie şi copii!  
În prezent, European 
Personnel Sélection Offi-
ce (EPSO) derulează o 
competiţie pentru asis-
tenţi de gradul 3, pen-
tru care cei interesaţi 
mai pot depune dosarele 
până pe 25 ianuarie, ora 
12.00 (ora Bruxelles-ului).  
Posturile disponibile se 
adresează celor care au o 
specializare în statistică 
(34 de posturi), finanţe/con-

tabilitate (57 de posturi), 
resurse umane (36 de pos-
turi) şi tehnologia comu-
nicaţiilor şi a informaţiilor 
(67 posturi), iar salariile de 
încadrare pleacă de la 3.273 
de euro pe lună.  Testele de 
preselecţie se vor susţine în 
perioada 21 februarie - 16 
martie 2011. 

Cât poţi să câştigi într-o 
instituţie europeană? 

Deşi angajarea într-o 
instituţie europeană pre-
supune bani, timp şi stres, 
eforturile sunt răsplătite 
din plin dacă ajungi să lu-
crezi în acest sistem. Ast-

fel, în funcţie de speciali-
zare, gradul de pregătire 
sau de tipul de contract 
(perioadă determinată sau 
nedeterminată), salariile 
pentru începători pleacă 
de la 2.556 de euro şi ajung 
la 4.190 de euro pe lună.  
Maximul salarial care se 
poate obţine ca funcţio-
nar public într-o institu-
ţie europeană depăşeşte 
17.000 de euro pe lună, 
dar acest venit se câştigă 
după mulţi ani de vechime.  
Pe lângă acest salariu lunar, 
în calitate de funcţionar pu-
blic European mai primeşti 
şi urmatorele alocaţii: 

- Alocaţie pentru familie 
- Alocaţie pentru casă 

(2% din salariul de bază, 
plus 167 de euro) 

- Alocaţie pentru copil 
aflat în întreţinere, în va-
loare de 365 de euro 

- Alocaţie pentru grădi-
niţă, de 89 de euro 

- Alocaţie de expatriere 
(16% din salariul de bază) 
sau alocaţie de rezidenţă în 
străinătate (4% din salariul 
de bază) 

Pentru mai multe deta-
lii legate despre angajările 
în înstituţiile europene, 
intraţi pe www.opiniatimi-
soarei.ro 

La nivel naţional 
o contribuţie 
importantă la 
explozia exportu-
rilor au avut auto-
turismele Dacia şi 
telefoanele Nokia, 
urmate de Sidex.
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andreea HnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro 

Anul ce tocmai s-a 
sfârşit a adus încasări cu 
aproximativ un milion de 
euro mai mult decât în 
anul precedent, la Regis-
trul Auto Român din Ti-
miş (RAR). Motivul: frica 
celor care vor să îşi cum-
pere o maşină noua - taxa 
auto, care s-a majorat din 
1 ianaurie. 

Statisticile de la RAR 
arată că în 2010 au fost 
omologate peste 36.500 
de automobile. Din acest 
total, un număr de 12.000 
autoturisme sunt de pro-
ducţie românească, iar 
peste jumătate au fost 
aduse din Uniunea Euro-
peană.

Majorarea taxei auto 
i-a speriat pe timişoreni 
de la primele zvonuri cu 
privire la scumpire, adică 
începând cu a doua parte 
a lunii septembrie. După 
acel moment,  numărul 
încasărilor pe o zi înce-
puse să crească cu apro-
ximativ 30%. „Încasările 
au început să crească în-
cepând cu luna septem-
brie. Într-o singura lună 
omologam circa 7.000 de 
autovehicule, în valoare 
de aproximativ 450.000 
euro”, spune Dorin Cân-
dea, şef reprezentanţă 
RAR pe judeţul Timiş.

În topul omologărilor 

au fost maşinile Euro 2. 
Cu o sumă de 5.000 de 
euro se putea cumpăra şi 
înmatricula o maşină de 
calitate medie spre supe-
rioară. Volkswagen, Audi, 
Opel şi Ford au fost în to-
pul preferinţelor bănăţe-
nilor.

angajaţii rar, nevoiţi  
să-şi prelungească  
programul de lucru

Începând cu luna no-
iembrie, angajaţii RAR 
au luat prima măsură de 
fluidizare a cererilor de 
omologare: lucrul în două 
schimburi. La scurt timp, 
programul prelungit a 
devenit o regulă la nivel 
naţional. Următoarele 
măsuri au venit şi ele, 
pentru că numărul cereri-
lor se afla într-o continuă 
creştere. Aşa că angajaţii 
au lucrat şi sâmbăta şi 

au făcut şi orele supli-
mentare. „Am lucrat şase 
sâmbete consecutive pe 
două schimburi, plus ore 
suplimentare care au fost 
nenumărate. Ne-a prins şi 
ora 12 noaptea muncind. 
Orele suplimentare sunt 
echivalentul a 7 zile de 
lucru, adică un număr 
de 3.500 de autovehicu-
le omologate în plus în 
aceasta perioadă supli-
mentară”, mai spune Do-
rin Cândea. 

Angajaţii vor primi, în 
schimbul acestor eforturi, 
câteva zile libere anul 
acesta. Conducerea RAR 
Timiş se declară mulţu-
mită de prestaţiile sfârşi-
tului de an. Un motiv este 
că în aceste luni supra-
solicitante au avut parte 
de o singură reclamaţie 
oficială, pentru o întârzi-
ere de o oră şi jumătate 
în cazul unei programări 
pentru o omologare. 

Trebuie precizat că în 
ajutorul celor care şi-au 
achiziţionat un autovehi-
cul în anul 2010 şi pot o 
să dovedească prin con-
tractul de vânzare/cum-
părare şi adeverinţa prin 
care au ridicat un rând de 
numere roşii etc., există, 
legal, facilitatea care le 
mai dă timp până la în-
ceputul lunii martie să-şi 
rezolve dosarul, putând 
să-şi înmatriculeze auto-
vehiculul cu vechea taxă.

gHeorgHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Municipiul Timişoara îşi 
poate revendica titlul de 
capitală a jafurilor din Ro-
mânia, după ce, anul trecut, 
atacurile asupra caselor de 
schimb valutar, sucursale 
bancare, agenţii de pariuri 
sau case particulare s-au 
succedat cu o repeziciune 
demnă de Chicago lui Al Ca-
pone. Aproape că nu a fost 
lună în care poliţia să nu fi 
fost sesizată cu o astfel de 
infracţiune cu violenţă, ba 
chiar, în septembrie, s-au 
înregistrat două atacuri la 
tot atâtea agenţii de pariuri 
din oraş. 

Prima lovitură  
din 2010, pont de peste 
100.000 de euro

Infractorii au respectat 
tradiţia şi, ca şi în 2009, 
când prima lovitură a fost 
dată în luna ianuarie, şi 
2010 a început sub semnul 
jafurilor ce aveau să conti-
nue tot anul. În data de 26 
ianuarie 2010, vila patronu-
lui unei bijuterii din Timi-
şoara a fost atacată de doi 
indivizi care purtau cagule 
pe faţă. Aceştia au intrat în 
casa de pe strada Sofocle 
sărind gardul, au pătruns 
fără probleme înăuntru, de-
oarece uşa de la intrare era 
deschisă. Acolo l-au găsit 
pe băiatul proprietarului. 
Copilul, în vârstă de 12 ani, 
dormea şi s-a speriat când a 

fost trezit de cei doi indivizi 
care purtau cagule pe faţă. 
Aceştia l-au obligat să le ara-
te unde sunt banii, iar apoi 
l-au încuiat în baie. Fără 
prea mare efort, au dizlocat 
un seif în care, din declara-
ţiile proprietarului, se aflau 
50.000 de euro şi bijuterii a 
căror valoare a fost estimată 
tot la aproximativ 50.000 de 
euro. Apoi, au adus în curte 
maşina cu care au venit, un 
Volkswagen Golf II de culoa-
re roşie, şi au urcat seiful în 
ea. După ce au dat lovitura, 
hoţii nu s-au grăbit să ple-
ce, ba din contră, s-au oprit 
în bucătărie pentru a lua 
prânzul cu ce au găsit prin 
frigider. La începutul lunii 
aprilie, mai exact în ziua 
de 3 aprilie, un magazin de 
piese auto de pe Calea Stan 
Vidrighin a fost ţinta unui 
jaf derulat în doar câteva 
minute. Un bărbat mascat 
a ameninţat vânzătoarea cu 
un cuţit, a legat-o şi apoi a 
luat toate încasările de pes-
te zi, aproape 4000 de lei. 
Autorul a profitat de faptul 
că magazinul se află în in-
cinta unei spălătorii auto, 
iar zgomotul era atât mare 
încât a putut opera fără să 
audă cineva strigătul de aju-
tor al victimei. La nici o lună 
distanţă, în data de 5 mai, 
o casă de schimb valutar 
din Complexul Studenţesc 
a fost jefuită de 25.000 de 
euro şi 20.000 de lei. Atacul 
a durat sub un minut şi s-a 
petrecut în jurul orei 8, în 

timp ce casiera, abia sosi-
tă la serviciu, a deschis uşa 
pentru a scoate în stradă pa-
noul cu cursurile de schimb 
valutar. În acel moment, 
după cum a declarat anga-
jata casei de schimb valutar, 
un individ a tăbărât asupra 
ei, i-a pus cuţitul la gât şi a 
târât-o înăuntru, unde, sub 
ameninţarea armei, a forţat-
o să deschidă casa de valori. 
După ce a tastat codul şi a 
deschis uşa seifului, femeia 
a fost forţată să se închi-
dă în baie. Lovitura a fost 
dată la pont, în condiţiile 
în care atacatorul ştia că, la 
acea oră matinală, în seiful 
casei de schimb valutar se 
află aproape 30.000 de euro. 
După încă o lună, jafurile 
au continuat la o sucursala 
bancară de la periferia ora-
şului. Doi bărbaţi au intrat 
în sucursala BCR situată în 

sensul giratoriu de pe Calea 
Buziaşului, l-au imobilizat 
pe paznic şi au ameninţat-o 
pe o casieriţă cu un pistol, 
după care au fugit din incin-
ta unităţii bancare cu apro-
ximativ 4.000 de lei. O cli-
entă care se afla în bancă în 
momentul jafului a povestit 
îngrozită că doi bărbaţi, cu 
peruci pe cap, au năvălit în 
sediul BCR, cu pistoalele în 
mână. „Eu eram înăuntru, 
la casierie. A intrat întâi 
unul dintre ei. L-a luat pe 
gardian, l-a pus pe burtă, 
după care a intrat şi cel de-
al doilea, care pe noi ne-a 
pus într-un colţ. I-au spus 
la casieră să deschidă seiful, 
după care ne-a închis într-o 
încăpere. Au luat toţi banii 
pe care i-au găsit. Amândoi 
aveau pistoale şi purtau pe-
ruci”, a relatat un martor 
poliţiştilor care s-au ocupat 

de rezolvarea cazului. Tot 
sucursala unei bănci a fost 
“victima” jefuitorilor la sfâr-
şitul lunii octombrie. Spăr-
gătorii au intrat în unitatea 
Băncii Transilvania, situată 
în zona Modern, în jurul 
orei 2.30, forţând geamul 
de la baie. Paradoxal, deşi 
au declanşat alarma, echipa 
a firmei de pază care s-a de-
plasat urgent la faţa locului 
nu a observat nimic suspect 
şi a decis că este doar o alar-
mă falsă. Au plecat fără să 
anunţe poliţia, lăsând hoţii 
să sustragă din seiful băncii 
aproximativ 16.000 de euro. 

Cel mai “valoros” jaf, vila 
unui cămătar de unde  
au fost luaţi peste 
200.000 de euro

Totuşi, cel mai spectacu-
los “hold-up” s-a petrecut 
în 11 august, în vila unui 

cămătar de la periferia Ti-
mişoarei. Doi indivizi cu fe-
ţele acoperite au dat buzna 
în casa afaceristului, unde 
se afla doar soacra acestu-
ia. “O femeie de 62 de ani, 
din Ghiroda, a sesizat că, 
în timp ce dormea, două 
persoane care aveau feţe-
le acoperite au pătruns în 
imobil, au imobilizat-o şi 
au plecat cu o sumă de bani 
şi bijuterii. Poliţiştii sunt la 
faţa locului şi fac cercetări 
pentru a stabili exact cir-
cumstanţele în care s-a pro-
dus jaful”, a afirmat după 
incident purtătorul de cu-
vânt al Inspectoratului de 
Poliţie al Judeţului Timiş, 
Marinela Apostolache. Ho-
ţii au plecat cu o pradă de 
peste 200.000 de euro. Luna 
septembrie a fost luna jafu-
rilor la agenţiile de pariuri 
sportive. Două asemenea 
unităţi au fost jefuite la 
interval de 20 de zile. Din 
prima, situată tot în zona 
Modern, pe strada Simion 
Bărnuţiu, atacatorul a ple-
cat cu suma de 17.000 de 
lei, iar din a doua, aflată pe 
Calea Aradului, cei doi indi-
vizi mascaţi cu cagule n-au 
reuşit să sustragă decât 700 
de lei. Unii dintre infractori 
au fost prinşi şi trimişi în 
judecată, însă, după cum 
au constatat anchetatorii, 
în  majoritatea cazurilor ja-
furile au fost favorizate de 
nerespectarea standardelor 
privind dotarea unităţilor 
cu sisteme de siguranţă.
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Jaf la o casă de schimb valutar din Complexul Studentesc
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„Încasările au început 
să crească începând 
cu luna septembrie. 
Într-o singură lună 
omologam circa 7.000 
de autovehicule, în 
valoare de aproximativ 
450.000 euro.”

Dorin Cândea
şef reprezentanţă RAR Timiş

amenzi la magazinele 
de piese auto

Nici Departamentul 
Supraveghere de Piaţă 
(DSP), din cadrul Regis-
trului Auto Român nu 
s-a odihnit anul acesta. 
Însărcinat cu acţiuni de 
control şi inspecţie la ma-
gazinele importatoare de 
piese auto şi nu numai, au 
împărţit, în 2010, 246 de 
sancţiuni şi 155 de amenzi 
în valoare de aproximativ 
150.000 lei.

Începând cu 
luna noiembrie, 
angajaţii RAR 
au luat prima 
măsură de fluidi-
zare a cererilor 
de omologare: 
lucrul în două 
schimburi.
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România este o ţară înzes-
trată pentru turism prin sim-
pla aşezare geografică. Dacă 
până acum câţiva ani lucruri-
le date de la Dumnezeu erau 
principalul punct de atracţie, 
acum lucrurile încep să se 
schimbe. Staţiunile montane 
încep să prindă altă formă, 
apar utilaje noi, instalaţii mo-
derne, se schimbă calitatea 
serviciilor turistice etc. Proiec-
tele montane încep să prindă 
viaţă. Arieşeni, Straja, Pasul 
Vulcan şi Parâng sunt doar 
câteva din staţiunile din ves-
tul României, în care se găsesc 
mai multe facilităţi ca şi anul 
trecut.

În staţiunea Arieşeni este 
sărbătoare pentru iubitorii 
sporturilor de iarnă. Pârtie 

nou-nouţă, locuri de parcare şi 
telescaune moderne. 

Spre sfârşitul lunii octom-
brie s-a montat staţia de pleca-
re, două săptămâni mai târziu 
s-a întins cablul, au urmat sca-
unele şi s-a dat primul termen 
de finalizare (15 decembrie). 
În următoarele zile s-a pornit 
nocturna si s-a aşteptat veni-
rea zăpezii. S-au stabilit tarife-
le la telescaune şi programul 
de funcţionare a acestora. Ta-
rifele la adulţi pornesc de la 7 
lei pe urcare şi ajung la 150 lei 
pentru 30 de urcări.

Aşa arăta planul celor care 
au dat drumul acestui proiect. 
Pârtia are 1600 metri, va avea 
trei variante de coborâre (al-
bastra, roşie şi neagră) şi va fi 
deservită de un scaun modern 
cu 4 locuri. Parcarea cu 140 de 
locuri,  va fi perfectă pentru 
turişti. 

Nici pentru statiunea Stra-
ja proiectele nu lipsesc. Emil 
Părău unul din investitorii 

principali în această staţiune 
spune că anul acesta se va 
continua cu modernizarea in-
stalaţiilor de zăpadă artificială. 
“Se continuă munca pentru 
ca toate pârtile din staţiune 
să dispună de o instalaţie de 
făcut zăpadă artificială, cu 
lac de acumulare şi cu toate 
condiţiile necesare”. Nici ves-
titul proiect care urmăreşte să 
unească staţiunea Straja cu Pa-
sul Vulcan nu se odihneşte în 
acte. Pentru cei 70 km de pâr-

tie se lucrează cu spor. “Acesta 
este un proiect mare, în Pasul 
Vulcan se lucrează deja. Prin 
luna februarie se preconizează 
că se va da drumul la o conso-
lă nouă care o să aibă şi două 
instalaţii” mai adaugă Părău. 
Pentru lucrările care vor înce-
pe dinspre staţiunea Straja se 
va licita proiectul luna aceas-
ta, iar în funcţie de fonduri se 
va decide şi termenul limită 
de finalizare. Omul de afaceri 
susţine ca în maxim doi-trei 
ani, proiectul va fi gata, iar bă-
năţenii vor fi aşteptaţi să înlo-
cuiască staţiunile din Austria, 
cu cei 70 km în plus de pârtie 
de la Straja. 

Şi despre Pasul Vulcan nu-
mai de bine. La sfârşitul aces-
te luni se va inaugura prima 
telegondolă cu o lungime de 
3099 m. Dispune de 72 de ca-
bine, fiecare cu 8 locuri şi are 
o capacitate de urcare de 1800 
persoane pe oră şi o durată de 
transport de aproximativ 8 
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„Ne-am apropiat mult 
de Austria şi Italia, 
toate instalaţiile sunt 
şi vor fi aduse de la ei. 
Sigur pe viitor vom 
ajunge la nivelul lor.”

gheorghe ile
primarul municipiului Vulcan

„Se continuă munca 
pentru ca toate pâr-
tiile din staţiune sa 
dispuna de o instalaţie 
de făcut zăpadă  
artificială.”

emil părău
principalul investitor în Straja

Staţiunile de sc hi din zona de  
vest într-o conti nuă dezvoltare

Proiectele 
montane în-
cep să prindă 
viaţă. Arieşeni, 
Straja, Pasul 
Vulcan şi 
Parâng sunt 
doar câteva 
din staţiunile 
din vestul 
României, 
în care se 
investeşte 
masiv în 
infrastructură.

Alte proiecte pen-
tru Pasul Vulcan se 
referă la realizarea 
şi dotarea a cinci 
pârtii de schii  
cu o lungime 
cumulată de peste 
5.500 de metri.

În Straja se lucrează la instalarea aparatelor de zăpadă artificială Pârtia nouă de la arieşeni a fost dată în folos  inţă anul acesta În masivul Parâng urmează să fie amenajate 5 pârtii noi cu o lungime totală de 23 de km

minute. Pentru aceasta  a fost 
alocată suma totală de 3,5 mi-
lioane euro. În vârf se găsesc 
două pârtii de aproximativ 
1000 m. În continuarea aces-
teia se va construi telegondola 
2, o investiţie de aproximativ 
9 milioane de euro, în capătul 
căreia vor exista 5 pârtii, cu o 
lungime totală de 5 km. ”Fi-
nalizarea primei telegondole 
este un proiect de milioane la 
propriu şi la figurat. Sunt deo-
sebit de mulţumit de această 
telegondolă, eu am şi făcut 
o probă. Este ceva extraordi-
nar pentru România” spune 
Gheorghe Ile, primarul muni-
cipiului Vulcan. Ca un punct 
maxim de dezvoltare va fi o 
legătură schiabilă cu pârtiile 
din Straja. 

Alte proiecte pentru Pasul 
Vulcan se referă la realizarea 
şi dotarea a 5 pârtii de schii cu 
o lungime cumulată de peste 
5.500 m şi realizarea alimen-
tării cu apă a instalaţiilor de 

producere a zăpezii 
artificială. Pe lângă 
acestea, construirea 
unui punct salva-
mont, a unui punct 
sanitar, un post 
pentru jandarmi 
montani şi ame-
najarea unor 
refugii pentru 
acestia. Pentru 
toate aceste 
investiţii exis-
tă deja proiecte 
tehnice aprobate. 
”Ne-am apropiat 
mult de Austria şi 

Italia, toate 
instalaţii-

le sunt 
şi vor 

f i 
adu-
s e 

de la 
ei. Sigur pe 

viitor vom 
ajunge la ni-

velul lor”, mai 
adaugă primarul 
Gheorghe Ile. În 
urma finalizării 
tuturor proiec-
telor se vor acti-
va aproximativ 
3.000 de locuri 
noi de muncă.

Şi autorităţi-
le din Petroşani 
au planuri mari 

pentru Masivul 
Parâng. Cu paşi 
mici vrea să ajun-
gă cel mai mare 
domeniu schiabil 

din sud-estul Europei. Este 
vorba de un proiect amplu, 
care are în vedere construirea 
unei telegondole cu o lungime 
de peste 8 km şi care va lega 
staţiunea Parâng de Petroşani, 
dar şi extinderea pârtiilor, de 
la 3,8 kilometri, cât au acestea 
în prezent, la 23,6 kilometri, 
realizarea unei reţele de cana-
lizare şi construirea unei staţii 
de epurare. Suprafaţa destina-
tă schiorilor va ajunge, astfel, 
la peste 100 de hectare, iar 
accesul pe pârtii se va face în 
baza unui sistem modern de 
tiketing integrat. Telegondola 
va avea staţia de plecare din 
Petroşani – zona Aeroport, o 
staţie intermediară va fi con-
struită în vecinătatea Hotelu-
lui Rusu, iar staţia de sosire va 
fi la Slima. Sumele necesare 
pentru proiect sunt asigurate 
de Guvern şi completate cu 
fonduri europene. Costul pro-
iectului este estimat undeva 
peste 85 milioane de euro.
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Fenomenul de încălzire 
globală este tot mai discutat 
şi afectează tot mai multe 
persoane. Mediatizarea ex-
cesivă a acestui fenomen  a 
reuşit să influenţeze majori-
tatea populaţiei, astfel încât 
folosim tot mai des cuvinte 
ca “ecologic, poluare, factori 
nocivi, protecţia mediului, re-
ducerea emisiilor, etc”. Deşi 
locuitorii planetei nu sunt 
foarte bine familiarizaţi cu 
noţiunea de ecologie, cei mai 
mulţi dintre noi cunoaştem şi 
vedem efortul făcut în lupta 
pentru menţinerea unui me-
diu sănătos. Începem să avem 
grijă de cantitatea de lumină 
folosită, începem să ţinem 
cont de importanţa reciclării 
şi de alte aspecte care să ne 
conducă înspre o viaţă sănă-
toasă şi cât mai ecologică. 

Dacă există alimente bio 
şi obiecte ecologice, trebu-
ie să existe şi o rezolvare 
pentru una dintre cele mai 
importante surse de plouare-
maşinile. Sutele de milioane 
de vehicule care împânzesc 
şoselele din toată lumea au 
un potenţial uriaş de poluare 
atmosferică. Transformarea 
maşinilor într-o direcţie mai 

prietenoasă cu mediul a fost 
luată în calcul astfel încât cei 
mai renumiţi producători  de 
automobile din lume vin pe 
piaţă cu modele ecologice. 
Transformarea aceasta vine 
după un lung şi greoi proces 
de trecere a maşinilor care 
folosesc combustibili fosili la 
autovehicule care au la bază 
mijloace de energie alterna-
tivă, nepoluantă şi regenera-
bilă.

Pentru a atinge un ni-
vel mai scăzut de emisii, 
producătorii de maşini 
ecologice construiesc 
maşinile în aşa fel 
încât impactul asu-
pra mediul încon-
jurător să fie unul 

cât mai mic. Începând de la 
fazele de proiectare până la 
construcţia propriu-zisă, ma-
şinile ecologice devin aşa, 
datorită materialelor folosite 
care exclud inclusiv cromul 
(o substanţă periculoasă) din 
structura maşinii. Procesul de 
construcţie a unei maşini eco-
logice, continuă cu examina-
rea eficienţei combustibilului 

şi a nivelului emisiilor în 
timpul mersului. 

Industria auto mondia-
lă nu face pauze când vine 
vorba de perfecţionarea al-
ternativelor ecologice, deşi 
de ani de zile nu s-a produs 
concret un motor cu prin-
cipii noi de funcţionare. Cu 
toate acestea, dezvoltarea 
industriei automobilistice 
eco, este evidentă. S-a ajuns 
la construcţia unor bolizi cu 
sute de cai putere care dis-
pun de motoare ecologice 
bazate pe electricitate.

Povestea maşinilor ecologice

george ScHinTeie
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Adelina Pastor, anul 2010 
ţi-a adus, consecutiv, titlul de 
sportiva anului pe judeţ, pen-
tru a doua oară, surclasând 
sportivi de valoare. Ce stare 
te încearcă după această 
victorie?

Am muncit foarte mult 
pentru a obţine din nou titlul 
de sportivul anului. M-am aş-
teptat la acest titlu deoarece 
am obţinut nişte medalii in-
ternaţionale foarte valoroase 
atât la vârsta mea cât şi la vâr-
ste mai mari. Îmi doresc ca şi 
în 2011 să fiu tot eu sportiva 
anului. Voi munci şi, cu sigu-
ranţă, îl voi câştiga.

A fost o ţintă acest lucru?
Bineînţeles că mi-am dorit 

de la începutul anului să de-
vin sportiva anului. A fost un 
stimulent după ce câştigasem 
acest titlul în 2009. 

De unde această ambiţie 
profesională?

Nu ştiu, poate şi pentru că 
părinţii mei au fost sportivi, 
mama handbalistă şi tata 
atlet, poate că de la ei mi se 
trage. 

Când ai fost conştientă că 
trebuie să te dedici acestei 
discipline?

La vârsta de şapte ani, fă-
ceam şi înot de performanţă, 
dar şi dansuri sportive, pen-
tru că nu am putut să le fac 
pe toate trei, am renunţat la 

cele două şi fac în continuare 
altletism de la opt ani şi jumă-
tate. În 2007 am obţinut pri-
mul titlu de campioană naţio-
nală la 300 şi 200 m, aer liber 
şi sală, apoi, tot în acelaşi an, 
în al doilea sezon, am reuşit 
să fiu campioană naţională la 
aceleaşi probe.

Cine te-a descoperit din 
punct de vedere sportiv?

Eram la Şcoala generală 
nr 30, cu profesorul Blaj, la 
un cros organizat de Ziua 
Europei. Eram cea mai mică, 
aveam în jur de opt ani, şi 
am câştigat crosul. Acolo era 
şi domnul Ioan Damaschin, 
care m-a selecţionat şi de 
atunci lucrez cu dânsul ca an-
trenor. A fost mereu plecat cu 
mine şi m-a susţinut de fieca-
re dată când am avut nevoie.

Care a fost momentul în care 
ai simţit că acesta este dru-
mul tău sportiv şi nu altul?

La prima ieşire la Campi-
onatul mondial, unde am şi 
reuşit să obţin o medalie de 
loc trei la ştafetă, în Italia, iar 
la junioare II, eram cea mai 
mică, şi un loc cinci individu-
al, am reuşit să prind şi finala. 
A fost pentru mine primul 
trofeu locul trei şi locul cinci 
la un campionat internaţio-
nal . 

De ce eşti numită „Regina 
Balcanilor”?

Pentru că am reuşit să ob-
ţin două titluri balcanice, la 
200 şi la 400 m, la juniori II, 

iar la juniori I, pentru vârsta 
de 18 ani, deşi eu aveam 16, 
am câştigat două medalii bal-
canice şi un loc II cu ştafeta. 

Cine ţi-a conferit acest nume?
Şi presa, dar şi Federaţia 

Română de Atletism.

 Faptul că tu vii de la Timi-
şoara şi nu din Bucureşti, a 
contat în vreun fel?

Bineînţeles că sunt şi alţi 
sportivi mai buni decât mine 
în ţară cum ar fi Mirela Lavric. 
Au şi ei la fel de mult succes. 
Contează că toţi suntem la fel 
pentru federaţie şi pe toţi ne 
ajută la fel, fără nici o discri-
minare. 

Ai vreun idol?
Mie îmi place foarte mult 

proba de 100 m. Îmi place Ga-
briela Szabo pe care o respect 
foarte mult şi dintre sportivii 
contemporani îmi place Ni-
coleta Grasu, cu care am fost 
la Barcelona, la Campionatul 
european. 

Ai vrea să ajungi ca...?
Gabriela Szabo, bineînţe-

les!

Percepţia generală este că în 
anumite sporturi individuale 
fetele îi bat pe băieţi; ai vreo 
explicaţie?

Băieţii se dezvoltă puţin 
mai târziu decât fetele.  De 
aceea fetele, deja de la copii, 
pot să fie mai bune până la 
juniori III. Iar de la această 
categorie, deja încep băieţii să 

fie mai buni decât fetele. Până 
la juniori III, de obicei, fetele 
sunt mai bune!

Ai doar 17 ani şi bănuiesc că 
numărul titlurilor a depăşi 
numărul anilor, nu?

Am 34 de titluri naţionale 
şi 20 internaţionale.

Te-am urmărit la antrena-
ment şi dincolo de voinţă 
am citit pe faţa ta o anume 
încrâncenare când alergai...

Îmi doresc din ce în ce să 
alerg cât mai tare.

Pentru ce te pregăteşti?
Anul acesta este Campio-

natul european de juniori I, la 
care eu particip pentru prima 
dată şi îmi doresc foarte mult 
să obţin o medalie. Este, cred, 
cel mai mare vis al meu din 
acest an. Tot în acest an este şi 
selecţia pentru 2012, Londra, 
unde va trebui să facem un 
barem şi, dacă voi reuşi să fac 
baremul pentru Campionatul 
Naţional de seniori, să prind 
un loc în Ştafeta României. 

Ai declarat că vrei cu orice 
preţ la Jocurile Olimpice din 
2012, ce înseamnă acest preţ?

Dacă am obţinut aceste me-
dalii, cu siguranţă am muncit, 
dar îmi doresc ca şi în viitor 
să muncesc mai mult, să mă 
autodepăşesc şi să fac acest ba-
rem pentru Olimpiadă.

Ai spus că 2010 a fost un an 
mai slab decât 2009, de ce?

În 2009 am reuşit să strâng 

17 medalii naţionale şi inter-
naţionale, iar în 2010 doar 13. 
Deşi ca participare, cele din 
2010 sunt mai valoroase, au 
fost mai puţine, dar, cu sigu-
ranţă, a fost un an de excepţie.

Performanţa se măsoară în 
numărul medaliilor, ori în 
valoarea lor?

În valoarea lor, dar pentru 
mine şi numărul lor contează.

Care este legătura condiţiilor 
tale de viaţă şi cele de antre-
nament pentru a deveni o 
bună sportivă?

Trebuie să faci foarte mul-
te sacrificii. În primul rând 
este foarte importantă odih-
na. Noi nu mergem ca alţii de 
vârsta noastră în cluburi sau 
la distracţii. O seară pierdută 
înseamnă două antrenamen-
te ratate.

Se spune despre copiii care 
fac sport sau muzică de 
performanţă că nu mai au 
copilărie. Ai simţit asta?

Nu! Mie mi se pare că spor-
tul educă mai mult, te ajută 
să-ţi faci un drum în viaţă. 
Poate că nu ai atâta libertate 
acum, dar după ce te realizezi 
şi ştii că ai avut ceva în spa-
te te simţi mult mai bine. Ai  
acel sentiment de bucurie că 
ai realizat ceva în viaţă. Cred 
că oamenii care au tot ce le 
trebuie în viaţă, un confort 
social, nu sunt aşa de fericiţi 
ca un sportiv de valoare, care 
a reuşit să facă ceva în viaţă 
pe puterile şi munca lui.

data şi locul naşterii: 5 mai 
1993, comuna Creaca, jud 
Zalău

elevă la liceul cu program 
sportiv timişoara

titluri obţinute:

două titluri balcanice la ju-
niori ii, două titluri balcanice 
la juniori i şi un titlu de loc 
doi, la Balcaniada juniori 
i, locul iii la Festivalul de 
la Fotte, un loc iii şi un loc 
V la Campionatul mondial 
de juniori, 34 de titluri la 
Campionatul naţional de 
atletism, Campionatul euro-
pean de juniori, locul ii, Cupa 
europei de juniori, un loc  ii 
şi un loc V

locuieşte împreună cu 
mama sa şi un frate student, 
cu chirie, în timişoara

Fără sacrificii nu poţi  
să ajungi la performanţă!

multiplă campioană la atletism, la numai 17 ani a obţinut de două ori consecutiv,  
în 2009 şi 2010 titlul de sportiva anului, pe judeţ

adelina 
paSTor

Cum vezi tu dezvoltarea 
sportului românesc şi preţu-
irea lui?

Eu cred că autorităţile ar 
trebui să se implice mai mult 
în sporturile individuale. Sunt 
foarte mulţi sportivi buni care 
nu sunt ajutaţi de nimeni. Ba 
mai mult, nimeni nu-i bagă în 
seamă. 

Care sunt condiţiile tale de 
viaţă?

Părinţii mei sunt divorţaţi, 
mai am un frate de 19 ani, 
student, stăm în chirie, doar 
împreună cu mama şi fratele 
meu. Iar eu primesc o bursă 
de 750 lei, atât! Mai am asi-
gurată masa de la club, în va-
loare de 700 de lei. Asta a fost 
până în 2010, în continuare 
nu ştiu cum va fi.

Cum te descurci, când trebu-
ie să-ţi asiguri din aceşti bani 
şi echipament şi medicaţie?

M-a ajutat foarte mult an-
trenorul meu. 

Ce crezi că ar trebui să facă 
autorităţile locale pentru a 
valorifica talentul tău sportiv 
şi performanţa realizată?

Eu nu pot să spun, trebuie 
să gândească ei. Sunt foarte 
mulţi sportivi care au nevoie 
de ajutor şi nu-i bagă nimeni 
în seamă. 

Ce înseamnă pentru tine 
performanţa?

Nu ştiu cum să explic. Mă 
gândesc să realizez cu mâi-
nile şi picioarele mele ceva, 
pentru a o ajuta pe mama, aşa 
cum la rândul ei mă ajută şi 
ea pe mine.

Ce trebuie să facă un sportiv 
ca să aibă performanţă?

Fără sacrificii nu poţi să 
ajungi la performanţă!

Ce-ţi doreşti să devii?
Visez să ajung antrenor, 

dacă nu aşa mare ca antreno-
rul meu, măcar jumătate din 
ce este dumnealui.

Dacă, printr-o minune, auto-
rităţile locale te-ar ajuta cu o 
locuinţă, într-o formă sau alta, 
ce ar însemna pentru tine?

Bineînţeles că asta m-ar 
face să muncesc mult mai 
mult şi să aduc mai multe 
titluri, atât pentru mine, cât 
şi pentru Timişoara. Şi, cu si-
guranţă nu voi mai pleca, aşa 
cum domnul antrenor s-a gân-
dit să mă legitimez la un alt 
club, ca să primesc bani mai 
mulţi. Îmi place foarte mult 
aici în Timişoara, şi cred că 
aici o să rămân până la urmă.

Ce-ţi trece prin cap când alergi?
Eu de fiecare dată când 

merg la vreo competiţie nu 
aud pe nimeni în sală decât pe 
antrenorul meu când strigă, şi 
asta cred că mă mulţumeşte 
şi îmi dă o ambiţie mult mai 
mare. Când sunt în concurs 
nu văd şi nu aud pe nimeni.

Sutele de milioa-
ne de vehicule 
care împânzesc 
şoselele din 
toată lumea au 
un potenţial 
uriaş de poluare 
atmosferică.

Cum ne facem  
maşina personală  
cât mai „eco” posibil

Până în momentul în care 
automobilele eco le vor 
lua locul celor actuale e 
important să urmăm câte-
va sfaturi când vine vorba 
de un consum economic.
Trebuie să avem grijă la 
pierderile de putere. Asta 
înseamnă că scurtăm cât 
mai mult posibil utilizarea 
aerului condiţionat care ne 
„mănâncă” aproape jumă-
tate de litru de combustibil 
la suta de kilometri.
Accelerările şi dece-
lerările trebuie făcute 
gradual. Cu cât pedala de 
acceleraţie este apăsată 
mai lent cu atât procesul 
de funcţionare se face 
gradual. În cazul accele-
raţiilor în forţă, consumul 
este inutil.
Adaptarea cauciucurilor 
la anotimp este foarte 
importantă. O aderenţă 
optimă reduce consumul 
de combustibil. Dacă iarna 
avem anvelope de vară, pe 
lângă riscul accidentelor, 
consumul creşte conco-
mitent cu uzura mai mare 
a acestui tip de anvelope, 
create pentru condiţii de 
temperaturi joase.
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alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Penitenciarul cu regim 
deschis din Timişoara stă 
cel mai bine dintre toate 
amplasamentele de acest 
gen din ţară când vine 
vorba de veniturile strân-
se prin munca prestată de 
deţinuţi. Totuşi, bani să se 
construiască o altă închi-
soare nu există. Discuţiile 
despre mutarea penitencia-
rului de pe str. Popa Şapcă 
7 durează de mulţi ani, dar 
nu s-au concretizat. Una 
dintre variantele unei con-
strucţii noi este în zona de 
la Podul Modoş.

Pe str. Popa Şapcă, de-
ţinuţii se „desfăşoară” pe 
2 hectare de teren, spaţiu 

care nu le ajunge, spune 
Ioan Băla, şeful Adminis-
traţiei Naţionale a Peni-
tenciarelor din România şi 
fost director al închisorii 
din oraş. Pentru cele peste 
1.000 de persoane private 
de libertate aflate pe Popa 
Şapcă se doreşte înfiinţa-
rea de ateliere pentru pro-
ducţie şi o sală de sport, 
construcţii care nu se pot 
ridica pe spaţiul de acum. 
„Vom face un caiet de sar-
cini pentru a vinde spaţiul 
pe care îl avem. Am făcut 
o propunere către minis-
ter (Justiţiei, n.r.), şi sper 
să se găsească modalităţile 
potrivite. Ar fi fost minu-
nat să se accepte vânzarea 
când erau preţurile bune 
la imobiliare, dar nu au 

acceptat miniştrii atunci. 
Toate locaţiile din intravi-
lan pot fi luate în conside-
rare, nu neapărat cele din 
Timişoara”, a spus Băla. Pe-

nitenciarul Timişoara este 
proprietar al unui teren 
de 47 de hectare în zona 
Podului Modoş, în partea 
de vest a oraşului. „Sun-

tem de mai multă vreme 
intabulaţi pe terenul de 
la Podul Modoş. Poate fi 
una din locaţiile unde s-ar 
putea construi noua în-
chisoare. Banii ne opresc 
să facem asta. Pe axele de 
finanţare nu este prevăzut 
niciun leu pentru dezvol-
tarea infrastructurii”, a 
adaugat Băla. Anul trecut, 
Penitenciarul a reuşit să 
adune venituri de 4,6 mi-
lioane lei noi din munca 
celor peste 460 de deţinuţi 
care efectuează munci plă-
tite la curăţenie pe spaţiul 
public, agricultură sau 
infrastructură. Deţinuţii 
câştigă între 4 şi 8 lei pe 
oră, 40% din bani le intră 
în cont, iar restul intră în 
bugetul închisorii.

andreea HnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Nebunia obţinerii cetăţe-
niei maghiare a cuprins şi 
Timişoara. La sediul UDMR 
şi la cel din cadrul Biserici 
Reformate de pe strada Ti-
motei Cipariu, Demokrácia 
Központ, zeci de timişoreni 
vin zilnic, între orele 9.00 şi 
16.00, să se intereseze dacă 
pot sau nu să devină cetăţeni 
maghiari.  În cele două locaţii 
funcţionează centre de con-
siliere în acest sens. Oamenii 
pot obţine de aici informaţii 
şi sunt ajutaţi la întocmirea 
dosarului complet care mai 
apoi este depus la Ambasada 
Ungariei în România ori la 
consulatele generale de pe 
teritoriul ţării noastre. „Din 
3 ianuarie se pot depune şi 
pot să vă spun că sunt sur-
prins de numărul mare de 
oameni care vin aici. Sunt 
în jur de 15 timişoreni zilnic 
care-şi depun actele”, spune 
Vetesi Zoltan, unul dintre 
funcţionarii care se ocupă de 
dosarele etnicilor maghiari. 
Condiţia de bază a obţinerii 
cetăţeniei: să fiţi descendent 
al unei persoane născute pe 
teritoriul Ungariei (pe vre-
mea când acesta cuprindea 
şi Transilvania). „Toţi cei 

născuţi în Transilvania, şi 
vorbesc aici de români, pot 
depune actele pentru cetă-
ţenie. Dacă dumneavoastră 
puteţi demonstra că aveţi o 
străbunica născută în Tran-
silvania până în 26 iulie 
1921, puteţi liniştit aplica. O 
altă condiţie pe care trebuie 
să o îndepliniţi este să pu-
teţi conversa la nivel mediu 
în maghiară”, spune Vetesi 
Zoltan. 

Odată dosarul complet, 
actele trebuie depuse la 
Ambasada Ungariei sau la 
Consulatele Generale ale 
Ungariei din România. După 
4-5 luni, prin poştă, cei care 
îndeplinesc condiţiile vor fi 
chemaţi la interviu şi ar pu-
tea obţine cetăţenia. 

În ungaria e traiul mai bun 
Cei care îşi depun actele 

pentru cetăţenia maghiară 
sunt de toate vârstele. De 
la tineri de 18 ani, până la 
bătrâni trecuţi bine de 70 de 
ani. Mulţi au un singur gând: 

să se mute în ţara vecină în 
speranţa unui trai mai bun. 
Unii spun că, în timp, ar pu-
tea obţine şi paşaportul un-
gar, iar asta îi ajută să plece 
mai uşor la muncă în străi-
nătate ca cetăţeni maghiari, 
sau în ţări, precum SUA sau 
Canada, care au desfiinţat 
vizele cu Ungaria. „Am ne-
voie de cetăţenia asta ca să 
pot pleca din România. Un-
garia îţi oferă mult mai mul-
te posibilităţi, de acolo poţi 
pleca în America fără niciun 
fel de probleme. Şi familia 
mea îşi pregăteşte actele 
pentru obţinerea cetăţeniei. 
Ei vor să se mute acolo, eu 
vreau să emigrez mai depar-
te. Cel puţin în învăţământ 
nici nu se compară Ungaria 
cu România”, spune Raicz 
Judit, 21 de ani, din Moşniţa 
Nouă, de profesie educatoa-
re. „Dacă am posibilitatea, 
de ce să nu o fac. Am casă 
în Ungaria, la Budapesta, şi 
ştiu cum e acolo, e alt trai. 
Nu am avut nicio problemă 

din punct de vedere rasial 
în România. Am fost tratat 
la fel ca şi ceilalţi” spune şi 
Popp Joszet de 38 ani din Ti-
mişoara. 

obţinerea cetăţeniei 
maghiare nu înseamnă 
automat şi primirea  
unui paşaport! 

Dobândirea cetăţeniei 
maghiare de către membrii 
comunităţii maghiare din 
România nu presupune şi 
avantaje administrative, pre-
cum un paşaport. Decizia 
vine în contextul în care Par-
lamentul de la Budapesta a 
adoptat, pe 26 mai, un amen-
dament la Legea din 1993 
privind obţinerea cetăţeniei 
ungare, bazat pe proceduri 
simplificate, pentru maghia-
rii care trăiesc în afara gra-
niţelor Ungariei. Solicitanţii 
cetăţeniei nu mai trebuie 
să se stabilească în Ungaria, 
iar termenul de analizare a 
cererilor a fost redus la apro-
ximativ trei luni.

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Peste 100 de chiriaşi ai 
ANL sunt în stand-by de câ-
teva luni pentru cumpăra-
rea apartamentelor în care 
locuiesc de mai mulţi ani. 
Agenţia Naţională a Locu-
inţelor, prin Oficiul Teri-
torial din Timiş, are toate 
documentele pregătite să 
vândă, însă mai lipseşte o 
decizie oficială pe care tre-
buie să o ia Consiliul Local 
Timişoara pentru vânzarea 
efectivă a apartamentelor. 
În acest timp însă, ANL 
are pregătite proiecte pen-
tru alte locaţii din oraş. 
Unul dintre ele este la fos-
ta bază a RATT de pe str. 
I.I. de la Brad. În cartierul 
Plopi, ANL ar avea la dis-
poziţie 5,5 hectare pentru 
construcţia a 110 case prin 
credit ipotecar.

La finele lunii octom-
brie 2010, în cadrul unei 
dezbateri publice, chiriaşii 
ANL s-au plâns de preţurile 
prea mari la care Ministe-
rul Dezvoltării scoate la 
vânzare locuinţele. Deşi 
neoficial ar fi peste 100 
de intenţii pentru cum-
părarea apartamentelor 
cu o cameră sau două, la 
Primăria Timişoara (PMT) 
s-au depus numai şapte 
cereri, conform reprezen-
tanţilor PMT.  „Ne lipseşte 
un singur pas al Primăriei, 
trebuie să se dea hotărâre 
de Consiliu Local, în care 
să se menţioneze şi valoa-
rea, pentru a putea vinde. 
Din noiembrie nu s-a făcut 
nimic în acest sens. După 

ce există HCL, chiriaşii pot 
merge la bănci”, a declarat 
Constantin Horga, consi-
lier şef al Oficiului Terito-
rial  5 ANL. Dacă situaţia 
trenează pentru blocurile 
din zona Miloia, există 
proiecte pentru zona I.I.de 
la Brad, unde este în plan 
construirea a şase blocuri 
P+6. „Două ar fi făcute 
din fondurile Primăriei, 
două în parteneriat soci-
al şi două prin ANL. Ar fi 
un total de 620 de apar-
tamente, cam 200 fiind 
de făcut de către ANL. Ar 
putea fi făcute la pachet, 
ca o singură lucrare. Dacă 
am vinde măcar 20-30 de 
apartamente chiriaşilor 
din blocurile ANL, am pu-
tea începe construcţia şi 
la fosta bază RATT”, a mai 
spus Horga. 

Conform Lăcrămioarei 
Condea, purtător de cu-
vânt PMT, procedurile de 
primire a cererilor pentru 

cumpărarea locuinţelor 
sunt sistate din toamna lui 
2010. „Procedurile de pri-
mire a cererilor s-au oprit 
în noiembrie. Primaria a 
trimis o adresă către ANL 
solicitând să se aprobe va-
rianta de preţ şi să răspun-
dă dacă preţul stabilit de 
minister, de 407 euro mp, 
e valabil şi în 2011. Când 
se va primi răspuns de la 
ANL, se vor primi din nou 
cereri de cumpărare”, a 
precizat Condea. Un apar-

tament cu o cameră ar 
avea un preţ de vânzare 
de 27-28.000 euro, iar unul 
de două camere 32-33.000 
euro. Chiriaşii ANL sunt re-
zervaţi totuşi, în condiţiile 
în care este posibil ca pre-
ţul să fie mai mare pentru 
că va trebui plătit şi tere-
nul aferent clădirilor. În 
situaţia în care chiriaşii nu 
doresc să cumpere, pentru 
că nu au bani sau din alte 
motive, pot rămâne în chi-
rie, dar trebuie să ştie că 
Primăria poate schimba 
valoarea chiriei.

Case anl în zona Plopi
Cei care doresc să locu-

iască în case construite de 
ANL, cu facilitatea acor-
dării unei subvenţii de la 
bugetul de stat de maxi-
mum 15.000 de euro, tre-
buie să mai aştepte până 
se va reglementa situaţia 
terenului acordat de mu-
nicipalitate. „Există nişte 

probleme cu terenul pri-
mit în Plopi, lângă ferma 
Penitenciarului, pentru 
că sunt două cărţi funci-
are, terenul primit apare 
cu proprietar Ministerul 
Justiţiei şi trebuia să fie 
statul român şi Primăria. 
Până se va reglementa si-
tuaţia, nu putem face ni-
mic. După ce vom avea 10 
clienţi, putem începe con-
strucţia de case individu-
ale, cuplate sau înşiruite. 
Trebuie dat un avans de 
20% apoi se ia creditul”, a 
mai spus Horga.

ComuniTaTeComuniTaTe

În timp, se 
poate obţine şi 
paşaportul ungar, 
iar ca cetăţean 
maghiar se poate 
pleca mai uşor în 
SUA sau Canada, 
care au desfiinţat 
vizele cu Ungaria.

Cumpărarea locuinţelor ANL 
suspendată la Timişoara

Prm Timiş: “Să se accelereze procesul”uDmr Timiş: “Dubla cetăţenie are aspect compensator”

Grigore Trif (foto), 
preşedintele PRM Timiş, 
spune că din punctul său 
de vedere procesul de 
acordare a cetăţeniei ma-
ghiare trebuie accelerat ca 
România să scape cât mai 
repede de “trădători”. “E 
nevoie că aceşti indivizi, 
să plece cât mai repede 
din ţara noastră. Noi chiar 
milităm pentru accelera-
rea procesului. Dacă e să 
rămână în România, am 
avea un amendament. 
Să nu aibă dreptul de vot, 
pentru că nu e normal ca 
trădătorii să poată vota 
şi preşedintele Ungariei, 
dar şi al României. Oricum 

problema nu e doar aici. E 
şi la Legea învăţământului, 
pentru că într-o ţară ca 
România este imposibil să 
înveţi istoria acestei ţări 

într-o altă limbă. Noi, PRM, 
le garantăm etnicilor ma-
ghiari 125% din drepturile 
pe care le au românii din 
Gyula”, spune Trif.

Printre VIP-urile care şi-au 
depus actele pentru obţine-
rea cetăţeniei maghiare se 
numără şi Francis Halasz 
(foto), preşedintele UDMR 
Timiş. Acesta spune că 
deşi va fi maghiar cu acte 
în regulă, nu e convins că 
vrea să plece în Ungaria. 
„După ce se va depune 
un jurământ, se va obţine 
cetăţenia maghiară. Acest 
lucru nu înseamnă că se pri-
meşte buletin şi paşaport 
automat, dar cele două acte 
se pot solicita. Abia după 
ce noul cetăţean maghiar 
îşi obţine act de identitate 
pentru Ungaria, abia atunci 
are dreptul să şi voteze în 

această ţară. Dubla cetăţe-
nie are aspect compensa-
tor. Că acordarea acestei 
cetăţenii ne va păstra aici, în 
România sau ne va îndem-

nă să plecăm de aici, putem 
avea argumente pro sau 
contra. Vom vedea peste 
1-2 ani ce se va întâmpla”, 
spune Francisc Halasz.

Chiriaşii anl nu işi pot cumpăra, deocamdată, locuinţele în care stau

Penitenciarul de pe Popa şapcă s-ar putea muta la periferie

Sute de timişoreni au laut cu asalt centrul de consiliere „Demokrácia Központ“ să vadă cum pot sa devină cetăţeni maghiari

Cinci limbi...
Coriolan Gârboni

În Banatul pe care l-am trăit, Ba-
natul  copilăriei mele, parcă era 
alt Banat decât cel de azi. Totul 
părea atunci, mai bănăţean, 
mai colorat, mai interesant, mai 
mare. Se şi  zice, că strada copi-
lăriei este mai largă decât este 
ea  în realitate. La doi ani, am 
plecat cu tata şi mama, din satul 
nostru,  la Bocşa Română. Acolo, 
am stat în gazdă la o familie de  
nemţi. Ei aveau două fetiţe, ge-
mene, blonde, cu ochi albaştri, 
şi culmea, născute în... Wienna 
. Deci, de fapt, stăteam la o 
familie de austrieci. Gemenele 
erau mai mari cu  trei ani decât 
mine şi nu ştiau româneşte. Eu, 
nu ştiam... nemţeşte. Întot-
deauna m-am întrebat , cum se 
înţeleg copiii din ţări diferite, de 
limbi şi mentalităţi diferite? Nu 
ştiu. Dar bănuiesc că există un 
limbaj „secret” şi universal al 
bebeluşilor şi al copiilor micuţi. 
Toată ziua mă jucam cu ele. 
Ne jucam cu păpuşi cu cap de 
porţelan, cu căniţe de ceai şi 
tacâmuri minuscule, ce mai, 
eram deja şi eu un “ partener “ 
de joacă al blondelor austriece. 
La masă,  mama fetelor (Mutty 
– cum o numeam) mă întreba 
ce mănânc. Eu ceream: brot, 
butter, wurst, wasser – totul pe 
germană, altfel nu primeam ni-
mic. A fost un coşmar, dar  care 
peste ani avea să-mi fie de folos. 
După trei ani de şedere la Bocşa 
ne-am reîntors la sat şi apoi am 
plecat la Timişoara. Ajuns în 
Timişoara, povestea s-a repetat. 
Alţi copii vecini: nemţi,  sârbi, 
evrei, români  şi unguri. Dar, co-
pilăria se duce şi cu ea , zboară 
şi toate bucuriile şi lipsa de griji 
ale vârstei. Am crescut, si am 
început să realizez că prietenii 
copilăriei mele... dispar. Austrie-
cele mele blonde din Bocşa,  au 
emigrat cu familia  în Austria. 
Evreii mei vecini din Timişoara 
au plecat şi ei în Israel. Băieţii 
nemţi de pe stradă au plecat 
în... Germania. Copiii sârbi, 
s-au căsătorit în Iugoslavia, şi... 
duşi au fost. Aveam senzaţia de 
destrămare. Pe strada mea, se 
mutau alte familii cu alţi copii. 
În jurul nostru, se dărâmau case, 
se construiau blocuri. Părinţii 
mei erau neliniştiţi ca o să ne 
dărâme şi pe noi. Lumea era 
nervoasă şi devenea  tot mai 
încrâncenată. Dar, anii... trec. 
Vine 89’ şi “plouă” cu gloanţe 
pe acoperişul casei noastre. Am 
scăpat de demolare, şi copiii mei 
acum, retrăiesc bucuria... veci-
nilor copilăriei lor. Dar, mă uit 
în jur şi mă întreb: totuşi, unde 
sunt austriecele, sârbii, românii,  
nemţii şi evreii copilăriei mele? 
Am un sentiment de goliciune şi 
de abandon. Parcă s-au ascuns 
de mine şi m-au lăsat singur cu 
mingea pe maidan. Ei, prietenii 
copilăriei mele, sunt esenţa Ba-
natului nostru. Mi-e dor de voi 
şi de Banatul meu! De vremea 
când vorbeam cinci limbi deoda-
tă, şi totuşi ne înţelegeam!

Opinia de artist

Un nou penitenciar s-ar putea construi în zona Podului Modoş

Înghesuială la centrele de consiliere 
pentru obţinerea cetăţeniei ungare!

Actele necesare 
pentru dobândirea 
cetăţeniei maghiare 
l Pot solicita individual 
acordarea cetăţeniei 
ungare maghiarii care au 
avut rude în linie ascen-
dentă cu cetăţenie ungară, 
cunosc limbă maghiară, 
nu au săvârşit infracţiuni 
şi nu prezintă un risc 
pentru siguranţă publică şi 
naţională. 

l 3 cereri tip luate de pe 
siteul http://www.allam-
polgarsag.gov.hu 

l copii legalizate după bu-
letin, paşaport şi certificat 
de naştere 

l acte care să dovedească 
că sunteţi descendent al 
unei personae născute pe 
teritoriul Ungariei.

„Ungaria îţi oferă mult 
mai multe posibilităţi, 
de acolo poţi pleca în 
America fără niciun fel 
de probleme. Şi fami-
lia mea îşi pregăteşte 
actele pentru obţine-
rea cetăţeniei. Ei vor 
să se mute acolo, eu 
vreau să emigrez mai 
departe.”

raicz judit
educatoare

„Toţi cei născuţi în 
Transilvania, şi vor-
besc aici de români, 
pot depune actele 
pentru cetăţenie. Dacă 
dumneavoastră puteţi 
demonstra că aveţi o 
străbunică născută în 
Transilvania până în 26 
iulie 1921, puteţi liniştit 
aplica.”

Vetesi Zoltan
funcţionar - Demokrácia Központ

„Ne lipseşte un 
singur pas al Primă-
riei, trebuie să se dea 
hotărâre de Consiliu 
Local, în care să se 
menţioneze şi valoa-
rea, pentru a putea 
vinde. Din noiembrie 
nu s-a făcut nimic în 
acest sens. După ce 
există HCL, chiriaşii 
pot merge la bănci.”

constantin Horga
consilier şef 

oficiului Teritorial 5 ANL

Procedurile  
de primire  
a cererilor  
pentru 
cumpărarea 
locuinţelor sunt 
sistate din  
toamna lui 2010.



13 -19 IanuarIe 2011, nr 13514 I Opinia TimişOarei
SăpTămânal independenTTimP liBer I 15PoPorul violeT

Golanul  
şi derbedeul

Viorel Screciu

Burlesque: vis împlinit

13.01
În 1984, 
Wayne 
Gretzky, 
conside-
rat cel 
mai bun 
hocheist 
din isto-
ria NHL, stabileşte un record 
greu de egalat, marcând în 
al 45-lea joc consecutiv.

14.01
În 1985, 
tenisma-
na cehă, 
Martina 
Navra-
tilova, 
câşti-

gă al 100-lea turneu din 
carieră, egalând recordul 
lui Jimmy Connors şi Chris 
Evert.

15.01
În 
2000, 
echipa 
brazi-
liană 
Corin-
thians 
triumfă 
la prima ediţie a Campio-
natului Mondial al Clubu-
rilor, trecând de conaţio-
nalii de la Vasco da Gama, 
cu 4-3 după executarea 
loviturilor de departa-
jare. romario (foto) şi 

Anelka sunt golgheterii 
ediţiei, iar Edilson, MVP-
ul turneului.

16.01
În 1973, se dispută manşa 
tur a primei finale a 
Supercupei Europei 
(meciul dintre deţinătoa-
rea Cupei Campionilor 
şi câştigătoarea Cupei 
Cupelor). Ajax se impune 
pe terenul lui Glasgow 
Rangers, cu 3-1.

17.01
În 1948, se înregistrează 
una dintre cele mai mari 
audienţe la un meci de 
fotbal. Pe Maine Road, 
83.260 de spectatori 

asistă la duelul dintre 
Manchester United şi 
Arsenal.

18.01
În 1953, 
are loc 
prima 
cursă 
de For-
mula 1 
în Ame-
rica de 
Sud, la Buenos Aires. În 
turul 32 se petrece nu 
grav accident, după ce 
Ferrari-ul condus de Nino 
Farina (foto) îşi pierde 
controlul. 10 spectatori 
îşi pierd viaţa, iar alţi 40 
sunt răniţi.

19.01
În 1903, 
se 
anunţă 
organi-
zarea 
cursei 
de 
ciclism 
“Tour de France”. Ideea 
părea a fi o nebunie, 
după ce, cu patru ani 
în urmă, aceeaşi cursă 
avusese loc cu autotu-
risme, iar viteza lor nu 
depăşise 30 de kilome-
tri pe oră. Totuşi, în luna 
iulie, 60 de ciclişti se 
vor afla la start, iar 21 
dintre ei vor trece linia 
de finiş.

iSToria SăpTămânii SporTive  13 - 19 ianuarie

Odată cu muzicalul Bur-
lesque, un film electrizant, 
în timpul căruia nu-ţi poţi 
stăpâni picioarele să nu bată 
tactul şi ochii să nu zâmbeas-
că de încântare, scenaristul 
şi regizorul Steven Antin ne 
oferă o poveste nemuritoare 
despre aspiraţii împlinite în 
lumea showbiz-ului. Este 
o piatră de hotar pentru 
divertismentul live, un film 
strălucitor care dă o nouă 
culoare şi o nouă imagine 
filmului de divertisment.
Ali (Christina Aguilera), o fată 
cu o voce senzaţională, dintr-
un mic orăşel de provincie, 
îşi dorea cu ardoare ca 
idealurile ei să se împlineas-
că şi nu putea concepe că ele 
ar putea rămâne doar nişte 
vise.
Sunteţi invitaţi în lumea 
cabaretului. Lăsând în urmă 
greutăţile trecutului şi 
grijile în legătură cu viitorul, 
Ali pleacă la Los Angeles, 
capitala divertismentului, 
unde nimereşte la Burlesque 
Lounge, un local  maiestuos, 
dar neglijat, care găzduieşte 
un spectacol reuşit de revis-

tă. Ea reuşeşte să se angajeze 
ca ospătăriţă, convingând-o 
cu vorbe dulci pe Tess (Cher), 
patroana clubului, o femeie 
dintr-o bucată, creatoare 
de staruri, ea însăşi vede-
tă.  Văzând în fiecare seară 
spectacolele de varieteu, Ali 
devine un burete care soarbe 
din priviri şi învaţă pe dinafa-
ră toate numerele de la Bur-
lesque. Costumele deochea-
te şi coregrafia îndrăzneaţă 
o vrăjesc pe tânăra inocentă. 
Ali crede cu tărie că e făcută 
pentru scena de cabaret, aşa 
că îşi jură că într-o zi se va sui 
pe scenă şi va cânta

spectacolefilme party expo

Muncipiul Piteşti, ca să 
îl citez pe „împuşcatul”, 
este fără tăgadă un izvor 
nesecat de talente pentru 
fotbalul românesc. Gicu 
Dobrin, Radu II, şi mulţi 
alţii din generaţiile mai 
vechi. Din urmă vine pu-
ternic un alt val... de golă-
nei... talentaţi. Adi Mutu 
este, de departe, exponen-
tul acestei noi generaţii. 
Acest Zorro de mahala are 
la activ mai multe scan-
daluri, ştiute şi neştiute, 
decât goluri marcate pen-
tru naţională. Dacă, până 
mai ieri, „pe afară” eram 
cunoscuţi ca români prin 
Năstase, Nadia sau Hagi 
astăzi, din păcate, suntem 
taxaţi datorită prestaţiilor 
cutreierătorilor cu şatra... 
şi a lui Mutu.
După isprăvile de la Chel-
sea, unde afacerea nu este 
încheiată, caftelile cu os-
pătarii, cazul sibutramina, 
a venit rândul pocinogului 
care îi încheie cariera la 
Fiorentina. Scandal mare! 
Nu îl mai vrea nimeni pe 
acolo nici măcar suporte-
rii care s-au cam săturat 
de fiţele acestui băiat. 
La braţ cu un alt individ 
de mare substanţă, l-am 
numit aici pe Giovani 
Becali, briliantul a crezut 
de cuvinţă să arunce vina, 
ca întotdeauna, în curtea 
clubului. La 32 de ani e 
grav când nu realizezi ce 
înseamnă onoarea... chiar 
şi aia de golan. L-am auzit 
zilele trecute pe un antre-
nor spunând, la o emisiu-
ne de televiziune, că Mutu 
este un bun naţional. 
Păi dacă omul ăsta ne 
terfeleşte imginea şi aşa 
şifonată, prin străinătate, 
stau şi mă întreb despre ce 
bun naţional este vorba ?
Pe turnantă apare Cristi 
Tănase un alt piteştean 
la fel de „talentat” ca şi 
concetăţeanul său. Nici 
nu a intrat bine pe gazon 
că are deja la activ câte-
va isprăvi semnificative 
la o vârstă la care până 
şi ”mentorul” ar fi fost 
invidios. Să tragi o bătaie 
în discoteca din Olteniţa e 
o chestie nu? Dintre ăştia 
doi nu ştiu foarte exact 
cine este golanul şi cine 
derbedeul ?Sau...

PUBLICITATE

ioan gogoŞanu
ioan..gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
De luni, Poli a demarat 

pregătirile pentru returul 
ediţiei 2010/11, una care 
ar putea aduce în vitrina 
clubului primul titlul de 
campioană. Pe fondul re-
surselor financiare tot mai 
împuţinate, actualul vice-li-
der nu şi-a completat lotul 
cu vreun jucător important 
şi nici nu sunt speranţe 
de vreo lovitură pe piaţa 
transferurilor, aşa cum 
procedase în sezoanele an-
terioare. Singurele nume 
noi din lotul lui Duşan 
Uhrin Jr. sunt canadianul 
Tosaint Ricketts şi estonia-
nul Sergei Lepmets. Ambii 
sunt născuţi în 1987 şi nu 
i-au costat nimic pe timişo-
reni. Că s-a ajuns la fundul 
sacului o demonstrează şi 
luarea în calcul a vânzării 
lui Pantilimon pentru a 
asigura linişte în conturi, 
portarul fiind cotat de site-
ul german “transfermarkt” 
la 2.700.000 de euro.

Cele mai multe achiziţii 
făcute de timişoreni în pa-
uza dintre tur şi retur, 11, 
s-au înregistrat în iarna lui 
2006, atunci când pe banca 
tehnică se afla nefericitul 
Hagi, care nici în ziua de 
astăzi nu a reuşit să-şi de-
monstreze calităţile de an-
trenor. Deşi au avut drept 
scop întărirea echipei, nu-
meroasele mutări nu şi-au 
arătat rodul, Poli încheind 
stagiunea pe cea mai slabă 
poziţie din mandatul BkP, 
8. Pe de altă parte, cei mai 
puţini jucători, 4, au fost 
cumpăraţi în pauza sezonu-
lui 2008/09. Era un semn că 
lotul este omogen şi valo-
ros şi mai avea nevoie doar 

de câteva plombe. Deloc 
întâmplător, “alb-violeţii” 
au devenit vice-campionii 
României şi au fost aproa-
pe, ca niciodată, de prima 
poziţie.

Dificultăţi financiare nu 
sunt doar la Poli, ci la toa-
te competitoarele din Liga 
întâi. Tocmai de aceea e şi 
greu de stabilit care vor fi 
adevăratele rivale ale bă-
năţenilor la titlul, repre-
zentantele capitalei sau 
grupările de frunte ale pro-
vinciei. Liderul Oţelul nu 
este interesată în a cheltui 
bani pe jucători noi. Mizea-

ză pe unitatea grupului şi 
pe aceeaşi eficienţă pe care 
a avut-o în prima parte a 
campionatului. Vaslui-ul 

lui Porumboiu nu ştie dacă 
va putea realiza vreo tran-
zacţie în această iarnă, FIFA 
interzicându-i să efectueze 
transferuri timp de un an, 
după ce fostul ei mijlocaş, 
Marko Ljubinkovic, a câşti-
gat procesul intentat mol-
dovenilor. 

CFR Cluj este cea care s-a 
mişcat cel mai bine pe pia-
ţa transferurilor, însă a şi 
pierdut jucători valoroşi, ca 
Tony, Culio şi Yssouf Kone. 
Totuşi, ardelenii sunt la o 
distanţă uriaşă de primul 
loc al clasamentului, mai 
au nevoie şi de o minune ca 

să-şi apere medaliile cuceri-
te anul trecut.

La Steaua, noua condi-
ţie să faci parte din lot este 
aceea de a nu avea pretenţii 
financiare. Cu cât salariul 
este mai mic, cu atât eşti 
mai binevenit. Aşa este şi 
cazul lui Nicolae Dică, re-
întors acasă după ce nu a 
făcut faţă în Italia, Grecia şi 
Turcia şi nici la CFR Cluj nu 
a impresionat.

De la Dinamo toţi vor să 
plece. Numai fostul polist, 
Gabi Torje, nu a avut deo-
camdată noroc, deşi fusese 
“transferat” la mai toate 
echipele din Bundesliga, la 
Juventus ori în campiona-
tul Rusiei. În ceea ce priveş-
te pe Rapid, ca mai de fie-
care dată, perioada de iarnă 
este cea în care problemele 
se acutizează. Dacă la capi-
tolul “veniri” e greu de cre-
zut că se va consemna un 
nume important, printre 
cei care ar dori să părăseas-
că clubul se numără şi com-
ponenţi ai echipei de bază.

Timişoara  
nu şi-a completat 
lotul cu vreun 
jucător important 
şi nici nu sunt 
speranţe de vreo 
lovitură pe piaţa 
transferurilor.

Cinema City
Burlesque: Vis împlinit 
Vineri - joi: 14:10, 
16:30, 19:00, 21:30, 
Sâmbătă : 11:50, 14:10, 
16:30, 19:00, 21:30 

Ursul yogi: Vineri - joi: 
13:20, 15:00, 16:50, 
18:40, 20:20, Sâmbătă 
: 11:40, 13:20, 15:00, 
16:50, 18:40, 20:20 

O poveste încâlcită: 
Vineri - joi: 13:40, 
15:50, 18:00, 20:10, 22:20, Sâmbătă : 11:30, 13:40, 15:50, 
18:00, 20:10, 22:20 

turistul: Vineri: joi: 14:30, 17:00, 19:30, 22:10, Sâmbătă : 
12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:10 

Oraşul: Vineri: joi: 16:40, 19:10, 21:40, Sâmbătă : 16:40, 
19:10, 21:40 

O familie de coşmar: Vineri - joi: 13:10, 15:10, 17:20, 
19:20, 22:00, Sâmbătă : 11:10, 13:10, 15:10, 17:20, 19:20, 
22:00, 

Călătoriile lui Gulliver: Vineri - joi: 15:20, 22:10, Sâmbătă 
: 11:10, 15:20, 22:10

Viaţa aşa cum este ea: Vineri - joi: 14:20, 21:20, Sâmbătă 
: 12:00, 14:20, 21:20 

tROn - moştenirea: Vineri - joi: 17:10, 19:40, Sâmbătă : 
17:10, 19:40 , 

Cronicile din narnia: Călătorie pe mare cu Zori-de-Zi 
Vineri - joi: 13:00

JOi, 13 ianUaRie
Lemon: Revelion sârbesc
Vanilla: Revelionul studenţesc
Life! Pub: Revelionul studenţilor
megalos: Megalos Party
D’arc: Retro Party
art Club: Special Party

VineRi, 14 ianUaRie
Daos: Concert Aeroport
no name: Mihai Amatti
Le Cinema: Classic hits
art Club 700: Hit and classic party
Clubul Black Box: The BlackBox Party 
Club 30: Oldidies but Goldies 
no name: Jay Bliss 
Jazz: Friday Nights
Daos Club: Gods of Rock Night

SâmBătă, 15 ianUaRie
Setup: Session TM:DJ Challenge
youtopia: New Retro by Dj Land
Daos Club: Gothic şi Stone Fixion
Vanilla: Virtual feat. Jean Pierre
Heaven Studio: Playboy Party cu Bianca Drăguşanu
Le Cinema: Dance all night
megalos: Megalos Party  

DUminiCă, 16 ianUaRie
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’arc: Hits Party
art Club 700: Ambient Party
Setup: Warm Up

LUni, 17 ianUaRie
megalos: Live Acoustic Music

Librăria Cartea de nisip: joi 13 ianuarie, ora 
17, lansarea cărţii Fluturele Negru de Radu 
Paraschivescu. 

Galeria Helios: expoziţie de pictură Victor 
Gingiu, în memoriam Emil Moldovan şi Cosmin 
Lungu. Expoziţia poate fi vizitată până în 26 
ianuarie.   

muzeul de artă timişoara: expoziţia „Vino cu 
mine în pădurea de mesteceni”. Proiectul artistei 
Elisabeth Lili Ochsenfeld aduce pe simezele 
Palatului Baroc lucrările de grafică, pictură şi 
fotografie a 87 de plasticieni din toate colţurile 
lumii. Accesul publicului se face zilnic, până în 26 
februarie între orele 10-18. 

Galeria triade: sâmbătă 15 ianuarie, ora 19. 
Expoziţie de fotografie: “Treehuggers” a artistei 
Elisabeth Lili Ochsenfeld.

Librăria Cărtureşti mercy: marţi 18 ianuarie, 
ora 18, atelierul de lectură „În căutarea cititorilor 
celebri” din Timişoara.  

muzeul de artă timişoara: inaugurează spaţiul 
colecţiilor permanente din aripa Pacha cu o 
expoziţie-eveniment dedicată Margaretei Sterian. 
Expoziţia poate fi vizitată până în 28 Februarie.

Galeria Calina: Expoziţie Cosmin Moldovan 
„Urma“. Expoziţia poate fi vizitată zilnic până în 
20 ianuarie.

iulius mall, etajul i: expoziţia „Art Is Lifestyle/ 
Arta este lifestyle” prezentată de Galeria Jecza 
cu lucrări de Horia Damian, Peter Jecza, Ioan Au-
gustin Pop, Cristian Sida, Gheorghe Fikl, Cosmin 
Moldovan ş.a.

Filarmonica Banatul: Sala Capitol, vineri 14 ianuarie ora 19 con-
cert simfonic Familii de muzicieni. Dirijor Radu Popa. 

teatrului German de Stat timişoara: vineri 14 ianuarie, ora 19, 
în sala Teatrului German de Stat, “Grăsani în fustă”, Nicky Silver, în 
regia Simonei Vintilă.

teatrul naţional timişoara: vineri, 14 ianuarie, ora 19.00, Sala 2 
Iulius Caesar după William Shakespeare, un spectacol de Alexander 
Hausvater.

teatrul naţional timişoara: vineri 14 ianuarie 2011, ora 17.00 
Concurs de teatru Step to Stage, teatru pentru liceeni.  

teatrul maghiar de Stat „Csiky Gergely”: sala mare, sâmbătă, 
15 ianuarie, ora 19:00, spectacolul de teatru Capdelemn în regia lui 
Gálovits Zoltán - Vass Richárd. 

teatrul German de Stat timişoara: sâmbătă 15 ianuarie, ora 19, 
în sala Teatrului German de Stat, “Cameristele”, de Jean Genet, în 
regia lui Künstlerische Leitung.

teatrul naţional timişoara: sâmbătă, 15 ianuarie, ora 19.00, Sala 
Mare Eminescu, ziua naţională a culturii, un spectacol de Ada Lupu.

Filarmonica Banatul: duminică 16 ianuarie ora 19, Sala Capitol, 
concert rock vocal – simfonic cu participarea extraordinară a actoru-
lui Claudiu Bleonţ.

teatrul maghiar de Stat „Csiky Gergely”: sala mare, luni, 17 
ianuarie, ora 18:00 spectacolul de teatru Cum vă place în regia lui 
Koltai M. Gábor. 

teatrul maghiar de Stat „Csiky Gergely”: sala Studio, miercuri, 
19 ianuarie, ora 19:00, spectacolul de teatru Prah, în regia lui László 
Sándor. 

teatrul naţional timişoara: marţi, 18 ianuarie, ora 19.00, Studio 
5,  Iaacovi şi Leidental de Hanoch Levin, un spectacol de Mihaela 
Lichiardopol.

horoscop
BerBec taur Gemeni rac leu Fecioară Balanţă scorpion Săgetător capricorn VărSător Peşti

În această 
săptămână, 
debordezi de 
energie. Chiar 
dacă în prima 
zi mai eşti 
dominat de 
ceva neguri 
sufleteşti, se 
vor risipi fără 
probleme. Sunt 
posibile dia-
loguri cu şefii 
sau persoane 
cu rang înalt. 
Segmentul 
carierei este 
foarte încercat. 
Perioada 
traversată este 
proprice pentru 
a-ţi consolida 
poziţia socială 
şi imaginea în 
ochii celorlalţi. 

Stările de spirit 
fluctuează, iar 
cheful de a te 
ocupa doar de 
tine va fi evi-
dent. Relaţia cu 
mediul social 
este destul de 
precară, aşa 
încât o analiză 
minuţioasă 
se impune. 
Atenţie şi la 
sănătate în 
aceste zile! Te 
poţi decide 
acum să te 
şcoleşti la nivel 
înalt, prin cur-
suri universi-
tare, de lungă 
durată sau în 
străinătate. Nu 
prea ai chef de 
studiu.

Întâlniri, 
dialoguri, 
veşti care mai 
de care mai 
interesante, dar 
şi controver-
sate, toate se 
amestecă în 
chip minunat 
în viaţa ta. Poţi 
primi sfaturi 
sau îndemnuri 
folositoare în 
privinţa carierei 
şi a imaginii în 
societate. S-ar 
putea ca unele 
informaţii leg-
ate de statutul 
tău social şi 
de veniturile 
obţinute din 
munca pe care 
o desfăşori să 
fie alarmante.

Eşti hotărât 
în această 
săptămână să 
te ocupi de 
carieră şi de 
rolul tău social. 
Dorinţa de 
implicare în 
viaţa urbei este 
la cote înalte, 
însă astrele te 
sfătuiesc să 
ai grijă. Sunt 
posibile mici 
nemulţumiri 
sau reacţii ex-
agerate legate 
de domeniul 
profesional sau 
de imaginea ta 
în lume. Un şef  
îţi urmăreşte 
activitatea şi te 
atenţionează la 
fiecare pas. 

Locul de muncă 
primeşte 
influxuri astrale 
puternice. 
Activităţile din 
sfera muncii 
se înteţesc, 
relaţiile cole-
giale şi cu şefii 
sunt destul de 
controversate 
şi poţi constata 
că munceşti 
singur şi pe 
bani puţini. Pe 
de altă parte, 
dialogurile şi 
negocierile pri-
vind condiţiile 
de lucru sau 
veniturile din 
munca proprie 
sunt destul de 
bine suţinute 
de astre. 

Relaţiile 
sentimentale 
sunt minun-
ate pentru 
tine, începând 
din această 
săptămână. 
Gândirea şi co-
municarea sunt 
la cote înalte. 
Pe de altă parte 
sunt zile bune 
pentru a-ţi pune 
în valoare un 
talent nativ sau 
de a te ocupa 
de un domeniu 
preferat. S-ar 
putea ca cineva 
necunoscut 
sa iti pună o 
vorbă bună la 
serviciu şi de 
aici sa îţi crească 
veniturile.

Casa, familia 
şi relaţiile cu 
părinţii primesc 
raze astrale de-
osebite pentru 
tine în această 
săptămână. 
Comunicarea 
cu membrii 
familiei se 
îmbunătăţeşte, 
însă contro-
versele rămân 
la ordinea zilei. 
Este o perioadă 
excelentă pen-
tru reamenajări 
interioare 
şi reparaţii. 
Achiziţionarea 
unei case, unui 
teren sau vân-
zarea acestora 
pot fi făcute cu 
succes. 

Pentru tine, 
razele astrale 
se oglindesc 
minunat pe 
segmentul 
călătoriilor 
scurte şi al stu-
diilor. Mentalul 
cotidian este 
la cote înalte, 
astfel că tot ce 
îţi trece prin 
minte este de 
bun augur. 
Comunci uşor, 
îţi susţii cu tărie 
punctele de ve-
dere, ba chiar 
eşti un povesti-
tor plăcut. Este 
o perioadă 
bună de a te 
înscrie la forme 
de şcolarizare 
scurte. 

Prima parte a 
săptămânii este 
caracterizată de 
mult dinamism 
şi voie bună. 
Capitolul finan-
ciar primeşte 
influxuri bune, 
fiind posi-
bile cadouri 
substanţiale 
sau rezolvări 
băneşti mult 
aşteptate. 
Există posi-
bilitatea să 
demarezi o 
afacere pe cont 
propriu, intr-
unul din dome-
niile construcţii 
sau agricultură. 
Ai idei bune, iar 
succesul este 
garantat.  

Săptămâna este 
foarte dinamică 
şi interesantă 
pentru tine. 
Mentalul cotid-
ian primeşte 
raze astrale 
minunate. Este 
o perioadă 
favorabilă pen-
tru a te ocupa 
de propria 
persoană. Ai 
idei bune, co-
munici eficient, 
reuşind astfel 
să lămureşti 
neînţelegerile 
din ul-
tima perioadă. 
Totuşi, fii atent 
la notele dure 
din exprimare! 
Poţi strica 
relaţii bune. 

Fii atent şi la ce 
se petrece în 
jurul tău, deo-
arece persoane 
„binevoitoare“ 
te urmăresc 
îndeaproape. 
Sănătatea este 
un capitol 
vulnerabil 
în această 
perioadă. În 
ultimele zile 
ale săptămânii 
te poţi ocupa 
cu succes 
de treburile 
gospodăreşti. 
Relaţiile cu 
membrii 
familiei pot fi 
tensionate. Un 
prieten special 
îţi poate da sfa-
turi folositoare.

Relaţiile cu pri-
etenii sunt mi-
nunate pentru 
tine începând 
cu această 
săptămână. 
Poţi primi sfa-
turi şi ajutoare 
substanţiale 
de la oameni 
deosebiţi. 
Chiar dacă 
răsturnările de 
situaţie pot fi 
frecvente, ele 
au rolul de a 
aşeza lucrurile 
pe un făgaş 
favorabil. S-ar 
putea să ţi se 
ofere ocazia 
de a adera 
la grupuri ce 
împărtăşesc 
aceleaşi idei.

Poli a început pregătirile 
cu puţine nume noi în lot

Canadianul Tosain ricketts a venit din Filanda Sergei lepmets e din letonia

Sezonul nr. De JuCăTori aCHiziţionaţi  
În Pauza De iarnă

loCul oCuPaT De Poli  
la Finalul Sezonului

2004/05 9 6

2005/06 11 8

2006/07 5 7

2007/08 7 6

2008/09 4 2

2009/10 5 5

2010/11 2 ?
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Secretarul Primăriei Timi-
şoara, Ioan Cojocari, a ajuns 
în atenţia procurorilor DNA 
din cauza unui constructor 
căruia, conform acuzaţii-
lor, i-ar fi blocat lucrările de 
mansardare a unor blocuri. 
În ciuda zarvei penale create 
în jurul său, Nea Jean nu s-a 
pierdut cu firea. Răspunde 
cu aceeaşi nonşalanţă orică-
rei întrebări i-ar trece prin 
cap unui controlor de la Cur-
tea de Conturi, poliţist, pro-
curor sau jurnalist. E greu de 
băgat în corzi, motiv pentru 
care unii inamici ai eterniza-
tului secretar au declanşat o 
serie de verificări pentru a 
descoperi dacă domnia sa nu 
are niscaiva pregătire specia-
lă în tehnica autoprotecţiei 
şi a manipulării subconşti-
entului colectiv. Mergând pe 

firul biografiei cojocariene, 
surprizele nu au întârziat 
să apară. În perioada 1975 - 
1976, Ioan Cojocari a făcut 
armata la UM 0900 Grădiş-
tea, judeţul Ilfov, care, în 
prezent, este unitate a Servi-
ciului Român de Informaţii, 
unde se organizează cursuri 
aprofundate pentru ofiţeri. 
În aceste condiţii, se poate 
spune fără teama de a gre-
şi că Ioan Cojocari este un 
„supervizor” edilitar greu de 
mişcat de pe post. Prietenii 
ştiu de ce...

D’ale CeTăţii

Secretul reuşitei programului de 
seară al unei televiziuni stă în 
rubrica meteo… Am auzit prima 
dată vorbele astea prin ’98 în 
TVR fiind… La început am zâmbit 
neîncrezător…Apoi, cu anii mi-
am amintit de vorbele lui Petre 
Popescu, unul dintre prezentatorii 
Telejurnalului până în 1989…
Marile staţii de televiziune ame-
ricane sau europene pun  mare 
preţ pe prezentatorii de meteo…
Unul din opt filme americane are 
scenariu apariţia unui buletin 
meteo. Angust Young a prezentat 
meteo o scurtă perioadă la o 
staţie din Australia care a încercat 
să-şi revigoreze tronsonul meteo. 
Elvis Costello sau Billy Idol au 
jucat roluri de prezentatori meteo 
ai unor televiziuni care au pierdut 
teren…
Primul buletin meteo care a 
stârnit vâlvă, rumoare şi implicit 
interes a fost cel prezentat de 
Gianina Corondan la începuturile 
Pro-Tv…
Astăzi, cel mai bun show tv meteo 
e cel prezentat de Busu… Îmi 
place Florin, e unul din puţinii 
oameni de televiziune care a ştiut 
să se reinventeze. Nu-l cunosc, 
nu ne-am întâlnit niciodată dar 
l-am urmărit de departe. Cu rare 
apariţii mondene, reinventându-se 
vestimentar, uneori chiar şocând 
cu costumele pe care le îmbraca, 
a făcut ca buletinul meteo să nu 
fie un apendice a programului de 
ştiri. Acum are propriul lui show, 
independent, în care se foloseşte 
de ploaie, soare sau nori… Asta 
caută marile staţii de televiziune 
din lume, show-man-ul care să 
trezească simpatie într-un pro-
gram care se foloseşte de informa-
ţii probabile, nicidecum exacte. 
E interesantă lupta pentru acest 
tronson aparent inofensiv… Scan-
dalul monden al anului trecut în 
Germania a fost probabilul viol în 
care a fost implicat Jörg Kachel-
mann, cel mai faimos prezentator 
meteo al lor… Jorg are un salariu 
anual de 700 000 de euro…
Pe o piaţă media probabilă, bule-
tinul meteo rămâne o certitudine, 
o redută pentru care luptă mulţi…
Pe Petre Popescu l-am întâlnit 
ultima dată în Galaţi unde am stat 
vreo patru ore de vorbă la o masă 
cu mult peşte şi unde am vorbit 
despre televiziunea de atunci şi de 
acum… Atunci despre meteo n-am 
vorbit şi acum e prea târziu…Tim-
pul e totuşi probabil…

Dan Negru

Probabilul Busu...

Duminică
16 ianuarie

Cerul va fi  
parţial noros  
pe durata  
întregii zile.
Minima:  1˚
Maxima:  8˚

Miercuri
19 ianuarie

Cer mai mult  
noros,  
posibile averse  
de ploaie.
Minima: -2˚
Maxima: 4˚

marţi
18 ianuarie

Vreme  
închisă,  
cer mai  
mult noros.
Minima:  -2˚
Maxima:  5˚

Luni
17 ianuarie

Vreme  
închisă,  
ploi  
abundente.
Minima:  0˚
Maxima:  8˚

Sâmbătă
15 ianuarie

Cerul va fi  
parţial înnorat  
pe durata  
întregii zile. 
Minima:  2˚
Maxima:  9˚

Vineri
14 ianuarie

Dimineaţă ceaţă, 
după amiază  
posibile averse  
de ploaie.
Minima:  3˚
Maxima: 8˚

Joi
13 ianuarie

Cerul va fi mai mult 
înnorat, spre seară 
existând posibilitatea 
averselor de ploaie.
Minima:  -1˚
Maxima: 6˚

meteo

reţeta săptămânii

... zVonuri ... BârFe ... comBinaţii ... zVonuri ... BârFe ... comBinaţii ...

Este o veche reţetă “cu-
leasă” din satele de prin 
Ardeal şi făcută cunoscută 
de scriitorul Radu Anton 
Roman într-una din cărţile 
sale de… bucate. De fapt 
se numeşte neaoş “găină 
cu şoancă” şi se prepară 
mai ales la sărbători.

ingredienTe:
- un pui mare, aproximativ 
2 kg,
- 300 g de bacon/ jambon 

afumat,
- o lingură de miere de 
albine,
- o cană de vin alb demi-
dulce,
- 100 g ţuică de fructe,
- 2 linguri pastă de ardei 
roşu,
- o cană de suc de roşii,
- 2 foi de dafin, sare, piper 
după gust.

mod de preparare:
Se spală puiul şi se por-

ţionează, în bucăţi de 
mărimea dorită. Într-un 
vas încăpător, de pre-
ferinţă de lut sau fontă 
(este bună şi orce altă 
cratiţă) se pun bucăţile 
de pui printre care se 
intercalează şi jambonul 
tăiat felii. Se adaugă 
bulionul, pasta de ardei 
(dacă vă place mânca-
rea picantă puteţi folosi 
pastă de ardei iute) 
vinul, mierea de albine 

şi paharul de ţuică. Se 
pun foile de dafin, sarea 
şi piperul se închide cu 
folie de aluminiu peste 
care se pune un capac 
şi se dă la cuptor, la foc 
mic pentru 2-3 ore. Se 
aduce la masă firbinte, 
cu garnitură de cartofi 
piure.

Pui cu şuncă

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Sabotajul 
şoferilor 
RATT

Mare bucurie pentru edi-
lii Timişoarei când mult aş-
teptatele autobuze duble au 
intrat pe străzile oraşului, la 
începutul lunii decembrie 
2010. Bucurie şi pentru ti-
mişorenii care nu se mai în-
ghesuie în autobuzele mici 
la orele de maxim flux, dar 
şi pentru şoferii RATT care 
s-au gândit că mai „ciupesc” 
din motorină. Drept urmare, 
şoferii au început să spună 
în stânga şi în dreapta că 
autobuzele sunt mari con-
sumatoare de combustibil. 
Ei vorbesc printre călători că 
noile mijloace de transport 
cu burduf ar avea un con-
sum de 70 la litri la suta de 
kilometri, deci cam cât un 
tanc! Din acest motiv, mai 
spun şoferii, autobuzele nu 
sunt scoase foarte des prin 
oraş şi pe străzi vedem tot 
autobuzele mici. Şmecheria 
din spatele acestor zvonuri 
este că unii şoferi doresc să 
primească mai mult com-
bustibil, pentru a-l putea 
vinde mai departe, aşa cum 
făceau şi la vechile mijloace 
de transport. Cele 30 de au-
tobuze sunt cumpărate în 
leasing, pe 7 ani, şi au cos-
tat peste 11 milioane euro. 
Conform RATT, consumul 
maxim este de 40 de litri la 
suta de km.

Calendarul sexy al social 
democraţilor nu mai iese pe piaţă!

UM 0900 Grădiştea, un reper  
strategic din instruirea lui Cojocari

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...

Senatorul liberal Nicolae 
Robu este unul dintre politi-
cienii care nu îşi arată vârsta. 
La cei aproape 56 de ani ai săi 
este una dintre cele mai acti-
ve persoane publice de la noi 
din judeţ şi parcă în loc să 
îmbătrânească... întinereşte! 
Ar fi şi o dovadă în acest sens: 
fotografiile făcute de-a lun-
gul vremii. De exemplu, în 

fotografia folosită de Nicolae 
Robu în campania electorală 
pentru alegerile parlamenta-
re din 2008, acesta apare cu 

perciunii grizonanţi. „Trans-
formarea” lui Robu se vede 
foarte bine la început de an 
2011 când perciunii senato-

rului nu mai sunt deloc albi. 
Să fi „rezolvat” senatorul 
această problemă cu un tub 
de vopsea de păr?

O nouă... înfăţişare

nicolae robu 2011

ioan Cojocari

nicolae robu - 2008

După ce au văzut că PDL 
şi PNL au reuşit să obţină 
semnăturile mai multor ti-
nere frumoase, PSD a con-
traatacat în această iarnă 
pe piaţa transferurilor şi a 
făcut achziţii masive în vi-
itorul social democrat. Asta 
şi pentru că era nevoie se 
suflu nou pentru un nou 
calendar sexy cu frumoase-
le social democrate. Printre 
tinerele racolate de princi-
palul partid de opoziţie se 
numără şi o tânără de 19 
ani din Buziaş, pe numele 
ei Adriana Mitric. Tânăra 
a intrat în PSD în luna no-
iembrie şi ar fi avut şanse 
foarte mari să pozeze în 
calendarul sexy cu care 
pesediştii timişeni şi-au 
obişnuit deja electoratul. 
Din nefericire, tânăra Adri-

ana Mitric nu va mai avea 
această onoare, din cauză 
că... acesta nu va mai ieşi 
pe piaţă. Motivul este criza 
financiară care a lovit până 
şi PSD.


