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Dezvăluirile făcute de 
presa naţională şi locală cu 
privire la activităţile ameri-
canilor care vor să investeas-
că în parcările subterane 
din Timişoara pun pe jar pe 
„artizanii” afacerii: consiliul 
local, ADP-ul şi primăria.

“Colosul” american care 
ar fi trebuit să investească 
30 de milioane de euro, este 
de fapt o firmă fantomă, 
condusă de un mafiot im-
plicat în spălare de bani şi 
fraude electronice? Aceas-
ta este întrebarea la care 
trebuie să răspundă şefii 
ADP înainte de a se asocia 
cu grupul american Walco 

Monceau pentru realizarea 
parcărilor. Directorul ADP, 
Liviu Barbu, promite că nu 
se va comite nici o ilegali-
tate şi că a pus condiţii spo-
rite pentru investitorii stră-
ini care vor să facă parte 
din proiect. Acesta susţine 
că până acum nu s-a făcut 
nici un fel de înţelegere 
cu firma de peste ocean şi 

că în curând va fi publicat 
atât caietul de sarcini, cât 
şi contractul de asociere, 
pentru a nu mai exista sus-
piciuni privind vreun par-
teneriat dubios şi păgubos. 
Pe de altă parte, Grupul de 
Iniţiativă în Promovarea 
Opiniei Publice - GIPRO a 
sesizat Parchetul de pe lân-
gă Judecătoria Timişoara 

cu o plângere penală (nr. 
1068/P/2011), în care-i acu-
ză pe primarul Gheorghe 
Ciuhandu, secretarul Ioan 
Cojocari şi consilierii locali 
care au votat afacerea par-
cărilor subterane de abuz 
în serviciu contra interese-
lor publice şi abuz în ser-
viciu prin îngrădirea unor 
drepturi.
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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 Timi-
şoara, nr. 7) sau în urna din incinta magazinului 
BauMax Timişoara (str. Calea Şagului - DN 59, 
km 7+500 dreapta).
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Auto & Turism Cele mai frumoase evenimente ale lunii 
februarie: Carnavalul de la Veneţia şi de la Rio

Cătălin Cazacu, primul român în Superbike
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ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro
Pentru sexul frumos este mai puţin interesant ceea ce se ascunde sub ca-pota unei maşini, iar apre-cierile vin din altă sferă. Pistoanele, motorul, dacă este turbo sau nu, sunt nişte detalii pentru femei, iar culoarea, siguranţa şi faptul că este uşor de con-dus şi de parcat ocupă un loc mai înalt în metodele de clasificare a maşinilor. Mică, puternică, colorată, cu multe funcţii care să facă şofatul cât mai lejer şi foarte personalizată. Cam pe aceste detalii se bazea-ză marile companii auto când scot pe piaţă pentru femei. 

În topul preferinţelor doamnelor se află o maşi-nă de aproximativ 30.000 de euro; Mini Cooper, mică şi orginală în design, are toate facilităţile, un aspect elegant, interior din piele în două tonuri cu mici cusă-turi albe şi un bord cromat cu note retro şi ele-
gan-

te. Nici celeilalţi 9 „mini bolizi“ din topul maşinilor preferate de femei nu se lasă mai prejos în facilităţi şi dotări speciale.
Cum ne personalizăm autovehiculul?Dacă aveţi un autovehi-cul pe care vreţi să-l vedeţi cu alţi ochi, sau sunteţi în căutarea unuia, însă culo-rile din stoc nu vă satisfac preferinţele primul drum este către vopsitorie. O pri-mă variantă este schimba-rea nuanţei. Dintr-o culoare deschisă într-una închisă sau invers. Pentru asta va trebui să scoateţi din buzu-nar aproximativ 700 euro. A doua variantă costă 800 euro şi este alegerea unei alte culori. Dacă doriţi nu-anţe speciale precum roz, cameleon sau mai multe culori, preţurile pot ajun-ge şi până la 1000 de euro, însă totul variază în funcţie de alegerea vopselei. Numai vopseaua într-o astfel de si-tuaţie este aproximativ în-tre 150 şi 300 de euro.Dacă schimbarea culorii este o in-vestiţie prea 

mare 

puteţi alege alternativa înfolierii. Costurile pentru o maşină de dimensiune mică (de la Matiz la Logan) complet înfoliată variază între 250 şi 280 lei. Dacă sunteţi o persoană veselă şi vă plac lucrurile colora-te puteţi apela la stikerele sub formă de floricele, ste-luţe sau personaje anima-te, care pot fi într-o singu-ră culoare sau multicolore. Un set de 10 stickere stan-dard, în formă de floricele costă aproximativ 50 lei. Pentru mai multe culori şi dimensiuni preţul creş-te. De exemplu, dintr-un 1 metru pătrat de autoco-lant costă între 150 şi 200 lei, în funcţie de calitate şi poate fi decupat în orice formă. Dacă doriţi pur şi simplu nişte dungi colo-rate, indiferent de formă şi poziţionare, trebuie să scoateţi din buzunar apro-ximativ 150 lei.Pentru doamnele mai elegante există genele false pentru faruri. Acestea sunt de mai multe feluri, pentru mai multe clase de maşini, au un aspect elegant şi arată exact ca nişte gene ale ochi-lor. Preţul acestora începe de la 50 lei şi sunt făcute special pentru orice tip de maşină. 
Pentru interiorul ma-şinii puteţi să vă achiziţi-onaţi nişte huse speciale, 

care pot fi cu diferite im-primeuri, haioase sau ele-gante, preţul lor este de aproximativ 500 lei, sau nişte preşuri în culori trăz-nite, care costă începând de la 100 lei. O husă pen-tru volan într-o culoare feminină cum este roz sau mov nu costă mai mult de 25 lei, sau cu mai puţini bani, vă puteţi achiziţiona accesorii precum o potcoa-vă care să poarte noroc, un trifoi, o floare sau o mas-cotă norocoasă cu aproxi-mativ 10 lei.

Ce maşini preferă femeile?

 Cum îi schimbăm look-ul, cum o asortăm cu personalitatea noastră

Top 10 maşini preferate de femei

1. Mini Cooper 
2. Mazda 2 Sport3. Alfa Romeo Mito4. Lancia Ypsilon Platino MOMO Sport

5. Fiat 500C
6. Volkswagen New Beetle7. Citroen C3 Pluriel8. Peugeot 207 CC9. Mitsubishi Colt10. Suzuki Swift Sport

turi albe şi un bord cromat cu note retro şi ele-
gan-

tre 150 şi 300 de euro.Dacă schimbarea culorii este o in-vestiţie prea 
mare 
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Agenţiile de turism şi-au făcut 
treaba, şi încă bine: dacă e 
februarie, e timp de ţări cu 
climă blândă. Egipt? Cum 
să nu. Măreţia piramidelor, 
serviciile relativ ieftine, opor-
tunitatea de plajă la Hurgada 
sau Sharm el Sheik... Sau, 
poate, după ce a trecut valul 
sărbătorilor religioase, poate 
că Muntele Sinai şi un drum 
prin Ţara Sfântă ar fi de prefe-
rat. Nu. Tunisia. Iată o ţară cu 
preţuri ce desfid concurenţa. 
Nici una din destinaţiile de 
iarnă pe care le-am menţio-
nat, însă, nu mai sunt sigure. 
Ministerul de Externe previne 
potenţialii doritori să-şi re-
orienteze preferinţele către 
zone mai stabile. Dar care să 
fie acelea? Parcă o grevă la 
Malta, cum am prins cu trei 
ani în urmă, de a paralizat 
transportul în comun şi a 
blocat drumul către aeroport, 
porturile şi salvările e mai 
uşor de suportat? Sau grevele 
şi marşurile de protest din 
Grecia au fost mai blânde faţă 
de turistul care şi-a adunat 
tot anul bănuţii ca să-şi ia o 
vacanţă mai acătării? Sau să 
prinzi, Doamne fereşte!, un 
protest al agricultorilor prin 
Franţa? Un marş şi miting 
prin Anglia? Nu vulcanii 
care explodează când nu te 
aştepţi, gerurile care ţin la sol 
flotele de aviaţie sau tsunami-
urile care mătură litoralul 
ţărilor exotice sunt cele mai 
mari probleme, ci frămân-
tarea socială. Nimic nu mai 
e previzibil. Nici geografia 
politică a mapamondului, 
nici echilibrul de putere, nici 
stabilitatea socio-economică.  
„Lumea este plată!” – scria, 
relativ recent, un influent 
jurnalist şi scriitor american. 
”Suntem locuitorii satului 
global” – iată o constatare 
ce nu miră, la început de 
secol XXI. Numai că vio-
lenţele din acest sat cresc 
exponenţial. Problemele păcii 
şi războiului sunt mai dificil 
de judecat decât oricând în 
ultima jumătate de veac. Iar 
deplasările prin această lume 
contradictorie şi imprevizibilă 
nu se mai lasă aranjate din 
timp, aşa cum credeam că 
le putem aşeza prin puterea 
minţii, exercitarea voinţei 
organizatorice şi eşalonarea 
efortului financiar. Nici măcar 
în insula de stabilitate din 
Casa Comună a Europei nu 
suntem scutiţi de surprize. Iar 
în afară uraganele de tot soiul 
se abat fără prevenire. Unde 
suntem noi, românii, în aceste 
condiţii? Prizonierii voinţei 
altora. Departe sunt vremurile 
când ţara noastră era nego-
ciator favorizat în Orientul 
Mijlociu, partener european 
de încredere pentru lumea 
arabă sau voce individuali-
zată în blocul est-european. 
Din păcate, legăturile vechi 
s-au pierdut. Poziţii noi n-am 
prea dobândit. Singurul câştig 
mare este intrarea în familia 
Europei comunitare, dar în 
care nu prea ştim ce avem 
de făcut, după cum se vede 
din incertitudinea cu care 
abordăm temele de interes 
continental.

O lume  
nesigură

Mariana 
Cernicova

opinie
Cine sunt ameriCanii de la WalCo monCeau Group, 
constructorul de parcări: impostori sau profesionişti?

ovidiu Ciuhandu, liderul Grupului de Consilieri pdl 
din consiliul local:  „nu voi fi niciodată de acord să ne 
asoCiem Cu un srl Care are un Capital de 200 de lei”

Pe site-ul oficial al compa-
niei cu care este posibil să 
se asocieze ADP pentru 
realizarea parcărilor, grupul 
american este prezentat ca 
un profesionist cu expertiză 
în domeniul parcărilor şi al 
parteneriatelor cu autorităţi-
le publice. “Walco-Monceau 
este o companie de top în 
privatizarea serviciilor pe 
pieţele emergente est şi 
central europene. Suntem 
specializaţi în relaţiile cu au-
torităţile locale şi municipa-
lităţile pentru transformarea 
serviciilor de interes public 
în bunuri generatoare de 
profit”, se arată în prezenta-
rea acestora.
Totuşi, lucurile nu sunt aşa 
de simple cum par.  Firma 
condusă de Philip Wesoke 

este implicată în mai multe 
afaceri controversate şi, 
după câte se pare, nici măcar 
nu mai figurează ca activă, 
având ca reprezentant un 
simplu avocat. Ceea ce se 
dorea a fi o investiţie ameri-
cană în interesul comunităţii 
se poate dovedi o simplă ţea-
pă. Pe site-ul american www.
lfip.org se arată că Philip 
Wesoke ar fi fost implicat în 
mai multe litigii, printre care 
şi unele de spălare de bani şi 
fraude bancare, în ”schema 
de garanţie Morgan”.  Nici 
activitatea în România nu 
este prea grăitoare pentru 
un investitor serios, grupul 
fiind reprezentat la noi de 
firma Walco-Monceau Deve-
lopment, cu un capital social 
de 200 de lei?!

După ce au votat, în unani-
mitate alături de „putere” 
în scandalul parcărilor 
subterane, consilierii PDL 
din opoziţia locală au 
devenit mult mai precauţi. 
Asta după ce în mai multe 
cotidiane centrale şi locale 
au apărut informaţii contro-
versate despre compania 
cu care adminstraţia locală 
vrea să se asocieze pentru 
construcţia parcărilor 
subterane. “Noi am votat în 
plen la fel ca toţi consilierii 
acea concesiune către ADP. 
ADP-ul este societatatea 
cosiliului local unde suntem 
acţionari sută la sută.  E des-
tul de transparent şi destul 
de sigur adică suprafeţele 
nu pot fi vândute. Pasul 
numarul doi a fost consti-
tuirea acelei comisii care a 
negociat cu două societăţi 
ce s-au prezentat la întâlnire 
şi în final a rămas o singu-
ră companie, Walco. Am 
citit dezvăluirile apărute în 
presă în legătură cu această 
firmă. Dacă informaţiile 
sunt reale, atunci o să facem 
stop-joc. Ce pot să vă spun 
e că eu nu voi fi niciodată de 

acord să ne asociem cu un 
SRL care are un capital de 
200 de lei sau de 2000 de 
lei sau chiar de 20 000 lei. 
Deci cred că aici ar trebui să 
existe o garanţie serioasă 
din partea companiei şi 
speranţa mea este să ne 
asociem, dacă ne asociem, 
cu o companie străină, 
nicidecum cu un SRL. Dacă 
e ceva putred la mijloc ne 
vom opri, nu s-a semnat nici 
un act, nu s-a negociat ab-
solut nici o condiţie, totul va 
porni cândva spre sfărşitul 
lunii februarie, începutul 
lunii martie.“

Viitorul parcărilor subte  rane  
din Timişoara, sub zodia  suspiciunii
n Proiectul prin care municipalitatea a cedat 10 hectare de teren în centrul oraşului, pentru realizarea unor parcări subterane este încă incert

mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Construcţia parcărilor 
subterane în centrul oraşu-
lui, de către o firmă ame-
ricană a pus pe jar pe toa-
tă lumea. În timp ce unii 
susţin că ar fi vorba de “o 
afacere necurată” la mijloc, 
alţii spun că acestea sunt 
imperative necesare şi că 
nici vorbă de vreun “tun 
financiar”. Susţinătorul 
numărul unul al parcărilor 
subterane este însuşi di-
rectorul ADP, Liviu Barbu. 

Acesta spune că, deocam-
dată, nu este bătut în cuie 
constructorul viitoarelor 
parcări, întrucât caietul de 
sarcini nu a fost publicat, 
iar consilierii locali au vo-
tat doar concesionarea ce-
lor zece hectare de teren 
către ADP, nu către firma 
americană Walco Monceau 
Group Inc., aşa cum susţin 
unii. 

„Noi am avut discuţii cu 
încă şapte firme pe lângă 
americani. Într-adevăr inte-
resate au rămas două, din 
care una este în stand-by, 

dar asta nu înseamnă că, 
gata, americanii vor face 
parcările. Concesiunea s-a 
făcut către ADP. Din 300 de 
adrese pe care le-am luat 
în calcul au rămas acestea 
trei: Parcul Botanic, Punc-
tele cardinal şi BNR. Caie-
tul de sarcini încă nu a fost 
publicat, iar contractual 
de asociere va fi gata spre 
finele săptămânii. După 15 
martie putem vorbi de abia 
de un constructor, după ce 
vor fi depuse ofertele şi noi 
le vom analiza”, a declarat 
Barbu.

testul moralităţii
Tot şeful ADP susţine că 

selecţia firmelor participante 
nu se va face pe ochi frumoşi, 
ci că va exista un algoritm 
sever după care acestea vor 
fi alese. “Persoanele juridice 
care vor participa va trebui 
să primească un gir de încre-
dere. Pentru cele străine va fi 
o condiţie în plus pe care va 
trebui să o îndeplinească şi 
anume ca toate actele să fie 
apostilate de autorităţile din 
ţările respective din care să 
reiese că nu au taxe neachita-
te sau alte problem de natură 

Dacă asocierea ADP-ului cu americanii de la Walco Monceau Developement va deveni realitate, sub Parcul Botanic ar putea „răsări“ cea mai mare parcare subterană din Timişoara

legală şi, mai mult, să facă do-
vada că au depus 200.000 de 
euro”, a adăugat Barbu. 

Conform hotărârii adopta-
te, firma care va fi aleasă va 
avea la dispoziţie şase luni ca 
să înceapă investiţiile, pentru 
amenajarea celor 2.500 de lo-
curi de parcare. Asocierea se 
va face între firma respectivă 
şi ADP, urmând ca municipa-
litatea va obţine o redevenţă 
anuală de 1% din veniturile 
realizate, la care se adaugă şi 
30% din profitul obţinut de 
ADP din administrarea parcă-
rilor din Timişoara. 

Vremea promisiunilor
Pentru a îndepărta orice 

suspiciune privind construi-
rea parcărilor subterane, Li-
viu Barbu a fost dispus să pro-
mită că nu se va comite nici 
o ilegalitate. “Eu vă asigur că 
vom face tot ceea ce ţine de 
noi pentru ca această asoci-
ere să fie una corectă. Ideea 
acestui proiect a pornit de la 
date concrete, este nevoie de 
o sistematizare urbană şi nu 
ne permitem să ne batem joc 
de oraş. Dacă am fi mers pe 
soluţia clasică ar fi durat cel 
puţin trei ani de zile ca să 

facem aceste parcări. Este ne-
voie să ieşim din acest vicios 
al suspiciunii şi neîncrederii 
pentru a pune în practică 
acest proiect. Este foarte im-
portant ca alocarea banilor să 
vină de dincolo, deoarece noi 
aici nu prea avem cu ce”, a 
concluzionat directorul ADP.

Preţul unui loc de parcare 
este de aproximativ 14-15.000 
de euro, însă poate ajunge şi 
până la 100.000 de euro.

Parchetul Timişoara îi anchetează 
pe toţi cei care au propus şi votat 
afacerea parcărilor subterane
gheorghe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Subiectul parcărilor sub-
terane a ajuns şi pe masa 
de lucru a procurorilor. 
Grupul de Iniţiativă în Pro-
movarea Opiniei Publice - 
GIPRO a sesizat Parchetul 
de pe lângă Judecătoria 
Timişoara cu o plângere 
penală (nr. 1068/P/2011), 
în care-i acuză pe prima-
rul Gheorghe Ciuhandu, 
secretarul Ioan Cojocari 
şi consilierii locali care au 
votat afacerea parcărilor 
subterane de abuz în ser-
viciu contra intereselor 
publice şi abuz în serviciu 
prin îngrădirea unor drep-
turi. “Nu este posibil ca 
un proiect de o asemenea 
anvergură, de peste 30 mi-
lioane de euro, care schim-
bă complet zona centrală a 
oraşului, să nu fie precedat 
de o dezbatere publică, aşa 
cum se stipulează în Legea 
52/2003 privind transpa-
renţa decizională în admi-
nistraţia publică! Pe aceşti 
americani nu i-a văzut ni-
meni la faţă, nu ştim cine 

sunt!”, s-a arătat contrariat 
preşedintele GIPRO, Adri-
an Stoica, de unanimitatea 
voturilor şi urgenţa cu care 
a trecut prin Consiliul Lo-
cal acest proiect de HCL. La 
fel de nedumerit de recep-
tivitatea edililor locali la 
oferta americanilor a fost 
şi Petre Olariu, preşedinte-
le FALT, care, în momentul 
în care a propus dezbaterea 

publică, a fost repezit de 
primarul Ciuhandu, care 
i-a recomandat să-şi vadă 
de „locatarii” săi. De cea-
laltă parte, liderul PNL Ti-
mişoara, Petru Ehegartner, 
spune că nu s-a votat nici 
o ilegalitate, ci doar conce-
sionarea a opt hectare de 
teren din zona centrală a 
oraşului către o societate a 
Consiliului Local.

Liviu Barbu, director Administrarea Domeniului Public (ADP)

Adrian Stoica, liderul Grupului de Iniţiativă în Promovarea 
Opiniei Publice - GIPRO

Ovidiu Ciuhandu,  
consilier local PDL

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Săptămânal independent 5 anchetăactualitate

PUBLICITATEPUBLICITATE

Operaţiune de amploare 
la graniţa cu Serbia  marţi 
dimineaţă!  Descinderi în 
forţă în punctele de trecere 
frontieră Moraviţa şi Naidăş 
şi în mai multe locuinţe de 
vameşi şi poliţişti de frontie-
ră din Timişoara, Deta şi Re-
şiţa, suspectaţi  de luare de 
mită şi înlesnirea traficului 
cu ţigări! 

Marţi, la ora 6.00 fix, mas-
caţii au descins concomitent 
în punctele de trecere a  
frontierei Naidăş (jud. Caraş-
Severin) şi Stamora-Moravi-
ţa (jud. Timiş). De asemenea, 
aceştia au pătruns în locu-
inţele mai multor vameşi 
şi poliţişti de frontieră din 
Timişoara şi Reşiţa unde au 
trecut la percheziţii. Timi-
şoara a fost blocată şi arăta 
ca o fortăreaţă. Au fost orga-
nizate filtre la toate intrările 
şi ieşirile din oraş.

Două elicoptere ale Uni-
tăţii speciale de aviaţie a 
Ministerului Administraţiei 
şi Internelor au aterizat la 
Moraviţa de unde au preluat 
o parte din vameşii şi poli-
ţiştii de frontieră reţinuţi de 
trupele speciale. Aceştia au 
fost transportaţi pe calea ae-
rului până în capitală unde 
erau aşteptaţi de procurorii 
anticorupţie pentru audieri.

7 vameşi şi poliţişti de 
frontieră, de negăsit!

Numărul percheziţiilor 
făcute de anchetatori în cele 
3 judeţe depăşeşte 100. În 
Timiş au fost făcute 55 de 
scotociri la diferite adrese, 
în Caraş 35, iar în Arad 20. 7 
vameşi sunt daţi în urmărire 
generală, întrucât apăreau 
pe listele anchetatorilor, 
dar n-au fost găsiţi în tim-
pul operaţiunii. Audierile la 

DNA au durat întreaga noap-
te. Procurorii au lucrat la foc 
continuu, iar transporturile 
cu poliţişti de frontieră şi 
vameşi nu conteneau să so-
sească. La Curtea de Apel Bu-
cureşti s-a dispus formarea a 
8 complete de judecată.

erau filmaţi încă  
de anul trecut

Ofiţeri sub acoperire de 
la DGA i-au urmărit pas cu 

pas pe vameşii şi poliţiştii de 
frontieră. Ei au fost filmaţi 
cu camere de supraveghere 
montate atât în gheretele 
unde avea loc controlul do-
cumentelor, în maşinile de 
serviciu, cât şi în mai multe 
încăperi ale poliţiştilor de 
frontieră.

Microfoanele au fost 
montate încă de anul trecut, 
din momentul în care sediul 
a fost recondiţionat pentru 

a îndeplini cerinţele Schen-
gen. De altfel, aparatura de 
supraveghere a surprins nu 
numai fapte de corupţie, ci 
şi întâlniri amoroase. Doi 
dintre oamenii legii au fost 
înregistraţi în timp ce între-
ţineau relaţii sexuale în ma-
şina de serviciu.

Şpăgile primite de la con-
trabandişti erau adunate 
într-o căciulă de blană, care 
era ţinută într-o gheretă, 

iar poliţiştii de frontieră şi 
vameşii de la Moraviţa îşi 
goleau buzunarele o dată pe 
oră în căciulă.

La final de tură, poliţiştii 
şi vameşii din Moraviţa fă-
ceau bilanţul din căciulă. De 
asemenea, şpaga se împăr-
ţea în mod egal între poliţiş-
tii de frontieră şi vameşi, ca 
să nu existe scandaluri între 
cele două tabere, potrivit an-
chetatorilor.

Curăţenie în vămile din vest! Imaginea Spitalului de Boli 
Infecţioase “Victor Babeş”, 
afectată de un caz de malpraxis

n 140 de vameşi, poliţişti de frontieră şi contrabandişti au fost reţinuţi şi audiaţi la Bucureşti după 
cea mai mare operaţiune de filaj pusă la cale în Timiş şi Caraş-Severin de ofiţerii anticorupţie!

Timişoreni, urmează facturi mai mari la apă caldă şi căldură!
caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

FALT recomandă neplata 
facturilor, prefectul cere de-
misia directorului Colterm

Timişorenii vor fi nevo-
iţi începând cu luna martie 
şi până în decembrie inclu-
siv să plătească facturi mai 
mari la apă caldă şi căldură. 
Noile facturi vor fi cuprinse 
între 15 şi 32 de lei, în func-
ţie de numărul de camere 
ale apartamentului.  Asta 
pentru că aproape un an de 
zile în instanţă a fost blocată 

o hotărâre de Consiliu Local 
privind mărirea preţului la 
gigacalorie de la 162 la 187 
de lei, iar Colterm nu a înca-
sat în această perioadă dife-
renţă de 25 de lei. 

În luna iunie a anului 
2010, magistraţii Curţii de 
Apel Oradea au decis că ho-
tărârea CLT a fost adoptată 
legal. Acum, la jumătate 
de an de la acea hotărâre, 
societatea de termoficare a 
transmis către asociaţiile de 
locatari din Timişoara adre-
se prin care le cere acestora 
să plătească facturile la căl-

dură retroactiv, din septem-
brie 2009 şi până în iunie 
2010 cu 187 lei/gigacalorie 

şi nu cu 162 de lei, preţul la 
care a fost facturată căldura 
în această perioadă. 

Directorul regiei de ter-
moficare din Timişoara, 
Aurel Matei,  spune că banii 
blocaţi de instanţele jude-
cătoreşti trebuie plătiţi de 
cetăţenii Timişoarei, pentru 
că „eu trebuie să-mi recupe-
rez banii din marfa vându-
tă”. Matei a mai precizat că 
societatea Colterm are de 
recuperat în acest moment 
22, 5 milioane de lei. De 
partea cealaltă, preşedinte-
le Federaţiei Asociaţiilor de 
Locatari din Timişoara, Pe-
tru Olariu le recomanda ti-
mişorenilor să nu plătească 

aceşti bani. „Nu mi se pare 
normal ca noi cetăţenii să 
plătim pierderile lor”, spune 
Petru Olariu. 

Prefectul Mircea Bacală, 
cel care a atacat în instan-
ţă Hotărârea, spune că s-a 
ajuns la situaţia ca timişore-
nii să plătească această fac-
tură din cauza managemen-
tului prost de la Colterm. 
“Îi cer demisia public di-
rectorului Aurel Matei. Noi 
cetăţenii Timişoarei nu tre-
buie să plătim găurile unui 
management defectuos”, a 
declarat prefectul de Timiş.

dga a folosit investigatori sub acoperire

Pentru a strânge dovezile 
necesare dovedirii vame-
şilor şi poliţiştilor de fron-
tieră implicaţi în traficul 
ilegal de ţigări, ofiţerii DGA 
s-au folosit, alături de alte 
metode, şi de agenţi sub 
acoperire, infiltraţi printre 
lucrătorii de la Moraviţa. 
Ca să nu dea de bănuit, 
investigatorii au apelat la 
un fost şofer şi la o agentă 
despre care colegii spun 
că ar fi fost dansatoare 
de cabaret, înainte de a 
lucra în poliţia de frontie-
ră. Cei doi au fost numiţi 
şefi de grupă la două 
din turele care lucrau în 
vama cu Serbia, imediat 

după sărbătorile de iarnă. 
Din relatările colegilor, 
cei doi ar s-ar fi ocupat 
de colectarea banilor 
rezultaţi din contrabanda 
cu ţigări şi de împărţirea 
câştigurilor către colegii şi 
vameşii din aceeaşi tură. 
Cu doar câteva zile înainte 
de acţiunile în forţă care 
au dus la reţinerea a 44 
de poliţişti de frontieră şi 
27 de vameşi din Vama 
Moraviţa, cei doi au fost 
retraşi pentru a fi protejaţi. 
Tot atunci agenţii care au 
acţionat sub acoperire, au 
fost transferaţi la Brigada 
de Combatere a Crimei 
Organizate Timişoara.

Suspecţii au fost transportaţi la Bucureşti cu elicopterul pentru anchetă

gheorghe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Planul de reorganizare a 
unităţilor sanitare din Ro-
mânia dat recent publicită-
ţii de Ministerul Sănătăţii, 
cuprinde şi Spitalul de Boli 
Infecţioase „Victor Babeş” 
din Timişoara. Acesta ar 
urma să devină o secţie ex-
terioară a Spitalului Muni-
cipal. În perspectiva acestei 
comasări, de la începutul 
lunii în curs spitalul nu mai 
are contract cu Casa Judeţea-
nă de Asigurări de Sănătate 
Timiş, însă, paradoxal, paci-
enţii care vin aici cu bilete 
de trimitere sunt internaţi 
şi supuşi tratamentelor afe-
rente bolilor de care suferă, 
deşi încă nu se ştie exact 
cum se vor rezolva decontă-
rile cu plătitorii de servicii 
medicale. În viziunea noului 
manager, dr. Maria Cerbu, 
strategia ministerului este 
lipsită de coerenţă, câtă 
vreme situaţia este bună în 
ceea ce priveşte segmentul 
financiar şi indicatorii de 
performanţă.

chirurg irakian,  
acuzat de malpraxis

În ciuda opoziţiei noii 
conduceri faţă de planul de 
reorganizare a unităţilor me-
dicale din România, decizia 
comasării cu Spitalul Munici-
pal are la bază, cu siguranţă, 
unele incidente petrecute în 
ultima perioadă în unitatea 
medicală de la Pădurea Ver-
de. Spre exemplu, în toamna 
anului trecut, aproape 100 
de angajaţi, medici şi perso-
nal auxiliar, au protestat în 
curtea spitalului faţă de ne-
plata integrală a salariilor. 

În urma ameninţărilor cu 
greva generală, Casa Jude-
ţeană de Asigurări de Sănă-
tate a deblocat aproape 14 
miliarde de lei vechi, cu care 
s-au achitat sumele restan-
te. Acest episod s-a adăugat 
altui incident, mult mai me-
diatizat, petrecut la sfârşitul 
anului 2008, care a degene-
rat în acuzaţii de malpraxis, 
plângeri penale şi acţiuni în 
justiţie. Scandalul a izbucnit 
după ce un medic chirurg 
a fost acuzat de proprii co-
legi că se face responsabil 
de moartea unei paciente. 
Tot scandalul a pornit de la 
decesul unei paciente, Jucaş 
Marioara, în vârstă de 34 de 
ani, provenind de la Centrul 
de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică Găvojdia, 
care a fost internată în data 
de 9 februarie 2007 şi a mu-
rit patru zile mai târziu în 

urma unui abces pulmonar 
şi a intrării în şoc septic. În 
urma acestui eveniment, 
medicul curant, chirurgul 
de naţionalitate irakiană Al-
jobory Hazm, a fost acuzat 
de doi dintre colegi săi că a 
lăsat pacienta să moară fără 
să-i fi administrat măcar un 
antinevralgic. “Femeia a mu-
rit pentru că n-a primit nici 
măcar o picătură de apă”, a 
acuzat medicul anestezist 
Anca Leviţchi, în timp ce me-
dicul specialist în chirurgie 
toracică Antal-Csaba Kerti, 
de la aceeaşi secţie, a sesizat 
faptul că în fişa de observaţie 
a pacientei nu apărea nici un 
medicament administrat pa-
cientei. Doctorul Aljobory s-a 
apărat, spunând că pacienta 
a primit medicamentaţie din 
stocurile sale personale, de 
aceea nu au fost menţiona-
te în foaie. Tot scandalul s-a 

transferat la Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului Timiş, 
care, la vremea respectivă 
mai avea în lucru mai multe 
plângeri penale formulate 
de medicii aflaţi în conflict. 
În timp ce medicul chirurg 
Aljobory Hazm îşi acuză co-
legii de calomnie, spunând 
că de la apariţia în public 
a scandalului a rămas fără 

pacienţi, dr. Anca Leviţchi, 
în dosarul 3499/P/2008, îşi 
acuza colegul de omor din 
culpă, aducând argumente 
de ordin medical în sprijinul 
afirmaţiei că pacienta putea 
fi salvată.

„Îşi bătea joc  
de pacienţi!”

“Ştia toată lumea că cerea 
bani, veneau oamenii la el cu 
bani, cu sacoşe, nu mai supor-
tam să văd cum îşi bate joc”, 
spunea dr. Anca Leviţchi, 
care, ulterior, a refuzat să mai 
intre în operaţie cu Aljobory 
Hazm. Medicul anestezist a 
dezvăluit şi modul în care 
erau comercializate medica-
mentele din farmacia spita-
lului, care erau luate de me-
dicul-coordonator ca să le dea 
pacienţilor, dar, în realitate, 
acesta le vindea. Spune an-
estezista că, odată, a luat din 
famacie un medicament care 
costa un milion de lei vechi, 
a zis că-l dă pacientului, dar, 
în realitate, i l-a vândut aces-
tuia cu două milioane de lei 
vechi, susţinând că este medi-
camentul propriu! Consiliul 
Naţional al Colegiului Medi-
cilor din România a recoman-
dat să se facă lumină în acest 
caz. „Cercetarea disciplinară 
trebuia să se finalizeze con-
form legii 95/2006, cu emi-
terea unei decizii a Comisiei 
de disciplină a instanţei dum-
neavoastră. De asemenea, 
în dosarul înaintat în baza 
contestaţiei petentului nu se 
găseşte o copie certificată şi 
conformă cu originalul a foii 
de observaţie 999 pe numele 
bolnavei Jucaş Marioara, ci 
părţi disparate din aceasta”, 
a dispus dr. Mircea Cinteză, 
preşedintele Colegiului Medi-

cilor din România. La aproape 
doi ani de la derularea acestor 
evenimente, conflictul Le-
viţchi - Hazm se află încă pe 
rolul organelor de justiţie. „A 
devenit cât se poate de clar că 
în acest caz nu se va întâmpla 
nimic spectaculos, cu excep-
ţia nenumăratelor întâlniri 
cu anchetatorii care se ocupă 
de dosar”, ne-a declarat, dez-
amăgită, dr. Anca Leviţchi, 
care, la un moment dat, că-
uta oportunităţi profesionale 
de a lucra în Anglia. La rândul 
său, dr. Aljobory Hazm, după 
ce a pierdut funcţia de şef de 
secţie, a început prigonirea 
în justiţie a tuturor celor care 
i-au pus la îndoială măiestria 
chirurgicală. Medicul Aljobo-
ry Hazm nu a putut fi contac-
tat pentru a-şi spune opinia 
vizavi de acest scandal...

n Tot scandalul a pornit de la decesul unei paciente, Jucaş Marioara, în vârstă de 34 de ani, 
provenind de la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia

„Femeia a murit 
pentru că n-a primit 
nici măcar o picătură 
de apă... Ştia toată 
lumea că cerea bani, 
veneau oamenii la el 
cu bani, cu sacoşe, nu 
mai suportam să văd 
cum îşi bate joc.

anca leviţchi

medic anestezist
Doctorul Aljobory Hazm îşi acuză colegii de calomnie şi spune că a rămas fără pacienţi

Doctorul s-a 
apărat, spunând că 
pacienta a primit 
medicamente 
din stocurile sale 
personale, de 
aceea nu au fost 
menţionate în foaie.
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Prima conferinţă regio-
nală din Banat pe teme de 
comerţ online organizată 
la Timişoara – ecomTim – a 
dezvăluit lucruri interesan-
te despre tendinţele consu-
matorilor de internet din 
România: specialiştii spun 
că în 2011 piaţa online va 
cunoaşte o creştere semnifi-
cativă, asta deşi românii nu 
au experienţa comerţului 
la distanţă. Studiile arată că 
acei români puţini care fac 
tranzacţii online le fac în 
timpul serviciului.

Antreprenori, oameni de 
afaceri şi specialişti în mar-
keting online au fost impul-
sionaţi de către specialiştii 
în domeniu să îşi îmbună-
tăţească activitatea şi să fie 
pregătiţi pentru creşteri 
semnificative. „Piaţa se dez-
voltă şi are un potenţial de 
creştere foarte mare”, a de-
clarat Marius Ghenea, preşe-
dinte al Asociaţiei Române a 
Magazinelor Online. Dorin 
Boerescu, acţionar la plat-
forma de marketing 2Para-
le, a dat şi exemple pentru a 
susţine afirmaţiile colegului 
său. În condiţiile în care nu-
mai 3% dintre românii utili-
zatorii de internet au făcut 
cumpărături online în 2009 
şi suntem pe ultimul loc 
în Europa la acest aspect, 
se aşteaptă totuşi o explo-
zie. „Anul trecut, procentul 
de 3% a crescut de la 2% în 
2009, asta înseamnă că 
anul trecut numai 600.000 
de români au făcut cumpă-
rături pe internet”, a expli-
cat Boerescu, precizând că 
trendul de creştere ar fi de 

trei ori, pentru că fiecare 
vorbeşte cu alte persoane 
despre un produs bun achi-
ziţionat. „Anul acesta vom 
atinge masa critică şi va fi 
o creştere rapidă. Românii 
au de recuperat, pentru că 
noi nu am fost obişnuiţi să 
comandăm la distanţă, din 
cataloagele Neckerman, 
Quelle sau Otto. Principiul 
este acelaşi”, a mai spus an-
treprenorul. 

ne plac „hainele online”
Statisticile de anul tre-

cut arată că românii îşi fac 
cumpărăturile pe internet 
în timpul serviciului, între 
orele 9-18. Regula se apli-
că la peste jumătate dintre 
utilizatori, în timp ce 33% 
dintre ei folosesc interva-
lul orar 18-24, deci în afara 
programului. Sfatul dat de 

specialiştii în online a fost 
ca magazinele online să fie 
într-adevăr cu program non-
stop şi asta pentru că seara, 
cel mai probabil, nu se va 
găsi nimeni care să acorde 
asistenţă unui posibil client. 
„Cei care profită de tran-
zacţiile în afara programu-
lui vor vinde mai mult”, a 

spus Boerescu. Alte date au 
arătat care este tendinţa de 
creştere pentru unele cuvin-
te cheie, cum ar fi „haine”, 
care au fost foarte interesan-
te pentru români, iar după 
începerea crizei economice, 
căutarea s-a rafinat pentru 
„haine ieftine”. „Vor fi mul-
ţi care vor cumpăra online 
pentru prima dată în 2011. 
Este important să profitaţi 
de acest moment. Generaţia 
mai în vârstă trebuie luată 
în considerare, de aseme-
nea, pentru că sunt tot mai 
mulţi care descoperă infor-
maţii pe internet. În plus, 
ştiu de la jucătorii de pe pia-
ţă că brandurile se vor muta 
online şi în România. Cred 
că un milion sau un milion 
şi jumătate de români vor 
cumpăra online în 2011”, a 
concluzionat Boerescu.

economic

pulS economic pulS economic

ŞOMAj

aJoFm timiş a anunţat un 
procent al şomajului de 
3,39% pentru luna ianuarie 
2011. În timiş erau, la 31.01, 
peste 11.200 de persoane 
fără loc de muncă. aproape 
5.200 sunt femei. din cifra 
totală, indemnizaţie de şo-
maj primesc aproape 7.700 
de cetăţeni. Cei mai mulţi 
şomeri au peste 50 de ani, 
circa 30%, iar aproximativ 
11% dintre şomeri sunt tineri 
sub 25 de ani. În luna ianu-
arie, la nivelul judeţului au 
fost înregistrate 2.682 locuri 
de muncă vacante, 2.110 
fiind dedicate muncitorilor 
şi numai 168 celor cu studii 
superioare.

NABuCCO

Consilierii judeţeni din timiş 
au decis să dea tot suportul 
necesar pentru ca gazoductul 
nabucco să treacă prin mai 
multe localităţi bănăţene. 
gazoductul va trece prin extra-
vilanul mai multor localităţi din 
timiş: Lugoj, recaş, găvojdia, 

Victor Vlad delamarina, Boldur, 
Coşteiu, topolovăţu mare, 
remetea mare, giarmata, piş-
chia, Fibiş, orţişoara şi Variaş. 
realizarea acestei conducte va 
aduce investiţii de câteva sute 
de milioane în judeţele timiş şi 
arad. Construirea ar urma să 
înceapă în primele luni ale anu-
lui 2012, cu finalitate în 2014.

CARAvANă

o nouă caravană agricolă 
a demarat în judeţul timiş 
pentru a-i informa pe fermi-
eri despre susţinerea şi pro-
movarea formelor de sprijin 
acordate prin programul 
naţional de dezvoltare ru-
rală 2007-2013 şi Fondul eu-
ropean pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală, valabile în 
2011. Caravana se va opri, pe 
rând, în localităţile: maşloc, 
Bogda, traian Vuia, dumbra-
va, Şag, Jamu mare, Ciacova, 
Banloc, parţa, giulvăz, Balinţ, 
Bethausen, Jebel, gătaia, 
giarmata, pişchia, Sânpetru 
mare, dudeştii Vechi, Livezile 
şi giera. Zilnic, caravana va 
poposi în câte două localităţi.

Auto & Turism Cele mai frumoase evenimente ale lunii  
februarie: Carnavalul de la Veneţia şi de la Rio

Cătălin Cazacu, primul român în Superbike
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Pentru sexul frumos 
este mai puţin interesant 
ceea ce se ascunde sub ca-
pota unei maşini, iar apre-
cierile vin din altă sferă. 
Pistoanele, motorul, dacă 
este turbo sau nu, sunt 
nişte detalii pentru femei, 
iar culoarea, siguranţa şi 
faptul că este uşor de con-
dus şi de parcat ocupă un 
loc mai înalt în metodele 
de clasificare a maşinilor. 
Mică, puternică, colorată, 
cu multe funcţii care să 
facă şofatul cât mai lejer şi 
foarte personalizată. Cam 
pe aceste detalii se bazea-
ză marile companii auto 
când scot pe piaţă pentru 
femei. 

În topul preferinţelor 
doamnelor se află o maşi-
nă de aproximativ 30.000 
de euro; Mini Cooper, mică 
şi orginală în design, are 
toate facilităţile, un aspect 
elegant, interior din piele 
în două tonuri cu mici cusă-
turi albe şi un bord cromat 
cu note retro 
şi ele-
gan-

te. Nici celeilalţi 9 „mini 
bolizi“ din topul maşinilor 
preferate de femei nu se 
lasă mai prejos în facilităţi 
şi dotări speciale.

cum ne personalizăm 
autovehiculul?

Dacă aveţi un autovehi-
cul pe care vreţi să-l vedeţi 
cu alţi ochi, sau sunteţi în 
căutarea unuia, însă culo-
rile din stoc nu vă satisfac 
preferinţele primul drum 
este către vopsitorie. O pri-
mă variantă este schimba-
rea nuanţei. Dintr-o culoare 
deschisă într-una închisă 
sau invers. Pentru asta va 
trebui să scoateţi din buzu-
nar aproximativ 700 euro. 
A doua variantă costă 800 
euro şi este alegerea unei 
alte culori. Dacă doriţi nu-
anţe speciale precum roz, 
cameleon sau mai multe 
culori, preţurile pot ajun-
ge şi până la 1000 de euro, 
însă totul variază în funcţie 
de alegerea vopselei. Numai 
vopseaua într-o astfel de si-
tuaţie este aproximativ în-
tre 150 şi 300 de euro.

Dacă schimbarea 
culorii este o in-

vestiţie prea 
mare 

puteţi alege alternativa 
înfolierii. Costurile pentru 
o maşină de dimensiune 
mică (de la Matiz la Logan) 
complet înfoliată variază 
între 250 şi 280 lei. Dacă 
sunteţi o persoană veselă 
şi vă plac lucrurile colora-
te puteţi apela la stikerele 
sub formă de floricele, ste-
luţe sau personaje anima-
te, care pot fi într-o singu-
ră culoare sau multicolore. 
Un set de 10 stickere stan-
dard, în formă de floricele 
costă aproximativ 50 lei. 
Pentru mai multe culori 
şi dimensiuni preţul creş-
te. De exemplu, dintr-un 
1 metru pătrat de autoco-
lant costă între 150 şi 200 
lei, în funcţie de calitate şi 
poate fi decupat în orice 
formă. Dacă doriţi pur şi 
simplu nişte dungi colo-
rate, indiferent de formă 
şi poziţionare, trebuie să 
scoateţi din buzunar apro-
ximativ 150 lei.

Pentru doamnele mai 
elegante există genele false 
pentru faruri. Acestea sunt 
de mai multe feluri, pentru 
mai multe clase de maşini, 
au un aspect elegant şi arată 
exact ca nişte gene ale ochi-
lor. Preţul acestora începe 
de la 50 lei şi sunt făcute 
special pentru orice tip de 
maşină. 

Pentru interiorul ma-
şinii puteţi să vă achiziţi-
onaţi nişte huse speciale, 

care pot fi cu diferite im-
primeuri, haioase sau ele-
gante, preţul lor este de 
aproximativ 500 lei, sau 
nişte preşuri în culori trăz-
nite, care costă începând 
de la 100 lei. O husă pen-
tru volan într-o culoare 
feminină cum este roz sau 
mov nu costă mai mult de 
25 lei, sau cu mai puţini 
bani, vă puteţi achiziţiona 
accesorii precum o potcoa-
vă care să poarte noroc, un 
trifoi, o floare sau o mas-
cotă norocoasă cu aproxi-
mativ 10 lei.

Ce maşini preferă 
femeile?

n Cum îi schimbăm look-ul, cum o asortăm cu personalitatea noastră

top 10 maşini  
preferate de femei

modelul Statelor unite: marketing şi vizibilitate

1. Mini Cooper 
2. Mazda 2 Sport
3. Alfa Romeo Mito
4. Lancia Ypsilon Platino 
MOMO Sport
5. Fiat 500C
6. Volkswagen New Beetle
7. Citroen C3 Pluriel
8. Peugeot 207 CC
9. Mitsubishi Colt
10. Suzuki Swift Sport

La conferinţa de la Timi-
şoara a luat parte şi şeful 
Google România, Dan 
Bulucea, care a dat exem-
plul mai multor ţări unde 
marketingul online a dat 
rezultate spectaculoase. 
„Anul trecut, în SUA, pen-
tru prima dată, s-a depăşit 
valoarea cumpărăturilor 
din online, faţă de offline. 
Mai mult, tot pentru 
prima dată, publicitatea 
online a depăşit printul. În 
Polonia, o măcelărie care 
s-a promovat pe internet, 
a ajuns să aibă cozi imen-

Angajator de top 
din Germania 
deschide filială  
la Timişoara

grupul de firme 
“buw“ din germania 
deschide o noua filială 
în timişoara. până în 
martie 2011 este plani-
ficat ca 50 de angajaţi 
permanenţi să sprijine 
un furnizor de servicii 
de telecomunicaţii cu 
managementul clienţi-
lor săi. primii angajaţi 
din timişoara participă 
deja la sediul „buw“ din 
Leipzig la o şcolarizare 
pentru sarcinile afe-
rente poziţiei de agent 
de telefonie consiliere 
clienţi. timişoara este 
alături de pecs, din 
Ungaria, a doua loca-
litate, în care “buw” 
este prezent în afara 
germaniei. Compania 
specializată în mana-

gementul clienţilor se 
bazează pe potenţialul 
de angajaţi vorbitori de 
limbă germană din ti-
miş. „marea comunita-
te poliglotă din regiune 
oferă pentru compania 
noastră condiţii opti-
me“, spune Karsten 
Wulf, care este, alături 
de Jens Bormann, fon-
dator şi acţionar princi-
pal al grupului de firme 
„buw“. angajaţii din 
timişoara vor presta 
servicii pentru viitorii 
clienţi din germania şi 
pentru cei de pe piaţa 
românească. Întrucât 
mai există posturi va-
cante, toţi cei interesaţi 
se pot adresa societăţii 
«buw» în următoarele 
săptămâni.

Mai multe informaţii şi materiale puteţi obţine la: 

Sc buW românia Srl 
Andreja Urosevic

Adresa: Str. Popa Şapcă nr. 12
Telefon: 037419 - 7303
E-mail: andreja.urosevic@buw.de
Pagina web: www.buw.ro

PUBLICITATE

Comerţul online 
e pe val în 2011
n Jumătate dintre clienţii de pe internet cumpără în timpul serviciului

se”, a spus Dan Bulucea. Un 
instrument care poate fi util 
pentru marketing este şi 
Google Street View. Regulile 
şefului Google România 

pentru o bună vizibilitate 
în online sunt: uşor de gă-
sit, folosirea uneltelor de 
promovare şi modalităţi 
de cumpărare uşoare.

Românii au 
de recuperat, 
pentru că nu au 
fost obişnuiţi 
să comande la 
distanţă, din 
Neckerman, 
Quelle sau Otto.
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-curăţenie profesională-

curăţenie industrială
la birouri

...şi oriunde ai nevoie...

Tel. 0356.265.091

Spălare exterioară/interioară
Polish profesional
Curăţat tapiţerie piele/textil

Curăţat climă auto

Timişoara, Calea Sever Bocu
(fosta Lipovei), nr. 84

0256.213.587
0733.928.546
0728.878.495

www.spalatoriapicobello.ro

profesionala
  Timisoara
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alina degau
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Rio de Janeiro este un oraş 
al contrastelor în mai toate 
privinţele. Fie că e vorba de 
casele coloniale perfect ordo-
nate între zgârie-nori de sticlă 
sau de munţi abrupţi înconju-
raţi de ocean, Rio de Janeiro 
oferă plăcere oricărei priviri. 
Un oraş în care spectacolul 
şi opulenţa sunt guvernate 
de simbolul mereu prezent 
al statui lui Isus Salvatorul. 
Oricât de lungă ar fi şederea 
în Brazilia, Rio de Janeiro 
este un oraş care ţine orice 
om ocupat mereu, nu doar în 
perioada desfăşurării carna-
valului. 

Carnavalul de la Rio în-
seamnă în primul rând dis-
tracţie. Startul petrecerii este 
dat în 4 martie şi ţine nu 
mai puţin de 5 zile. Plajele 
Copacabana şi Ipanema sunt 
cele mai cunoscute locuri în 
care focoasele brazilience re-
prezintă sufletul petrecerii. 
Sambadromul este singurul 
loc care ţine mulţimea ceva 
mai organizată pe timpul 
carnavalului. Elevii celor 18 
şcoli de samba defilează în 
mijlocul străzii îmbrăcaţi 
sumar sau goi, deşi nudita-
tea nu este oficial acceptată. 
Samba este dansul reprezen-
tativ pentru Brazilia, iar asta 
se vede cel mai bine în timpul 

festivalului. Oamenii din Rio 
de Janeiro sunt cunoscuţi în 
întreaga lume drept persoa-
ne care se bucură de viaţă şi 
o gustă din plin. Entuziaşti şi 
pasionali, „cariocas” aşa cum 

sunt ei numiţi au parte de 
un carnaval care abundă în 
distracţie şi căldură. Cele mai 
bune perioade de vizitat acest 
paradis al lumii sunt în lunile 
de vară sau între decembrie şi 
ianuarie când temperaturile 
ajung  chiar şi la 40 de grade 
Celsius iar clima este ideală 
pentru iubitorii de soare. 

Carnavalul începe în luna 
februarie iar fiecare bar, casă, 
plajă, etc este învăluită în săr-
bătoare. Principalele atracţii 

ale fastuosului eveniment 
sunt paradele de samba, balu-
rile şi petrecerea de pe străzi 
unde mulţimea cântă, dan-
sează şi are parte de extrem 
de multă distracţie.

cât costă o excursie  
la rio de Janeiro

Agenţiile de turism din Ti-
mişoara au pus la dispoziţie 
o ofertă specială cu un tarif 
atrăgător pentru o destinaţie 
ca Rio. Astfel, plecarea se face 
în data de 3 martie 2011 iar 
întreaga vacanţă durează 7 
zile. În prima zi, acomodarea 
şi odihna sunt puse pe prim 
plan. Ziua următoare începe 
cu un mic dejun copios, in-
clus în preţ, un tur scurt al 
oraşului urmând să se încheie 
cu privitul apusului pe una 
dintre plaje. Următoarele zile 
sunt destinate carnavalului. 
Transferul de la hotel la Sam-
badrom, parada şcolilor de 
samba şi multă voie bună pe 
străzile aurite din Rio. Agenţiile 
s-au gândit la toate aspectele 
aşa că în ziua a şasea veţi face 
un tur al insulei Schooner, 
unde puteţi avea diverse ac-
tivităţi. Tarifele includ trans-
portul cu avionul, taxele de 
aeroport şi cazarea la un hotel 
de 4 stele cu mic dejun inclus. 
Costul unei asemenea călăto-
rii se ridică la suma de 2300 
euro pentru o persoană pe o 
perioadă de 7 zile şi 6 nopţi. 

Cele mai frumoase evenimente ale lunii februarie 

Carnavalul de la Rio şi de la Veneţia
Celebrul carnaval de la 

Veneţia şi-a anunţat venirea 
pe data de 28 februarie şi se 
va desfăşura pe o perioadă 
de 9 zile. Istoria carnavalului 
de la Veneţia este veche, cu 
o tradiţie care celebrează tre-
cerea de la iarnă la primăva-
ră. O trecere optimistă care 
face ca şi cel mai sărac om să 
se simtă puternic şi bogat în 
spatele unei măşti.

Primele date apar la sfâr-
şitul anilor 20 când eveni-
mentul a fost declarat ca 
fiind oficial. Timp de două 
secole carnavalul a rămas în 
umbră până când, în anii 80 
municipalitatea l-a readus 
în atenţia publicului. Car-
navalul are loc în fiecare an 
de atunci şi se bucură de un 
succes din ce în ce mai mare. 

Unul dintre cele mai 
spectaculoase evenimente 
pe plan mondial, va avea 
un program bogat şi plin de 
voie bună. De la concursuri, 
târguri de cadouri, piese de 
teatru si reprezentaţii muzi-
cale până la parade de măşti 
şi expoziţii. De asta vor avea 
parte milioanele de oameni 
veniţi să sărbătorească dis-
tracţia în Veneţia. În lume 
se fac sute de carnavaluri, 
dar cel de la Veneţia este 
considerat regele manifes-
tărilor de acest fel. Tocmai 
de aceea doritorii vin din 
ţări îndepărtate fără să ţină 

cont de vremea capricioasă 
de cele mai multe ori sau 
de alte costuri care implică 
o astfel de excurise. Roman-
ticul oraş pune la dispoziţia 
turiştilor numeroase oferte 
de preţuri pentru cazare, de 
la cele mai convenabile până 
la cele care satisfac gusturile 
pretenţioase. În plus, oame-
nii vin anual în număr mare 
la acest carnaval, fascinaţi 
de spectacolul străzilor, de 
culori şi de atmosfera greu 
de egalat. 

Spectacolul începe de la 
primele ore ale dimineţii 
şi se sfârşeşte la fel. Fiecare 
colţişor al Veneţiei se trans-

formă într-o uriaşă scenă 
de sărbătoare unde totul se 
leagă cu un lanţ al distracţi-
ei. La tot pasul atmosfera de 
petrecere îşi face loc şi ora-
şul gondolelor devine oraşul 
hedonismului.

Condiţia obligatorie nu 
poate fi alta în afară de cea a 
purtării măştilor şi costume-
lor. Este singurul moment 
din an în care starea civilă, 
situaţia materială, identita-
tea sexuală sau condiţia soci-
ală nu au nici un efect. Plă-
cerea stârnită de ascunderea 
în spatele măştilor a acestor 
atribute ajunge la nivel de 
artă. Măştile veneţiene se gă-

sesc la fiecare pas şi colţ de 
stradă din Veneţia şi dacă în 
timpul anului reprezintă su-
venirul perfect pe perioada 
carnavalului devine un acce-
soriu de neînlocuit. Emble-
ma carnavalului are ca scop 
principal egalitatea dintre 
oameni pe timpul spectaco-
lului. Tocmai de aceea este 
un accesoriu indispensabil.  
Frumuseţea măştilor nu poa-
te fi contestată, la fel cum şi 
restul costumaţiei joacă un 
rol important pentru apari-
ţia la carnaval. 

Cei care aleg să îşi pe-
treaca prima săptămână din 
martie în Veneţia au de ales 

între cele câteva oferte puse 
la dispoziţie de agenţiile de 
turism din Timişoara. 

la Veneţia, agenţiile de 
turism oferă preţuri mici 
pentru 3 zile de carnaval

Plecarea se face din Ti-
mişoara cu un autocar care 
străbate Ungaria şi Slovenia. 
Sosirea la Lido di Jesolo-una 
dintre cele mai frumoase 
staţiuni ale Mării Adriatice 
este locul perfect pentru re-
laxare şi odihnă înainte de 
carnaval. În a doua zi, micul 
dejun este urmat de călă-
toria la Punta Sabbioni cu 
autocarul. În celebra piaţă 
San Marco se ajunge cu va-
poraşul. Veţi putea admira 
Basilica San Marco, Palatul 
Dogilor, Turnul cu ceas sau 
Puntea Suspinelor.  În ulti-
ma zi, vă bucuraţi de car-
naval, frumos costumaţi şi 
pregătiţi de distracţie. Între 
timp, faceţi loc cumpărături-
lor plimbându-vă pe străzile 
pitoreşti ale Veneţiei. Pleca-
rea se face în următoarea zi 
cu un popas opţional la peş-
tera Postojna. Preţul pentru 
o persoană este de 210 euro 
şi include transportul, micul 
dejun, cazarea la un hotel de 
3 stele şi un ghid turistic.

explozia de lumină şi culoare din timpul carnavalului de la rio Janeiro atrage milioane de turişti în Brazilia

carnavalul de la Veneţia celebrează trecerea de la iarnă la primăvară

preţuri rio 
O sticla de apa: 0,19 EURO
Sticla de bere: 0,32 EURO
Bilet autobuz: 0,36 EURO
Trei mese: 5,6 EURO

de câte feluri  
sunt măştile folosite 
la Veneţia?

Măştile au avut mereu un 
rol central în cadrul carna-
valului veneţian. Cele 
care acoperă întreaga 
faţă poartă denumirea 
de „bauta“. Cele care au 
formă ovală şi sunt din 
catifea neagră şi sunt pur-
tate, de obicei, de femei, 
se numesc „moretta“, 
iar cel de-al treilea tip de 
mască este numit „larva“ 
sau „volto“ şi este tipic 
veneţiană. Măştile „larva“ 
erau realizate din ceară 
fină, nu cântăreau mult şi 
nu iritau pielea purtătoru-
lui. Ofereau posibilitatea 
de a mânca, bea, dansa 
şi flirta. În afara acestor 
tipuri de măşti există o 
mulţime de alte feluri, 
de la clasice până la cele 
fantezie.
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Domnule Gheorghe Ciu-
handu, dinamica politicii 
româneşti determină la 
începutul acestui an modi-
ficări, în sensul că opoziţia 
parlamentară a decis să se 
unească în Uniunea Social 
Liberală. Având în vedere că 
partidul pe care-l reprezen-
taţi, PNŢCD, nu este parla-
mentar, cum priviţi acest 
nou aranjament politic?

Eu cred că această alianţă 
s-a născut şi ca o reacţie la 
modul abuziv în care guver-
narea actuală conduce ţara. 
E mai greu de apreciat în ce 
măsură această alianţă poate 
fi o alternativă, pentru că, 
deocamdată, în afară de de-
claraţii şi semnarea unui pro-
tocol n-au lansat un proiect 
ca să se poată face o evalua-
re, măcar prin comparaţie a 
ofertei pe care ar aduce-o şi 
ceea ce prezintă guvernul ac-
tual. Guvernul prezent este 
unul din cele mai neperfor-
mante guverne ale ţării, de 
după revoluţie, iar eu cred că 
partidele care s-au aliat pot 
găsi un program care să con-
stituie o contraofertă. Din 
acest punct de vedere cred 
că au şanse, acest lucru fiind 
atestat şi de sondaje. 

Din această perspectivă, 
existând, pe plan local, deja 
premisa unui protocol cu 
PNL şi PSD, unde vă veţi 

situa pentru noile alegeri 
din 2012?

Noi, în momentul de faţă 
suntem în faza în care pe 
12 martie a.c. se va ţine un 
congres de unificare. Sper să 
avem suficientă înţelepciu-
ne ca toate cele trei fracţiuni 
să se aşeze  într-un congres, 
care să însemne unificarea 
partidului şi intrarea lui în 
circuitul parlamentar. Altfel, 
din punct de vedere juridic 
va fi foarte greu să partici-
păm pe fracţiuni la alegeri. 
Prioritatea nr 1 a PNŢCD este 
să-şi refacă unitatea. 

Şi după aceea?
Vom vedea ce vom face. 

În mod normal, local, noi 
avem această alianţă cu PNL 
în cadrul Alianţei pentru 
Timiş, iar cu PSD avem un 
acord de administrare. Ceea 
ce avem aici de aproape pa-
tru ani cred că s-ar putea 
extinde şi la nivel de ţară. În 
acelaşi timp şi PDL ne cur-
tează şi face trimitere comu-
nă la PPE. Relaţiile sunt mai 
dificil de rezolvat pentru că 
ei au avut un rol foarte im-
portant în spargerea PNŢ-
CD şi de aceea, sincer să vă 
spun, credibilitatea ca să ne 
apropiem de PDL este destul 
de scăzută. Mai există un pe-
ricol pe care văd că mulţi îl 
avansează, sub forma votu-
lui pierdut şi asta este o mare 
greşeală. Această greşeală s-a 
făcut şi-n 2004, mergându-se 
pe o concentrare pe doi poli, 

astfel ca partide mai mici, 
chiar dacă ar întruni pragul 
electoral, să nu fie votate. 

În cazul în care şi dv vă veţi 
îndrepta spre USL nu se cre-
ează premisele reconstitui-
rii Convenţiei Democrate?

Sunt foarte intrigat de 
faptul că foarte multă lume 
vorbeşte despre Convenţia 
Democrată ca despre un fel 
de sperietoare. Dacă priviţi 
retroactiv cei douăzeci de 
ani, o să vedeţi că această 
convenţie a pus România pe 
drumul ei firesc, spre Alian-
ţa Nord-Atlantică, spre Uniu-
nea Europeană, spre privati-
zare, spre retrocedări, adică 
reglementarea regimului de 
proprietate, chestiuni care 
au însemnat reformă reală. 
Agenţii care au stricat guver-
narea Convenţiei Democrate 
au fost cei de la Partidul De-
mocrat. Acum, normal după 
ce am făcut reforme cu cos-
turi foarte mari lucrurile ar 
fi trebuit să continue. 

Aţi afirmat că vă curtează şi 
PDL. Deputatul Gheorghe 
Ciobanu a avansat o idee că 
n-ar fi exclus să fiţi candidatul 
lor surpriză la Primăria Timi-
şoara în 2012, confirmaţi?

Îi mulţumesc domnului 
deputat pentru această recu-
noaştere indirectă că m-am 
străduit să fac ceva şi proba-
bil am o anumită popularita-
te, de care ei se feresc şi pe 
care ar dori, poate, s-o folo-

sească într-o formă sau alta. 
Eu nu am idei preconcepute 
în ceea ce priveşte PDL, dar 
cred că este o apreciere exa-
gerată şi nu am avut  o ofertă 
personală de acest gen.

S-a lansat  chiar sintagma 
„trofeul Ciuhandu” pentru 
faptul că veţi avea patru 
mandate la primărie, şi aţi fi, 
ca atare, un „trofeu” râvnit...

Eu când am venit la pri-
mărie eram foarte puţin 
cunoscut, dar aveam o bază 
profesională care m-a ajutat 
foarte mult în activitatea 
de primar. Eu am cunoscut 
bine acest oraş pentru că am 
lucrat tot timpul aici. Faptul 
că nu m-am lăsat antrenat în 
tot felul de şmecherii şi nu 
am abuzat de banul public, 
m-am străduit să am relaţii 
bune şi civilizate cu toată 
lumea, în spiritul locului, 
probabil că mi-a conferit o 
anumită popularitate. Dar a 
vorbi de un trofeu, nu cred 
că e cazul şi nu vreau acum 
să merg pe această pistă ca să 
par infatuat. 

Succesiunea mandatelor 
dv nu se datorează, cumva, 
şi unui conservatorism al 
electoratului timişorean, 
de multe ori rezervat la 
schimbări?

Nu ştiu. Electoratul timi-
şorean este destul de matur, 
pentru care primează anu-
mite calităţi: de bun gospo-
dar, sau om corect, sau cu 

deschidere, care nu se implică 
în problemele oraşului din  
perspectivă politică, ci cetă-
ţenească, administrativă.  

Pentru acest mandat aţi fost 
ales din primul tur, dar dacă 
ne raportăm la prezenţa la 
vot,   vă consideraţi reprezen-
tativ pentru toţi timişorenii?

Dacă e să ne raportăm la 
prezenţa la vot, gândiţi-vă că 
actualul preşedinte al ţării a 
fost ales cu puţin peste 50% 
din jumătatea populaţiei cu 
drept de vot din ţară. Astea 
sunt avatarurile legii. Dacă 
legea nu obligă participarea 
la vot, asta este. În acest an 
preelectoral, dacă toată lu-
mea se raportează la poziţia 
pe care o voi adopta în per-
spectiva alegerilor din 2012, 
înseamnă că reprezint ceva. 

Veţi mai candida în 2012?
Cel mai important lucru 

pentru mine acum este să 
caut să realizez cât mai mult 
din ceea ce mi-am propus. 
Dacă realizez mai mult, 
atunci există şi un imbold de 
a merge mai departe. S-ar pu-
tea să fie o conjunctură nefa-
vorabilă, sau imprevizibilă 
şi nu vreau să mă hazardez 
spunând că voi candida sau 
nu. Am o familie, iar aceas-
tă activitate, pe care mulţi o 
suspectează că ar fi plină nu-
mai de aspecte pozitive este 
foarte dificilă, care nu numai 
că te solicită dar te şi înde-
părtează de familie, iar în 

evaluarea pe care o voi face, 
vor intra mai mulţi factori.

Dacă nu veţi mai candida, 
cine va fi suscesorul dv  la 
candidatură, din partea 
PNŢCD? 

N-am abordat această pro-
blemă în partid. Evident că 
în măsura în care n-aş can-
dida, domnul Adrian Orza 
mi se pare că ar putea emite 
pretenţii întemeiate pentru 
a candida.

Spuneaţi în campania elec-
torală că vă veţi strădui ca 
Timişoara să devină cu ade-
vărat un oraş european; câte 
stele îi mai trebuie pentru a 
deveni oraş european?

Nu există un clasament pe 
stele. Ceea ce se spune despre 
Timişoara ca oraş de cinci ste-
le era un program cu finanţa-
re americană prin care acele 
stele se dădeau pentru debi-
rocratizare şi a fost o chesti-
une prin anii 2000-2001. Noi 
am simplificat foarte mult 
birocraţia şi am promovat 
foarte multe investiţii în baza 
acelei debirocratizări. Aceas-
tă categorisire a fost extinsă, 
şi cu foarte multă rea voinţă 
din partea unora, şi după ace-
ea generalizată. Eu n-am sus-
ţinut niciodată că Timişoara 
este un oraş perfect. Timişoa-
ra este un oraş european fără 
doar şi poate.  

Născut la 15 iunie 1947, 
Timișoara
Starea civilă:
Căsătorit, un fiu, doi 
nepoți
Absolvent al Facultății 
de construcții, promoția 
1970, Institutul Politeh-
nic Timișoara
A lucrat în execuție, 
cercetare, proiectare, 
doctorat în 1984, recu-
noscut abia în 1987, din 
motive de dosar necores-
punzător, lipsa calității de 
membru de partid, pro-
fesor universitar. În 1990 
intră în PNȚC, nu a dorit 
să ajungă primar, dar la 
îndemnul lui Corneliu Co-
posu, în 1996 candidează 
pentru primul mandat la 
Primăria Timișoara
Hobby: în tinerețe era 
sportul,  acum muzica şi 
nepoții

n-am susţinut niciodată că 
timișoara e un oraș perfect!

După patru mandate de primar, Gheorghe Ciuhandu este „râvnit” ca un trofeu, de mai multe partide, pentru a și-l asuma 
candidat pentru Primăria Timișoara în 2012.

gheorghe 
ciuhandu

Noi avem aceas-
tă alianţă cu PNL 
în cadrul Alianţei 
pentru Timiş, iar cu 
PSD avem un acord 
de administrare. 
Ceea ce avem aici de 
aproape patru ani 
cred că s-ar putea 
extinde şi la nivel de 
ţară. În acelaşi timp 
şi PDL ne curtează şi 
face trimitere comu-
nă la PPE.

PUBLICITATE

Citeşte un interviu  
mai amplu pe
opiniatimisoarei.ro

Primul român în Superbike
n Cătălin Cazacu va concura alături de Max Biaggi, Carlos Checa sau Noriyuki haga
caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

În urmă cu un an îi vedea 
la televizor şi spera ca într-o 
zi să poată să le fure un auto-
graf. Astăzi însă se luptă de 
la egal la egal cu ei, şi chiar 
îşi doreşte să-i învingă! Este 
povestea lui Cătălin Cazacu, 
primul român participant 
la Campionatul Mondial de 
Superbike, unde se va duela, 
printre alţii, cu legendarul 
Max Biaggi. „Este locul su-
prem, mai mult de atât nu 
se poate”, spune campionul 
naţional la motociclism. Ti-
mişoreanul va face echipă 
în Superbike cu Robert Mu-
reşan din Arad şi va repre-
zenta clubul PTR România.

monitorizat 1 an
Drumul până la perfor-

manţa supremă a fost ex-
trem de lung. Timişoreanul 
spune că prima oară când a 
aflat despre acest proiect nu 
s-a gândit că se va finaliza 
aşa ceva. „Între Crăciun şi 
Revelion eram la Bucureşti 
cu treburi personale şi am 
primit un telefon de la PTR, 

care m-au vrut în echipă. A 
rămas să ne mai auzim şi nu 
mi-am făcut iluzii. În 1 ianu-
arie m-au contactat şi mi-au 
spus ca a doua zi să mă pre-
zint la Bucureşti să discutăm 
concret. N-am ştiut ce să fac, 
mi s-a părut că nu e ceva se-
rios şi le-am spus să ne întâl-
nim la jumătatea drumului. 
Ei au acceptat, iar după o 
săptămână mi-au trimis pe 

email contractul şi am sem-
nat. Mi-au spus că m-au mo-
nitorizat un an, ceea ce mă 
face să cred că sunt apreciat 
în ceea ce fac”, mai spune 
pilotul de 26 de ani. 

ce este campionatul 
mondial de superbike?

Alături de Moto GP, Cam-
pionatul Mondial de Super-
bike este cea mai impor-

tantă competiţie la nivelul 
sportului bolizilor pe două 
roţi. Cei mai valoroşi piloţi 
cu care Cătălin Cazacu se 
va duela sunt: Max Bia-
ggi, campionul en-titre, 
spaniolul Carlos Checa, 
japonezul Noriyuki Haga 
sau britanicul Cal Crut-
chlow. Cu toţii sunt mon-
ştrii sacri ai motociclismu-
lui viteză. „Sunt piloţi pe 

care eu îi am ca idoli, cu 
care voiam să am autogra-
fe, să-mi fac poze, iar acum 
va trebuie să merg să le zic 
că trebuie să-i înving. Am 
primit anul trecut cadou 
o cască a lui Max Biaggi cu 
autograf şi acum mă voi 

duce să-l înfrunt. Nu avem 
niciun obiectiv, pentru 
că e greu să-ţi impui aşa 
ceva. Dacă reuşim să luăm 
cumva puncte dintr-o eta-
pă anul acesta, va fi ceva 
foarte frumos”, mai spune 
Cătălin Cazacu.

auto & turism

Calendarul  
Campionatului  
Mondial  
de Superbike

1. 27. Februarie  Australia 

2. 27 Martie Anglia 

3. 17 Aprilie Olanda 

4. 8 Mai Italia

5. 30 Mai SUA

6. 12 Iunie San Marino

7. 19 Iunie Spania

8. 10 Iulie Cehia

9. 31 Iulie Anglia

10. 4 Sept Germania

11. 25 Sept Italia

12. 2 Oct  Franta

13. 16 Oct Portugalia

După ce a fost monitorizat timp de un an, cătălin cazacu a primit o ofertă  
de nerefuzat: să concreze în campionatul mondial de superbike
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gheorghe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Camera Notarilor Publici 
Timişoara şi-a actualizat grila 
cu valorile minime de circu-
laţie a imobilelor din Banat, 
urmând ca în 2011 taxele 
percepute de notari în cazul 
tranzacţiilor imobiliare să fie 
raportate la aceste preţuri. 
După cum se ştie, pentru 
combaterea evaziunii fiscale 
care poate să apară în cazul 
declarării unor preţuri de-
rizorii în cazul tranzacţiilor 
imobiliare, notarii îşi actu-
alizează anual expertizele 
privind valoarea de circulaţie 
a imobilelor, care este comu-
nicată direcţiilor teritoriale 
ale Ministerului Finanţelor 
Publice. Acest ghid pentru 
uzul birourilor notariale ur-
măreşte stabilirea unor valori 
orientative pentru proprietăţi 
imobiliare de tip rezidenţial, 
comercial şi industrial şi re-
prezintă un studiu al pieţei 
imobiliare locale bazat pe 
analiza tranzacţiilor efectua-
te în anii anteriori, dar şi pe 
anticiparea evoluţiei viitoare. 
„Am transmis birourilor no-
tariale noua grilă cu valorile 
minime ale proprietăţilor 
imobiliare din aria de com-
petenţă a Camerei Notarilor 
Publici Timişoara, iar tranzac-
ţiile se efectuează după noile 
preţuri. Încă nu am făcut o 
comparaţie cu anul 2010, dar 
preţurile de referinţă au scă-
zut semnificativ, cu 30 - 40% 
faţă de anul trecut”, ne-a de-
clarat preşedintele Camerei 
Notarilor Publici Timişoara, 
Eusebiu Octav Dănilă. Con-
form noii grile de preţ, dacă 
valoarea tranzacţiei este sub 
200.000 de lei, iar proprieta-
tea a fost deţinută mai puţin 
de trei ani, impozitul ce tre-
buie plătit la stat este de 3% 
din preţ, la care se adaugă 

comisionul notarului. Dacă 
valoarea este mai mare de 
200.000 de lei, se va plăti un 
impozit de 6000 de lei, plus 
2% din ce depăşeşte 200.000. 
În cazul în care proprietatea 
a fost deţinută mai mult de 
trei ani, se plăteşte 2% până la 
pragul de 200.000, peste care 
se va plăti şi 1% din diferenţa 
peste această sumă. La toate 
acestea se adaugă comisionul 
notarului. „Există valori mi-
nimale, sub care nu putem 
legaliza nici o tranzacţie. Spre 
exemplu, dacă anul trecut un 
teren era evaluat la 27.000 
de euro, acum, în noua grilă, 
valoarea lui este de 18.000. 
În dimensionarea preţurilor, 
ţinem cont de zona în care se 
află terenul sau casa (Timişoa-
ra este împărţită în IV zone 
n.n.), anul construcţiei, supra-
faţa, din ce-i construit imobi-
lul şi alţi indicatori. Oricum, 
pot să vă spun că pe piaţa 
imobiliară e jale. Nu se vinde 
aproape nimic!”, spune nota-
rul public Viorel Panduru.

comunitatecomunitate

Viaţa bate filmul! De câte ori 
n-am auzit această expre-
sie? Iată mai jos, exemplul, 
o “declaraţie de dragoste 
ciobănească””, acum în prag 
de Valentine’s day; mai corect 
în prag de... românescul nostru 
naţional... Dragobete!!!
Ilie, ciobanul satului, se apropie 
de mine, înconjurat de un nor 
de fum tabagic şi de miros de 
“rachie bună” de la birt, tărie 
etichetată “două prune albas-
tre”! Ilie se aşeză pe klupu’ 
(banca) de lemn din faţa casei 
bunicii mele (deşi nu l-a invitat 
nimeni...). Iată mai jos ce ne-
am givanit (discutat) noi:
Ilie: “Bună zăua dom derec-
tor!“ Eu: „Bună Ilie...“ Ilie: „Of, 
of, of... ’tui mama ei da viaţă!“ 
Eu: „De ce înjuri omule, viaţa?“ 
Ilie: „D’apăi dom derector, şciu 
că eşci om cu carce ş poace-mi 
dai ş mie un răspuns, o...  expi-
caţie!“* Eu (zâmbind): „Despre 
ce Ilie?“* Ilie (cântând, nazal) 
„Dăspră dor ş mândra mea... 
că nu mai pot fară ea! Of, of!“ 
Eu rămân... „interzis“ şi nu-mi 
cred ochilor când văd că Ilie-şi 
scoate de la chimir un fluier, 
pe care-l duce tacticos la colţul 
stâng al gurii, iar în dreapta... 
fumega ţigara! Aud apoi... 
turli-turrli (nişte triluri peni-
bile) scoase din fluier, şi apoi, 
atonal, Ilie ciobanul începe să 
cânte răguşit, printre dinţi, cu 
ţigara încă fumegândă:  „Stau 
cu oile pe geal, măăăăăăăi - Şi 
mi-s blând nu caut scandal, 
măi - Mioriţă mioriţă... - Fru-
moasă mândră fetiţăăăăă!!!!” 
- Apoi iar... turli-turrli la fluier... 
Eu mă lovesc cu palma peste 
frunte şi încep să râd gândindu-
mă: Nu-mi ajunge câţi solişti 
vor să cânte cu filarmonica 
noastră, nu pot să cred că şi 
Ilie vrea să dea o... audiţie!! 
Dar, netulburat, Ilie continua să 
cânte recitativul său amoros: 
„Are ochii negri mici, măi - 
Străluc ca doi priculici, măi -Are 
gura ca vioara - S-o ţzuc cu 
drag pe... mioara...” Eu... sunt... 
stupefiat, gândindu-mă la Ilie, 
ciobanul zoofil pupându-şi 
pe bot mioriţa şi privind-o 
dragostos în ochi ei ca doi... 
licurici !??? Apoi, iar... turli 
-turli şi Ilie: „- Chiar dă ninge şi 
sunt zoaie - Nimic acu’ nu mă-
ndoaie - Îmi aştept drăguţă-n 
ploaie - Mândra cu nume dă... 
oaie...”Eh, acum, sunt complet 
confuz: mândră cu nume de... 
oaie?! Până să mă dumiresc, 
Ilie fredona mai departe: -“Măi 
Mioară, măi Mioară -De ce eşti 
tu verişoară? - Verişoara mea 
dintâi- Io-s de râsul satului, 
măăăăi !!!”, apoi iar turli-turli 
şi Ilie-şi şterse o lacrimă la 
colţul ochiului; se ridică grăbit 
şi plecă împleticind-se, fără 
să aştepte vre’ un răspuns de 
la mine. Eu... eram extaziat 
poetic, dar şi oripilat muzical! 
Cunosc multe femei cu nume 
de flori (Camelia, Brânduşa, 
Crina, Dalia, etc), dar femeie, 
mândruţă - iubită cu nume 
de... oaie?!??!! Mioara! 
Absolut genial! Păcat doar, că 
Mioara era verişoara primară 
a lui Ilie - ciobanul muzical, 
şi deci dragostea lor era... 
interzisă. Vorba englezului 
Valentin: „It’s nice to meet girl 
in a park, but... it’s  not nice 
to park meat in a girl!” Of, of, 
măi Dragobete măi!

Mândra cu 
nume...de oaie

Coriolan 
Gârboni
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ERATĂ:

Dintr-o regretabilă 
eroare în numărul 138 al 
săptămânalului Opi-

nia Timişoarei, din 3-9 
februarie, în materialul 
„Absolvenţii de studii 
superioare din Timişoara 
fac şcoala degeaba?”. a 

apărut eronat declaraţia 
domnului prorector al 
Universităţii Politehnica, 
Viorel Şerban: „Orice 
absolvent care a absolvit 

o facultate din cadrul 
Politehnicii se poate 
considera nepregătit, 
în orcie domeniu s-ar 
duce”, corect fiind „Orice 

absolvent care a absolvit 
o facultate din cadrul 
Politehnicii *NU* se poate 
considera nepregătit, în 
orice domeniu s-ar duce”.

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Timişoara a fost primul 
oraş care s-a înscris în com-
petiţia susţinută de Ministe-
rul Mediului “Capitala Ver-
de a României” pentru 2011. 
Realitatea demonstrează 
însă că tenta ecologică pe 
care o afişează autorităţile 
nu este întotdeauna susţi-
nută şi de fapte. De exem-
plu, turiştii care ajung în 
Timişoara nu au parte de un 
lucru elementar pentru a fi 
eco: o hartă a transportului 
în comun.

Când intri în capitala Ba-
natului, prin aeroport sau 
pe la gară, nu găseşti, în 
acest moment, o hartă a mij-
loacelor de transport urban. 
Ca turist cu idei ecologiste 
sau ca tânăr cu nu foarte 
mulţi bani în buzunar, poţi 
bâjbâi în Timişoara în cău-
tarea unui loc unde vrei să 
ajungi. Asta pentru că hăr-
ţile transportului în comun 
afişate sunt ori vechi, ori ne-
conforme cu realitatea, ori 
nu există. În aceste condiţii, 
un străin care ajunge în ora-
şul de pe Bega alege soluţia 
cea mai simplă: taxiul. Un 
român care soseşte în vizită 
la Timişoara tinde să aleagă 
tot această variantă. Odată 
ajuns în gară, are la dispo-
ziţie mai multe variante: ta-
ximetru, tramvai, troleibuz, 
autobuz, dar în toate situ-
aţiile trebuie să se descur-
ce întrebând pe cei din jur 
încotro să o ia. Dacă vrei să 
foloseşti internetul pentru a 
te orienta la o viitoare vizită 
în Timişoara, pagina de web 
a Regiei Autonome de Trans-
port Timişoara nu oferea 
cele mai simple şi mai clare 
informaţii. Altfel spus, pos-
tate nu  prietenoase pentru 
utilizatori şi numai cu ceva 
răbdare găseşti ce ai nevoie.

o lună de muncă  
pentru o hartă nouă

Arhitectul Şerban Gherga 
este unul dintre tinerii timi-
şoreni care foloseşte trans-
portul în comun. Pe la finele 
anului trecut, aşteptând în-
tr-o staţie, s-a uitat la o har-
tă cu tramvaiele. “E urâtă”, 
şi-a spus el, “sunt în stare să 
fac alta”. Şi a făcut alta. În-
tr-o lună, a pus cap la cap ce 
învăţase la facultate, a făcut 
grafice cu reţeaua de tram-
vai în primul rând, fiindcă 
aceasta este fixă, iar apoi a 

împărţit oraşul în puncte 
mai importante, ca noduri 
de transport: Piaţa 700, Piaţa 
Maria, Piaţa Traian şi Bana-
tim. A ales culori şi forme, a 
punctat repere mai impor-
tante, dar nu foarte multe, a 
făcut grafice cât mai simple 
şi a creat două variante: una 
în română-engleză şi una în 
germană. Totul a durat cam 
o lună, apoi s-a dus la RATT 
să le arate ce a făcut. 

„Le-am spus că am făcut 
această hartă şi că singura 
mea pretenţie este să îmi fie 
trecut numele pe hărţile din 
tot oraşul. Mi s-a spus că nu 

au bani pentru a le publica. 
Am calculat că ar fi vorba 
de 2-3.000 de euro. Chiar nu 
există o asemenea sumă?”, 

ne-a spus Şerban Gherga. 
Discuţia purtată cu reprezen-
tanţi ai RATT a avut loc în ia-
nuarie, timp în care instituţia 
şi-a mai calculat monetarul şi 
a decis să finanţeze această 
hartă, cu unele mici îmbună-
tăţiri. „Vom tipări harta cât 
mai curând posibil. Ultimul 
model al hărţii de transport 
este din 2008, nu le-am înno-
it  des pentru că traseele s-au 
tot schimbat. Le vom pune în 
mijloacele de transport în co-
mun, dar şi în staţiile acope-
rite. RATT are 79 de staţii aco-
perite şi avem un proiect cu 
Primăria Timişoara pentru a 

acoperi şi altele”, a declarat 
Cosmin Bradu, purtătorul 
de cuvânt al Regiei de Trans-
port. Harta lui Şerban Gherga 
a fost postată, de câteva zile, 
şi pe pagina de web a RATT, 
cu semnătura sa, dar a fost 
trimisă şi Aeroportului In-
ternaţional “Traian Vuia”, în 
format electronic şi se poate 
găsi la punctul info. Condu-
cerea aeroportului a decis să 
se şi ocupe de tipărire, în cel 
mai scurt timp. 

recompensa: călătorii 
gratuite 6 luni

“Problema lipsei hărţilor 
cu transportul în comun nu 
este una doar a Timişoarei, 
ci în toate oraşele României. 
Este regretabil că nu se face 
o promovare mai puternică 
a imaginii transportului în 
comun, în condiţiile în care 
vrem să fim ecologici. Eu am 
început să fac hărţi similare şi 
pentru Piteşti şi Târgu Mureş. 
Fiecare oraş are lucruri speci-
fice şi nu poţi copia de la unul 
la altul, aşa că nici nu există o 
regulă de urmat în a desena 
hărţi de acest fel”, ne-a mai 
spus tânărul arhitect. Răspla-
ta oferită de către administra-
ţia locală pentru munca sa 
a fost o legitimaţie de trans-
port gratuit pe o perioadă de 
jumătate de an.

Rătăciţi în Timişoara
n Un arhitect a realizat o hartă a transportului în comun pe care a donat-o oraşului

turiştii care vor să folosească hărţile afişate de ratt au o mare problemă: acestea sunt vechi şi inexacte

harta realizată de arhitectul şerban gherga

Turiştii care ajung 
în Timişoara 
nu au parte 
de un lucru 
elementar pentru 
a fi eco: o hartă a 
transportului în 
comun. Comentează pe 

opiniatimisoarei.ro

12 

caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro 

Cum alocaţia pentru 
mame s-a redus de la 85% din 
venit la doar 70%, unele mă-
mici s-au gândit că este cazul 
să-şi completeze veniturile. 
Şi cum altfel decât vânzând 
laptele praf primit gratis de 
la stat. O astfel de afacere îţi 
aduce pe lună, cel puţin 80 
de lei. Siteurile de mică pu-
blicitate din Timişoara sunt 
pline de astfel de anunţuri, 
iar pentru că nimeni nu-i 
controlează, părinţii chiar 
îşi încep anunţul cu frază: 
“Vând lapte praf Vitalact de 
la stat. O cutie 10 lei”. 

Preţul variază şi este nego-
ciabil: între 10 şi 5 lei cutia. 
Când vine vorba să dea detalii 
despre laptele praf pe care-l 
comercializează, aceştia nu se 
sfiesc să anunţe că l-au primit 
gratis. “Este lapte praf primit 
de la stat. De pe Platanilor 
l-am luat săptămâna trecută... 
Este proaspăt. Expiră în apri-
lie 2012. Nu mai am decât 
8 cutii, pentru că am primit 
săptămâna trecută 6 şi mi-au 
mai rămas nevândute 2. Ne în-
tâlnim în spate la Gara Mare, 
dumneavoastră veniţi cu 
banii, eu aduc cutiile. Numa 
să-mi spuneţi exact câte vreţi 
că sunt grele de cărat”, spune 
unul dintre vânzători. 

 „Îl vând, că al meu  
oricum nu a băut  
niciodata” 

O altă mămică spune că 
vinde laptele de la stat, pen-
tru că, decât să-l arunce, mai 
bine face un ban. „Copilul 
meu are 1 an. Niciodată nu a 
băut lapte praf. Ce să fac cu 
laptele, să-l arunc? Eu îl dau 
cu 7 lei, nu cu 10 cum am 
văzut peste tot. Nu mai am 
decât 6 cutii”, spune aceasta. 

Cei care se ocupă cu distri-
buţia laptelui praf habar nu 
au de această afacere. Ba mai 
mult aruncă vina de la unii la 
alţii. „La noi se depun actele. 

Laptele praf se dă pe bază de 
reţetă medicală. Noi nu pu-
tem să-i controlăm. DSP ar 
trebui să facă asta. În luna ia-
nuarie, am distribuit 2572 de 
cutii, între 6 şi 10 cutii pe cap 
de copil, cam asta este me-
dia pe lună”, spune Mihaela 
Buzilă Petrescu, şef Serviciu 
pentru Protecţia Copilului 
şi Familiei Timişoara din ca-
drul Primăriei Timişoara. 

Potrivit legii, pot beneficia 
de acest ajutor toate mămici-
le care din diverse motive nu 
pot alăpta la sân, până când 
copilul împlineşte 1 an. „Din 
păcate, noi nu avem atribuţii 
să controlăm fiecare părinte 
ce face cu laptele. În judeţul 
Timiş au beneficiat 12607 
copii în anul 2010, iar banii 
alocaţi pentru judeţul Timiş 
în 2010 prin programul naţi-
onal a fost de 627 mii de lei”, 
spune Dana Şpac, purtător 
de cuvânt al Direcţiei de Să-
nătate Publică Timiş, direcţie 
care se ocupă de achiziţiona-
rea laptelui praf pentru nou 
născuţi din Timiş.

Afaceri pe timp de criză! 
n Laptele primit gratis de la stat, vândut pe internet pe bani frumoşi!

cei care se ocupă de distribuţia laptelui praf nu verifică ce se întâmplă cu acesta

siteurile de mică publicitate din timişoara sunt pline de astfel de 
anunţuri în care laptele praf de la stat este scos la vânzare

Este proaspăt. Ex-
piră în aprilie 2012. 
Ne întâlnim în spate 
la Gara Mare, dum-
neavoastră veniţi cu 
banii, eu aduc cutiile. 
Numa să-mi spuneţi 
exact câte vreţi că 
sunt grele de cărat.

anonim
Vânzător de lapte  

praf primit de la stat

Din păcate, noi nu 
avem atribuţii să con-
trolăm fiecare părin-
te ce face cu laptele. 
În judeţul Timiş au 
beneficiat 12.607 
copii în anul 2010, iar 
banii alocaţi în 2010 
au fost 627 mii de lei.

 dana şpac
purtător de cuvânt  

DSP Timiş

Notarii publici 
acuză „jalea“ de pe 
piaţa imobiliară

Încă nu am făcut o 
comparaţie cu anul 
2010, dar preţurile 
de referinţă au scă-
zut semnificativ, cu 
30 - 40% faţă de anul 
trecut.

 eusebiu octav dănilă
preşedintele Camerei  

Notarilor Publici Timişoara
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Fotbaliştii români sunt 
nişte fiinţe radicale. Nu 
pentru faptul că, în teren, 
în lupta pentru victorie, 
s-ar comporta aidoma 
unor „sinucigaşi” ci 
pentru că, luând mo-
delul tribunei, îşi urăsc 
de moarte adversarii 
tradiţionali. Dacă fanii 
sunt pe undeva de înţeles 
atunci când  îşi manifestă 
ostilitatea faţă de alte 
grupări, fotbaliştii, care 
se autoapreciază drept 
profesionişti, preiau 
discursul galeriei şi se 
comportă ca atare.
Sârbul Martinovici de la 
Steaua ca să dea probabil 
bine în ochii steliştilor 
de viţă veche ne anunţă: 
Niciodată la Dinamo şi 
Rapid! Proaspăta achizi-
ţie a câinilor, albanezul 
Bakaj, care nici nu ştie 
încă pe unde se află Sta-
dionul Dinamo, spune şi 
el foarte convins: Trebuie 
să batem Steaua! La rân-
dul său rapidistul Herea 
îşi anunţă adversarii că 
nu au scăpat de el. O 
ameninţare voalată...nu? 
Ghionea, după ce a de-
venit liber de contract de 
la ucrainienii din Rostov 
era să ajungă în curtea 
dinamoviştilor. Ghinion...
jucătorii lui Dinamo nici 
nu vor să audă de tran-
sferul fostului stelist.
Lista asta poate fi ajusta-
tă în fiecare secundă cu 
pupătorii de steaguri, cu 
cei care... până la moar-
te... cu cei care încă din 
uterul mămicii erau ste-
lişti, dinamovişti, rapidişti 
sau...ce vreţi voi. Numai 
că realitatea din „teren” 
ne cam arată altceva. 
O mulţime  de jucători 
care au trecut dintr-o 
tabără în alta fără nici un 
fel de problemă. Matei, 
Bumbescu, Dănciulescu, 
D.Şerban, Mărgăritescu, 
Andrei Cristea, Curt, 
Opriţa, Boştină, Vlădoiu...
şi lista ar putea continua 
dar nu ne ajunge hârtia. 
Sigur că şi reciproca e 
valabilă. Au fost jucă-
tori care s-au „născut” 
într-un club şi acolo 
au şi „murit”. Nu cred 
însă că ar trebui să ne 
cramponăm de un astfel 
de tip fidelitate mai ales 
în aceste vremuri în care 
enclavizările, fie ele şi de 
sorginte fotbalistică, sunt 
depăşite. În fond piaţa 
muncii este liberă. De ce 
nu ar fi ea la fel de liberă 
şi în fotbal. Ca suporter 
mă interesează prestaţia 
din teren a jucătorului şi 
nu gradul de adversitate 
faţă de terţi manifestat în 
declaraţii de conjunctură.

Niciodată

Viorel  
Screciu
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Fără obligaţii

Când adolescenta Emma 
Kurtzman avea 14 ani şi 
refuza avansurile lui Adam 
Franklin, niciunul dintre ei 
nu avea habar ce înseam-
nă viaţa sexuală de adult. 
Nişte ani mai târziu, Emma şi 
Adam ştiu prea bine despre 
ce e vorba, când drumurile 
li se întâlnesc din nou şi se 

trezesc în pat, făcând sex. 
Sex cu adevărat plăcut!
Şi, pentru că Emma s-a auto-
declarat „alergică la relaţii 
amoroase”, iar Adam se fe-
reşte de aşa ceva, cei doi de-
cid să prevină complicaţiile 
emoţionale pe care o relaţie 
de iubire le-ar putea aduce, 
şi să aibă doar o relaţie de 

prietenie, cu ceva în plus...
Întâlniri fără pretenţii, sex 
fără responsabilităţi. Fără 
promisiuni, fără minciuni, 
fără gelozie, fără alintături 
în public, fără mic dejun 
împreună, fără “mi-e dor de 
tine”, fără porecle pentru 
părţile intime, pe scurt... 
„Fără obligaţii”.

spectacolefilme party expo

PUBLICITATE

PUBLICITATE

CINeMA CITy
Acvila legiunii a IX-a: Vineri 
- Miercuri : 21:50 
Gnomeo şi julieta: 14:40, 
16:30, 18:20, 19:40, 21:40 
Fără obligaţii: Vineri - Mier-
curi : 15:10, 17:30, 20:10, 
22:30 
Cum ştii dacă ai noroc?: Vi-
neri - Miercuri : 13:00, 15:20, 
17:40, 20:00, 22:20 
The Green Hornet - vies-
pea verde: Vineri - Miercuri 
: 19:30, 22:00 
vei întâlni străinul din 
visele tale: Vineri - Miercuri 
: 16:20, 20:50 
Burlesque: Vis împlinit - 
Vineri - Miercuri : 18:30 
ursul yogi: Vineri - Miercuri 
: 14:20, 16:10, 18:00 
Turistul: Vineri - Miercuri : 
14:00, 16:40, 19:10, 21:40 
O poveste încâlcită: 
Vineri - Miercuri : 15:10(ro), 
17:20(ro) 
O familie de coşmar: Vineri 
- Miercuri : 14:20

jOI, 10 FeBRuARIe
Life! Pub: Concert: Mr.Levy
eve Fashion Lounge: Speed Dating
van Graph: Concert Leizaboy

vINeRI, 11 FeBRuARIe
Setup: Concert: The Mono Jacks
Heaven Studio: Valentine’s Party
No Name: Hey! After the Ride Night
Bunker: Concert Ţapinarii
Fratelli: Concert Mandinga

SâMBăTă, 12 FeBRuARIe
Setup: High Priority, Dope Ammo
No Name: Hey after the ride
vanilla: Girls Night Out
Lemon Club: Love And Marriage Party
Le Cinema: Dance all night
Megalos: Megalos Party  

DuMINICă, 13 FeBRuARIe
van Graph K’fe: Babilonia 
Setup: Warm Up

LuNI, 14 FeBRuARIe
Megalos: Live Acoustic Music
Club 30: Valentine’s Party
No Name: I Love Retroactiv by Mc Space

Muzeul de Artă Timişoara şi Muzeul Banatului Timişoara: vă 
invită la vernisajul expoziţiei „De la primele scrieri la multimedia“ 
- O scurtă istorie a comunicării şi mai mult...“. Prima expoziţie din 
România vizitată cu telefonul mobil poate fi vizitată zilnic până în 
30 aprilie 2011.

Axa Art: expoziţie pictură Bela Tar. Expoziţia poate fi vizionată 
până pe 26 februarie zilnic, de luni până vineri între orele 9 -17.

Galeria Calina: Expoziţie George Ciora - Atelier Antropomor-
foze. Expoziţia artistului din Reşiţa poate fi vizionată până în 23 
februarie.

Galeria jecza/Triade: expoziţie de pictură Mihai Ciplea - Ecce 
Homo. Expoziţia poate fi vizitată până în 20 februarie, prin progra-
mare telefonică la numerele 0256 482056, 0744 774724.

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. 

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.

Iulius Mall, etajul I: expoziţia „Art Is Lifestyle/ Arta este lifestyle” pre-
zentată de Galeria Jecza cu lucrări de Horia Damian, Peter Jecza, Ioan 
Augustin Pop, Cristian Sida, Gheorghe Fikl, Cosmin Moldovan ş.a.

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”: 
joi, 10 februarie ora 13:30 în Sala Mare, pro-
ducţia Apare câte-o umbră, montat de Kuthy 
Ágnes şi Trupa Teatrului de Păpuşi „Kabóca”. 

Teatrul Naţional Timişoara: joi 10 
februarie, ora 19, Sala Mare, spectacolul 
Remember cu Răzvan Mazilu şi Ion Rizea

Scârţ Loc Lejer: joi 10 februarie, ora 19 
spectacolul Stăteam întinşi pe pat, specta-
col pus în scenă de Ovidiu Mihăiţă

Teatrul Naţional Timişoara: vineri 11 fe-
bruarie, ora 11, Sala Mare, spectacolul Albă 
ca Zăpada, după Fraţii Grimm, un concept 
de Mirela Puia 

Filarmonica banatul: sala Capitol, vineri 
11 februarie, ora 19, concert simfonic. In-
terpretează clarinetistul Dan Florin Catina 
şi fagotistul Cosmin Rafael Bălean. 

Teatrul German de Stat Timişoara: vineri 
11 februarie, ora 19.00 Frumoasa şi Bestia, 
muzicalk basm, spectacol de Simona Vintilă.  

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gerge-
ly”: vineri, 11 februarie ora 11.00 spectaco-
lul de păpuşi Fata închisă în pălărie în regia 
lui Bartal Kiss Rita.

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gerge-
ly”: sâmbătă, 12 februarie ora 19 în Sala 
Mare, spectacolul Capdelemn in regia lui 
Gálovits Zoltán - Vass Richárd.  

Opera Naţională Română Timişoara: 
duminică 13 februarie, ora 19, opera în trei 
acte, Turandot. 

Teatrul German de Stat Timişoara: 
duminică 13 februarie, ora 19.00 Shaking 
Shakespeare, după William Shakespeare în 
regia lui Radu-Alexandru Nica

Teatrul Naţional Timişoara: sâmbătă 
12 februarie, ora 19, Sala 2, spectacolul În 
vizită, de Roland Schimmelpfennig. 

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gerge-
ly”: luni, 14 februarie ora 18 în Sala Mare, 
spectacolul Cum vă place după William 
Shakespeare, în regia lui Koltai M. Gabor.  

Teatrul Naţional Timişoara: marţi 15 fe-
bruarie, ora 19, Sala Mare, spectacolul Fete 
de Mătase artificială, de de Irmgard Keun. 

Teatrul German de Stat Timişoara: marţi 
15 februarie, ora 19.00 Shaking Shakespea-
re, după William Shakespeare în regia lui 
Radu-Alexandru Nica

horoscop
BerBec
În plan profesional astrele va încurajează să vă urmăriţi obiectivele cu perseverenţă 
şi curaj. Nu micşoraţi nici volumul, nici timpul de lucru; de persistenţă dvs. depind 
multe în profesia dvs. Luaţi toate măsurile necesare şi căutaţi ocaziile care vă sunt 
favorabile. Astrele vă sprijină. În dragoste, cuplul conjugal este protejat de Venus.

taur
La serviciu, în afaceri sau la locul de muncă veţi avea multe oportunităţi; trebuie să 
faceţi alegerea corectă într-un mod care presupune îndemânare, tact şi bune relaţii 
umane. Activitatea dvs. va deveni intensă şi va trebui să demonstraţi competenţă, 
ceea ce vă asigură succesul. În dragoste, cuplul familial vibrează la unison, emo-
ţional şi senzual; cei necăsătoriţi vor  reînnoi o dragoste mai veche, chiar dacă nu 
credeau să mai facă asta.

Gemeni
Cu siguranţă, oportunităţile nu vă lipsesc în plan profesional, dar dvs. ezitaţi, între-
bându-vă dacă asta este ceea ce vă doriţi cu adevărat. Mai introvertit ca de obicei, 
despicaţi firu-n-patru ca şi cum aţi ghici că mizele sunt mai mari decât par. Rezistaţi 
tentaţiilor şi mergeţi cu determinare şi entuziasm mai departe. În dragoste, cuplul 
familial sub influenţa lui Saturn va face totul pentru a se apropia mai mult.

rac
În plan profesional concentraţi-vă pe un anumit scop; nu vă luaţi prea repede 
angajamente, dacă nu vreţi să vi se dea mai mult decât puteţi duce. Ghidaţi-vă în 
această săptămâna după reflecţie şi cu precauţie. În dragoste, cuplul căsătorit are 
ce-a semănat: calm şi linişte sau ceartă şi nelinişte. Cei necăsătoriţi căpăta curaj; 
dacă se confruntă cu o criză în dragoste, o vor reteza scurt; vor  refuza mediocrita-
tea. Cu Uranus şi Marte în bune aspecte, vă bucuraţi de o sănătate bună.

leu
În plan profesional canalizaţi-vă eforturile prin motivare; veţi avea bune rezultate şi 
veţi avea succes. A trecut perioadă mai nefastă, iar acum este timpul să daţi forma 
concretă ideilor şi proiectelor dvs.; de asemenea, căutaţi contactele cele mai utile 
pentru cariera dvs. În dragoste, cuplul de familişti are asigurate bunăstarea, veselia 
şi liniştea. Cei necăsătoriţi: nu vă veţi retrage în singurătate, veţi avea o viaţă socială 
foarte activă şi, cu sprijinul lui Mercur, veţi avea întâlniri promiţătoare.

fecioara
Cu Uranus bine aspectat, în plan profesional puteţi lua iniţiativa; acest aspect astral 
vă intensifică spiritul organizatoric şi vă ajută să vă afirmaţi, dacă veţi lua măsurile 
adecvate. În dragoste, cuplul familial va fi ocrotit, dacă veţi înlătura prilejurile de 
neînţelegere, îndoială sau plictiseală. Pentru cei necăsătoriţi poate fi perioada în 
care să-şi găsească dragostea, cu prilejul unei reuniuni de familie sau unei manifes-
tări mondene.

Balanţa
Puteţi progresa în plan profesional, deoarece veţi fi plini de idei constructive şi 
veţi avea sprijinul unor contacte utile carierei. Apăr şi multe oportunităţi, de care 
trebuie să profitaţi. Atenţie, puteţi strică totul dacă leneviţi sau va schimbaţi brusc 
dispoziţia sau depăşiţi limitele puterilor dvs. În dragoste, cuplurile de familişti vor 
avea de înfruntat monotonia şi de a redescoperi bucuria începutului relaţiei.

scorpion
După o perioadă oarecum confuză în plan profesional, urmează un interval în care 
trebuie să puneţi ordine în această privinţă şi să rezolvaţi toate problemele care vă 
împiedică să progresaţi. Apoi totul se va schimbă în bine şi această trebuie să va 
impulsioneze; cereţi sprijin, nu ezitaţi, căutaţi să aveţi contacte avantajoase pentru 
dvs. în profesiune şi veţi reuşi. În dragoste, Scorpionul din cuplul familial va fi pus 
într-o dilema gravă: datoria faţă de cuplu sau dorinţă care îl macină, grea dilema!

Săgetător
Astrele favorizează demersurile dvs. în plan profesional. Veţi face câteva mişcări 
îndrăzneţe cu şanse sigure de reuşită; trebuie să vă folosiţi tactul şi diplomaţia în 
relaţiile cu echipa cu care lucraţi; fiţi politicoşi în comentarii şi nu ridicaţi vocea. În 
dragoste: cuplul familial este favorizat şi încurajat să dea şi să primească dragoste; 
cei necăsătoriţi par a fi mai calmi, mai echilibraţi şi iau viaţa aşa cum este ea.

capricorn
În plan profesional lucrurile arată bine; veţi lasă pentru moment treburile curente, 
pentru a vă ocupă de proiecte mari şi decizii importante pentru viitorul dvs. Unele 
obstacole vor părea insurmontabile, dar vă concentraţi şi veţi înlătura aceste 
dificultăţi, spre reuşita deplină. În dragoste: dacă nu vor ca viaţa cuplului să ia o 
întorsătură rea, familiştii să se lase de mistere şi ghicitori, căci dau partenerilor lor 
de gândit.

VărSător
Neptun este acela care vă  îndeamnă să vă afirmaţi personalitatea în plan profesi-
onal şi să luaţi toate măsurile necesare pentru a avansa în carieră. Simţiţi-vă liberi 
să luaţi orice măsuri care vă atrag simpatia şi sprijinul celor din jur. În dragoste: 
familiştii au bune auspicii astrale şi se bucură de armonie. Cei necăsătoriţi vor avea 
o perioadă fastă pentru viaţa sentimentală şi nu numai. Ei se bucură de un farmec 
deosebit în zilele acestei săptămâni. Lăsaţi-vă seduşi şi gustaţi din plin bucuria vieţii 
şi dragostei. Influenţele astrale sunt tonice pentru sănătatea dvs.; aveţi energie şi 
vitalitate, dar păstraţi-vă măsură în toate.

Peşti
Un aspect benefic al lui Mercur vă promite bune perspective în plan profesional. 
Veţi fi bine inspiraţi şi veţi lua decizii importante care vă vor ajuta să înaintaţi în cari-
eră dvs. şi asta vă va bucura. În dragoste, familiştii vor să stabilească cuplul pe baze 
mai constructive, prin reînnoire şi inovare, iar Venus îi ajută. Cei necăsătoriţi nu se 
dau prea uşor seduşi. Mai visători ca de obicei, ei visează la un prinţ şarmant sau la 
o zână fermecătoare. Şi, cine ştie, pentru unii dintre dvs. visul poate deveni realitate.

reţeta săptămânii
ingrediente:
- 600 g file de cod, 
- 200 g cartofi,
- 100 g morcovi,
- 50 g ceapă,
- 100 g castraveţi muraţi,
- 100 g mazăre,
- 100 g maioneză,
- 30 g muştar,
- 2 foi de dafin,
- 1 pacheţel de gelatină.

mod de preparare:
Peştele se taie în fâşii late 
şi subţiri apoi fiecare se 
rulează şi se prinde cu 
o scobitoare. Cartofii se 
fierb în coajă, se răcesc, 
se curăţă şi se taie în 
cubuleţe. La fel se taie 
morcovii fierţi şi castra-
veţii muraţi. Rulourile, 
ceapa tăiată felii foile 

de dafin şi sarea se fierb 
pentru 10 minute într-un 
litru de apă apoi se lasă 
să se răcească în lichid. 
Într-o parte din lichid se 
amestecă un pliculeţ de 
gelatină şi se formează 
un aspic. Cartofii, morco-
vii, castraveţii şi mazărea 
fiartă se amestecă, cu 
grijă să nu se sfarme, cu 

maioneză şi muştar şi 
se potrivesc din sare şi 
piper. Preparatul astfel 
obţinut este un aperitiv 
delicios şi se aduce la 
masă pe un platou pe 
care se aşează mai întâi 
salata apoi rulourile de 
peşte, se ornează cu 
rondele de morcov şi 
bucăţele de aspic.

Rulouri cu  
salată a la russe

Reţeta săptămânii vă este oferită de

ioan gogoşanu
ioan.gogosanu@opiniatimisoarei

Se anunţă de pe acum 
o bătălie crâncenă pentru 
primul loc, cel care va duce, 
probabil pentru ultima oară, 
pe campioana României di-
rect în grupele Ligii Cam-
pionilor. Spre deosebire de 
anterioarele pauze competi-
ţionale, în această iarnă can-
didatele la cupele europene 
nu au realizat niciun trans-
fer “bombă”. În schimb, la 
capitolul “plecări”, majo-
ritatea dintre ele s-au des-
părţit de jucători de bază. 
Totodată, se observă o sta-
bilitate a băncilor tehnice, 
dintre primele opt formaţii 
din clasament doar Poli are 
antrenor nou. Probabil, şi 
pe fondul crizei financiare, 
conducătorii de club au ales 
să economiseacă bani, în lo-
cul unor angajamente noi 
costisitoare.

Revelaţia turului de cam-
pionat, Oţelul Galaţi, rămâ-
ne o formaţie imprevizibi-
lă. Deşi era de aşteptat ca, 
după un parcurs excelent în 
toamnă, să încerce să-şi vân-
dă din vedete, aşa cum ar fi 
procedat orice echipă mică, 
liderul şi-a păstrat lotul in-
tact. Că nu s-a despărţit de 
niciun jucător valoros este 
şi un semn că nu are pro-
bleme la capitolul financiar, 
unul care s-ar putea dovedi 
decisiv în lupta pentru întâ-
ietate.

Având interzis la tran-
sferuri, Vaslui nu a putut să 
recurgă la întăriri, însă cea 
mai importantă mutare poa-
te fi considerată prelungirea 
contractului brazilianului 
Wesley, cea mai importantă 
achiziţie făcută de clubul lui 
Porumboiu de la înfiinţare. 
Nici la Rapid nu sunt mul-
te noutăţi. Banii au fost tot 
timpul o piedică în ascensi-
unea giuleştenilor. Cum nici 
acum lucrurile nu au stat 
altfel, pentru transferuri nu 
s-a alocat niciun euro, aşa 
încât, numele noi din lot 
nu reprezintă mare lucru: 
Pancu este un veteran aflat 
la apusul carierei, iar brazi-
lianul Olberdam a evoluat 
doar în 13 meciuri de-a lun-
gul anului 2010.

Lipsa banilor s-a simţit 

cel mai mult la Dinamo, 
care s-a văzut nevoită să re-
nunţe la aproape o treime 
din jucători. În ciuda acestui 
lucru, “câinii” au avut evolu-
ţii bune în meciurile amica-
le. Şi, chiar dacă şansele lor 
la titlu sunt minime, cu si-
guranţă vor încurca destule 
contracandidate.

Şi Steaua visează la tro-
feu, impulsionată de presa 
centrală, cea care i-a ridicat 
în slăvi victoria împotriva 
unei echipe din liga a 4-a 
germană şi succesul în da-
una campioanei Republicii 
Moldova, al cărei campionat 
este cotat al 34-lea ca valoa-
rea din Europa. “Roş-albaş-
trii” au suferit pierderi im-
portante în compartimentul 
ofensiv, prin plecările lui 
Bogdan Stancu şi Kapeta-
nos, dar şi-au sporit resurse-
le financiare. Speranţele lor 
se leagă de “plutonul” adus 
de la Urziceni, care a decep-
ţionat în tur. Curios, reviri-
mentul acestora nu este pus 
pe seama pregătirii tehnico-
tactice a antrenorului Ma-
rius Lăcătuş, ci pe prezenţa 
la echipă a managerului Mi-
hai Stoica, cu care au lucrat 
şi la formaţia ialomiţeană.

La primul loc mai speră 
şi campioana “en titre”, CFR 

Cluj, deşi este abia a 8-a, la 
12 puncte în spatele lideru-
lui. Ardelenii par să porneas-
că sezonul de primăvară cu 
mai multe dezavantaje. 
După Dinamo, este echipa 
care a pierdut cei mai mulţi 
jucători din nucleul de bază, 
care vor fi greu de înlocuit 
într-un timp relativ scurt. 
În plus, nici antrenorul Alin 
Minteuan nu are experienţa 
necesară realizării unei re-
cuperări istorice.

În cazul lui Poli, princi-
palul atu este faptul că de 
la echipă nu a plecat niciun 
nume important. Apoi va 
conta dorinţa lui Uhrin Jr. 
de a duce la bun sfârşit un 
obiectiv pe care poate l-ar fi 
îndeplinit în primul man-
dat. Chiar dacă nu au impre-
sionat în amicale, în special 
la capitolul eficacitate, nu 
trebuie trecute cu vederea 
remizele cu Young Boys Ber-
na şi Sparta Praga, două for-
maţii calificate în 16-imile 
Europa League. S-a dovedit 
încă o dată că “alb-violeţii” 
sunt capabili de rezultate 
pozitive cu adversari valo-
roşi. Dacă Uhrin va găsi leac 
şi pentru punctul slab, acela 
de a pierde puncte cu outsi-
derii, atunci visul Timişoa-
rei poate deveni realitate.

Situaţia 
candidatelor 
la campionat
n Cu două săptămâni înaintea reluării 
campionatului, pregătirile au intrat în linie dreaptă

10.02

În 2002, sârbul Predrag 
Stojakovic devine primul 
baschetbalist non-american 
care câştigă concursul de 
aruncări de trei puncte la 
“NBA All star”.

11.02

În 1990, în vârstă de 71 
ani, Nelson Mandela este 
eliberat din închisoare, 
după 27 ani de arest, odată 
cu relaxarea legilor privind 
apartheid-ul. Eliberarea sa 
va determina CIO (Comite-
tul Internaţional Olimpic) 
să ridice interdicţia de 
participare a Africii de Sud 
la Jocurile Olimpice, care 
dura de 21 ani.

12.02

În 1998, câştigând cursa 
clasică de cross-country de 
10 km, norvegianul Bjorn 
Daelie devine primul atlet 
care cucereşte şase medalii 
de aur la Olimpiada de 
iarnă.

13.02

În 1999, în timpul meciului 
Arsenal - Sheffield United, 
încheiat cu scorul de 2-1, 
jucătorii oaspeţi trimit 
balonul în aut, astfel încât 
un coechipier să primească 
îngrijiri medicale. În timp ce 

aşteaptau ca adversarii să le 
arunce mingea înapoi, Kanu, 
care a înţeles greşit gestul, 
îi pasează lui Overmars 
şi acesta înscrie. La final, 
antrenorul Arsene Wenger şi 
vice-preşedintele „tunarilor” 
David Dane solicită ca parti-
da să fie programată din nou. 
Într-o decizie fără precedent, 
Federaţia engleză permite 
rejucarea. Arsenal se impune 
şi a doua oară, tot cu 2-1.

14.02

În 1997, este lansat docu-
mentarul “Când noi am 
fost regi”, care se referă la 
meciul de box din 1974, de 
la categoria grea, dintre 
George Foreman şi muham-
mad ali (foto). Alături de 
cei doi sportivi, în distri-
buţie mai apar cântăreţul 
James Brown, preşedintele 
Zair-ului Mobutu Sese Seko, 
directorul de film Spike Lee 
şi Norman Mailer, autorul 
cărţii “Bubuit în junglă”.

15.02

În 1932, Eddie Eagan, mem-
bru al echipei de bob a SUA, 
devine primul sportiv care 
cucereşte medalia de aur 
atât la Jocurile Olimpice de 
vară (în 1920, la box), cât şi la 
cele de iarnă (în 1932, la bob).

16.02

În 1972, jucătorul lui Los 
Angeles Lakers, Wilt 
Chamberlain, ajunge primul 
jucător din NBA care atinge 
cota de 30.000 de puncte 
realizate în carieră (în 940 
de partide).

iStoria Săptămânii SportiVe  10 - 16 februarie

claSamentul ligii i

1. oţelul 18 12 3 3 39p 

2. timişoara 18 8 10 0 34p 

3. Fc Vaslui 18 9 5 4 32p 

4. rapid 18 8 6 4 30p

5. Gaz metan 18 8 6 4 30p

6. Dinamo 18 8 5 5 29p 

7. steaua 18 8 5 5 29p 

8. cFr cluj 18 7 6 5 27p
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D’ale cetăţii

Încercând să-i îndul-
cesc amarul lui Mile 
Carpenişan, cândva, 
i-am spus că jobul 
lui de corespondent 
de război s-a cam 
perimat, că a fost 
„norocos” că a prins 
un conflict la graniţa 
cu România, că a 
prins în direct gloan-
ţele şi avioanele 
militare din Novi Sad 
sau Belgrad… Erau 
breaking-news-uri 
pe care românii le 
aşteptau cu interes, 
tocmai pentru că se 
întâmplau aproape 
de noi… Şi tocmai 
pentru că trecuse 
atât de puţin timp de 
la propriile noastre 
breaking-news-uri, 
din decembrie… A 
clătinat din cap, ne-
încrezător în vorbele 
mele…

Astăzi coresponden-
ţii de război se pierd 
în anonimat… Pentru 
că războaiele pe care 
ei le povestesc devin 
anonime…Tancurile 
din Egipt sunt nein-
teresante chiar dacă 
mai mulţi români au 
fost în Egipt decât 
în Serbia… Conflic-
tele interesante vor 
apărea tot mai greu, 
poate nişte răscoale 
prin Yemen sau alte 
ţări africane care vor 
încerca să fie gon-
flate de canalele de 
ştiri, care din asta 
trăiesc…

Cred că dacă am 
pune 100 de români 
să numească rapid 
un corespondent 
tv de război, 90 ar 
răspunde Adelin 
Petrişor sau Mile 
Cărpenişan… Poate 
pentru că au fost 
primii, poate pentru 
că apetitul nostru 
pentru tancuri era 
mai mare...

Şi poate că astăzi 
Mile n-ar mai fi clăti-
nat neîncrezător din 
cap…

Războiul  
neinteresant

Dan  
Negru

opinie

16 

Duminică
13 februarie

Cerul va fi mai  
mult înnorat  
pe întreaga  
perioadă a zilei.
Minima:  -1˚
Maxima:  1˚

Miercuri
16 februarie

Dimineaţa  
vreme închisă.  
După amiază  
însorit.
Minima: -5˚
Maxima: 2˚

marţi
15 februarie

Cerul va fi mai  
mult înnorat  
pe întreaga  
perioadă a zilei.
Minima:  -7˚
Maxima:   0˚

Luni
14 februarie

Cerul va fi mai  
mult înnorat  
pe întreaga  
perioadă a zilei.
Minima:  -7˚
Maxima:  1˚

Sâmbătă
12 februarie

Cerul va fi mai mult 
înnorat, existând po-
sibile averse de ploaie 
şi chiar ninsoare. 
Minima:  -2˚
Maxima:  3˚

Vineri
11 februarie

Cerul va fi parţial 
înnorat, existând 
posibile averse de 
ninsoare şi ploaie.
Minima:  -3˚
Maxima: 5˚

Joi
10 februarie

Cerul va fi mai  
mult însorit  
pe întreaga  
perioadă a zilei.
Minima:  -3˚
Maxima: 4˚
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Plan secret de 
„debarcare” a 
directorului 
Nicuşor Miuţ?

Expunerea penală a şefu-
lui Direcţiei Urbanism din 
cadrul Primăriei Timişoara, 
Nicuşor Miuţ, pe la porţile 
DNA-ului nu este tocmai pe 
placul primarului Gheorghe 
Ciuhandu. Edilul şef conside-
ră că mediatizatele întâlniri 
cu procurorii anticorupţie 
afectează grav imaginea Ca-
sei Albe de pe bulevardul 
C.D. Loga nr. 1, motiv pen-
tru care urzeşte în secret un 
plan de debarcare paşnică a 
domnului Nicuşor, pentru a-i 
da timp suficient să explice 
anchetatorilor ce legături in-
vizibile are cu afacerea clubu-
lui de fiţe Heaven. În aceste 
condiţii, într-o locaţie neiden-
tificată încă de paparazzi a 
început antrenarea edilitară 
a succesorului la „tron” al di-
rectorului de la Patrimoniu, 
care trebuie să se familiari-
zeze din mers cu interesele 
patrimoniale ale oraşului de 
pe Bega. Sursele noastre bine 
conspirate în zona Biroului 
Audit Intern ne-au dezvăluit 
că următorul şef la Patrimo-
niu ar putea fi un oarecare 
domn Staia, rudă cu vicepri-
marul Adrian Orza şi nimeni 
altul decât tatăl cunoscutei 
experte în mondenităţi şi 
feng-shui, Silvia Staia. În pe-
rioada următoare, dacă vom 
simţi că energiile pozitive ne 
copleşesc la cozile Primăriei, 
va fi semn clar că schimbarea 
aflată în stadiu de zvon deja 
s-a produs...

Ilie Sârbu şi Dorel Covaci 
vor să intre în afaceri  
cu „arabi” din Emirate!
Un experiment jurnalistic 
pus la cale de colegii de 
la românia liberă a testat 
gustul pentru afaceri şi 
comisioane ale parlamen-
tarilor români, dar şi ten-
dinţa ca aleşii neamului 
să ignore cu desăvârşire 
prevederile legii 96/2006, 
care spune că senatorii şi 
deputaţii nu pot face par-
te din grupuri de interes 
economic. mai exact, un 
jurnalist a trimis SmS-uri 
la 460 de parlamentari, 
în care se prezenta ca 
fiind un om de afaceri din 
emiratele arabe Unite ce 
doreşte să le propună o 
afacere. după trei zile, alte 
SmS-uri au fost trimise din 
partea unui “alegător”, 
care cerea o audienţă 
pentru prezentarea unei 
probleme. Capcana a 

funcţionat în cazul a 113 
deputaţi şi senatori, care 
au sunat urgent pentru a 
se întâlni cu misteriosul 
afacerist arab. printre cei 
care au vrut să exploateze 
această “oportunitate 
de afaceri” au fost şi doi 

parlamentari de timiş, 
senatorul ilie Sârbu şi 
deputatul dorel Covaci, 
care au răspuns invitaţiei 
primite prin SmS şi au 
încercat să obţină o în-
tâlnire cu presupusul om 
de afaceri arab. inutil să 

mai spunem că nici unul 
dintre parlamentari nu a 
răspuns rugăminţii venite 
din partea alegătorului 
fictiv...

Iubire mare în rândul 
tinerilor PNL din Timiş, 
după modelul Crin An-
tonescu - Adina Vălean. 
Preşedintele Tineretului 
Naţional Liberal din Ti-
mişoara, Iulius Jugănaru, 
şi-a anunţat logodna cu 
preşedinta organizaţiei 
de femei a PNL Timişoa-
ra, Adina Simionescu. 
Noutatea a apărut pe 
conturile de Facebook ale 
celor doi îndrăgostiţi şi 
a fost primită cu zeci de 
felicitări din partea prie-

tenilor şi a colegilor din 
partid. Iulius Jugănaru 
este medic de familie, are 
32 de ani şi şi-a anunţat 
dorinţa de a candida pen-
tru o funcţie la viitoarele 
alegeri din 2012. Iubita 
sa are 27 de ani, este pa-
troana unei firme de or-
ganizare de evenimente, 
printre care şi nunţi.

Telenovelă politică la PNL Angel, zburat politic
Că politica e peste tot, 

deşi nu o vedem tot tim-
pul, e clar. Unul dintre 
preşedinţii PNŢCD Timiş 
a fost zburat din funcţia 
pe care o ocupa în Con-
siliul de Administraţie 
al societăţii Administra-
rea Domeniului Public 
tocmai de către celălalt 
preşedinte al partidului. 
Mai clar, Angel Păcurar, 
preşedinte judeţean al 
uneia dintre aripile ţără-
niste, a fost schimbat de 
către celălalt preşedinte, 
primarul Gheorghe Ciu-
handu, omologul său. În 
locul lui Păcurar, de al-
tfel susţinător al rivalei 
lui Ciuhandu, farmacista 
Rodica Vlad, a fost nu-
mit alt ţărănist, probabil 

apropiat al primarului, 
Iancu Gherman Radomir. 
E un alt semn că în Ti-
miş, supremaţia o deţine 
Gheorghe Ciuhandu, asta 
deşi aripa din care face 
parte în PNŢCD nu e cea 
care deţine şi ştampila, 
conform legii.

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...

În locul lui  
Păcurar a fost 
numit alt ţărănist,  
Iancu Gherman 
Radomir

ilie sârbu

iulius Jugănaru alături de aleasa inimii, adina simionescu

angel Păcurar

nicuşor miuţ, încă director  
Direcţia Patrimoniu - Pmt

Dorel covaci


