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alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

„Timişoara este tris-
tă”, „Timişoara a rămas în 
urmă”, „Timişoara nu mai 
vine cu nimic nou”, „Ti-
mişoara e haotică”, „Timi-
şoara e în urma Clujului”, 
„Timişoara nu e un oraş de 
cinci stele” ş.a.m.d. Sunt 

doar câteva dintre lucruri-
le care se spun tot mai des 
despre oraşul în care trăim, 
studiem sau muncim. Rui-
ne abandonate în mijlocul 
oraşului, aurolaci aciuaţi în 
clădiri părăsite, construcţii 
de sticlă care estompează 
frumuseţea altor clădiri, cu 
tradiţie, balcoane colorate 
în nuanţele preferate ale 

câte unui cetăţean vesel, 
tencuială veche ce se des-
prinde şi pică pe maşini sau 
în capul trecătorilor, pieţe 
de legume şi fructe ticsite 
de cerşetori care poposesc 
pe treptele unor clădiri de 
birouri. Ciment, mult ci-
ment şi parcă tot mai puţi-
nă verdeaţă. Este  Timişoa-
ra un haos urbanistic?

Încercăm, în paginile 2-3 
ale săptămânalului nostru, 
să arătăm cititorilor Timi-
şoara prin ochii unui ar-
hitect cu experienţă. Vlad 
Gaivoronschi, preşedintele 
Ordinului Arhitecţilor din 
România, filiala Timiş, a 
definit Timişoara drept un 
oraş „trist”. Comparaţia cu 
Clujul este tot mai frecven-

tă şi o resimt chiar şi tine-
rii, care aleg să înveţe, tot 
mai des, această meserie 
în capitala Transilvaniei, la 
Cluj-Napoca. La Timişoara 
s-au plâns că nu sunt luaţi 
în seamă. Totuşi, în capita-
la Banatului, se dezvoltă, în 
viziunea lui Vlad Gaivoron-
schi, şi proiecte bune. Din 
fericire...
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Cele mai proaspete informaţii. Citeşte www.opiniatimisoarei.ro! Eşti câştigător şi ştii tot ce se întamplă.
www.opiniatimisoarei.ro - Contează pe ştirile timişorenilor!
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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).

Participă la o super tombolă şi poţi pleca acasă cu un aspirator Platinium 1500W!

astăzi ai  
suplimentul  
Familie 
& Timp liber
paginile 7 - 10

Familie & Timp liber Timişorenii combat prejudecăţile: 
dragostea nu moare niciodată!

Impactul divorţului asupracopilului

8-9
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ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro
Paşi de reggae, salsa, cumbia şi belly dancing, într-un cuvânt ZUMBA. Miş-cări graţioase din mâini, picioare şi bazin, care pot fi puse în practică nu doar în sala de sport, ci şi într-o discotecă. 

Într-o oră de Zumba pu-teţi arde până la 1000 de calorii
Zumba este un tip de fitness care include o serie largă de mişcări simple şi eficiente. Lucrează foarte multe grupe de muşchi, în special cele ale picioarelor şi ajută atât la creşterea masei musculare, cât şi la tonifiere şi sculptură. Pen-tru că vorbim despre o ac-tivitate cardio, este clar că ajută şi la arderea rapidă a grăsimilor.   

Zumba înseamnă 2-3 mişcări care se repetă, după care se adaugă câte una treptat, până la forma-

rea unei coregrafii. Într-o singură şedinţă se învaţă aproximativ două coregra-fii. Această activitate este potrivită atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. ”Cei care vor să vină la cursu-rile de zumba trebuie să aibă în primul rând curaj şi un echipament sportiv. Aici vor descoperi o stare de bine, se vor distra pe muzică latino şi vor face şi mişcare”, spune George Dilihei, instructor de zum-ba. O şedinţă durează o oră, se ţine de două ori pe săp-tămână, iar preţul pe lună este de 60 de lei. 
Trei ore de salsa este echivalentul a 14 km de alergat:

O altă variantă care vă poate aduce relaxare, eva-dare, mişcare, bună dispo-ziţie şi energie este SALSA. Şase timpi de dans, doi pau-ză. O combinaţie între mai multe dansuri în care fie-care practicant poate să-şi creeze propriul lui stil. 

Salsa este o formă de comunicare, un schimb de energie, un dans latino american pasional, cu fani în toată lumea. Este un fe-nomen care capătă propor-ţii din ce în ce mai mari şi 

în România. Numărul per-soanelor care practică acest dans a crescut de 5 ori faţă de anul trecut. În proporţie de 60% practicanţii sunt fe-mei, iar restul de 40% sunt domni. Media de vârstă 

este de 35-40 de ani, destul de scăzută faţă de occident, unde este între 45-50 de ani. Asta nu înseamnă că cei tineri sau copiii nu pot practica. Există grupe pen-tru copii, între 5 şi 11 ani, iar de la 12-13 ani în sus se pot considera adulţi. ”Cei care vor să vină la Salsa, trebuie să ştie că o să vină să se distreze, să cunoască oameni noi, să înveţe lu-cruri noi, să petreacă timp de calitate şi să facă mişca-re, care înseamnă sănăta-te”, spune Dan Ceplinschi, instructor internaţio-nal de Salsa. Printre dansatorii de salasa de la noi se găsesc avocaţi, medici, in-gineri, muncitori sau studenţi. asta pentru că, în dans, toată lumea este egală. Trebuie să ştiţi că la cursuri nu trebuie să vă prezentaţi cu partener pentru că se lucrează în-tr-o continuă mişcare, la timp regulat partererii se 

schimbă, inclusiv femeile vor lua rolul bărbaţilor şi invers, pentru a-şi putea re-cunoaşte propriile greşeli. Un curs durează o oră şi se ţine de două ori pe săptă-mână, la care se adaugă un curs extra de expresivitate, conduită, etichetă etc, iar preţul este de 95 de lei pe lună. 

Sănătate în paşi de dans: zumba & salsa Nu ştiţi cum să vă folosiţi timpul liber într-un mod eicient şi sănătos? Noi vă oferim câteva soluţii.
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Cei care vor să vină la cursurile de Zumba trebuie să aibă în pri-mul rând curaj şi un echipament sportiv. Aici se vor distra pe muzică latino şi vor face şi mişcare.
George Diliheiinstructor de Zumba

Cei care vor să vină la Salsa vin să se distreze, să cunoască oameni noi, să înveţe lucruri noi, să petrea-ca timp de calitate şi să facă mişcare, care înseamnă sănătate.
Dan Ceplinschiinstructor internaţional de Salsa

Timişorenii combat 
prejudecăţile: dragostea 
nu moare niciodată! 
pag 8-9

Nu ştiţi cum să vă folosiţi 
timpul liber într-un mod 
eficient şi sănătos? Noi vă 
oferim câteva soluţii. pag 7

”Să rămânem 
împreună sau nu, de 
dragul copilului?” 
 pag 10

Coriolan  
gârboni

Parcul Rozelor, 
simbol al Timişoarei 

a fost acaparat de... 
puradei. 13
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Faţa mutilată a Timişoarei

Blocul din Piaţa Mărăşti este dat drept exemplu negativ studenţilor arhitecţi din toată ţara. Foto: Dariana Dragoş
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“Spectator ca la teatru/ Tu 
în lume să te-nchipui…. “ 
scria Eminescu, spre sfârşitul 
secolului al XIX-lea.  Iată-ne 
la început de secol XXI, în plin 
spectacol. După ce spectatorii 
au început să dea semne de 
oboseală şi să nu mai urmă-
rească la fel de atent ce se 
întâmplă în palatele puterii, 
pe ruta Cotroceni, Victoria, 
Parlament, după ce s-a văzut 
că apariţia figurilor publice 
în stradă nu suscită prea 
mult entuziasm, regizorii au 
decis că este momentul să 
adopte strategii de recucerire 
a atenţiei onor-electoratului, 
pentru că, nu-i aşa, vine 2012 
şi riscul este ca spectacolul să 
se dea cu sala goală. Asta nu 
pentru că poporul român, in 
corpore, ar putea pleca din 
ţară (oricât de îndemnat ar 
fi ca, dacă nu-i place starea 
de fapt, să-şi ia tălpăşiţa), ci 
pentru că, tacit, fără decla-
raţii pompoase şi … teatrale, 
pur şi simplu ar putea intra 
în grevă electorală. Mai ales 
că, de la un ciclu electoral 
la altul, prezenţa la vot este 
tot mai slabă, iar în sondaje 
românii se declară tot mai 
neîncrezători în soluţiile 
furnizate de politic. Aşadar, 
strategii noi. În primul rând, 
spectacolul arestărilor. La 
televizor ca la televizor. Dar 
când eşti în troleibuz, în 
Timişoara – acum câteva zile 
– şi auzi din maşina Poliţiei 
„Trageţi pe dreapta! Trageţi 
mai repede pe dreapta!” Apoi 
un convoi incredibil de lung 
de maşini (Poliţie, Jandarme-
rie, autobuze închise, iarăşi  
Poliţie, girofar pornit – pe 
scurt, spectacol de sunet şi 
lumină) deja nu poţi să rămâi 
dezinteresat. Ce-o fi, ce-o fi? 
Aha! Vameşii de la Moraviţa 
sunt „săltaţi” pentru corupţie. 
Odată atrasă atenţia publică, 
„pe viu”, cu „teaser” (în 
limbajul publicitar cel mai 
autentic), povestea poate să 
se depene şi prin televizor. 
Altminteri, slabe speranţe. 
Apoi, la televizor, trăim pseu-
do-frisonul politico-mediatic: 
rămâne Boc, vine alt premi-
er? Mister, suspans, dezno-
dământ întârziat, UDMR 
pare să salveze Guvernul, 
preşedintele pare să ame-
ninţe echipa Executivului, în 
spatele uşilor închise pare să 
se petreacă ceva interesant. 
Nu pot anticipa dacă tele-
democraţia cu prelungiri de 
stradă va duce la schimbări 
semnificative. Poate că Ma-
urul şi-a îndeplinit misiunea 
şi i se spune că poate pleca. 
Poate că nu, şi rămânem cu 
Boc premier până în 2012. 
Doar că, din păcate, actorii 
sunt puţini şi obosiţi, iar cele 
câteva tresăriri de interes prin 
acţiuni de tipul „arestările 
vameşilor” îşi pierd impactul 
dacă se repetă prea mult. Ori-
cum, puterea ar trebui să se 
grăbească, dacă vrea să nu-şi 
piardă definitiv spectatorii, să 
găsească măcar soluţii noi la 
probleme vechi precum dife-
renţa uriaşă dintre aşteptările 
pe care le avem în ce priveşte 
guvernarea şi rezultatele pe 
care guvernarea propriu-zisă 
le obţine în fiecare zi.

Ca la teatru

Mariana 
Cernicova

oPinie

Capitala Banatului: 
oraş gri, haotic şi trist  
alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

„Timişoara a avut parte, 
de-a lungul secolelor, de 
administratori vizionari, 
înzestraţi cu foarte mult 
simţ practic. (...) Fiecare şi-a 
pus amprenta asupra Timi-
şoarei, într-un fel sau altul. 
Toţi au contribuit la dezvol-
tarea oraşului, indiferent 
de epocă. (...) De departe cel 

mai longeviv în funcţia de 
primar a fost Carol Telbisz, 
care a administrat oraşul 
cu succes, vreme de… 29 
de ani. A fost şi cel mai per-
formant? Răspunsul poate fi 
găsit într-o glumă care încă 
mai circulă: dacă ar mai 
fi trăit, Telbisz ar fi fost şi 
acum primarul Timişoarei”. 
Este un citat dintr-o prezen-
tare a oamenilor care au 
schimbat faţa oraşului, de 

pe pagina de web a Primă-
riei Timişoara. Realizările 
foştilor primari au fost sem-
nificative, la vremea aceea, 
administraţia timpurilor 
noastre având sarcina de a 
îmbunătăţi şi de a păstra tot 
ceea ce s-a realizat. Dacă au 
reuşit aceste lucruri, numai 
cetăţenii pot judeca.

Arhitecţii spun că se pu-
tea mai mult. „Timişoara 
este foarte tristă, mai ales 

dacă circuli pe afară, dacă 
vezi oraşe din Austria sau 
chiar oraşe ungureşti, când 
te întorci aici te întristezi”, 
spune Vlad Gaivoronschi, 
preşedintele Ordinului Ar-
hitecţilor din Timiş. Exem-
plul altora este vizibil. Alţii 
au sentimentul spaţiului 
public, la români pare că e 
o lipsă. „Timişoara a fost un 
oraş în care vocea şvabilor, 
a maghiarilor, a sârbilor a 

contat. Aşa s-a născut Corso 
sau alte spaţii publice, pieţe, 
acestea sunt tipic central-eu-
ropene. Este un oraş condus 
de ingineri, cu bune şi rele, 
există tradiţia lui Vidrighin, 
au fost şi alţii. E un oraş mi-
litar, care a devenit un oraş 
de ingineri, dar uneori mai 
şi greşesc. Să le ocupi cu tot 
felul de năzbâtii... Vă plac 
acele căsuţe de lemn care 
inundă Corso-ul? Uitaţi-vă 

cum arată Piaţa 700! Un lu-
cru pozitiv e Bastionul. Este 
de lăudat potenţarea unui 
spaţiu public care înainte 
era trist. Rămâne să vedem 
cum se foloseşte”, explică 
arhitectul.

Pieţele – punctele vul-
nerabile din punct de 
vedere urbanistic

În discuţia cu Gaivoron-
schi, abordăm tematica lo-
curilor din oraş care sunt... 
„greşite”, arhitectural vor-
bind. Primul exemplu oferit 
este bulevardul Tinereţii. 
„Este o opinie a breslei noas-
tre că bd. Tinereţii arăta mai 
bine înainte. Bulevardul s-a 
sistematizat având ca şi pro-
iect important cel de dru-
muri, dar nici măcar acela 
nu funcţionează. Faptul că 
a dispărut esplanada este o 
catastrofă. Asta ar trebui să 
le dea de gândit edililor”.

Piaţa Badea Cârţan este 
un loc „complicat”, dar cert 
este că zona trebuie asanată, 
după vreo 15 ani de la ultima 
schimbare la faţă. „Putem 
promova înlocuirea prela-
telor, îmbunătăţirea unor 
detalii, dar sunt probleme 
nerezolvate acolo. Noi când 
am făcut proiectul, mizam 
pe o parcare, nu a mai fost 
posibil şi nu a interesat mai 
departe. Sunt lucruri care 
ţin de managamentul oraşu-
lui, de ceea ce ar face un city 
manager. Trebuie gândită şi 
relaţia dintre piaţă şi biseri-
că. Noi putem să propunem 
tot soiul de lucruri, dar nu 
ştiu dacă ele pot prinde şi 
contur”, spune preşedintele 
OAR Timiş.

Zona Bălcescu – Elisabe-
tin – un cartier de tradiţie al 
oraşului, care merită mult 
mai mult. „Trebuie să apa-
ră o modernizare pe locul 
actualei pieţe agro, care e 
ca o carie în ţesutul urban. 
S-au făcut planuri urbanisti-
ce, studii în anii de demult, 
chiar şi la Facultate. E un 
nod de circulaţie complicat, 
cred că pe viitor acolo va 
trebui mers şi pe separarea 
circulaţiei pietonale de cea 
auto şi a tramvaiului”, opi-
nează arhitectul.

Blocul cu etaj din Piaţa 
Mărăşti, care se vede ineste-
tic din Piaţa Unirii, „a fost 
dat drept exemplu negativ 
la generaţii de studenţi din 
România, la arhitectură. Ge-
neraţii! Cei care ne predau 
urbanismul, fostul rector al 
Universităţii „Ion Mincu”, 
ne dădea acest exemplu”, 
precizează Gaivoronschi. 
Omul de afaceri Marius 
Cristescu a avut, recent, o 
iniţiativă de a „modifica” 

aripa dinspre piaţă a acelui 
imobil, printr-un proiect 
3D care să îi schimbe înfă-
ţişarea în aşa fel încât să se 
potrivească perfect în arhi-
tectura zonei. Ideea s-a oprit 
în Primărie. 

Piaţa 700 este un melanj 
între clădiri de sticlă şi ta-
rabe cu shaorma şi manele. 
Arhitecţii au gândit, încă de 
acum 3 ani, un proiect de 
schimbare completă a zo-
nei, însă lucrurile au stat pe 
loc, parcă pentru a respecta 
„tradiţia” locală. 

Nimeni nu are grijă de 
cromatica blocurilor

Reabilitarea termică a 
faţadelor blocurilor din 
cartierele oraşului poate 
lăsa impresia unui curcu-
beu, pentru că nu există 
niciun regulament care să 
stipuleze aşa ceva. Nu e de 
mirare atunci şi că apar 
blocuri unde proprietarul 
unui apartament şi-a vopsit 
singur faţada apartamentu-
lui în ce culoare a dorit el. 
„Asociaţiile de proprietari 
obţin autorizaţii de con-
strucţie şi asta e. Nu impune 
nimeni nimic. În străinătate 
se întâmplă să existe regula-
mente, cum e la Marakkesh, 
unde totul trebuie să fie 

un roşu stins, brun. Noi nu 
avem un regulament, există 
o libertate care poate uneori 
e exagerat înţeleasă, dar as-
tea nu sunt probleme atât 
de grave, pentru că se pot 
schimba. Interesul ar trebui 
să fie pe erori care ţin de 
profunzime, de substanţa 
intrinsecă a unui oraş”, mai 
spune Gaivoronschi.

Poliţiştii locali sunt cu ochii Pe clădirile istorice.  
cei care nu îşi reabilitează clădirile riscă sancţiuni asPre

Poliţiştii locali au, din 
acest an, atribuţii de 
control asupra clădirilor 
istorice la care s-au făcut 
intervenţii neautorizate. 
Nicoleta Popa, purtăto-
rul de cuvânt al Poliţiei 
Locale Timişoara, spune 
că începând din acest an 
angajaţii instituţiei pot 
verifica singuri aceste 
probleme, însă cuantumul 
amenzilor şi sancţiunea 
propriu-zisă este aplicată 
de către instituţia arhitec-
tului-şef din cadrul Pri-
măriei Timişoara. „În anii 

trecuţi, agenţii mergeau 
împreună cu inspectorii 
de la Direcţia de Urba-
nism, însă cum din acest 
an a intrat în vigoare un 
alt statut de funcţionare 

al Poliţiei Locale, poliţiştii 
locali pot efectua singuri 
controalele. Cele mai mul-
te probleme de la începu-
tul anului şi până acum au 
fost căderile de tencuială, 
pentru care asociaţiile de 
proprietari au fost somate 
să ia măsuri. Au fost 
aplicate şi trei sancţiuni. 
Controalele desfăşurate 
în această perioadă sunt 
axate în principal pe zona 
centrală, dar am primit 
şi numeroase sesizări 
cărora le-am dat curs”, a 
declarat Popa. 

autorizaţii de construcţie Penale Pentru mansardările blocurilor

Secretarul Primăriei 
Timişoara, Ioan Cojocari, 
a ajuns în atenţia pro-
curorilor anticorupţie 
de la  DNA tocmai din 
cauza unor autorizaţii 
de construcţie. Fostul 
avocat Teofil Drugărin, 
care s-a reprofilat pe 

mansardarea de blocuri, 
l-a reclamat pe Cojocari 
că refuză, inexplicabil, 
să-i semneze o autoriza-
ţie de construcţie pentru 
mansardarea unui bloc 
din zona Dâmboviţa. 
„După ce am încetat să 
dau şpagă în Primărie, mi 

s-au blocat toate lucrările 
angajate deja cu locatarii 
unor blocuri!”, spunea 
la vremea respectivă 
reclamantul, dezvăluind 
că fiecare semnătură pe 
autorizaţiile de construc-
ţie l-au costat 5.000 de 
euro. (G.I.)

Interese politice la 
„acvariul” din centru?
GheoRGhe ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Apariţia unei construc-
ţii de metal şi sticlă în plin 
centrul Timişoarei, la câţi-
va metri de clădirea Operei 
Române, a bulversat de-a 
binelea activitatea funcţi-
onarilor din administraţia 
locală. Se tot caută un ţap 
ispăşitor, adică „specialis-
tul” care a girat mutilarea 
arhitectonică a zonei cen-
trale a oraşului, însă, deo-
camdată, identitatea aces-
tuia e învelită în mister. Se 
ştie doar că, înainte de a pă-
răsi conducerea Consiliului 
Judeţean Timiş, în aprilie 
2004, pesedistul Dan Ioan 
Şipoş a aprobat ilegal o 
autorizaţie de construcţie 
pentru acoperirea gurilor 
de acces în pasajul subte-
ran din Piaţa Operei. 

Dosarului în baza căru-
ia s-a avizat monstruoasa 
construcţie îi lipseau câte-
va documente importante, 
printre care Planul Urba-
nistic Zonal, avizul Comisi-
ei de Monumente şi dovada 
organizării unei dezbateri 

publice pe această proble-
mă. Cu toate acestea, „ac-
variul“ de sticlă a crescut 
nestingheri, în ciuda cri-
ticilor publice venite din 
partea timişorenilor. La un 
moment dat, s-a obţinut o 
sentinţă vremelnică de de-
molare, însă operaţiunea a 
fost tergiversată pentru ca 
proprietarii „acvariului” 
să-şi rezolve treburile în in-
stanţă. „Aici scrie că trebu-
ie să demolăm 15 stâlpi de 

metal amplasaţi în teren, 
pe CF 2, nr. topo 1193, în-
tre vomitoarele străzii Alba 
Iulia şi restaurantul McDo-
nalds. Noi am numărat stâl-
pii, sunt 30, uniţi prin tra-
verse aeriene. Eu ce să fac 
acum, ce să demolez?”, se 
întreabă retoric directorul 
Nicuşor Miuţ. Ultima solu-
ţie avansată de unii consili-
eri se referă de cumpărarea 
construcţiei de către Primă-
rie şi demolarea ulterioară. 

Refacerea 
Bastionului 
„Theresia“ este 
un exemplu 
fericit de 
transformare 
a unui spaţiu trist 

Timişoara este foarte 
tristă, mai ales dacă 
circuli pe afară, dacă 
vezi oraşe din Austria 
sau chiar oraşe ungu-
reşti, când te întorci 
aici te întristezi.

Vlad Gaivoronschi

preşedinte Ordinul 
Arhitecţilor filiala Timiş

Timişorenii sunt revoltaţi că acvariul din centru nu a fost demolat

În Piaţa 700 clădirile de birouri de lux se îmbină nefericit cu buticurile şi piaţa agro-alimentară spre disperarea arhitecţilor

n Dispoziţiile urbanistice nu au fost o regulă de urmat, în oraşul condus de ingineri

Citeşte mai  
multe detalii pe 
opiniatimisoarei.ro

Piaţa agro din Bălcescu este ca o carie în ţesutul urban În Şagului un proprietar şi-a vopsit balconul cum a vrut Pe Bulevardul Tinereţii a dispărut esplanada
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Am fost tentat să-mi încep 
materialul cu: “Nu cred că ci-
neva îşi dă seama de dimensi-
unea <<cutiei milei>>, cutie 
deschisă odată cu demonstra-
ţia în forţa de la frontiera de 
vest”….Care cutie, măi fraţilor 
?! Asta-i o adevarată peşteră! 
Mamăăă, câtă evaziune şi 
corupţie a fost demascată….!
Nu toţi vameşii trebuie 
“băgaţi” în aceeaşi oală. În 
urmă cu 14-15 ani am lucrat 
ca şi agent comisionar vamal, 
întocmeam documentele de 
import/export şi le prezentam 
vameşilor. Dacă avea clientul 
buget de protocol, lucrurile 
se mişcau într-un anumit 
fel, dacă nu… aşteptai ceva 
mai mult până se termina 
operaţiunea. Printre vameşi, 
ca peste tot, există oameni şi 
oameni, am cunoscut vameş 
care şi-a băut şi ultimul ban 
din buzunar împreună cu 
mine şi am cunoscut şi vameş 
care avea “suspiciuni” tot 
timpul, adică făcea control 
amănunţit al mijlocului de 
transport, până într-o zi când 
l-am trimis la psihiatru, prea 
avea suspiciuni tot timpul. 
N-aveai ce să-i reproşezi 
omului, era tip-top, ca la ma-
nual, atâta corectitudine şi 
suflătură în iaurt n-am vazut 
în viaţa mea. Mi-am spus 
atunci, “Dom-le, ăsta o sa 
ajungă departe cu atitudinea 
asta….” .şi a ajuns, a ajuns 
într-unul dintre elicopterele 
de la Stamora. Probabil că 
o dată cu trecerea anilor, o 
dată cu rutina care şi-a pus 
amprenta pe el, vigilenţa i-a 
mai scăzut sau, poate, pur şi 
simplu mi-a ascultat sfatul şi 
s-a dus la un psihiatru care 
l-a tratat de suspiciuni……..
mhh, nu prea cred.
Ştiţi care-i diferenţa dintre 
vameşul bun şi vameşul rău? 
Vameşul bun nu stabileşte 
o sumă, ca un mercurial, 
vameşul bun are în vocabular 
cuvântul “mulţumesc” şi nu 
în ultimul rând, vameşul bun 
este foarte bine pregătit pro-
fesional….în poziţie antagoni-
că este vameşul rău sau prost 
(cam tot aia).

Omul cu bas-
ca de fier…

Eugen  
Manole

oPinie

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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Localitatea Banloc, cutremurată 
de un scandal de corupţie 
GheoRGhe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Un scandal de corupţie 
stârnit ca din senin în jurul 
primarului localităţii Banloc, 
Cornel Toţa, pare să fi dat 
startul alegerilor locale de 
anul viitor în cea mai bogată 
comună din judeţul Timiş. 
Aflat la al patrulea mandat 
consecutiv, primarul Toţa a 
devenit, deja, ţinta adversa-
rilor politici, care fac tot ce 
pot pentru a eroda imaginea 
edilului şef  în ochii electo-
ratului. Paradoxal, ultimul 
localnic care a pus umărul la 
această campanie de denigra-
re şi aruncare în braţele pro-
curorilor DNA a primarului 
este Aurel Traiconi, nimeni 
altul decât fostul partener de 
afaceri a lui Cornel Toţa. Din 
postura de fost confident al 
primului gospodar al Banlo-
cului, cetăţeanul Traiconi a 
aşternut un denunţ penal pe 
aproape 10 pagini, pe care l-a 
depus zilele trecute la Poliţie, 
Parchet, Curtea de Conturi şi 
alte instituţii cu rol de control 
asupra banului public, făcând 
acuzaţii extrem de grave la 
adresa lui Cornel Toţa. 

tranzacţiile imobiliare, 
pasiunea primarului toţa

La o simplă răsfoire a 
denunţului penal se poate 
constata că, în ultimii ani, 
primarul Cornel Toţa a fost 
atras irezistibil de mirajul 
tranzacţiilor imobiliare, dar 
şi de nevoia incontrolabilă 
de a oferi persoanelor dragi 
din jurul său maximum de 
confort. Din bani publici, 
evident, dacă e să ne luăm 
după relatările justiţiarului 
Aurel Traiconi. Aşadar, pri-
marul Toţa este acuzat că 
a cumpărat de la Primărie, 
prin vânzare directă, la pre-
ţul subevaluat de 0,5 euro 
pe metru pătrat, mai multe 
suprafeţe de teren intravilan. 
“La data de 01.07.2008, prin 

contractul nr. 1623, cumpără 
3403 mp de teren intravilan. 
La data de 10.07.2008, prin 
contractul nr. 1703, cumpă-
ră suprafaţa de 10.299 mp de 
teren. La data de 14.08.2008, 
cumpără de la Primărie su-
prafaţa de 1557 mp de teren 
intravilan cuprins în CF 2156 
Banloc, suprafaţă de teren 
pe care o vânduse deja SC 
Roman Green SRL prin an-
tecontractul autentificat sub 
nr. 1384/15.07.2008 şi pentru 
care încasase o sumă de bani. 
La data de 30.08.2008 cumpă-
ră suprafaţa de 7350 mp de 
teren intravilan cuprins în CF 

3364 Banloc, cu nr. cadastral 
2978/1/10/a/2, suprafaţă pe 
care o vânduse deja la data de 
15.07.2008 aceleiaşi firme”, 
reclamă Traiconi, acuzând 
faptul că prin achiziţionarea 
terenurilor la preţ subevaluat 
nu s-a respectat hotărârea de 
consiliu locale care prevede 
un preţul minim de 3 euro 
pentru fiecare metru pătrat 
de teren vândut din patrimo-
niul comunei. Toate aceste 
tranzacţii sunt dovedite cu 
acte depuse la dosarul cau-
zei. După calculele petentu-
lui, bugetul Banlocului a fost 
prejudiciat cu 56.522,50 euro. 

Tot firma „Roman Green” 
este fericita câştigătoare a 
concesiunii unui teren arabil 
în suprafaţă de 80 hectare, 
concesiune făcută fără ştirea 
Consiliului Local. 

O altă operaţiune imobili-
ară în care a fost implicat pri-
marul Toţa, conform denun-
ţului depus la Parchet, este 
concesionarea pe o perioadă 
de 49 de ani, a Bălţii Steia din 
apropierea gării. Beneficia-
rul acestui cadou edilitar, în 
condiţiile în care redevenţa 
anuală a fost fixată la doar 
15.557,28 lei, este firma „R&B 
Design Construct”, din comu-

na Giroc, firmă care a vândut 
fiilor primarului, în condiţii 
avantajoase, o vilă situată în 
Timişoara. “Acestei firme i 
s-a atribuit fără licitaţie lu-
crarea de reparaţii la clădirea 
în care funcţionează Biserica 
Catolică din satul Partoş. Tot 
acestei firme i s-au atribuit şi 
alte lucrări, pentru care era 
necesară verificarea modului 
în care s-a făcut atribuirea şi a 
valorii acestora decontată de 
Primăria Banloc”, precizează 
vigilentul reclamant. Alte fap-
te imputate primarului Toţa 
se referă la amenajarea unei 
pescării la ferma fiului său 

din satul Partoş-Topolia, fără 
documentaţia necesară, de-
contarea lucrărilor din banii 
publici, montarea de geamuri 
termopan – în paralel cu o 
lucrare la un obiectiv public 
– la casa primarului din Ban-
loc, vila fiilor din Timişoara şi 
apartamentul profesoarei de 
sport, Claudia Mărginean, tot 
din Timişoara. Cele mai mul-
te acuzaţii sunt susţinute de 
copii după acte oficiale.

“mi-a cerut să intervin 
la directorul Finanţelor”

Departe de a fi înspăimân-
tat de sarabanda acuzaţiilor 
la adresa sa, primarul Cornel 
Toţa spune că gestul disperat 
al fostului său partener de 
afaceri nu reprezintă decât 
o răzbunare personală şi o 
încercare de a-l înlătura de 
lângă al cincilea mandat de 
primar. “Am fost partener de 
afaceri cu acest om până în 
urmă cu opt sau zece ani. Ne-
am despărţit şi fiecare a luat-o 
pe drumul său. Acum vreo doi 
ani, a venit la mine să mă roa-
ge să-l ajut, că Finanţele i-au 
pus sechestru pe ferma de 
vaci. Voia să vorbesc cu direc-
torul Finanţelor, Dumitru Po-
povici, ca între colegi de par-
tid, să-i şteargă datoria către 
bugetul statului. Sigur că nu 
am putut face asta! De atunci, 
m-a tot acuzat că nu vreau să-l 
ajut, că am lăsat să-i confişte 
statul toată averea. Nu e vina 
mea că el nu şi-a plătit taxe-
le la stat şi s-a ambiţionat să 
meargă în instanţă cu fiscul. 
S-au adunat majorări de întâr-
ziere şi penalizări, iar acuma 
mai are de plătit aproape un 
miliard de lei vechi. Tot ce 
spune acolo, în denunţ, sunt 
minciuni. Mă aştept la con-
troale, ştiu că a depus dosarul 
peste tot, dar o să demonstrez 
că sunt nevinovat. În cazul în 
care va candida la Primărie, 
nu cred că va avea încrede-
rea oamenilor”, ne-a declarat 
Cornel Toţa.

n În centrul scandalului se află primarul comunei şi un fost partener de afaceri al acestuia

Casa primarului Cornel Toţa a fost „dotată“ cu geamuri termopan, în paralel cu o lucrare simi-
lară realizată la un obiectiv public din Banloc

Casa din Timişoara a fiilor primarului Toţa Termpanele au ajuns şi la apartamentul profesoarei de sport

Mă aştept la controa-
le, ştiu că a depus 
dosarul peste tot, dar 
o să demonstrez că 
sunt nevinovat În ca-
zul în care va candida 
la Primărie, nu cred 
că va avea încrede-
rea oamenilor.

 Cornel Toţa
primar Banloc

SeRGiu miaT
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro

Zeci de tone de legume 
şi fructe introduse ilegal în 
ţară, fără plata drepturilor 
băneşti cuvenite statului, se 
vând zilnic în Piaţa de Gross 
din Timişoara, cu complicita-
tea tacită a inspectorilor pri-
măriei, a lucrătorilor  Poliţiei 
Locale sau a comisarilor Găr-
zii Finaciare. Legumele sunt 
introduse în ţară prin punc-
tele de frontieră cu Ungaria 
şi sunt vândute în sub masca 
certificatului de producător.  

Bişniţari deghizaţi în 
producărori agricoli

„E la mintea prostului 
că merele, cartofii spălaţi şi 
aranjaţi pe mărimi, ceapa 
sau salata nu pot fi de la pro-
ducărorii autohtoni. Comisa-
rii de la gardă şi inspectorii 
de la pieţe ştiu, dar nu miş-
că un deget. Probabil ştiu ei 
de ce, astfel că bişniţarii fac 
comerţ la liber cu marfă de 
contrabandă. De când i-a săl-
tat pe vameşii de la Moraviţa, 
s-au schimbat şi metodele de 
contrabandă. Dacă până pe la 
sfârşitul lui ianuarie TIR-uri-

le, încărcate cu şapte tone de 
cartofi, de exemplu, treceau 
prin vamă ca gâsca prin apă, 
contra sumei de una, două 
sute de euro, acum se proce-
dează altfel. Transportatorii 
aduc cartofi sau ceapă din 
Polonia şi Austria, pe nişte 
firme fantomă din Ungaria, 
iar la Szeged descarcă marfa 
în depozite clandestine. De 
aici vin bişniţarii de legume 
cu microbuzele şi încarcă 
marfa care intră apoi în ţară, 

cu şpaga aferentă în puncte-
le de frontieră de la Cenad, 
Turnu sau Vârşand. Apoi 
marfa aterizează în Piaţa de 
Gross unde este oferită spre 
vânzare de aşa-zişii posesori 
de cerificate de producărori 
agricoli. Pe noi, cei care vrem 
să facem un comerţ cinstit 
şi să câştigăm şi noi, dar să 
plătim şi dările la stat, biş-
niţarii de cartofi ne duc la 
faliment”, spune un comer-
ciant care cunoaşte întreg 

sistemul de contrabandă cu 
legume şi fructe prin puncte-
le de frontieră. 

„În 7 zile am confiscat 
30 tone de cartofi”

El e de părere că în 24 de 
ore, prin punctele vamale cu 
Ungaria intră cel puţin 20-30 
de transporturi clandesti-
ne, iar pierderea la bugetul 
de stat prin neplata taxelor 
este într-o lună de peste un 
milion de euro. Un TIR de 

cartofi valorează cam 7.000 
de euro, pentru care numai 
TVA-ul este de 1.700 de euro. 
„Comisarii Gărzii financia-
re ne omoară pe noi, cei ce 
acte în regulă şi îi lasă să-şi 
facă de cap pe bişniţarii de 
cartofi”, a mai spus comer-
ciantul nemulţumit. „În pri-
mul rând cei din piaţă n-ar 
trebui să-i lase să vândă pe 
cei care nu au acte pe mar-
fă. Noi am confiscat numai 
într-o săptămână peste 30 de 
tone de cartofi pentru care 
nu existau documente de 
provenienţă. Eu şi comisarii 
mei ne facem treaba bine, 
dar nu putem sta zi şi noap-
te numai în piaţă. Avem trei 
echipe mobile care se ocupă 
de transporturile de legume 
şi fructe. Iar în legătură cu 
persoanele fizice care oferă 
spre vânzare legume la piaţa 
de Gross, trebuie să ştiţi că 
avem nenumărate procese 
verbale de confiscare a măr-
furilor fără documente de 
provenienţă”, spune comisa-
rul Florin Frugină, şeful Găr-
zii Financiare Timiş.

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Semnarea contractului-ca-
dru pentru 2011 în domeniul 
sanitar este refuzată de toţi 
medicii de familie din ţară. În 
Timiş există 450 de cabinete 
de medici de familie, jumăta-
te fiind numai în Timişoara. 
Soluţia de protest împotriva 
normativelor impuse de Mi-
nisterul Sănătăţii şi de Casa 
Naţională de Asigurări de 
Sănătate este migrarea, spun 
medicii timişeni. În ultimele 

6 luni, peste 1.300 de medici 
din Timiş au cerut certificate 
de conformitate pentru a pu-
tea profesa în străinătate.

Actul care va sta la baza 
relaţiilor dintre forurile supe-
rioare de finanţare în dome-
niul sanitar şi prestatorii de 
servicii ar trebui să intre în 
vigoare în 1 aprilie 2011. „Am 
atacat deja contractul cadru 
în instanţă. Noi suntem baza 
piramidei în medicină şi, la 
nevoie, putem bloca siste-
mul”, a declarat Rodica Tănă-
sescu, preşedintele Societăţii 

Naţionale de Medicina Fami-
lie, la un forum care a avut 
loc miercuri, la Timişoara. 
„Medicii din Timiş nu vor să 
semneze contractul. Se duc 
deja la Direcţia de Sănătate 
Publică să ceară certificatul 
de conformitate pentru a 
putea profesa în străinătate”, 
ne-a declarat Claudia Iftode, 
preşedinte Patronatul Medi-
cilor de Familie Timiş. Con-
form datelor centralizate la 
Direcţia de Sănătate Publică, 
în perioada septembrie – de-
cembrie 2010 au cerut acest 

document aproape 1.050 me-
dici timişeni, din toate cate-
goriile. În ianuarie şi februa-
rie au mai trecut pe la DSP, în 
acelaşi scop, 320 de medici. 

Plafoanele se mută 
la medici de familie

De la 1 aprilie, plafoanele 
pentru medicamente se mută 
de la farmacii la medicul de fa-
milie. Acesta va stabili care va 
fi valoarea medicamentelor, 
dar nu se ştie pe ce criteriu. 
În plus, se schimbă procentul 
de bani acordat, medicii ur-

mând să primească de la Casa 
de Asigurări de Sănătate 50% 
din fonduri pentru capitaţie 
(numărul de pacienţi) şi 50% 
pentru servicii medicale (faţă 
de 70 – 30% acum). Această 
prevedere poate duce la fali-
mentul cabinetelor. Al 21-lea 
pacient consultat într-o zi nu 
va mai beneficia de servicii 
decontate, acest lucru însem-
nând că se limitează accesul 
pacienţilor la consultaţie. În 
cazul bolilor cronice, pacien-
tul trebuie să vină la control o 
dată la trei luni.

Contrabandă cu cartofi 
în Piaţa de Gross
n Legumele intră clandestin în ţară şi se vând sub masca certificatelor de producător

Medicii de familie din Timiş, gata de exod

Suspecţii au fost transportaţi la Bucureşti cu elicopterul pentru anchetă

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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GheoRGhe ilaş
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În ciuda faptului că Ti-
mişoara pierde, lunar, circa 
un milion de euro din cauza 
implementării soluţiilor de 
criză în sectorul depozitării 
tonelor de gunoi colectat în 
fiecare zi din oraş, reprezen-
tanţii PSD şi PNL au refuzat 
să voteze, în urmă cu câteva 
zile, alocarea unor fonduri 
suplimentare din bugetul 
judeţului pentru finalizarea 
deponeului ecologic de la 
Ghizela. Practic, consilierii 
opoziţiei s-au opus, din raţi-
uni de partid, unor investi-
ţii care ar degreva bugetul 
Timişoarei de cheltuieli im-
portante cu transportul şi de-
pozitarea gunoiului în spaţii 
improprii. Este vorba despre 
amenjarea căilor de acces, ca-
nalizare şi alte investiţii adia-
cente dării în folosinţă a celui 
mai mare deponeu de gunoi 
din vestul ţării. „Este inex-
plicabil refuzul consilierilor 
PSD şi PNL de a vota, în comi-
sia economică, alocarea unor 
sume de bani din bugetul ju-
deţului pentru finalizarea de-
poneului de la Ghizela. Acest 
subiect s-a politizat nepermis 
şi, în loc ca toate partidele să 
colaboreze pentru darea în 
folosinţă cât mai urgent a de-
poneului, opoziţia pune beţe 

în roate, transformând un 
obiectiv de importanţă maxi-
mă pentru judeţ într-o dispu-
tă electorală”, spune consilie-
rul judeţean Dan Preunca.  

În condiţiile în care repar-
tizarea de bani către Ghizela 
a fost blocată de opoziţie, 
preşedintele CJT, Constantin 
Ostaficuc, a luat decizia de a 
diminua sumele ce ar fi tre-
buit alocate primăriilor din 
judeţ conduse de primari 
PDL, urmând ca sumele ast-
fel economisite să fie dirija-
te către Ghizela. „Din acest 
punct de vedere au fost sa-

crificate interesele bugetare 
ale primăriilor PDL din judeţ, 
însă o astfel de măsură era 
necesară pentru terminarea 
lucrărilor de la Ghizela. Vo-
tul consilierilor PSD şi PNL 
a fost un vot împotriva Timi-
şoarei”, este de părere Mircea 
Mihuţ, directorul executiv al 
Direcţiei Buget-Finanţe din 
cadrul Consiliului Judeţean 
Timiş. În urma acestei mă-
suri, primăriilor PDL din ju-
deţ li s-au alocat, pentru echi-
librarea bugetelor locale în 
2011, în medie, câte 400.000 
de lei, în timp ce primăriile 

opoziţiei au primit, fiecare, 
peste 700.000 de lei. „Am 
anunţat că nu vom vota ree-
chilibrarea bugetelor locale 
aşa cum s-a prevăzut, iniţial, 
în bugetul judeţului, pentru 
a compensa faptul că, în luna 
decembrie a anului trecut, 
aproape 75% din fondurile 
alocate de Guvern pentru 
proiectele locale din Timiş au 
mers către primăriile PDL”, 
a precizat liderul PSD Timiş, 
Titu Bojin.

GheoRGhe ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Un proiect transfronta-
lier finanţat din bani eu-
ropeni, lansat în urmă cu 
câteva zile la Timişoara, 
tinde să pună capăt “com-
plexului sârbesc” de care 
suferă sportivii români în 
confruntările cu vecinii 
din vest. 

Doi ani de competiţii
“Sportul – o cale de co-

municare între naţiuni” 
este un proiect finanţat 
de Uniunea Europeană cu 
aproape 250.000 de euro, 
care se va materializa, în 
următorii 2 ani, prin orga-
nizarea de competiţii spor-
tive în localităţile de gra-
niţă din România şi Serbia 
care să conducă la depista-
rea, în învăţământul gim-
nazial şi liceal, a elevilor cu 
înclinaţii spre performanţă, 
iniţierea şi dezvoltarea la 
nivelul ambelor regiuni a 
badmintonului şi gimnasti-
cii ca sporturi de masă, dar 
şi dezvoltarea la profesorii 
de sport a competenţelor 
de arbitraj. Beneficiarii di-
recţi ai proiectului sunt 300 
de profesori şi antrenori 
de sport de etnie sârbă din 
Timiş şi română Voivodi-
na, precum şi câteva sute 
de sportivi din cele două 
judeţe. La inaugurarea aces-
tui proiect, care a avut loc 
la Timişoara, au participat 
aproape 100 de profesori de 
sport din România şi Serbia. 
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Impactul divorţului asupra 
copilului
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anDReea hnYaTeK
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Paşi de reggae, salsa, 
cumbia şi belly dancing, 
într-un cuvânt ZUMBA. Miş-
cări graţioase din mâini, 
picioare şi bazin, care pot 
fi puse în practică nu doar 
în sala de sport, ci şi într-o 
discotecă. 

Într-o oră de Zumba pu-
teţi arde până la 1000 
de calorii

Zumba este un tip de 
fitness care include o serie 
largă de mişcări simple şi 
eficiente. Lucrează foarte 
multe grupe de muşchi, în 
special cele ale picioarelor 
şi ajută atât la creşterea 
masei musculare, cât şi la 
tonifiere şi sculptură. Pen-
tru că vorbim despre o ac-
tivitate cardio, este clar că 
ajută şi la arderea rapidă a 
grăsimilor.   

Zumba înseamnă 2-3 
mişcări care se repetă, 
după care se adaugă câte 
una treptat, până la forma-

rea unei coregrafii. Într-o 
singură şedinţă se învaţă 
aproximativ două coregra-
fii. Această activitate este 
potrivită atât pentru femei, 
cât şi pentru bărbaţi. ”Cei 
care vor să vină la cursu-
rile de zumba trebuie să 
aibă în primul rând curaj 
şi un echipament sportiv. 
Aici vor descoperi o stare 
de bine, se vor distra pe 
muzică latino şi vor face 
şi mişcare”, spune George 
Dilihei, instructor de zum-
ba. O şedinţă durează o oră, 
se ţine de două ori pe săp-
tămână, iar preţul pe lună 
este de 60 de lei. 

trei ore de salsa este 
echivalentul a 14 km de 
alergat:

O altă variantă care vă 
poate aduce relaxare, eva-
dare, mişcare, bună dispo-
ziţie şi energie este SALSA. 
Şase timpi de dans, doi pau-
ză. O combinaţie între mai 
multe dansuri în care fie-
care practicant poate să-şi 
creeze propriul lui stil. 

Salsa este o formă de 
comunicare, un schimb 
de energie, un dans latino 
american pasional, cu fani 
în toată lumea. Este un fe-
nomen care capătă propor-
ţii din ce în ce mai mari şi 

în România. Numărul per-
soanelor care practică acest 
dans a crescut de 5 ori faţă 
de anul trecut. În proporţie 
de 60% practicanţii sunt fe-
mei, iar restul de 40% sunt 
domni. Media de vârstă 

este de 35-40 de ani, destul 
de scăzută faţă de occident, 
unde este între 45-50 de 
ani. Asta nu înseamnă că 
cei tineri sau copiii nu pot 
practica. Există grupe pen-
tru copii, între 5 şi 11 ani, 
iar de la 12-13 ani în sus se 
pot considera adulţi. ”Cei 
care vor să vină la Salsa, 
trebuie să ştie că o să vină 
să se distreze, să cunoască 
oameni noi, să înveţe lu-
cruri noi, să petreacă timp 
de calitate şi să facă mişca-
re, care înseamnă sănăta-
te”, spune Dan Ceplinschi, 
instructor internaţio-
nal de Salsa. Printre 
dansatorii de salasa 
de la noi se găsesc 
avocaţi, medici, in-
gineri, muncitori 
sau studenţi. asta 
pentru că, în dans, 
toată lumea este egală. 

Trebuie să ştiţi că la 
cursuri nu trebuie să vă 
prezentaţi cu partener 
pentru că se lucrează în-
tr-o continuă mişcare, la 
timp regulat partererii se 

schimbă, inclusiv femeile 
vor lua rolul bărbaţilor şi 
invers, pentru a-şi putea re-
cunoaşte propriile greşeli. 

Un curs durează o oră şi 
se ţine de două ori pe săptă-
mână, la care se adaugă un 
curs extra de expresivitate, 
conduită, etichetă etc, iar 
preţul este de 95 de lei pe 
lună. 

Sănătate în paşi de 
dans: zumba & salsa
n Nu ştiţi cum să vă folosiţi timpul liber într-un mod eficient şi sănătos? Noi vă oferim câteva soluţii.

Bugetele primăriilor PDL 
sărăcite de deponeul Ghizela

Proiect 
european 
pentru 
sportivi 

n Consilierii judeţeni ai PSD şi PNL au refuzat să aprobe alocarea de fonduri
supliementare din bugetul consiliului judeaţean pentru finalizarea investiţiei

Acest subiect s-a 
politizat nepermis 
şi, în loc ca toate 
partidele să colabo-
reze pentru darea 
în folosinţă cât mai 
urgent a deponeului, 
opoziţia pune beţe în 
roate, transformând 
un obiectiv de impor-
tanţă maximă pentru 
judeţ într-o dispută 
electorală .

dan Preunca
consilier judeţean PDL

Nu am votat reechili-
brarea bugetelor lo-
cale pentru că, în luna 
decembrie, 75% din 
fondurile alocate de 
Guvern pentru pro-
iectele locale au mers 
la primăriile PDL.

Titu bojin
consilier judeţean PSD

PUBLICITATE

Cei care vor să vină la 
cursurile de Zumba 
trebuie să aibă în pri-
mul rând curaj şi un 
echipament sportiv. 
Aici se vor distra pe 
muzică latino şi vor 
face şi mişcare.

george dilihei

instructor de Zumba

Cei care vor să vină 
la Salsa vin să se 
distreze, să cunoască 
oameni noi, să înveţe 
lucruri noi, să petrea-
ca timp de calitate şi 
să facă mişcare, care 
înseamnă sănătate.

Dan Ceplinschi

instructor internaţional de Salsa
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alina degau
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Îi uneşte câte o impresi-
onantă poveste de dragoste,  
cel puţin un copil şi multă 
iubire. Sunt  poveşti de dra-
goste eterne, demne de a fi  
exemplu pentru generaţii  
întregi.  Iată patru „reţete” 
diferite pentru  o căsnicie 
perfectă.

o dragoste 
la prima vedere

Prima poveste începe 
când viaţa şi-a arătat ade-
vărata frumuseţe pentru 
Rodica şi Petre Ştefan.  El 
avea 35 de ani, iar ea 30. 
S-au întâlnit, deci, destul 
de târziu, după ce fiecare 
şi-a trăit tinereţea. Frumu-
seţea şi intriga poveştii lor 
de iubire stă în căsătoria ce 
a venit firesc după numai 

trei luni de când s-au cu-
noscut. Petre vorbeşte cu 
mândrie în glas despre so-
ţia lui de care spune că s-a 
îndrăgostit la prima vede-
re.  Au 33 ani de căsnicie şi 
o fiică absolventă a Conser-
vatorului, Ramona, minu-
nea familiei.  Secretul unei 
convieţuiri  în iubire de 
peste 3 decenii stă, potrivit 
familiei Ştefan,  în primul 
rând, în respectul faţă de 
persoana aleasă  „până ce 
moartea ne va despărţi”. 
Este ingredientul princi-
pal, urmat de iubire şi în-
ţelegere. Ştefan Petre mai 
adaugă: „ Gelozia este o 
boală de care trebuie să 
fugiţi. Nimeni nu se poate 
vindeca de gelozie. Dacă 
iubeşti nu cauţi niciodata 
defectele persoanei de lân-
gă tine. Ai încredere în ea 
pentru tot restul vieţii.” 

Prima dată şi-a cunos-
cut socrul, apoi nevasta

Lucra la CFR când un 
domn rătăcit şi-a pierdut ba-
gajul. Om cu bună credinţă, 
Radu Sfârlea a avut inspira-
ţia să facă un gest de omenie 
prin care a fost răsplătit mai 
apoi cu zeci de ani de căsni-
cie. A înapoiat bagajul găsit şi 
a acceptat o invitaţie la cafea 
ca mulţumire pentru gestul 
făcut. A ajuns în casa femeii 
care urma să îi devină soţie, 
prin tatăl ei, cel care a rătă-
cit bagajul. Pe această cale a 
destinului a început povestea 
de iubire care s-a consolidat 
după un an şi jumătate cu o 
nuntă. Radu Sfârlea  spune, 
romantic, că minunea dra-
gostei lor a fost pornirea pe 
acelaşi drum, cu buzunarele 
goale şi mâinile împreunate. 
O imagine frumoasă dacă ţi-
nem cont că cei doi şi-au clă-
dit un trai decent şi au adus 
pe lume un copil care când a 
crescut mare s-a făcut medic. 
Cu multă convingere şi forţă 
în privire, Radu Sfârlea spune 
că fidelitatea este importantă 
şi că dacă de acasă primeşti 
totul, nu vei căuta altceva în 
altă parte. Un sfat pentru ti-
nerii care cel puţin şi-ar dori 
să le urmeze exemplul este 
îndemnul  către o bună şi 
amănunţită cunoaştere,  ar fi 
de preferat ca iubiţii să tindă 
spre aceleaşi ţeluri şi să aibă 
aceleaşi idealuri.

un fost prieten a dus 
la un actual soţ

Lia şi Mihail Pungă for-
mează un cuplu de 42 ani. 
Conjunctura a făcut ca Lia 
să îşi cunoască soţul prin 
intermediul unui iubit de la 
vremea aceea. Cei doi bar-
baţi au călătorit în acelaşi 
compartiment de tren pană 
la frumoasa tânără care îi 
aştepta pe peron. Venindu-i 
în întâmpinare iubitului ei, 
acesta i-a făcut cunoştinţă 
cu Mihail, cel care urma să 
îi devină soţ. După lungi 
săptămâni de „făcut curte”, 
Lia a acceptat o întâlnire 
cu Mihail după care „i s-au 
aprins călcâiele”. Fiind o fe-
meie corectă, a încheiat re-
laţia cu cel cu care îşi făcuse 
planuri serioase şi a pornit 
o frumoasă poveste de dra-
goste, dragoste care a deve-
nit pe parcursul anilor din 

Timişorenii combat prejudecăţile: 
dragostea nu moare niciodată!
n Chiar dacă au trecut de prima tinereţe, patru cupluri din Timişoara nu au renunţat niciodată la poveştile de iubire care îi leagă

ce în ce mai accentuată. Lia 
şi-a dus iubitul acasă, la pă-
rinţii care aveau o singură 
dorinţă: ca Lia să îşi termi-
ne studiile (era studentă în 
anul II). La sfârşitul facultă-
ţii, povestea lor a prins con-
tur printr-o fastuoasă nun-
tă. A avut 21 domnişoare 
de onoare şi multă eleganţă 
în vara anului 69. După trei 
ani a apărut primul copil, 
o fetiţă care a adus încă un 
motiv de fericire în familie. 
Ca orice mamă, vorbeşte cu 
multă pasiune despre păpu-
şa familiei şi despre nepoţe-
lul ei. Lector la o facultate 
de limbi moderne, fiica Liei 
are o relaţie excelentă cu 
părinţii săi. Mama îi este 
cea mai bună prietenă iar 
tatăl cel mai bun sfătuitor. 
Într-un cadru elegant până 
şi acasă, Lia vorbeşte cu 
fineţe şi mult sentimenta-

lism despre viaţa ei alaturi 
de soţ. La bine şi la greu, cei 
doi s-au spijinit reciproc, 
s-au susţinut şi s-au iubit 
constant timp de 42 ani. În 
ochii femeii se văd umbre 
când vorbeşte de greutăţi, 
iar faţa i se luminează când 
în decor, apare soţul ei. 
Totul se reduce la iubire şi 
respect unde se mai pune 
sentimenul minor şi firesc, 
dupa cum spune Lia, al ge-
loziei. „Un gram de gelozie 
există, nu poţi rămâne in-
diferent”.  Sfatul cuplului 
pentru cei care vor să le fie 
urmaşi este să pună pasiu-
ne în tot ceea ce fac împre-
ună. „De 42 de ani sărbă-
torim fiecare zi de naştere 
printr-o masă festivă unde 
ne adunăm prietenii, gatesc 
şi ne facem cadouri”, spune 
cu bucurie, Lia Pungă.

Viaţa de zi cu zi nu 
este ca cea descrisă în 
romane

Aşa ne întâmpină fami-
lia Pelim, cu bucurie pe chi-
puri şi o casă care abundă 
în veselie şi zâmbete. Doi-
na, soţia, îl urmăreşte cu 
interes pe soţul ei care po-
vesteşte cum s-au cunoscut. 
Aşteaptă cu nerăbdare să 
intre în discuţie pentru că 
şi în acest caz, orice lucru 
se face împreună. Povestesc 
cu pasiune despre vremu-
rile în care s-au cunoscut 

printr-o simplă şi sinceră 
poveste de dragoste care a 
rămas aşa de 46 ani. Cu un 
aer care emană sănătate şi 
o promisiune făcută soţiei 
cum că o va iubi un secol, 
Eladie Pelim relatează în-
tâmplări grele prin care au 
trecut, toate spuse pe un 
ton firesc. „Aşa e viaţa de zi 
cu zi”. Au doi băieţi care le 
aduc numai satisfacţii. Unul 
plecat in Olanda, celalat la 
două străzi de casa părin-
tească şi o nepoţică care le 
face bătrâneţea frumoasă. 
Reţeta fericirii şi longevită-
ţii lor este spusă răspicat: 
„Toleranţa”. Soţia Doina 
spune „Suntem diferiţi. 
Daca am fi la fel am fi ca 
două pietre plane care se 
ciocnesc una de alta. Aşa 
ne intersectăm una cu alta 
şi trecem una pe lângă alta 
fără să ne ciocnim.” 

Doina şi eladie Pelim, în 1965, anul în care şi-au legat destinele. Foto: Dariana Dragoş Doina şi eladie Pelim în 2011, după 46 de ani de căsnicie. Foto: Dariana Dragoş

rodica şi Petru ştefan trăiesc împreună de 33 de ani lia şi mihail Pungă formează un cuplu fericit de 42 de ani Georgeta şi radu Sfârlea sunt căsătoriţi de 48 de ani

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Secretul căs-
niciilor care 
durează 
zeci de ani
În linii mari, reţeta unei 
iubiri care să treacă 
prin decenii este dată 
de ingrediente precum 
respectul, iubirea, tole-
ranţa şi comunicarea. 
Patru poveşti de 
dragoste care ascund 
întâmplări fascinante 
şi multe greutăţi peste 
care au trecut dacă se 
ţineau de mână.
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Domnule Eusebiu Octav Dă-
nilă, profesia de notar este 
una dintre cele mai râvnite, 
dar şi invidiate în acelaşi 
timp, cum vă explicaţi acest 
fapt?

Probabil că cei care vor să 
devină notari au în vedere fie 
faptul că în familie au avut 
această profesie, fie au pri-
eteni şi li se pare o profesie 
interesantă. Prin munca de 
zi cu zi, relaţiile interumane, 
nu neapărat strict latura ma-
terială, în majoritatea timpu-
lui, un notar trebuie să fie în 
serviciul cetăţeanului. Este 
normal, având în vedere că 
din asta îşi asigură existenţa, 
să-l preocupe şi această latu-
ră materială. Dar eu nu cred 
că o fac numai pentru acest 
aspect, pecuniar. 

Cât de importantă este 
această profesie în socie-
tate?

Având în vedere tradiţia 
şi istoria notariatului, în pe-
rioada interbelică, în Banat, 
în Transilvania şi unde au 
fost regiunile de carte fun-
ciară, au funcţionat notari 
publici şi acest lucru şi-a pus 
amprenta asupra majorităţii 
populaţiei. Omul are încre-
dere în actul notarial, nu mai 
mult decât în actul făcut de 
un avocat, sau cel dobândit 
în instanţă, dar, acest lucru a 
intrat în mentalitatea lui, s-a 
transmis şi altor generaţii, şi 
cred că dacă s-ar face un son-
daj majoritatea repondenţi-
lor  ar prefera ca un act de în-
străinare să fie făcut la notar. 

De ce apelează oamenii la 
notar?

Trebuie să pornim de la 
siguranţa pe care o dă actul 
notarial, atât părţilor cât şi 
circuitului juridic. Atât la în-
străinările imobiliare cât şi 
la procedurile succesorale, 
omul are încredere în ceea 
ce face notarul. Sigur că nu 
trebuie să privim această în-
credere ca fiind la toţi cetăţe-
nii. Având în vedere ceea ce 
s-a întâmplat în ultima peri-
oadă cu actele notariale, cu 
anumite proceduri efectuate 
de notari, poate că a apărut 
şi aici o nesiguranţă, dar eu 
cred că majoritatea notarilor 
sunt corecţi cu actele pe care 
le fac, iar restul sunt excepţii.

Activitatea dv s-a extins, din 
acest an, prin atribuirea unei 
noi competenţe, aceea de a 
legaliza divorţul; aveţi deja 
clienţi?

Faptul că ni s-a dat în com-
petenţă această procedură a 
divorţului înseamnă că pro-
fesia a dat încredere legiuito-
rului. Suntem la început şi ca 
orice început, este mai greu 
şi pentru notari şi pentru 
oameni. Este o chestiune de 
timp, până când mentalita-
tea îi va convinge pe oameni 
ca aceste proceduri să fie fă-
cute în majoritate de notar. 
Trebuie făcută precizarea că  
nu în orice condiţii notarul 
poate să pronunţe un divorţ, 
ci numai în cazul înţelege-
rii părţilor, nu sunt copii 
minori, ori adoptaţi, rezul-
taţi în urma căsătoriei. Din 
discuţiile cu colegii mei am 
constatat că deja s-au înre-
gistrat cereri de divorţ. Spre 

deosebire de judecătorie, 
termenele sunt tot de 30 de 
zile, dar procedura eliberării 
certificatului de divorţ este 
mult mai rapidă.

Taxele sunt mai mici la dv, 
pentru divorţ?

Depinde ce înţelegem 
prin taxe. Dacă ne referim 
strict la taxa de timbru judi-
ciar, aceasta este de 500 de 
lei, la care se adaugă onora-
riul. Dacă se preferă jude-
cătoria, nefiind de speciali-
tate, apelează la un avocat, 
care bănuiesc nu face servi-
ciul gratuit. Aşa că omul are 
alternativă. De asemenea 
desfacerea căsătoriei este 
posibilă şi la primării, unde 
taxele de divorţ sunt stabili-
te de către consiliile locale.

Societatea românească a 
traversat în ultimii doi ani o 
importantă criză economi-
că, pe notari cât de mult i-a 
afectat?

Criza şi-a pus amprenta 
asupra întregii societăţi. Vo-
lumul activităţii notariale, 
inclusiv, a scăzut, diminu-
ând şi încasările şi venituri-
le. Acest lucru se întâmplă 
din 2008 încoace. Pe unii 
i-a afectat mai mult, pe alţii 
mai puţin. La nivelul activi-
tăţii Camerei noastre care 
cuprinde trei judeţe, Timiş, 
Arad şi Caraş-Severin nu am 
avut din partea colegilor ce-
reri de ajutoare materiale 
sau de renunţări la profe-
sia de notar. Însă, evident, 
încasările şi veniturile lor 
au scăzut. Noi însă trebuie 
să vedem jumătatea plină a 
paharului şi nu pe cea goală.

În asemenea situaţii, ce face 
Camera Notarilor pentru 
atragerea clientelei şi dimi-
nuarea efectelor crizei?

Preţul tranzacţiilor re-
glează piaţa. Noi trebuie să 
ne raportăm la aceste eva-
luări care sunt pe piaţa imo-
biliară, şi acestea au scăzut 
constant în fiecare an din 
2008, la anumite proprietăţi 
chiar la jumătate. Problema 
este că numărul tranzacţii-
lor, chiar dacă au scăzut eva-
luările, este tot în scădere. 
Asta înseamnă că oamenii 
nu sunt dispuşi să mai facă 
achiziţii imobiliare, sau, unii 
chiar să-şi facă succesiunile, 
exceptând pe cei care sunt 
nevoiţi să le facă. Se con-
centrează în primul rând pe 
traiul de zi cu zi, renunţând 
la alte necesităţi. Eu sper că  
în anii care urmează lucru-
rile vor reveni la normal. În 
orice caz, nimeni n-o să mai 
creadă că pe plan imobiliar 
sau notarial va mai fi acel 
boom din 2006-2007. Lucru-
rile se vor aşeza şi atunci 
preţurile şi numărul tranzac-
ţiilor, deci tot ce înseamnă 
activitate notarială vor intra 
în normal.

Schimbaţi anual ghidul 
tariferor de evaluare?

Vreau să vă spun că nu 
noi îl schimbăm. Codul Fis-
cal ne obligă să facem anual 
această evaluare şi apelăm la 
societăţi care se ocupă cu aşa 
ceva. Toată lumea vorbeşte 
de grila notarială, pentru că 
este o expresie încetăţenită. 
Aceasta este de fapt o evalu-
are pe care o face un expert 
evaluator şi care porneşte 

de la o analiză a pieţei. Până 
anul trecut se făcea o singură 
dată pe an, iar acum se poate 
face acest lucru şi în timpul 
anului, în funcţie de evoluţia 
pieţei.

Ce pârghii are notarul 
pentru a verifica sincerita-
tea părţilor deja înţelese, cu 
privire la preţul declarat al 
tranzacţiei?

Noi simţim că părţile de-
clară acel preţ minim care 
este trecut în raportul de 
evaluare, dar nu avem la în-
demână pârghiile necesare 
pentru a-i determina să de-
clare preţul real al tranzac-
ţiei. Noi le punem în vedere 
faptul că dacă nu declară 
preţul real sunt pasibili de 
evaziune fiscală, tranzacţii-
le suspecte se pot raporta la 
Oficiul de spălare a banilor.  
Nu avem acces la conturi-
le lor, nu-i putem obliga să 
facă plata prin bănci, şi nu în 
numerar. Este datoria altor 
organe să verifice încasările 
sau veniturile celor care fac 
asemenea tranzacţii şi chel-
tuielile. 

Recunoaşteţi că există ase-
menea cazuri?

Acest lucru s-ar putea 
reglementa dacă prin lege 
s-ar modifica modalitatea de 
plată. Adică orice tranzacţie 
care depăşeşte o anumită 
sumă să fie plătită prin ban-
că, aşa cum se procedează în 
ţări din Uniunea Europeană, 
ca Spania, Franţa, probabil şi 
Italia.

Este activitatea notarială 
generatoare de corupţie?

Nu văd de ce ar fi genera-
toare de corupţie. Notarul, 
pentru actul pe care-l face, îşi 
încasează un onorariu. Omul 
nu este dispus să plătească în 
plus, decât dacă i-ar cere no-
tarului să facă un fals.  Ceea 
ce înseamnă că notarul o face 
cu bună ştiinţă. Ori acest caz 
ţine de dreptul penal şi fieca-
re răspunde. Notarul, ca ata-
re nu este funcţionar public, 
el face un serviciu public, şi 
eu cred că nu poate fi subiect 
al infracţiunii de corupţie.

Profesia de notar figurează 
într-un top al al profesiilor 
care se dobândesc cu mulţi 
bani. Din experienţa dv, de 
ce credeţi că se „cumpără” 
aceste posturi, îşi recupe-
rează repede investiţia?

Eu nu ştiu cazuri în care 
s-au dat bani pentru un post 
de notar. Cred că sunt zvo-
nuri alimentate de cei care 
vor să intre în această pro-
fesie şi nu reuşesc. Noi orga-
nizăm în fiecare an concurs 
pentru ocuparea postului 
de notar, iar anul trecut, în 
septembrie au fost declaraţi 
admişi 11 candidaţi, din care 
9 şi-au dat examenul de de-
finitivat.

Câţi notari activează la 
nivelul Camerei pe care o 
conduceţi?

Avem la ora actuală cam 
190 de notari publici în func-
ţie, în Timiş în jur de 100, în 
Timişoara în jur de 85, restul 
în judeţele Arad şi Caraş-Se-
verin.

 

Născut la 26 octombrie 
1963, în Constanţa
Starea civilă: căsătorit, 
doi copii
Activitatea profesională:
Absolvent al Facultăţii de 
drept Bucureşti, promo-
ţia 1987. A lucrat ca ju-
ristconsult până în 1990, 
iar apoi ca notar de stat, 
iar din 1995 şi până în 
prezent este notar public. 
Este lector univ. dr. la 
catedra de Drept privat, 
UVT,  reprezentant al 
Camerei Timişoara în 
Consiliul Uniunii Naţiona-
le a Notarilor Publici din 
România
Hobby: Călătoriile, lectu-
ra, filmul

nu ştiu cazuri în care s-au dat 
bani pentru un post de notar

Interviu cu Eusebiu Octav Dănilă, preşedintele Camerei Notarilor Publici
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Dănilă

Trebuie făcută preci-
zarea că  nu în orice 
condiţii notarul 
poate să pronunţe 
un divorţ, ci numai 
în cazul înţelegerii 
părţilor, nu sunt 
copii minori, ori 
adoptaţi, rezultaţi 
în urma căsătoriei.
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Cum afectează divorţul copiii
n ”Să rămânem împreună sau nu, de dragul copilului?” o problemă des întâlnită în rândul cuplurilor

anDReea hnYaTeK
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Impactul divorţului asu-
pra unui copil se poate mă-
sura făcând o sumă a facto-
rilor din interiorul familiei 
şi a celor exteriori familiei, 
găsindu-se punctul unde 
se întâlnesc personalităţile 
membrilor acesteia. Relaţiile 
dintre ei, rolurile non-forma-
le pe care le au şi concepţiile 
sociale legate de divorţ, ati-
tudinile colegilor de şcoală, 
comparaţia socială etc

Spre deosebire de anul 
trecut rata divorţurilor a 
scăzut. Dacă de la începutul 
anului până în 15 februarie 
anul trecut s-au încheiat 
204 divorţuri, în aceeaşi 
perioadă anul acesta au fost 
numai 153. 

Ceea ce despărţirea părin-
ţilor atrage după sine ţine de 
vârsta copilului şi de gradul 
de maturitate, dar şi de sta-
rea emoţională a personelor 
implicate. Una este când co-
pilul implicat în demersul 
unui divorţ are cinci ani, şi 
nu are încă dezvoltate posi-

bilităţi de a înţelege lucruri-
le, şi altceva se petrece cu un 
puber sau adolescent, care 
şi-a însuşit deja modalităţi 
de prelucrare a evenimen-
tului. 

”Copiii rezonează nu doar 
la nivelul conştiinţei cu cei 
ce le-au dat viaţă, ei preiau 
în mod firesc emoţiile părin-

ţilor, comportamentele lor, 
genul de abordare a vieţii 
sau dimpotrivă, atunci când 
nu au o relaţie de dorit cu cei 
ce nu le furnizează modele, 
ajung să respingă agresiv 
partea care le displace”,  spu-
ne Ioana Şanta, psihoterape-
ut la Cabinetul Egotonic.

”Să rămânem împreună 
pentru binele copilului?”

A rămâne sau nu împre-
ună de dragul sau pentru 
binele copilului este un su-
biect des discutat, care de 
multe ori se transformă în-
tr-o problemă. „La care anu-
me bine pentru copil ne re-
ferim? Binele de a-i da şansa 

să fie spectator al nefericirii 
părinţilor? Binele de a fi pus 
în situaţia de a se simţi la fel 
de nesigur, anxios, dezamă-
git şi fără aşteptări ca şi adul-
ţii?”, mai spune Ioana Şanta.

Adepţii menţinerii fami-
liei cu orice preţ, din nevoia 
de a aparţine unui princi-
piu, care merge pe varianta 

că nu contează calitatea ci 
cantitatea, de genul “indife-
rent cum, indiferent ce” sau 
“daca am intrat în horă, tre-
buie să joc”,  ar putea pune 
mai presus de nevoile reale 
ale membrilor familiei, con-
strângerile exterioare. 

”Trebuie să ştiţi că, pen-
tru copii, unele dintre cele 
mai chinuitoare divorţuri 
rămân cele în care unul din-
tre părinţi, deşi nu se simte 
pregătit să facă faţă misiunii 
de a creşte de unul singur 
odrasla, nu renunţă la or-
golii, se încăpăţânează şi se 
luptă cu celalalt adult pen-
tru marea victorie de primi-
re a custodiei”, spune Ioana 
Şanta.

Practica arată însă că cel 
puţin când copii sunt deja 
mai mari, ei devin la modul 
voluntar întelepţi, buni sfă-
tuitori şi uneori pot confir-
ma părinţilor dacă divorţul 
ar fi sau nu decizia cea mai 
potrivită. Principalele moti-
ve ale divorţului sunt rela-
ţiile extraconjugale şi agre-
siunile verbale şi fizice din 
cauza alcoolului. 

Familie & timP liBer

Pentru copii, unele 
dintre cele mai chinui-
toare divorţuri rămân 
cele în care unul din-
tre părinţi se încăpă-
ţânează şi se luptă cu 
celalalt pentru primi-
rea custodiei.

ioana şanta

psihoterapeut Cabinetul Egotonic
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Timişoara, oraş considerat 
civilizat şi “altfel” decât alte 
oraşe din ţară, a început să fie 
asaltat, în lunile de vară, de 
către concitadinii noştri rromi, 
veniţi din vestul-european, 
acasă în România. Astă vară, 
mergeam cu bicicleta prin 
oraş, în fiecare seară cam o 
oră (dorind să slăbesc vreo 7 
kile...). Pe străzi principale, pe 
trotuar au început să apară 
din ce în ce mai des, scaune, 
mese, sticle... pe spaţiul 
verde apăreau parcate maşini 
scumpe cu numere străine... 
iar în mijlocul străzii... se 
dansa. Parcul Rozelor, simbol 
al Timişoarei a fost acaparat 
de... puradei. Covoare şi rufe 
au fost întinse pe gardul de 
la intrarea în parc. Pedalam 
şi mă cruceam de ceea ce 
vedeam. Pe străzi mai lătural-
nice, am fost chiar “acroşat” 
de un repatriat brunet, destul 
de violent cu toţi trecătorii... 
etc, etc. Vă mărturisesc foarte 
sincer, că nu sunt rasist! Aş 
spune, chiar din  contra! N-am 
nimic nici cu negrii, arabii, 
evreii sau... tziganii (pardon 
Rromii!!); de fapt  chiar mă 
bucur că suntem o populaţie 
mondială  atât de diferită. 
Şi cred că tocmai această 
diversitate a noastră este 
superbă! Sunt  tolerant cu cei 
din jur şi-mi place să-i las pe 
toţi să trăiască cum vor ei, dar 
să mă lase şi ei pe mine, să 
trăiesc cum vreau eu. Da, cum 
vreau eu - dar respectându-i 
pe ceilalţi! Şi legea...! Lipsa 
de respect reciproc, duce la 
rasism. Despre rasism, iată o 
definiţie foarte interesantă a 
lui Nicolae Steinhardt: “Ra-
sismul este o dementă, dar 
- cum să spun? - nerasis-
mul, contestarea unor rase 
deosebite, fiecare cu însuşirile 
ei,  este o nerozie „!! Iată ce 
spunea despre  tigani , marele 
scriitor Nicolae Steinhardt, 
născut evreu, creştinat orto-
dox în închisorile comuniste 
romaneşti :      Sunt (ţiganii) 
mai ales certăreţi, rostul vieţii 
lor e gâlceavă, harţă: gălăgi-
oşi; fără de larmă şi tărăboi se 
asfixiază şi pier; pângăritori, 
au un dar neîntrecut de a 
terfeli totul; mincinoşi, minţim 
cu toţii, dar idealizăm realul, 
la ei e altfel, ca la antima-
terie. Şi găsesc de cuviinţă 
să-şi întărească minciunile cu 
jurăminte grele: să-mi sară 
ochii, să-mi moară mama, să 
fiu nebun.  Şi nu le poţi intra 
în voie. Oricât de frumos le 
vorbeşti: orice umilinţă, orice 
făţărnicie: deopotrivă de inuti-
le. Leneşi, urăsc pe cine le cere 
un efort, o lene îndărătnică, 
violentă ca instinctul de con-
servare. Şi nu pot bea în câr-
ciumi, numai afară pe stradă, 
cu sticlele înşirate alături şi 
puradeii roată; o maidanofilie, 
un exhibiţionism, o nostalgie 
a bâlciului; şi un jind al ocării, 
ţipetelor, poalelor date peste 
cap. Spurcăciunea. Dracul 
sordid, dracul poltron, dracul 
ţopăitor, cărora Coşbuc le-a 
găsit nume atât de potrivite 
şi care-n infern îşi fac din cur 
o goarnă !!!” Cuvintele lui Ste-
inhardt m-au pus pe gânduri. 
Şi nu se poate spune despre 
Steinhardt că a fost …rasist, 
când vorbea astfel despre …
rromi. Va urma …

Maidanofilie 

Coriolan 
Gârboni
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Unul dintre cele mai 
controversate proiecte care 
vor intra pe ordinea de zi în 
următorul plen al Consiliu-
lui Local Timişoara este cel 
referitor la revocarea HCL 
nr. 141/24.04.2007. Repre-
zentanţii societăţii civile şi 
dezvoltatorii imobiliari din 
Timişoara sunt nemulţumiţi 
de revocarea acestei hotărâri 
pentru că, spun ei în acest fel 
s-ar construi haotic mansarde 
fără nicio reglementare, iar 
în Timişoara vor apărea blo-
curi cu mansardă, însă nere-
abilitate termic. 

Potrivit hotărârii aprobate 
în 2007, “pot fi mansardate, 
fără rezerve, clădirile existen-
te, cu cel mult P+9E, prevăzu-
te cu cel puţin un lift pe scară, 
chiar în situaţia în care liftul 
nu va deservi şi ultimul nivel. 
Mansarda fiind o formă de 
reabilitare termică a clădirii, 
proiectul pentru autorizarea 
executării lucrărilor de con-
strucţii va trata în întregime 
reabilitarea termică a clădirii 
şi întregul aspect arhitectu-
ral al imobilului.  Clădirile 
existente P+4E, pot fi man-
sardate fără rezerve în cazul 
realizării, prin extinderea pe 
verticală a apartamentelor 
de la etajul IV, obţinându-
se apartamente tip duplex, 

iar acoperişul se va realiza 
în mod unitar şi armonios 
pentru toată suprafaţa clădi-
rii. Numărul apartamentelor 
nou create nu va depăşi nu-
mărul apartamentelor de la 
ultimul etaj. Acoperişul va fi 
de tip şarpantă, cu învelitoa-
re din ţiglă roşie sau materia-
le similare. Înălţime maximă 
la coamă - 5 m, înălţimea ma-
ximă la atic - 1,5 m, acces din 
casă scarii”, se menţionează 
în HCL 141. 

“Hotarârea 141 era foar-
te clară şi reglementa multe 
aspecte legate de înălţime, 
de aspect. Acum însă dată 

revocată hotărârea nu se va 
mai ţine cont de nicio regle-
mentare. Mai mult, HCL-ul 
141 îi obligă oarecum pe con-
structori în cazul în care fac 
mansarde să reabiliteze com-
plet blocul”, spune Petru Ola-
riu, preşedintele Federaţiei 
Asociaţiilor de Locatari Timi-
şoara. „Această hotărâre era 
foarte bună pentru că s-au 
reabilitat în Timişoara 50 de 
blocuri, în condiţiile în care 
şi Guvernul a avut un proiect 
de mansardare cu subvenţii, 
şi ei prin acest program nu 
au reuşit să reabiliteze decât 
50 de blocuri”, spune şi Ma-

rius Mureşan, unul dintre 
dezvoltatorii imobiliari din 
Timişoara. Cu alte cuvinte, 
dacă un constructor va dori 
să ridice o mansardă, şi nu 
va mai trebui să reabiliteze şi 
blocul, locatarii nu vor mai fi 
foarte încântaţi să-i dea acor-
dul. Reprezentanţii primă-
riei, prin vocea arhitectului 
şef  Ciprian Cădariu spun că 
este nevoie de revocarea aces-
tei hotărâri care nu mai are 
sens. „Între timp, au apărut 
modificări şi completări ale 
Legii nr. 50/1991 privind au-
torizarea executării lucrărilor 
de construcţii, reglementân-

du-se în detaliu procedura 
de autorizare privind supra-
etajarea clădirilor cu încă un 
nivel”, spune Cădariu. 

Cu tot cu modificări şi 
îmbunătăţiri, Legea 50 nu 
specifica vreo obligaţie refe-
ritoare la reabilitarea termică 
a întregului imobil. Oricum, 
“pentru lucrările de constru-
ire care au obţinut deja Certi-
ficat de Urbanism pentru sco-
pul declarat de mansardare 
se va continua procedura de 
autorizare şi după intrarea în 
vigoare a noii Hotărâri a Con-
siliului Local”, mai comple-
tează Ciprian Cădariu.

Adio mansarde, adio 
blocuri reabilitate termic?

 constructorii care mansardează blocuri nu vor mai fi nevoiţi să le şi reabiliteze termic
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Regia Autonomă de 
Transport Timişoara a gă-
sit soluţia ieşirii din criza 
financiară în care se află de 
mai bine de ani de zile! I-a 
închiriat unei firme condu-
se de liberalul Adrian Păş-
cuţă un chioşc RATT taman 
în buricul târgului. Vorba 
aceea, loc cu vad. Momen-
tan, Păşcuţă administrea-
ză un singur chioşc folosit 
până nu demult de dispece-
ratul RATT în Piaţa Mărăşti, 
însă s-ar putea ca afacerea 
să se extindă şi pentru cele-
lalte gherete unde-şi desfă-
şuarau activitatea dispece-
ratele Regiei de Transport, 
pentru că, spun reprezen-
tanţii RATT, e o afacere pro-
fitabilă pentru toată lumea. 
“A fost închiriat unei firme 
private şi pentru noi este 
bine, pentru că primim niş-
te bani din închirierea unui 
spaţiu pe care oricum nu 
l-am mai fi folosit. În plus, 
vânzarea de bilete către ti-
mişoreni a crescut în acel 
spaţiu cu 20, poate chiar 30 
%. Momentan este doar un 
spaţiu închiriat. Nu ştiu să 
spun dacă vor mai fi şi al-
tele închiriate”, ne-a decla-
rat purtătorul de cuvânt al 
RATT, Cosmin Bradu. 

o legătură strânsă: 
Nasleu - Păşcuţă

La prima vedere, nimic 
nu pare în neregulă în aces-
tă închiriere… La o cerceta-
re mai atentă am descoperit 
că administratorul firmei 
care-şi desfăşoară activita-
tea în chioşcul RATT este 

nimeni altul decât fostul 
consilier local PRM Adri-
an Păşcuţă, prieten foarte 
bun cu directorul adjunct 
al Regiei de Transport, Io-
nuţ Nasleu. Cei doi au făcut 
echipă strânsă în PRM, dar 
în 2009 au părăsit corabia 
lui Vadim, împreună, pen-
tru a se înregimenta în cea 
a lui Crin Antonescu. “Eu 

sunt administratorul acelei 
firme, dar mai multe de-
talii vă pot oferi doar mâi-
ne”, ne-a declarat Adrian 
Păscuţă. De partea cealaltă, 
directorul adjunct al RATT, 
prietenul Nasleu, susţine 
că habar nu are cine este 
administrorul firmei care 
vinde cafea, băuturi alco-
olice şi ţigări în chioşcul 

aparţinând regiei. “Nici nu 
am ştiu că el este admin-
stratorul acestei firme. Ori-
cum nu pot să vorbesc mai 
mult, pentru că sunt într-o 
şedinţă”, s-a scuzat fostul 
senator de Timiş. Mai tre-
buie menţionat faptul că 
atribuirea spre închiriere a 
fost făcută fără vreo licita-
ţie publică.  

ce se vinde la chioşcul 
ratt?

Timişorenii care aşteaptă 
troleibuzul în staţia RATT 
din Piaţa Mărăşti au o gamă 
largă de produse de unde pot 
alege. O cafea la filtru costă 
1 leu, o bere 2,5 lei, însă se 
pot cumpăra fără probleme 
şi sticle de băuturi spirtoase 
ale căror preţuri variază de 

la 30 la 75 lei. Super oferta 
chioşcului este însă la co-
vrigi, aranjaţi zilnic pe sfoa-
ră, la vedere, cu multă grijă, 
de înşusi Adrian Păşcuţă. La 
8 bucăţi cumpărate primeşti 
două gratis! liliana iedu

liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro 

Din ce în ce mai mulţi 
tineri din universitati dau 
cartea pe distracţie, cel pu-
ţin aşa arată Barometrul 
pe anul 2010 al Agenţiei 
Române pentru Asigurarea 
Calităţii în învăţământul 
Superior. Din păcate, stu-
denţii români sunt tot mai 
slab pregătiţi, indică acelaşi 
studiu.

Astfel, dacă în 2009, 42% 
dintre tinerii care urmau o 
facultate erau consideraţi 
buni de către profesorii lor, 
în 2010, procentul lor a scă-
zut la 19%. Mai grav este că 
studenţii nu prea mai pe-
trec timp în biblioteci, prin-
cipala lor sursă de informa-
re fiind internetul.

Nici când vine vorba de 
împărţirea timpului pentru 
studiu, tinerii nu stau mai 
bine. Ei aloca 19 ore  pre-
zenţei la cursuri şi semina-
rii, săptămânal,  nouă ore 

studiului individual, iar 17 
ore timpului liber.

Dacă ne raportăm la 
planurile de învăţământ 
Bologna (trei ani de studii 
universitare), numărul de 
credite de studii este calcu-

lat în baza unui efort de opt 
ore pe zi, adică 40 de ore pe 
săptămână. În realitate însă, 
studentul român investeşte 
în pregătirea sa cel mult 28 
de ore pe săptămână. Tot 
din studiu reiese că religia 

joacă un rol important în 
viaţa studenţilor români. Pe 
o scală de la 1 la 10, scorul 
mediu pentru “cât de im-
portant e Dumnezeu în pro-
pria viaţă” este de 8,3. Stu-
denţii care nu îşi găsesc un 

job în timpul studiilor sunt 
dezavantajaţi la angajare 
după ce îşi termină faculta-
tea. Majoritatea angajatori-
lor preferă absolvenţi care 
au lucrat fie part-time(40%), 
fie full-time (26%) în timpul 
facultăţii; doar 7% dintre 
angajaţi i-ar prefera pe ace-
ia care n-au avut o slujbă în 
timpul facultăţii. Pe de altă 
parte, angajatorii preferă 
absolvenţi de master, iar 
dacă e vorba de absolvenţi 
de licenţă îi preferă pe cei 
pre-Bologna. De asemenea, 
universităţile de stat sunt 
preferate celor private.

Există şi o serie de ne-
mulţumiri a cadrelor didac-
tice universitare, cea mai 
importantă fiind cea refe-
ritoare la calitatea candida-
ţilor la studenţie. Aceştia 
spun că aşteaptă o calitate 
mai ridicată a absolvenţilor 
de bacalaureat.

Afacere liberală cu covrigi, 
în chioşcurile RATT
n Liberalul Adrian Păşcuţă vinde covrigi, cafea şi alcool într-un chioşc din buricul târgului, care 
aparţine RATT, unde director adjunct este un alt liberal, Ionuţ Nasleu prieten bun cu acesta

Eu sunt administra-
torul acelei firme, dar 
mai multe detalii vă 
pot oferi doar mâine.

adrian Păşcuţă

Administrator chioşc

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

adrian Păşcuţă surprins în timp ce atârna „piesa de rezistenţă“ a bogatei oferte a chioşcului: covrigi... Plăteşti 8, primeşti 10!

Nici nu am ştiu că el 
este adminstratorul 
acestei firme. Oricum 
nu pot să vorbesc 
mai mult, pentru că 
sunt într-o şedinţă.

ionuţ nasleu

Director adjunct RATT

Studenţii sunt tot mai slabi la învăţătură

sss

n Primăria vrea să revoce o hotărâre cu ajutorul căreia s-au reabilitat 50 de blocuri

HCL-ul 141 îi obligă 
oarecum pe con-
structori în cazul în 
care fac mansarde să 
reabiliteze complet 
blocul.

Petru olariu

preşedinte FALT
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Fotbalul nostru este plin 
de lucruri ciudate asta şi 
pentru faptul că suntem, 
şi în sport, un fel de eu-
ropeni de mâna a doua 
rătăciţi parcă într-un 
univers paralel. Talen-
taţi, dar puturoşi asta 
pare să fie „emblema” 
pusă pe condiţia sporti-
vilor români de astăzi şi 
dintotdeauna. Rămâne 
mereu de stabilit care 
este procentul de talent 
şi cît de mult ne dă 
înapoi lipsa apetitului 
pentru muncă. Se spune 
că selecţia la echipa 
naţională reprezintă 
o onoare pentru orice 
sportiv. O spune ma-
rea majoritate a celor 
care încalţă ghetele de 
fotbal. Există însă şi ex-
cepţii. De multă vreme, 
în timpul mandatului de 
selecţioner a lui Răz-
van Lucescu, doi dintre 
fotbaliatorii plecaţi să 
presteze în campiona-
te mai înstărite, Radu 
Ştefan şi Săpunaru, se 
dau loviţi tocmai în 
momentele în care ar 
trebui să participe la ac-
ţiunile lotului naţional. 
Ciudat...nu? Renumitul 
şi inegalabilul patron şi 
europarlamentar Gigi 
Becali s-a decis să facă 
puţină curăţenie în pro-
pia curte. Aşa că a dat 
afară de la Academia sa 
de fotbal nu mai puţin 
de opt antrenori printre 
care pe foştii jucători 
ai Stelei Sătmăreanu şi 
Sameş. ”Academicianul” 
Becali spune că într-un 
an a cheltuit un milion 
de euro şi nu s-a ales cu 
nimic din acest centru 
de copii şi juniori. Ciu-
dat...nu? Nici în handbal 
lucrurile nu stau sensibil 
altfel. Oltchim şi-a 
tras antrenor de firmă 
europeană, ba chiar 
mondială. Anja Ander-
sen conduce echipa 
de la distanţă şi apare 
în ţară doar înaintea 
partidelor... împreună 
cu prietena ei. În rest 
procesul de pregătire 
este realizat de secunzi 
după programul stabilit 
de Anja. Asta ca în re-
clama aia în care Chivu 
antrenează puştii de la 
Reşiţa prin intermediul 
netului.Ciudat...nu? 
Mutu revine în iarbă. 
Între timp „băieţii” de la 
SRI i-au interceptat nişte 
convorbiri telefonice 
pe care omul bijuterie 
le-a avut cu interlopul 
Nuredin Beinur. Să auziţi 
acolo limbaj...! Dar ce 
este ciudat în chestia 
asta?

Ciudăţenii

Viorel  
Screciu

oPinie
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Lebăda neagră

Nina este o balerină din New 
York a cărei viaţă este complet 
consumată în jurul baletului. 
Trăieşte împreună cu mama 
ei,  Erica, o fostă balerină 
extrem de obsesivă, care 
exercită un control sufocant 
asupra ei. Când directorul 
artistic Thomas Leroy decide 
să o înlocuiască pe prima ba-

lerină Beth Maclntyre pentru 
deschiderea producţiei noului 
sezon Swan Lake, Nina este 
prima lui alegere. Însă Nina 
are o adversară în compe-
tiţie; o nouă dansatoare pe 
nume Lily care reuşeşte să îl 
impresioneze până şi pe Leroy. 
Swan Lake are nevoie de o 
dansatoare care să interprete-

ze şi White Swan, ce reprezintă 
inocenţă şi graţie, precum şi 
Black Swan, care reprezintă vi-
clenia şi senzualitatea. Ninei i 
se potriveşte de minune White 
Swan, dar Lily este însăşi întru-
chiparea Black Swan. Nina în-
cepe să îşi descopere şi partea 
întunecată - o nesăbuinţă care 
ameninţă să o distrugă.

spectacolefilme party expo

PUBLICITATE

CineMa TiMiŞ: 
Mănâncă roagă-te iubeşte: 
Joi - 14:00, 16:30, 19:00

LiBrăria CărTureŞTi 
Whisky mit Wodka: Joi, 17 
februarie

CineMa CiTy
Cum ştii dacă ai noroc?: Joi - 
Joi: 13:00, 15:20, 17:40, 20:00 
O poveste încâlcită: Joi - Joi  
13:40 (ro), 17:30 
numărul patru:  Joi - 
Joi - 13:50, 16:00, 18:10, 20:20, 
22:40   
acvila legiunii a iX-a:  Joi - 
Joi 14:30, 16:50, 19:20, 21:40 
Gnomeo şi Julieta: Joi - Joi 
14:40, 16:30, 18:20
Fără obligaţii: Joi - Joi 14:40, 
17:00, 20:10, 22:30 
necunoscutul: Joi - Joi - 
15:00, 17:20, 19:50, 22:10 
ursul yogi: Joi - Joi- 15:50 
Turistul: Joi - Joi 19:10, 21:50 
Viespea verde: Joi - Joi 19:40, 
22:00 

JOi, 17 FeBruarie
Vanilla: Young & Restless
Lemon: Srpsko Uzivo Vece uz Zvezde Granda
Life! Pub: I love holiday, gata stresiunea
Megalos: Megalos Party

Vineri, 18 FeBruarie
Setup: DJ Challenge 2011 Runda 1
no name: concert SIS
Life! Pub: Retro Party
Daos: Show Cake
art Club 700: Hit and classic party
Clubul Black Box: The BlackBox Party 

SâMBăTă, 19 FeBruarie
Heaven: Budoar Dancers
Setup: Aniversarea Nightclubber
Daos Club: Good Vibrations
Fratelli: ’F**K Fashion, Let’s Dance!
Bunker: Big City Beats
Life! Pub: Coyote Ugly Party
Megalos: Megalos Party 

DuMiniCă, 20 FeBruarie
Club D’arc: Hits Party
art Club 700: Ambient Party

Luni, 21 FeBruarie
Megalos: Live Acoustic Music

Primăria Timişoara: vineri 17 februarie, ora 17, expoziţia fotogra-
fică „Timişoara Mea”. 

infocentrul Turistic Timişoara: expoziţie cu steaguri istorice din 
Banat. Expoziţia poate fi vizitată în perioada 15 februarie – 5 martie.

Librăria Cărtureşti Mercy: expoziţie de Bijuterie - Daciana Cuc. 
Expoziţia poate fi văzută în toată perioada 2 – 23 februarie 2011.

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. 

Filarmonica Banatul: joi 17 februarie, ora 
19, sala Capitol, recital de pian, realizat în co-
laborare cu Ambasada Japoniei din România, 
maestrul Fujiko Hemming. 

Teatrul Studenţesc Thespis: vineri 18 
februarie, Casa Studenţilor, sala 2020, specta-
colul Romeo şi Julieta.  

Filarmonica Banatul: vineri 18 februarie, ora 
19, sala Capitol, concert simfonic: dirijor Ghe-
orghe Costin, solist Filip Papa. Concertul 
pentru violoncel şi orchestră în si minor, 
op. 104 şi Simfonia nr.9 în mi minor „Din 
lumea nouă”. 

Teatrul naţional Timişoara: joi, 17 februa-
rie, ora 19.00, Studio 5,  Iaacovi şi Leidental 
de Hanoch Levin, un spectacol de Mihaela 
Lichiardopol.

Teatrul Studenţesc Thespis: sâmbătă 19 fe-
bruarie, Casa Studenţilor, sala 202, spectacolul 
Farmacia. 

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”: 
sâmbătă 19 februarie 2011, ora 19, Cum vă 
place , după William Shakespear. 

Teatrul naţional Timişoara: sâmbătă, 19 fe-
bruarie, ora 19.00, Sala Mare, Cenuşăreasa de 

Charles Perrault, un spectacol de Mirela Puia.

Teatrul naţional Timişoara: duminică, 20 fe-
bruarie, ora 19.00, Sala 2,  Romeo şi Julieta, un 
spectacol de William Shakespear, un spectacol 
de Rahim Burhan. 

Teatrului German de Stat Timişoara: 
duminică 20 februarie, ora 19, în sala Teatrului 
German de Stat, “Între prieteni “, de Dana 
Bordeanu.

Scârţ loc lejer: duminică 20 februarie, ora 
19.30, Diabolus Ex Machina, conţine fragmen-
te din Pescăruşul de A.P.Cehov şi poezia lui 
Nae Smirnoff, Albatrosul. 

Teatrului German de Stat Timişoara: 
duminică 20 februarie, ora 11, în sala Teatrului 
German de Stat, “Frumoasa şi Bestia”, de 
Simona Vintilă.

Teatrul naţional Timişoara: marţi, 22 fe-
bruarie, ora 19.00, Sala 2,  Romeo şi Julieta, un 
spectacol de William Shakespear, un spectacol 
de Rahim Burhan. 

Opera naţională română Timişoara: luni, 
21 februarie, ora 19, sala Mare, Paiaţe, Operă 
comică într-un act, muzica: Giacomo Puccini. 
libretul: Giovacchino Forzano. 

horoscop
BerBec
Eşti plin de avânt şi dacă ţi-ai canaliza această poftă de muncă spre o activitate 
importantă, rezultatele te vor satisface pe deplin. Merită eforturile, poate fi un 
proiect solicitant, prin care îţi vei demonstra valoarea şi calităţile, o acţiune ce 
te poate propulsa mai sus în carieră. Nu laşi orele să treacă în zadar, ci te con-
centrezi serios la treabă, că, la finalul zilei, să poti spune că a fost o zi rodnică de 
care eşti foarte mândru.

taur
Atmosfera se tensionează în grupul tău de prieteni încât conflictul este gata-gata 
să răbufnească şi să dea peste cap o relaţie care mergea bine înainte. Se apelează 
la vorbe dure, la replici tăioase, dorinţă de răzbunare a unora se transformă în 
răutate, de aceea există riscul ca cinevă să iasă foarte şifonat din disputele aprin-
se ale acestei zile. Fii atent la tonul pe care îl foloseşti în comunicare, pentru că ai 
putea scăpa o vorbă atât de dură, încât nu se va putea repară nimic după aceea.

gemeni
Întâlneşti la momentul potrivit persoana potrivită care îţi poate oferi sfatul 
salvator de a ieşi dintr-un impas. Îl vei privi cu multă recunoştinţă, cu simpatie 
şi prietenie, fără a aştepta nimic în schimb. În astfel de momente poti descoperi 
cine ţine la tine cu adevărat, pentru că vor sări în ajutorul tău numai prietenii 
adevăraţi. Urmează-i sfatul şi ţine minte ce rol a jucat în viaţa ta, pentru că va veni 
ziua când vei putea face şi tu ceva similar pentru el.

rac
Contactul cu autorităţile este foarte dificil, pentru că peste tot dai de oameni 
nervoşi, de o birocraţie strigătoare la cer şi de limite enervante. Ai impresia că nu 
poţi face nimic constructiv, pentru că mereu apare cineva care îţi pune pumnul 
în gură şi îţi taie tot elanul. Nu ai voie nici să acţionezi, nici să vorbeşti, poate nici 
să gândesti, pentru că eşti doar o rotiţă dintr-un angrenaj condus de o persoană 
despotică ce nu ştie decât să dea ordine. Mai bine taci şi i te supui. 

leu
Deşi nu eşti tu genul de om care se intimidează în faţa unor persoane suspuse, 
de data aceasta eşti mult mai timid, parcă eclipsat de cineva care ştie să se pună 
mai bine în valoare. În loc să te retragi în carapacea ta şi să suferi că altul ţi-o 
ia înainte, mai bine ţi-ai tine sub control manifestările emoţionale şi ai lăsa să 
se vadă adevărata ta forţă de convingere. Ai cu ce te lăuda, totul e să depăşeşti 
acest moment sensibil din punct de vedere psihic.

fecioară
Eşti foarte interesat de varietatea lumii în care trăieşti şi simţi nevoia să intri în 
contact cu cât mai multă lume, convins că doar aşa vei putea întelege cât de ciudaţi 
sunt oamenii. Vei întâmpina şi probleme de comunicare, şi diferenţe de cultură sau 
de mentalitate, dar din toate ai ceva de învăţat. Dacă accepţi cu seninatate diferen-
ţele dintre oameni, te vei putea integra mai bine în cele mai pestriţe medii.

baLanţă
Reuşeşti să rămâi detaşat de toată agitaţia din jurul tău şi să nu te laşi atras în 
dispute inutile. Ce rost să te implici în conflicte care oricum se vor risipi, deoarece 
eşti de parere că orice conflict are rezolvare pe cale amiabilă. Nu apelezi nici lă 
agresivitate, nici lă ton ridicat, ci vrei şă demonstrezi prin exemplu personal că 
problemă îvită nu merită atată patima. Dacă şi ceilalţi ţi-ar urma exemplul şi ar 
renunţa la tensiune, rezolvarea ar apărea mult mai repede.

scorpion
Eşti foarte suspicios şi nu te laşi convins de argumentele pe care ţi le prezintă un 
amic, pentru că altadată ai crezut în ele şi te-ai fript. Poate atitudineă aceasta 
rigidă e potrivită dacă într-adevar această persoană ţi-a creat unele probleme în 
trecut, dar dacă pare o persoană sincera, mai bine i-ai da o şansă să îşi exprime 
punctul de vedere. Nu va avea niciun chef de vorbă dacă te va vedea închis în cara-
pacea ta, pentru că se citeşte pe chipul tău atitudineă ostilă şi refuzul de a coopera.

săgetător
Colaborezi bine cu un coleg de sex opus, pentru că vă leagă idei comune şi prefe-
rinţe similare, şi, atât timp cât gândiţi şi simţiţi la fel faţă de o anumită problemă, 
roadele cooperării voastre vor fi excelente. Vă completaţi reciproc şi fiecare îşi 
asumă rolul: tu eşti mai emoţional şi mai sensibil în timp ce el e mai lucid şi mai 
rational, dar ceeă ce îese din unirea forţelor voastre vă avantajează pe amândoi.

capricorn
Ai sperat să poţi duce la capat un proiect care s-a construit lent, în timp îndelun-
gat, dar ajungi într-un moment critic ce pune sub semnul întrebării continuarea 
acestuia. E un obstacol greu de trecut, pentru că nu poţi ieşi din acest impas decât 
printr-un abandon. Îti dai seama, prea tarziu totuşi, că ai greşit undeva dar nu se 
mai poate face nimic ca să recuperezi handicapul, ci trebuie să-ţi recunoşti vina şi 
să înveti ceva din acest eşec, pentru a nu repeta eroarea şi altadată.

vărsător
Vin veşti bune de la cei dragi, despre o viitoare reuniune de familie, despre copii 
sau căsătorii ce vor avea loc în curând, iar aceste surprize plăcute animă atmosferă 
de acasă. Tot ce propui celor dragi este primit cu bucurie, cu braţele deschise, şi 
îi vei vedea pe toţi foarte implicaţi în acţiunile pe care le porneşti acum. Cineva 
trebuie să fie initiatorul acestor planuri, iar persoană cea mai potrivită de a deveni 
lider de grup eşti tu. Asumă-ţi acest rol şi trage-i şi pe ceilalţi după tine.

peşti
Atragi atenţia asupra ta printr-o reuşită, iar laudele nu întarzie să apară. Este 
numai meritul tău că ai ajuns la acest apogeu, ai muncit mult, ai acumulat experi-
enţă. Demult nu ai mai avut parte de o perioadăi atât de bună, deci pregăteste-te 
să intri în lumină reflectoarelor şi să atragi spre tine şi admiratie, şi simpatie, dar şi 
invidie pentru că acolo unde e loc de succes, e loc şi de bârfă.

reţeta săptămânii
inGReDienTe:
- 2 kg  crap, 
- 250 g ciuperci,
- o ceaşcă de ulei,
- o ceapă,
- o felie de pâine,
- o căpăţână de usturoi,
- o ţelină (rădăcină),
- verdeaţă (pătrunjel, 
ţelină),
- sare, 
- piper.

moD De PRePaRaRe:
Peştele se curăţă de solzi, 
se eviscerează, se spală 
şi se presară sare şi piper 
atât pe dinăuntru cât şi 
pe dinafară şi se lasă „în aş-
teptare” până se prepară 
umplutura. Ciupercile şi 
ceapa tocate, ţelina dată 
prin răzătoare se pun 
într-o tigaie cu o cană de 
ulei şi se lasă să se soteze. 

Se scoate apoi într-un 
castron, se lasă la răcit şi se 
adaugă pătrunjelul tocat, 
felia de pâine stoarsă şi 
fărâmiţată, sare şi piper. Se 
omogenizează totul şi se 
bagă în „burta” peştelui. Se 
coase deschiderea sau se 
prinde cu scobitori. Peşte-
le se pune într-o tavă cu o 
cană de apă caldă, frunze 
de ţelină şi boabe de piper 

alături şi se lasă la cuptor 
pentru 30 de minute la foc 
moderat. Se scoate apoi 
tava, se întoarce peştele 
pe cealaltă parte, se adau-
gă vinul şi se continuă coa-
cerea pentru încă 30 de 
minute. Se taie felii groase 
şi se aduce la masă cu 
garnitură de cartofi piure, 
felii de lămâie şi eventual, 
mujdei de usturoi.

Crap umplut

Reţeta săptămânii vă este oferită de

ioan GoGoşanu
ioan.gogosanu@opiniatimisoarei

Aşa cum unii declară 
că încă mai speră la titlul, 
deşi se află la distanţă con-
siderabilă de fruntea ierar-
hiei, făcând însă acest lu-
cru doar pentru a-şi ţine în 
priză suporterii, de ce nu 
ar face acest lucru şi Poli 
Timişoara, care oricum are 
mai multe atu-uri decât 
multe dintre contracandi-
datele de pe hârtie. Lotul 
de jucători pare pregătit 
să dea marea lovitură. Ob-
ţinerea medaliilor de cam-
pioni nu va fi o premieră 
pentru toţi componenţii 
grupării bănăţene. Dan 
Alexa, Ovidiu Burcă, Iulian 
Tameş, Ianis Zicu şi proas-
păta achiziţie, Sorin Ghio-
nea, sunt cei care au deja 
în palmares titlul în Liga 
întâi.

Dan alexa
Căpitanul “alb-violeţi-

lor” va împlini în acest an 
32 ani, vârstă numai bună 
pentru a ridica deasupra 
capului un nou trofeu. 
Trebuie să fie unul dintre 
motoarele echipei, având 
de partea sa experienţa 
meciurilor din întrecerea 
internă, a celor din Liga 
Campionilor, Cupa UEFA 
şi, mai nou, a golurilor 
pentru “tricolori”. De al-
tfel, ţinând cont de haraba-
bura de la Naţională, care 
nu mai bate pe nimeni, e 
de aşteptat ca Alexa să in-
tre tot mai des în vederile 
lui Răzvan Lucescu.

Sorin Ghionea
Se numără printre ghi-

nioniştii care au plecat de 
la Steaua şi s-au reîntors 

acasă mult mai rapid decât 
şi-ar fi dorit. Chiar dacă nu 
a prins decât finalul pregă-
tirii de iarnă cu Poli, Uhrin 
îşi leagă mari speranţe de 
evoluţiile lui. E jucătorul 
cu cea mai bogată experi-
enţă internaţională din lot 
şi împreună cu Cisovsky 

ar putea alcătui cel mai 
redutabil cuplu de fundaşi 
centrali din campionat. De 
altfel, pentru cele două 
posturi concurenţa este 
mare. Printre candidaţi 
se numără şi Ovidiu Bur-
că, care, chiar dacă nu se 
va număra printre primii 
„11”, va fi oricând o solu-
ţie viabilă.

iulia tamaş
Nu a rupt gura târgului 

de la transferul din vară, 
aşteptându-se mult mai 
mult de la un fotbalist de 
profilul său. În campionat 
nu a reuşit să marcheze, 
iar pe finalul turului chiar 
ieşise din echipa de bază. 
Totuşi, în meciurile din 
pregătiri Duşan Uhrin i-a 
acordat multă încredere, 
lăsând impresia că fostul 
piteştean va avea asigurat 
un post de titular.

ianis Zicu
A devenit în scurt timp 

vedeta echipei, fiind con-
siderat la unison jucătorul 
cheie care poate rezolva 
de unul singur soarta unui 
meci. De la Ioan Timofte 
încoace Poli nu a mai avut 
la dispoziţie un astfel de 
jucător. Din păcate, şi el a 
fost victima fraţilor Becali, 
care l-au dus în Italia când 
încă nu era copt pentru un 
pas atât de mare în carie-
ră, însă, venirea la Poli i-a 
relansat cariera.

marian cisovsky 
Anul 2004 a fost cel mai 

productiv pentru actualii 
componenţi ai Politehnicii. 
Pe lângă cvartetul ex-dina-
movist Alexa-Burcă-Tameş-
Zicu, şi Lukas Magera şi-a 
trecut în cont un titlul de 
campion, cu cehii de la Ba-
nik Ostrava. Cel mai laure-
at “alb-violet” este însă slo-
vacul Marian Cisovsky, care 
a câştigat două campionate 
cu Inter Bratislava şi unul 
cu Artmedia Petrzalka. Toţi 
aceşti jucători au ajuns 
acum la deplina maturita-
te. Ţinând cont că la Galaţi, 
în ciuda poziţiei fruntaşe 
din clasament, nu întâlnim 
valori deosebite, că Dina-
mo a scăpat de jucătorii 
consacraţi şi şi-a întinerit 
lotul, că la Steaua cota ju-
cătorilor este ridicată doar 
de presa dâmboviţeană şi 
că CFR Cluj a rămas fără ju-
mătate din piesele de bază, 
se poate spune că Poli are 
în momentul de faţă cea 
mai experimentată echipă 
de bază. Rămâne ca elevii 
lui Duşan Uhrin Jr. să con-
firme acest lucru în cele 16 
etape câte au mai rămas 
până la finalul stagiunii.

Coloana vertebrală 
a Politehnicii 
n Şase jucători din actualul lot au câştigat cel puţin un titlu în carieră

PUBLICITATE

Ianis Zicu a devenit 
în scurt timp 
vedeta echipei, 
fiind considerat la 
unison jucătorul 
cheie care poate 
rezolva de unul 
singura soarta 
unui meci

ianis Zicu Sorin Ghionea iulian tameş Dan alexa

juCăToRi CaRe au CâşTiGaT TiTlul

Dan Alexa 2003-2004 Dinamo 

Ovidiu Burcă 2003-2004 Dinamo 

Sorin Ghionea 2004-2005 Steaua 

 2005-2006 Steaua

Iulian Tameş 2001-2002 Dinamo

 2003-2004 Dinamo

Ianis Zicu 2001-2002 Dinamo

 2003-2004 Dinamo

Jucător ediţie   echipă 
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D’ale cetăţii

Zilele trecute am stat la 
taclale cu câţiva studenţi 
la jurnalism despre toate 
şi despre nimic… Mulţi vor 
televiziune, unii presă de 
tabloid, câţiva radio… De 
fiecare dată când întâlnesc 
prin săli de curs tineri care-şi 
doresc să intre în lumea 
media, mă întreb şi îi întreb 
ce-i mână în luptă. Pe cei mai 
mulţi celebritatea… Din 10 
domniţe-studente-cursante, 
cel puţin 8 vor să fie Miha-
ela Rădulescu sau Andreea 
Marin… Încerc mereu să-i 
sfătuiesc să încerce altceva, 
reuşita în media, oriunde în 
lume, e o pură loterie. Nimic 
altceva…
Din una în alta mi-am 
amintit de o poveste pe care 
am auzit-o cândva de la un 
jurnalist român angajat la 
“The Sun”. El mi-a povestit că 
atunci când tabloidele mari 
au perioade moarte, fără su-
biecte , se întorc la eternele 
subiecte vandabile de zeci de 
ani… De exemplu…
Cel mai mare scriitor ameri-
can din toate timpurile, plin 
de enigme, cu o viaţă aven-
turoasă şi sfârşit pe masură, 
este mereu readus în paginile 
tabloidelor în perioade de 
criză… Predispoziţia lui 
pentru accidente face deliciul 
americanilor. În 1930 a su-
ferit un accident de maşină, 
când şi-a fracturat grav bra-
ţul drept. La începutul anului 
1954, a suferit un accident 
de avion în Africa, împreună 
cu soţia sa, din care, însă, au 
scăpat nevătămaţi. Cu toate 
astea, ziarele le-au anunţat 
moartea. Încercând să ia un 
alt avion, acesta a explodat, 
de data asta fiind răniţi ceva 
mai serios, dar nu grav. 
Interesant e altceva… De 
fiecare data când se vorbeşte 
despre aceste scandaluri, 
presa de tabloid aminteşte că 
e vorba de autorul celebrelor 
“Batrânul şi marea”, “Pentru 
cine bat clopotele” sau “Adio 
arme”… Miraţi şi intrigaţi de 
viaţa-i tumultoasă din 100 de 
cititori de tabloide s-or găsi 2 
care să-i citescă şi cărţile lui 
Hemingway…
Le-am povestit despre He-
mingway… Dar înainte de a 
le povesti despre unul din su-
biectele preferate ale presei 
de tabloid din America, i-am 
rugat pe cei aflaţi în sală să 
scrie pe o hârtie tot ce ştiu ei 
despre Hemingway…
Din vreo 70 de cursanţi, 
dornici să descopere lumea 
televiziunii, vreo 20(!!!) 
habar n-aveau cine e 
Hemingway !!!! Am plecat 
cu un gust amar… Dacă din 
cei 20 de analfabeţi din sala 
mea de curs, care n-au auzit 
de Hemingway, 2 vor ajunge 
să lucreze în presă, lupta e 
pierdută!

Luptă pierdută

Dan  
Negru

oPinie

16 

Duminică
20 februarie

Cerul va fi parţial 
înnorat. Şansele de 
ploaie sunt reduse 
considerabil.
Minima:  -3˚
Maxima:  2˚

Miercuri
23 februarie

Dimineaţa vreme 
închisă. După amiază 
înnorat, moderat 
averse de ninsoare.
Minima: -6˚
Maxima: 5˚

marţi
22 februarie

Cerul va fi parţial 
înnorat. Şansele de 
ploaie sunt reduse 
considerabil.
Minima:  -2˚
Maxima:   5˚

Luni
21 februarie

Cerul va fi mai
mult înnorat pe 
întreaga perioadă 
a zilei.
Minima:  -3˚
Maxima:  7˚

Sâmbătă
19 februarie

Cerul va fi parţial 
înnorat, existând 
posibile averse de 
ploaie. 
Minima:  -3˚
Maxima:  4˚

Vineri
18 februarie

Cer înnorat, burniţă, 
se aşteaptă averse 
de ploaie şi 
ninsoare.
Minima:  1˚
Maxima: 9˚

Joi
17 februarie

Cerul va fi mai mult 
noros. Posibile 
averse de lapoviţă şi 
ninsoare.
Minima:  0˚
Maxima: 4˚
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Procurorul 
Braşoveanu, 
premiat de 
un post TV

Deşi nu se poate lăuda 
că a făcut averi şi bani de 
când conduce destinele 
profesionale ale Parchetu-
lui de pe lângă Tribunalul 
Timiş, fapt confirmat şi de 
propria declaraţie aflată pe 
site-ul CSM, prim-procuro-
rul Ioan Braşoveanu pare 
atins, din când în când, de 
efectele legii compensaţiei. 
Aflat în graţiile zeiţei Ty-
che, divinitatea norocului 
în mitologia greacă, Ioan 
Braşoveanu a avut plăcuta 
surpriză să fie desemnat, 
nu cu mult timp în urmă, 
fericitul câştigător al unui 
minunat televizor color. 
Distincţia video a venit din 
partea unui canal de tele-
viziune central, care şi-a 
trimis reprezentanţii din 
teritoriu la uşa temutului 
justiţiar pentru a organi-
za un flagrant şi a depista 
dacă, nu cumva, acesta 
urmăreşte în mod curent 
emisiunile postului în ca-
uză. Coincidenţă sau nu, 
procurorul a fost surprins 
chiar în momentul în care 
viziona cu interes profesio-
nal ştirile difuzate pe frec-
venţa SBS Broadcasting Me-
dia, astfel că nu a mai avut 
încotro şi a acceptat ime-
diat premiul cuvenit celui 
mai vigilent telespectator 
din Timişoara...

Brigitte Sfăt şcolită în 
modeling de directoarea 
de la Cantina Săracilor
pentru oricine gândeşte 
într-o logică evidentă, 
între rodica Cojan, 
directorul Cantinei de 
ajutor social timişoara, 
şi Brigitte sfăt, actuala 
iubită a lui ilie năstase, 
nu poate să existe vreo 
legătură nici în ruptul 
capului! Ce corelaţie să 
faci între conducătorul 

unei instituţii de protecţie 
alimentară pentru săracii 
oraşului şi o divă care, 
recent, împreună cu iubi-
tul sexagenar, a servit un 
prânz de lux în compania 
celebrului actor morgen 
Freeman? niciuna! numai 
că, şi în acest caz, viaţa 
bate filmul documen-
tar, iar Brigitte poate 
recunoaşte oricând că 
ascensiunea sa în lumea 
modei a început, prin anii 
1995 – 1996, la agenţia de 
manechine şi fotomodele 
“tina Charme”. iar prima 
şcoală de pregătire pen-
tru show-uri pe catwalk 
din timişoara a aparţinut, 
aţi ghicit!, fostei antrenoa-
re de fitness şi aerobic 
rodica Bara, actuala rodi-
ca Cojan. Foştii admiratori 
ai Brigittei szeifert, cum 

se numea tânăra înainte 
de primul măritiş, îşi 
amintesc cu nostalgie că 
aceasta era considerată 
un produs de lux al “tinei 
Charme”, iar patroana 
şcolii avea atâta încredere 
în măiestria acrobatică a 
fetei încât îi cerea să o su-
plinească la “catedră” ori 
de câte ori treburile 
de partid (pnl) 
nu-i permiteau să 
ajungă în sala de 
antrenamente din 
clădirea modex, locul 
unde o parte dintre gra-
ţiile oraşului îşi modelau 
formele diafane cu gândul 
la pretenţiile viitorilor 
iubiţi celebri.

Primarul din comuna 
Dudeştii Noi, Alin Nica, 
devenit celebru în toată 
ţara după ce a devenit 
cel mai tânăr edil ales 
şi mai apoi după ce a 
participat la concursul 
Eurovision. Va apărea 
pe ecrane şi la radio, din 
nou, în postura de cântă-
reţ. Nica a filmat pentru 
un nou videoclip, pentru 
o piesă de suflet intitu-
lată „De când ai plecat“. 
Principalul colaborator 
al primarului pentru 
această producţie a fost 
George Hora, care este şi 
compozitorul melodiei. 

„De când ai plecat“ nu 
este o piesă nouă, dar a 
fost reorchestrată faţă 
de varianta din 2008, 
când a şi câştigat com-
petiţia muzicală „Battle 
of songs“. Pentru aceas-
tă melodie, care va fi 
promovată în perioada 
următoare la radio şi la 

tv, clipul a fost filmat în 
decembrie, în Timişoara, 
şi face deja trafic intens 
pe canalul youtube.

Primarul Alin Nica se 
promovează prin muzică

Ovidiu Drăgănescu 
se întoarce în politică 

Fostul prefect de Ti-
miş, Ovidiu Drăgănescu 
se va întoarce în partidul 
de unde a plecat, adică în 
PNL şi va candida la şefia 
Consiliului Judeţean Ti-
mis. Aceste cuvinte sunt 
pe buzele tot mai multor  
liberali din Timiş, unii îl 
aşteaptă cu nerăbdare 
în partid, alţii se tem de 
venirea lui în PNL Timiş. 
Actual inspector guver-
namental, Ovidiu Drăgă-
nescu şi-a menţinut, de-a 

lungul timpului, priete-
niile cu Crin Antonescu, 
preşedintele PNL, dar şi 
cu alţi lideri ai PNL de la 
Bucureşti. Drăgănescu ar 
putea rămâne, în curând, 
fără locul său de muncă, 
după ce Guvernul a decis 
să desfiinţeze funcţiile de 
inspector guvernamen-
tal.

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...

alin Nica, primarul cântăreţ 
a lansat un nou videoclip

ovidiu Drăgănescu

ion Braşoveanu


