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Carmen, operă în patru acte 
Muzica: Georges Bizet. 
Duminică, 27 februarie, ora 19, sala Mare
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interviu
„Câteodată e prea 
multă democraţie 
în pDl!”

Interviu cu Constantin 
Ostaficiuc, preşedinte al 
Consiliului Judeţean Timiş.  11

actualitate
un „pion” indică  
„reginele” din 
vârful piramidei

Unul dintre vameşii arestaţi 
face dezvăluiri într-o scrisoare 
trimisă din arest.  4

comunitate
patru decese 
din cauza 
etnobotanicelor
Magazinele de vise sunt  
în atenţia autorităţilor  
care vor să le interzică!  12

26
februarie

mirela VlăDuţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Tot mai multe voci ale ac-
tualilor sau foştilor angajaţi 
din Primăria Timişoara se 
ridică împotriva edilului-şef 
al oraşului. Cea mai contro-
versată direcţie a instituţiei, 
urbanismul, actualmente 
denumită Instituţia arhitec-
tului-şef, a stârnit cele mai 
multe scandaluri. 

Încă din 2006, când fos-
tul arhitect-şef al urbei, 
Radu Radoslav, a fost forţat 
să demisioneze, direcţia 
de urbanism s-a transfor-
mat într-o adevărată miză 
pentru primar, sau cel pu-
ţin aşa reiese din acţiunile 
sale. Aici au fost concedi-
aţi aproape toţi cei care au 
îndrăznit să ridice vocea, 

denunţând anumite proble-
me interne, iar scandalurile 
continuă şi acum. Ultimul 
ieşit la rampă este Daniel 
Urs, fost consilier juridic, 
care susţine că Gheorghe 
Ciuhandu şi Aura Junie, 
şefa direcţiei de dezvoltare, 
ar comite furturi din banul 
public.

Direcţia de Urbanism 
este inamicul numărul 1

Primarul nu a comentat 
niciuna dintre declaraţiile 
consilierului Daniel Urs, 
deşi unele dintre ele se re-
feră la fapte penale grave. 
Acest scandal nu este însă 
singular, astfel că primăria 
s-a trezit cu mai multe pro-
cese intentate de foşti sau 
actuali angajaţi.
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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  
eco & deco
paginile 7 - 10

Eco & Deco Penthouse-urile: vilele din vârful blocului
Apa cu măsură. Contoarele de branşament
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ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro
Dulapuri care se deschid printr-o simplă atingere, mese care ies din colţuri ca să economisească spaţiu, rafturi rotative şi suporturi încorpo-rate pentru veselă. Aşa arată ultimul trend de mobilă de bucătărie, concepută pentru a uşura cât mai mult orice activitate a unei bucătărese. În peste 100 de combinaţii de materiale şi culori, pentru absolut orice spaţiu, stil şi dimensiune a bucătariei, la comandă după preferinţele dumneavoastră de formă şi structură, mobila inteligentă este exact aşa cum vi-o închi-puiţi.

Dacă vreodată v-aţi imaginat bucătăria perfectă, trebuie să ştiţi că acum existăFurnizorul de fenorie, adi-că tot ce asigură mişcarea, pune la dispoziţie balamale şi sertare inteligente de la 30 cm, până la 120. Deschiderea este concepută într-aşa fel, încât să nu ocupe spaţiu. În sertare se pot depozita lu-cruri până în spate, fără ca cel care utlizează mobila să fie nevoit să caute în capă-tul sertarului fără să vadă. În interiorul acestora se pot pune suporturi pentru fieca-re obiect sau veselă, care să rămână fixate şi să nu ocu-pe mult spaţiu. Sistemul de deschidere poate fi normal, sau ultima inovaţie în mate-rie de mobilă, prin atingere. Acelaşi lucru este valabil şi la dulapuri. În momentul în care folosiţi chiuveta, să nu trebuiască să puneţi mâna 

udă sau murdară pe mânerul unui dulap, pentru a avea ac-ces la el, sau la spaţiul în care se află coşului de gunoi, îl pu-teţi deschide printr-o simplă atingere, chiar şi cu piciorul. O altă „extraopţiune” la dula-puri pot fi colţurile utile. Pen-tru că în general în colţurile încăperii se pierde mult spa-ţiu din cauza mobilei, produ-cătorii s-au gândit să utilize-ze acest spaţiu într-un mod practic. Puteţi alge varianta unui suport de veselă sau o mini debara. În colţul mobi-lei se deschide o uşiţă, în inte-riorul căreia se află mai mul-te rafuri, la care aveţi acces în totalitate prin rotirea lor. O altă variantă sunt mesele care ies din colţ, printr-o altă metodă inteligentă. La prima vedere par firave, însă pot susţine aproximativ 25 kg. ”Sunt multe elemente care nu sunt neaparat nece-sare. Facem mobilă şi fără ele, însă putem satisface şi cele mai pretenţioase gusturi. Până în momentul de faţă nu am avut pe cineva care să cumpere o mobilă inteligen-tă de bucătărie completă, cu absolut toate facilităţile pe care le punem de dispoziţia clienţilor noştri”, spune Cor-nel Doboromit, manager Ba-uformat. 
O altă facilitate de care vă puteţi bucura sunt elec-trocasnicele încorporate. Un prăjotor de pâine într-un ser-tar, care vă dă şi posibilitatea să curăţaţi firmiturile, o hotă silenţioasă de 1200 mc pe oră, pe care o puteţi accesa tot prin atingere. Aparatura electrocasnică nu trebuie ne-apărat cumpărată de la firma care furnizează mobila.

Mobila poate fi în peste 90 de culori şi sute de combina-ţii, atât la partea exterioară, cât şi pentru latura de lucru. Furnizorii vă pun la dispo-ziţie 8 grupe de preţuri, în funcţie de materialul pe care îl alegeţi. ”Faptul că un ma-terial este mai ieftin ca altul, nu înseamnă este mai puţin bun. Toţi clienţii noştri au garanţie de 5 ani, la orice tip de material. În plus, oferim consultanţă gratuită, unde arătăm celor interesaţi toate posibilităţile şi îi sfătuim cu cea mai convenabilă variantă pentru ei, le facem proiectare 3D” maispune Cornel Dobro-mit, manager la Bauformat. Costurile unei mobile standard, care cuprinde corp de frigider, de chiuvetă, de maşină de spălat şi de hotă sunt de aproximativ 1000 de euro.

O bucătărie inteligentă Dulapuri care se deschid prin atingere și multe alte facilităţi. 

Așa arată ultimul trend în materie de mobilă de bucătărie.

PUBLICITATE

Dacă un material este mai ieftin, nu înseam-nă este mai puţin bun. Toţi clienţii au garanţie 5 ani. În plus, oferim consultanţă gratuită şi le facem proiectare 3D etc.
 Cornel Dobromitmanager la Bauformat

Mobila inteligentă, 
ultimul trend în  
materie de amenajări 
în bucătărie. pag 7

Penthouse-urile:  
vilele cocoţate  
în vârful  
blocului pag 8-9

Apă cu  
măsură.  
Contoarele de 
branşament pag 10

„Ghimpii“ 
din coasta 
primarului

Coriolan  
Gârboni

Ţiganul Pălică  
Covaciu ştia să scrie. 

Rromul Kovaci  
nu ştie carte! 13
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n Gheorghe Ciuhandu este 
acuzat de unii angajaţi că a 
făcut din instituţie propria moşie

Primarul Gheorghe Ciuhandu „le dă cu flit“ celor care îi stau în drum
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Mă întreb şi eu, ca tot omul… 
Aveam, prin anii ’90 o ase-
menea rubrică într-un ziar 
timişorean. Nu era rubrică 
„de autor”. Mai toţi jurnaliştii 
cu dileme (desigur, angajaţi 
la publicaţia în cauză) aveau 
acces la spaţiul tipografic. Şi 
ne întrebam, fără fason, fără 
speculaţii filozofice, cum s-ar 
putea rezolva treburile urbei. 
La vremea aceea, învăţasem 
că mai importante decât 
răspunsurile (pe care guvernul 
anterior anului 1989 le dădea 
prea uşor, dar şi prea formal) 
sunt întrebările care să ne 
ajute să înţelegem în ce lume 
trăim, cu ce probleme ne 
confruntăm, dacă ele sunt pro-
bleme adevărate sau închipuite 
şi tot aşa. Acum mă întreb (ca 
tot omul…) ce vor putea să 
ne spună reprezentanţii Gu-
vernului în teritoriu, mai mult 
decât ne spune deja Guvernul 
însuşi, pe toate canalele media 
posibile? „Vorbiţi cu oamenii” 
– şi-a îndemnat recent, primul 
ministru, prefecţii. N-am nici 
un dubiu că prefecţii vor urma 
cerinţa. Dar… Şi-aşa instituţiile 
publice – primărie, prefectură, 
consiliu judeţean – ne spun, 
în fiecare săptămână, în 
conferinţe de presă ce au de 
spus. Ba Primăria şi Consiliul 
Judeţean (Timiş, căci doar aici 
ne interesează acum), având 
şi buget, şi responsabilităţi 
sporite, au şi publicaţii pe care 
ni le oferă gratuit, spre infor-
mare. Site-urile oficiale gem de 
informaţii. Legea transparenţei 
i-a pus deja în vitrină pe toţi 
deţinătorii de informaţii de in-
teres public. Într-o lume… logo-
centrică, vorbesc mulţi, mult, 
despre multe. Mai ascultă, 
oare, cineva? Din ce în ce mai 
puţin. Suntem prinşi în vârtejul 
vorbelor, al declaraţiilor, al 
talk-show-urilor, al videocon-
ferinţelor. „Vorbiţi cu oamenii” 
este un îndemn riscant. Pentru 
că românilor intraţi în cel de-al 
doilea deceniu al secolului XXI 
nu poţi doar să le vorbeşti, fără 
să-i asculţi. Iar dacă i-ai ascul-
tat, trebuie să le şi răspunzi. 
Iar dacă le-ai răspuns, trebuie 
să şi rezolvi problema ridicată, 
nu numai să te disculpi că nu 
poţi face mare lucru din cauza 
crizei mondiale, a tensiunilor 
din Orientul Mijlociu, a erup-
ţiei vulcanului islandez sau a 
frigului care vine din Siberia. 
În momentul acesta mă întreb 
ce poate spune un prefect când 
i s-ar spune că Timişul de ani 
buni n-a mai avut şomaj (iar 
acum îl trăieşte din plin), că 
multe companii internaţio-
nale şi-au redus drastic (dacă 
nu chiar sistat) prezenţa în 
judeţ, că desfiinţarea multor 
şcoli în toamna trecută a fost 
o greşeală, că spitalele ce ar 
urma să devină cămine de 
bătrâni nu neapărat ar avea 
locatari, că farmaciile nu şi-au 
primit banii de aproape un 
an de la Casa de Asigurări de 
Sănătate, că magazinele de la 
„Fâşia Gaza” se închid, unul 
după altul, din lipsă de clienţi – 
reorientaţi poate prea dur către 
magazinele de second hand? 
Nu se ştiu aceste probleme? 
Cum să nu. Doar că răspunsuri-
le sunt… Dar de ce să anticipez 
răspunsuri? Poate Guvernul, în 
teritoriu, să ne spună lucruri 
interesante. Mai ştii?

Vorba-i vorbă!

Mariana 
Cernicova

opinie

„Mişcarea de rezi  stenţă” din primărie 
loveşte în Gheorg he Ciuhandu

Un grup de actuali şi 
foşti angajaţi ai Primăriei 
Timişoara şi-au întors 
armele împotriva edilului-
şef, pe care îl acuză de abuz.

mirela Vl[Duţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Primul şi, probabil, cel 
mai virulent angajat, la vre-
mea respectivă, la adresa 
primăriei a fost arhitectul-
şef al oraşului, Radu Rados-
lav. Acesta a demisionat în 
urmă cu patru ani, după 
un scandal privind panota-
jul stradal în urma căruia 
Gheorghe Ciuhandu  a cerut 
public destituirea sa. S-a ve-
hiculat, însă, la vremea re-
spectivă că adevăratul motiv 
de supărare al primarului 
era faptul că Radoslav deve-
nise incomod. Arhitectul dă 
de înţeles acum că miza ar fi 
fost “monstrul de sticlă” din 
Piaţa Victoriei, pentru a că-
rei construire s-a opus. “Eu 
nu am vrut să semnez actele 
pentru acvariu, dar au venit 
alţi colegi care au semnat 
într-o zi tot ce era necesar. 
Un arhitect-şef trebuie să 
îndeplinească două condiţii 
esenţiale pentru a-şi înde-
plini funcţia. Unul este să 
aibă o strategie, dar această 
condiţie este discutabilă, în 
funcţie de viziunea fiecăru-
ia. Cea de-a doua condiţie 
este respectarea legii, iar 
aceasta este indiscutabilă. 
Dacă este împiedicat să res-
pecte aceste condiţii, ar fi 
mai bine să plece”, a decla-
rat Radoslav pentru Opinia 
Timişoarei. 

Profesionalismul  
este ignorat?!

Fostul arhitect-şef  al ur-
bei spune că nici acum, de 
la atâţia ani de la plecarea sa 
din primărie, proiectele sale 
nu sunt băgate în seamă. 
“Eu am dat studii aprecia-
te în străinătate, care acolo 
sunt bune, dar în primărie 
zac prin sertare. Eu nu mă 
duc să sărut mâna unora 
care mi-au făcut ce mi-au 
făcut ei, ca să îmi fie luată 
în seamă munca. Vă pot spu-
ne un singur lucru: nimeni 
nu te poate face să comiţi 
o ilegalitate, dacă tu nu do-
reşti, astfel că cei care con-

sideră că li s-ar impune aşa 
ceva, pot să plece oricând. 
Eu am plecat când nu mi-a 
mai convenit şi nu m-aş mai 
întoarce niciodată acolo”, a 
concluzionat arhitectul.

tot la capitolul “foşti”
Un alt arhitect-şef, o 

poveste similară. În 2006, 
Sorin Ciurariu a fost trans-
ferat de la Primăria Arad. 
În 2010 acesta a devenit 
ţinta primarului pentru un 

proces pierdut de Serviciul 
Juridic al administraţiei lo-
cale, Direcţia de Urbanism 
condusă de Ciurariu fiind 
acuzată de Ciuhandu că i-ar 
fi împiedicat pe jurişti să-şi 
facă treaba. Primarul a ieşit 
public şi l-a acuzat pe arhi-
tectul-şef de “duplicitate în 
executarea profesiei, absen-
ţe repetate de la serviciu 
şi pasivitate în elaborarea 
PUG-ului”. A fost sancţio-
nat disciplinar şi, la scurt 

timp, după acest incident 
a fost demis din funcţia de 
architect-şef şi transferat pe 
un post de simplu arhitect, 
iar Direcţia de Urbanism a 
devenit Instituţia arhitectu-
lui-şef. Ciurariu respingea 
acuzaţiile care îi erau aduse 
la vremea respectivă şi a ac-
ţionat în judecată conduce-
rea instituţiei, pe motiv că 
a fost demis ilegal. Acesta a 
câştigat procesul în primă 
instanţă, printr-o sentinţă 

executorie, ceea ce înseam-
nă că ar trebui reîncadrat ca 
şef al direcţiei de urbanism. 

reîncadrat  
pe un post fantomă

Reintegrarea pe postul 
deţinut anterior concedierii 
nu mai este însă posibilă. 
Sorin Ciurariu nu a dorit să 
comenteze această victorie 
în instanţă, lucru lesne de 
înţeles având în vedere fap-
tul că este încă angajat în 
cadrul instituţiei, motivând 
că îşi va face cunoscută pozi-
ţia de abia după ce sentinţa 
va deveni irevocabilă, adică 
după ce recursul formulat 
de primărie va fi soluţionat. 
În schimb, purtătorul de 
cuvânt al instituţiei, Flavius 
Boncea, a spus că reînca-
drarea acestuia este practic 
imposibilă. “Direcţia de ur-
banism s-a desfiinţat, pe ce 
funcţie să îl repunem?”, în-
treabă retoric Boncea.

Eu nu am vrut să 
semnez actele 
pentru acvariul din 
centru, dar au venit 
alţii care au semnat 
tot ce era necesar.

raDu raDOSlaV

radu radoslav
Fost arhitect-şef al Timişoarei
a demisionat în urmă cu cinci 

ani după un scandal privind pano-
tajul stradal. se pare că adevărata 
miză era construirea acvariului 
din piaţa operei.

sorin ciurariu
Fost architect-şef al Timişoarei
a fost demis anul trecut, după 

ce a fost găsit ţap ispăşitor pentru 
un process pierdut de serviciul 
condus de secretarul ioan Cojo-
cari.

Loredana Pălălău
Fostă angajată a Direcţiei de 

Urbanism
a fost sancţionată disciplinar 

odată cu Ciurariu şi le-a acuzat pe 
două şefe din primărie că îi poartă 
duşmănie.

Daniel urs
Fost consilier juridic al Primă-

riei
Îl acuză pe primarul gheorghe 

Ciuhandu de abuz în serviciu şi 
furt din banul public. a fost conce-
diat anul trecut.

Daniel Urs spune că în primărie se fură 
ca-n junglă şi că “rege” este primarul

Un alt fost angajat al in-
stituţiei s-a lansat într-o serie 
de atacuri grave la adresa 
conducerii administraţiei 
locale, îndreptate în princi-
pal împotriva primarului 
Gheorghe Ciuhandu şi a 
Aurei Junie, şefa direcţiei de 
dezvoltare. Daniel Urs a fost 
un angajat controversat al 
instituţiei, după ce a apărut 
în mai multe tabloide naţi-
onale cu poze nud, pe care 
le postase pe profilul său de 
Hi5. Acesta susţine că a fost 
concediat abuziv, nu pentru 
că ar fi dat dovadă de un 
comportament indecent, ci 
pentru că devenise incomod. 
“Domnul primar a săvârşit 
un abuz în funcţie, m-au dat 
afară pentru că nu am vrut 
să fur. În fiecare an se fură 
50-60 de milioane de euro în 
primărie. Noul arhitect şef e 
administrator la o firmă şi 
fost coleg de facultate cu fiul 
primarului. E un conflict de 
interese flagrant, se petrec 
abuzuri incredibile, pe care 
nu le sancţionează nimeni”, 
a declarat Urs. 

Deşi am încercat în mod 
repetat să luăm legătura cu 
Gheorghe Ciuhandu acesta 
nu a fost de găsit. Numeroa-
sele apeluri telefonice au 
rămas fără un răspuns, iar 

purtătorul de cuvânt al insti-
tuţiei, Flavius Boncea, ne-a 
transmis că primarul nu va 
dori să răspundă la acuzaţiile 

care i se aduc. Boncea a trans-
mis totuşi un punct de vede-
re al instituţiei, spunând că 
acuzaţiile lui Urs sunt simple 
fabulaţii. “Urs a fost sancţio-
nat disciplinat pentru pozele 
indecente, nu pentru ceea ce 
susţine el. Unui individ care 
s-a pozat în pielea goală şi şi-a 
făcut publice fotografiile pe 
internet, nu ne coborâm să îi 
răspundem”, a spus Boncea.

Este interesant totuşi că, 
după ce a fost concediat, 
pentru comportament inde-
cent, dacă dăm crezare de-
claraţiei purtătorului de cu-
vânt, Urs a fost considerat, 
probabil, un etalon de mora-
litate de Poliţia Comunitară, 
unde a fost transferat anul 
trecut. Între timp, acesta a 
fost concediat din poliţie şi 
este acum şomer.

Gheorghe Ciuhandu nu a dorit să comenteze acuzaţiile

Secretarul Ioan Cojocari este un angajat „exemplar“

Primăria Timişoara a fost zguduită de scandaluri, iscate de nemulţumirile unor angajaţi faţă de conducerea instituţiei

Juristul Primăriei, 
ioan CoJoCari, PiCă 
mereu în PiCioare

Chiar dacă, de-a lungul 
timpului, împotriva sa au 
fost îndreptate zeci de 
plângeri penale şi este, 
poate, cel mai controver-
sat personaj din primărie, 
secretarul instituţiei, Ioan 
Cojocari pică mereu în 
picioare. Sorin Ciurariu şi 
Loredana Pălălău au fost 
sancţionaţi disciplinar 
după ce juriştii, aflaţi în 
subordinea lui Cojocari au 
pierdut un proces, iar cei 
doi mai sus menţionaţi au 
fost găsiţi vinovaţi că nu ar 
fi predat la timp documen-
tele necesare direcţiei 
juridice. Nici juriştii şi nici 
şeful lor nu au fost traşi la 
răspundere în vreun fel 
pentru eşecul respectiv.

Dezastrul de la urbanism
Direcţia de urbanism, 

actualmente Instituţia ar-
hitectului-şef, pare că este 
terenul de luptă care repre-
zintă cea mai mare miză 
pentru primăriei. Aici au 
apărut cele mai multe scan-
daluri, iar arhitecţii şefi au 
fost găsiţi ţapi ispăşitori 
pentru acestea. Implicată 
într-o astfel de problemă 
a fost şi Loredana Pălălău, 
angajată a aceleiaşi direcţii, 
care a reclamat “duşmănia 
din primărie”. Aceasta le-a 
acuzat pe şefa Direcţiei de 
Dezvoltare, Aura Junie, şi pe 
cea a Serviciului de Resurse 
Umane, Rodica Aurelian, că 
i-ar purta duşmănie, după 
ce, alături de superiorul ei 
ierarhic de la vremea respec-
tivă, Sorin Ciurariu, a fost 
sancţionată disciplinar. În-
tre timp, Pălălău a renunţat 
să mai acţioneze în judecată 
instituţia şi a demisionat. 
“Eu am decis să renunţ şi nu 
mă mai interesează. Nu mai 
doream şi nu mai suportam 
să stau în mediul acela”, a 
declarat Pălălău. 

Există însă şi alţi angajaţi 
nemulţumiţi de situaţia din 
primărie, dar care se tem să 
vorbească, pe motiv că ar fi 
concediaţi. Mai mult, şi din-
tre cei deja concediaţi, care 
au acţionat în judecată insti-
tuţia, sunt foarte puţin cei 
care vor să îşi facă publice 
nemulţumirile. Un fost an-
gajat, tot al direcţiei de ur-

banism, concediat la finele 
anului trecut, a solicitat să 
nu îi facem publică identi-
tatea, susţinând că orice ar 
spune în primărie nu se va 
schimba nimic şi că nu ar 
face decât să atragă reper-
cursiuni asupra sa, semn că 
influenţa primarului merge 
mult dincolo de graniţele 
instituţiei.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Nu voi mai face 
niciun comentariu 
până ce procesele 
pe care le am pe 
rol nu vor fi soluţi-
onate irevocabil.

Sorin Ciurariu

Eu am decis să 
renunţ şi nu mă mai 
interesează. Nu mai 
doream şi nu mai 
suportam să stau în 
mediul acela.

lOreDaNa pălălău

Urs a fost sancţionat 
disciplinar pentru 
pozele indecente, nu 
pentru ceea ce sus-
ţine el. Unui individ 
care s-a pozat în pie-
lea goală şi şi-a făcut 
publice fotografiile pe 
internet, nu ne cobo-
râm să îi răspundem.

 Flavius Boncea
purtător de cuvânt al Primăriei
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Un arestat din „Lotul Mo-
raviţa” spune, într-o scrisoa-
re expediată din puşcărie, 
că beneficiari ai unor sume 
de bani colectate din contra-
banda cu ţigări ar fi vârfurile 
vămii şi poliţiei de frontieră. 
În opinia lui ar fi vorba de şe-
ful ANAF, Sorin Blejnar şi de 
şeful Poliţiei de Frontieră Ro-
mâne, chestorul Ioan Buda. 

Scrisoare din  
arestul poliţiei

Considerat drept un 
„pion” pe tabla de şah a co-
rupţiei de vămi, imaginată 
de liderul de sindicat Vasile 
Lincu, lucrătorul de la Mo-
raviţa scrie că există două 
„regine”, aflate în vârful 
piramidelor şpăgii din cele 
două importante instituţii 
care asigură paza frontierei 
externe a Unuiunii Europe-
ne, la graniţa cu Serbia. „Se 
vorbeşte că vor să ajungă 
la regină. Păi sunt două. La 

vamă este Blejnar, iar la Po-
liţia de Frontieră este Buda. 
Transporturile sumelor că-
tre Bucureşti se fac cu maşi-
nile personale ale oamenilor 
de legătură, pentru că nu 
mai mergea cu avionul. Au 
fost dintre noi care au vrut 
să facă autodenunţ şi nu au 
fost lăsaţi. Presiunea psihică 
asupra noastră este extraor-
dinară. Suntem şicanaţi în 
fiecare zi”, spune lucrătorul 
arestat preventiv pentru co-
rupţie şi aderare la un grup 
infracţional organizat. 

Poliţişti şi vameşi  
protejaţi de şefii lor

El îşi explică abia acum 
de ce unii din colegii săi de 
la vamă şi de la poliţia de 
frontieră au fost detaşaţi 
de la locurile lor de muncă 
în alte puncte de frontieră, 
cu aproximativ două luni 
înainte de acţiunea procu-
rorilor anticorupţie în vama 
Moraviţa. Alţii au rămas în 
acelaşi punct, dar au fost re-
partizaţi pe cele două ture, 

din cinci, în care nu au fost 
implantaţi ofiţeri sub aco-
perire. „De ce credeţi că nu 
a vrut agenta Dora Chira să 
mergă pe acea tură. Pentru 
că acolo era ofiţerul sub aco-
perire Cristian Vodă”, spune 
lucrătorul din arest. El ştia 
că agenta Chira se lăuda-
se în mai multe rânduri că 
are o relaţie privilegiată cu 
chestorul Ioan Buda. Şeful 
Poliţiei de Frontieră Româ-

ne a negat acest lucru, dar la 
ultima evaluare internă de 
la Moraviţa, privind îndepli-
nirea criteriilor de aderare 
la Schengen, agenta Chira 
s-a aflat mai tot timpul în 
preajma chestorului Buda. „ 
De aici putem trage conclu-
zia că Buda ştia de acţiune 
(DNA şi DGA) şi şi-a retras 
oamenii. De ce din toţi poli-
ţiştii de frontieră de la Arad 
au fost reţinuţi numai doi 

?”, se întreabă retoric fostul 
lucrător. De altfel, mai mulţi 
vameşi şi poliţişti de frontie-
ră care s-au aflat de-a lungul 
timpului în mijlocul unor 
scandaluri legate de contra-
banda cu ţigări de la graniţa 
cu Serbia, au scăpat basma 
curată în scandalul trafican-
ţilor de la Moraviţa, după 
ce nu s-au regăsit în cele 
trei ture în care s-au aflat 
investigatori sub acoperire. 

Redistribuirea oamenilor 
pe turele de lucru ar fi fost 
făcută chiar din dispoziţia 
chestorului Buda, în luna 
decembrie 2010.  

Supărat pe ofiţerul  
sub acoperire

Autorul scrisorii din arest 
spune că cei aflaţi acum 
după gratii ar fi fost provo-
caţi de investigatorii sub 
acoperire. „Am fost provo-
caţi, manipulaţi şi intimidaţi 
tot timpul de către ofiţerul 
sub acoperire Cristian Vodă, 
care spunea că „am în spate 
Casa Poporului”( cu referire 
la faptul că ofiţerul ar fi fost 
protejat de Robeta Anastase, 
preşedintele Camerei Depu-
taţilor) şi pot să mut pe cine 
vreau eu. Prin lege ofiţerul 
sub acoperire nu are voie să 
provoace, să participe sau 
să instige la săvârşirea unor 
infracţiuni”, mai spune lu-
crătorul aflat în arest, dar 
care nu neagă implicarea sa 
în dosarul contrabandei cu 
ţigări de la Moraviţa.

Un „pion” indică „reginele” Deconspirarea agenţilor 
infiltraţi la Vama Moraviţa, 
investigată de MAI

n Unul dintre vameşii arestaţi în “lotul Moraviţa” dezvăluie într-o scrisoare trimisă din arest 
că în vârful piramidelor şpăgii în contrabanda cu ţigări există două şi nu o singură regină

Se schimbă intrările în Timişoara RATT majorează tarifele
andreea hnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Reprezentanţii Primăriei 
şi cei ai Consiliului Judeţean 
au pus la punct principalele 
detalii pentru modernizarea 
Căii Girocului, care va fi lăr-
gită la patru benzi. Primăria 
se va ocupa de partea cuprin-
să între intersecţia cu strada 
Lidia şi până la ieşirea din 
oraş, iar CJT va reface dru-
mul până în comuna Giroc. 

„Am stat de vorbă cu re-
prezentanţii Primăriei Timi-
şoara să începem noi şi să 
vină şi ei apoi, alături de noi, 
pe drumul care face legătu-
ră între Timişoara şi Giroc. 
Vrem să lărgim acest drum 
la patru benzi. Cei din primă-
rie vor face şi ei acelaşi lucru 
de la strada Lidia, pentru că 

ieşirea din oraş să fie alta faţă 
de cea de acum”, a declarat 
Constantin Ostaficiuc, preşe-
dintele CJT. 

„Primăria va face porţiu-
nea care este în oraş, iar CJT 
cea de afară. Fiecare face do-
cumentaţia, proiectul şi stu-
diul de fezabilitate. Fiecare 
alocă finanţarea pe partea 
lui”, a declarat Lăcrămioara 
Condea, purtător de cuvânt 

Primăria Timişoara. Repre-
zentanţii muncipalităţii au 
promis de mai multă vreme 
că vor schimba intrările din 
oraş. În prezent, se lucrează 
la Calea Torontalului, iar în 
viitorul apropiat o să înceapă 
lucrările pe strada Cloşca, în 
zona Mehala, urmând să se 
continue înspre strada Ovi-
diu Balea până la ieşirea din 
oraş spre Săcălaz.

aliNa Degau
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Primavara vine cu scum-
piri la Regia de Transport 
Timişoara. O călătorie înre-
gistrată pe portofelul elec-
tronic ne va costa doi lei, 
şi nu 1,7 lei cum am plătit 
până acum, potrivit unui 
proiect de majorare a tari-
felor. Şi călătoria cu expre-
sul s-ar putea scumpi, tot 
pe portofelul electronic, 
ajungand la 2,5 lei, de la 
2,4 lei.

Aleşii locali vor să 
schimbe din nou preţurile 
pentru transportul în co-
mun, deşi au promis că pe 
portofelul electronic vom 
plăti mai puţin pentru o 
călătorie. Modificarea de 
preţ va fi făcută numai la 

biletele electronice, nu şi 
la abonamente.

majorările ar putea  
fi aprobate  
pentru luna aprilie

Odată cu scumpirea călă-
toriilor, scade  tariful social 

pentru persoanele benefici-
are de gratuităţi, de la 50 de 
lei, la 30 de lei.

Modificarea tarifelor la 
transportul urban a fost deja 
aprobată de conducerea Re-
giei Autonome de Transport 
Timişoara. Purtătorul de cu-
vânt al RATT, Cosmin Bradu, 
a declarat că modificările se 
fac în raport cu inflaţia şi că 
totul face parte din politica 
RATT, de a nu scumpi abo-
namentele pentru timişo-
reni, precizând că Timişoara 
are cel mai mic preţ al abo-
namentelor pentru mijloa-
cele de transport în comun, 
în raport cu oraşele mari din 
ţară. Scumpirile vor avea loc 
odată ce consilierii locali 
aprobă proiectul de hotărâ-
re, cel mai probabil în şedin-
ţa ordinară din luna martie.

gheOrghe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

În timp ce pe unele fo-
rumuri de discuţii se fac co-
mentarii belicoase la adresa 
agenţilor de poliţie care au co-
laborat cu Direcţia Generală 
Anticorupţie în operaţiunea 
de „detonare” a contrabandei 
cu ţigări de la Vama Moraviţa, 
propunându-se chiar o chetă 
bănească din partea rudelor 
celor arestaţi pentru pedep-
sirea „sifonarilor”, secretarul 
de stat în MAI, chestorul Ioan 
Dascălu, a venit la Timişoara 
pentru a aborda subiectul 
scurgerilor de informaţii de la 
DGA. „Monitorizăm aspectul 
scurgerilor de informaţii de la 
Direcţia Generală Anticorup-
ţie. Vameşii dispăruţi au aflat, 
probabil, în zilele anterioare 
descinderii din dimineaţa zilei 
de 8 februarie, detalii despre 
operaţiunile de la Moraviţa 
şi au preferat să se facă nevă-
zuţi decât să răspundă pentru 
faptele lor. Cu siguranţă, vor 
fi prinşi şi vor suporta conse-
cinţele. Acuma, deocamdată, 
ne ocupăm de aspectul scur-
gerii de informaţii de la DGA, 
însă trebuie să ne gândim că 
asemenea desfăşurări de forţe 
atrag atenţia”, a declarat Ioan 
Dascălu, la Timişoara.  

Vameşi şi poliţişti salvaţi 
la timp de cătuşele Dna

Unul dintre personajele 
cheie ale anchetei privind 
contrabanda cu ţigări din ves-
tul ţării este Milan Ştefan Gu-
bic, fost şef de tură la Vama 
Moraviţa, care a dispărut de 
la domiciliu cu două zile îna-
inte de descinderea forţelor 
de ordine în zona frontierei 
cu Serbia. Imediat a fost dat în 

urmărire generală sub acuza-
ţia de corupţie, motiv pentru 
care - vameşul care se pregă-
tea să închirieze un elicopter 
din Ungaria pentru a veni la 
serviciu - s-a predat. 

Arădeanu Milan Gubic a 
ajuns la Moraviţa după numi-
rea lui Sorin Blejnar, la condu-
cerea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. Tot în 
aceeaşi perioadă, la conduce-
rea Direcţiei Regionale Vama-
le Timişoara a fost numit un 
alt arădean, Aurel Mătiuţ, care 
nu a fost afectat de „tsunami”-
ul de la Moraviţa întrucât s-a 
internat în spital pentru a se 
„opera la inimă”. Alţi vameşi 
sau poliţişti de frontieră sal-
vaţi în ultimul moment din 
braţele DNA, graţie informa-
ţiilor scurse de la DGA, sunt 
comisarul Vasile Turda, ne-
potul solistului de muzică po-
pulară Gheorghe Turda, care, 

în decembrie, a fost mutat la 
Vama Cenad, agentul Dora 
Chira, care a fost trimisă în 
concediu chiar în perioada 
operaţiunii Moraviţa, ofiţerii 
Cristian Flore, fiul fostului şef 
al Poliţiei de Frontieră Timiş, 
comisarul Ştefan Flore, şi Cris-
tian Sturza, care s-au internat 
în spitale pentru diverse ope-
raţii, precum şi Claudia Ciur-
dar, fost comisionar vamal 
la Nădlac, şi Radu Popa, un 
apropiat al fostului ministru 
de Interne, Vasile Blaga. „De-
conspirarea noastră s-a pro-
dus şi ca urmare a retragerii 
premature din vamă. Probabil 
că ar fi trebuit să fim luaţi oda-
tă cu ceilaţi şi puşi în libertate 
ulterior! Asta este! Deocam-
dată sunt în concediu şi încă 
nu ştiu unde voi fi repartizat 
să-mi desfăşor activitatea. Nu 
cred că integritatea fizică a 
agenţilor sub acoperire este în 

pericol, ca urmare a dorinţei 
unora de a se răzbuna, pentru 
că informaţiile culese de noi 
se cunoşteau de ani de zile”, 
spune Oliver Nixici, poliţist de 
frontieră, unul dintre investi-
gatorii sub acoperire infiltraţi 
la Vama Moraviţa. Opinia sa 
este împărtăşită şi de liderul 
Sindicatului Poliţiştilor din 
Timiş, comisarul şef Doinel 
Malcoci, care acuză faptul că 
agenţii au fost expuşi public 
ca urmare a modului amato-
ristic în care au fost retraşi din 
obiectiv. „Cred că retragerea 
agenţilor a fost pripită şi le-a 
creat un real deficit de imagi-
ne printre colegi. Ar fi trebuit 
ca şi această ultimă parte a 
operaţiunii să fie pusă foarte 
bine la punct. Să vă dau un 
exemplu! Când eram la Poli-
ţia Deta, am arestat un lot de 
traficanţi de ţigări în mijlocul 
căruia aveam un informator 

infiltrat. Pentru a nu se prinde 
ceilalţi că era omul nostru, cu 
el ne-am comportat cel mai 
dur!”, ne-a declarat Doinel 
Malcoci. 

identitatea reală a agen-
tului infiltrat o cunoaşte 
doar procurorul

Oricât de eficientă s-ar do-
vedi folosirea investigatori-
lor sub acoperire infiltraţi în 
reţelele de crimă organizată, 
prim-procurorul Parchetu-
lui de pe lângă Tribunalul 
Timiş, Ioan Braşoveanu, este 
destul de reticent la autoriza-
rea unor astfel de operaţiuni. 
„Până acum nu am folosit ni-
ciodată agenţi sub acoperire, 
însă nici nu am avut vreo pro-
punere în acest sens. Nu ştiu 
ce a fost la Moraviţa, nu am 
participat la acest caz, însă nu 
cred că există proceduri stan-
dard de scoatere a agenţilor 

infiltraţi. Acest lucru diferă 
de la caz la caz”, ne-a declarat 
Ioan Braşoveanu. Reticenţa sa 
în abordarea unor asemenea 
metode de investigaţie o pune 
pe seama faptului că România 
a avut condamnări la CEDO 
în cazuri în care s-a dovedit că 
agenţii nu  au participat pasiv 
la culegerea de informaţii, ci 
au trecut la provocări. Ceea ce 
se reclamă şi în cazul Moravi-
ţa. „Agenţii infiltraţi la Vama 
Moraviţa s-au transformat din 
investigatori în instigatori. Au 
încălcat legea, întrucât nu ar 
fi trebuit să împartă mita. Mo-
dul în care au procedat acolo, 
dar şi minusurile flagrantelor 
vor înclina balanţa în favoarea 
noastră”, este convins avoca-
tul Cosmin Bolosin, apărăto-
rul a trei poliţişti de frontieră 
arestaţi de la Vama Naidăş, 
printre care şi şeful punctului 
de trecere a frontierei, Va-
lentin Bărăgan. Conform art. 
224,2, din Codul de Procedură 
Penală, în ordonanţa procuro-
rului prin care se autorizează 
folosirea investigatorilor sub 
acoperire trebuie să se pre-
vadă, obligatoriu, identitatea 
sub care agenţii urmează 
să-şi desfăşoare activitatea. 
Mai mult, în art. 224,4, se sti-
pulează că „identitatea reală 
a investigatorilor sub acope-
rire nu poate fi dezvăluită în 
timpul ori după terminarea 
acţiunii acestora. Procurorul 
are dreptul să-i cunoască ade-
vărata identitate, cu respecta-
rea secretului profesional”. În 
aceste condiţii, putem presu-
pune că scurgerile de infor-
maţii care au dus la identifi-
carea agenţilor sub acoperire 
de la Moraviţa au avut loc în 
zona DNA, nu a poliţiştilor de 
la DGA...

n Deconspirarea agenţilor sub acoperire infiltraţi la Vama Moraviţa, care au apărut cu poze şi înregistrări 
video în ziare şi pe internet, a stârnit o adevărată furtună la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor

Deconspirarea noas-
tră s-a produs şi ca 
urmare a retragerii 
premature din vamă. 
Probabil că ar fi tre-
buit să fim luaţi odată 
cu ceilalţi şi puşi în 
libertate ulterior! 

 oliver nixici
ofiţer sub acoperire la Moraviţa

Cred că retragerea 
agenţilor a fost pripi-
tă şi le-a creat un real 
deficit de imagine 
printre colegi. Ar fi 
trebuit ca şi ultima-
parte a operaţiunii să 
fie pusă bine la punct.

comisar şef Doinel malcoci
lider - Sindicatul Poliţiştilor Timiş

Monitorizăm aspec-
tul scurgerilor de 
informaţii de la DGA. 
Vameşii dispăruţi au 
aflat, în zilele ante-
rioare descinderii, 
detalii despre opera-
ţiunea de la Moraviţa.

 chestorul ioan Dascălu
secretar de stat în MAI

Până acum nu am folo-
sit niciodată agenţi sub 
acoperire, însă nici nu 
am avut vreo propune-
re în acest sens. Nu cred 
că există proceduri 
standard de scoatere a 
agenţilor infiltraţi. 
 prim-procuror ioan braşoveanu

Parchetul Tribunalului Timiş
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Investiţie germană de 
patru milioane de euro

6 

aliNa SabOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Milioane de soluţii perfu-
zabile produse în Timişoara 
vor fi livrate pe pieţele eu-
ropene începând din acest 
an. Investiţia companiei 
germane B. Braun s-a extins, 
iar inaugurarea oficială a 
avut loc vinerea trecută, la 
centrul logistic al grupului, 
din Remetea Mare. Valoarea 
investiţiei de la Timişoara şi 
în depozitul de la Remetea 
Mare este de patru milioane 
de euro, iar numărul de lo-
curi de muncă va fi de circa 
200. Odată cu această ex-
tindere, produsele B. Braun 
fabricate la Timişoara vor fi 
livrate nu numai în Româ-
nia, ci şi pe pieţele ţărilor 
din zonă: Bulgaria, Serbia, 
Muntenegru, Macedonia şi 
Albania. În fabrică lucrează 
în prezent aproximativ 150 
persoane, urmând şi alte 
angajări pe parcursul aces-
tui an, odată cu finalizarea 
investiţiei. 

La ceremonia care a avut 
loc la Remetea Mare au luat 
parte dr. Meinrad Lugan, 
membru în Consiliul de 
Administraţie al B. Braun 
Melsungen AG, împreună 
cu domnul Christian Braun, 
membru al familiei Braun 
şi director de operaţiuni 
pentru Europa de Sud-Est. 
Investiţia a vizat creşterea 
capacităţii de producţie, 
în vederea atingerii unei 
capacităţi totale de 19 mi-
lioane de unităţi de soluţie 
perfuzabilă la nivelul anului 
2011. 

„Intenţionăm ca prin 
această investiţie Timişoa-
ra să devină un centru de 
distribuţie către pieţele în-
vecinate, consolidând astfel 
poziţia României în cadrul 

grupului B. Braun”, a spus 
Meinrad Lugan. Acesta a 
precizat că B. Braun, prin 
cele patru fabrici ale sale eu-
ropene, produce cam jumă-
tate din necesarul de soluţii 

perfuzabile pentru Europa. 
În ceea ce priveşte centrul 
de distribuţie de la Reme-
tea Mare, deschis în acest 
an, acesta este cel mai mare 
pentru zona balcanică a Eu-
ropei. La rândul său, Chris-
tian Braun, CEO pentru Eu-
ropa de Sud-Est, a declarat 
că extinderea fabricii din 
Timişoara, situată pe strada 
Louis Pasteur, „este un pas 
important pentru angajaţii 
B. Braun din România, de-
oarece garantează menţine-
rea locurilor de muncă pe 
termen lung şi continuarea 
investiţiilor în anii urmă-
tori”. Datorită investiţiilor 
semnificative ale compani-
ei, unitatea de producţie de 

la Timişoara a fost aliniată 
la cele mai înalte standarde 
operaţionale şi ecologice.

La Timişoara, compania 
germană va continua să in-
vestească încă 2 milioane 
de euro în modernizarea 
unităţii de producţie şi în 
integrarea companiei B. 
Braun Pharmaceuticals SA 
în reţeaua globala B. Braun. 

În Timişoara, grupul B. 
Braun este prezent din anul 
1999, cu sediul său central. 
La nivel global, B. Braun, 
care este o afacere de fami-
lie, are peste 40.000 anga-
jaţi. În România, B. Braun a 
înregistrat o cifră de afaceri 
de peste 100 milioane de lei 
în 2010.

economic Eco & Deco Penthouse-urile:  
vilele din vârful blocului
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Dulapuri care se deschid 
printr-o simplă atingere, 
mese care ies din colţuri ca să 
economisească spaţiu, rafturi 
rotative şi suporturi încorpo-
rate pentru veselă. Aşa arată 
ultimul trend de mobilă de 
bucătărie, concepută pentru 
a uşura cât mai mult orice 
activitate a unei bucătărese. 

În peste 100 de combinaţii 
de materiale şi culori, pentru 
absolut orice spaţiu, stil şi 
dimensiune a bucătariei, la 
comandă după preferinţele 
dumneavoastră de formă şi 
structură, mobila inteligentă 
este exact aşa cum vi-o închi-
puiţi.

Dacă vreodată v-aţi  
imaginat bucătăria  
perfectă, trebuie  
să ştiţi că acum există

Furnizorul de feronerie, 
adică tot ce asigură mişcarea, 
pune la dispoziţie balamale 
şi sertare inteligente de la 30 
cm, până la 120. Deschiderea 
este concepută într-aşa fel, 
încât să nu ocupe spaţiu. În 
sertare se pot depozita lu-
cruri până în spate, fără ca 
cel care utilizează mobila să 
fie nevoit să caute în capă-
tul sertarului fără să vadă. 
În interiorul acestora se pot 
pune suporturi pentru fieca-
re obiect sau veselă, care să 
rămână fixate şi să nu ocu-
pe mult spaţiu. Sistemul de 
deschidere poate fi normal, 
sau, ultima inovaţie în mate-
rie de mobilă, prin atingere. 
Acelaşi lucru este valabil şi 
la dulapuri. În momentul în 
care folosiţi chiuveta, să nu 
trebuiască să puneţi mâna 

udă sau murdară pe mânerul 
unui dulap, pentru a avea ac-
ces la el, sau la spaţiul în care 
se află coşului de gunoi, îl pu-
teţi deschide printr-o simplă 
atingere, chiar şi cu piciorul. 
O altă „extraopţiune” la dula-
puri pot fi colţurile utile. Pen-
tru că în general în colţurile 
încăperii se pierde mult spa-
ţiu din cauza mobilei, produ-
cătorii s-au gândit să utilize-
ze acest spaţiu într-un mod 
practic. Puteţi alge varianta 
unui suport de veselă sau o 
mini debara. În colţul mobi-
lei se deschide o uşiţă, în inte-
riorul căreia se află mai mul-
te rafuri, la care aveţi acces 
în totalitate prin rotirea lor. 
O altă variantă sunt mesele 
care ies din colţ, printr-o altă 
metodă inteligentă. La prima 
vedere par firave, însă pot 
susţine aproximativ 25 kg. 

”Sunt multe elemente 
care nu sunt neaparat nece-
sare. Facem mobilă şi fără 
ele, însă putem satisface şi 
cele mai pretenţioase gusturi. 
Până în momentul de faţă nu 
am avut pe cineva care să 
cumpere o mobilă inteligen-
tă de bucătărie completă, cu 
absolut toate facilităţile pe 
care le punem de dispoziţia 
clienţilor noştri”, spune Cor-
nel Doboromit, manager Ba-
uformat. 

O altă facilitate de care 
vă puteţi bucura sunt elec-
trocasnicele încorporate. Un 
prăjitor de pâine într-un ser-
tar, care vă dă şi posibilitatea 
să curăţaţi firmiturile, o hotă 
silenţioasă de 1.200 mc pe 
oră, pe care o puteţi accesa 
tot prin atingere. Aparatura 
electrocasnică nu trebuie ne-
apărat cumpărată de la firma 
care furnizează mobila.

Mobila poate fi în peste 90 
de culori şi sute de combina-
ţii, atât la partea exterioară, 
cât şi pentru latura de lucru. 
Furnizorii vă pun la dispo-
ziţie 8 grupe de preţuri, în 
funcţie de materialul pe care 
îl alegeţi. ”Faptul că un ma-
terial este mai ieftin ca altul, 
nu înseamnă este mai puţin 
bun. Toţi clienţii noştri au 
garanţie de 5 ani, la orice tip 
de material. În plus, oferim 
consultanţă gratuită, unde 
arătăm celor interesaţi toate 
posibilităţile şi îi sfătuim cu 
cea mai convenabilă variantă 
pentru ei, le facem proiectare 
3D” mai spune Cornel Dobro-
mit, manager la Bauformat. 

Costurile unei mobile 
standard, care cuprinde corp 
de frigider, de chiuvetă, de 
maşină de spălat şi de hotă 
sunt de aproximativ 1000 de 
euro.

O bucătărie inteligentă
n Dulapuri care se deschid prin atingere și multe alte facilităţi. 
Așa arată ultimul trend în materie de mobilă de bucătărie.

n Din Timiş se vor livra soluţii perfuzabile spre mai multe ţări europene
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Formularul 112

direcţia generală a Finanţelor 
publice timiş atrage atenţia 
angajatorilor, asociaţiilor de 
proprietari şi persoanelor 
juridice asimilate angajatori-
lor că termenul de predare a 
declaraţiilor unice, formularul 
112, este data de 25 februarie. 
aceştia trebuie să depună 
documentele la Finanţe şi, 
în paralel, să-şi achiziţioneze 
certificatele digitale. 

InvenţIe PenTru fermIerI

invenţia unui elev de la liceul 
teologic romano-Catolic din 
timişoara poate revoluţiona 
activitatea crescătorilor de 
animale sau sistemele de 
irigaţii. eugen mihancea, în 
vârstă de 16 ani, a construit 
un dispozitiv care poate doza 
mâncarea pentru animale din 
ferme sau rezervaţii naturale, 
la anumite ore, fără a fi nece-
sară intervenţia omului. apa-
ratul poate fi programat să 
acţioneze la diferite intervale 
de timp, însă poate fi folosit şi 
pentru a comanda un sistem 
de irigare sau ca sistem de 
protecţie la căderea tensiunii 
electrice. invenţia este cu atât 
mai importantă, cu cât nu 
foloseşte energia electrică, ci 
un sistem automat care func-
ţionează pe bază de lichid.

Programul raBla

programul rabla, va demara 
în data de 20 martie. oficialii 
din ministerul mediului au 
anunţat că suma ce va fi 
alocată în acest an va fi de 
aproximativ 700 milioane 
de lei, totodată urmând să fie 
autorizaţi 200 de colectori de 
rable şi 100 de dealeri auto. 
Condiţiile se menţin aceleaşi 
cu cele din 2010, respectiv 
cupoane de 3.800 de lei şi 
posibilitatea de a folosi cel 
mult trei asemenea tichete 
la depunerea unei cereri de 
achiziţionare a noului autotu-
rism. anul trecut, în românia 
au fost înmatriculate peste 
100.000 de maşini noi şi 
230.000 second-hand.

Soluţiile perfuzabile produse în Timişoara vor ajunge în toată europa de est
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Dacă un material este 
mai ieftin, nu înseam-
nă că este mai puţin 
bun. Toţi clienţii au 
garanţie 5 ani. În plus, 
oferim consultanţă 
gratuită şi le facem 
proiectare 3D etc.

 Cornel dobromit
manager la Bauformat

Produsele B. 
Braun vor fi livrate 
nu numai în 
România, ci şi în 
Bulgaria, Serbia, 
Muntenegru, 
Macedonia şi 
Albania.

Datorită investiţiilor, 
unitatea de 
producţie de la 
Timişoara a fost 
aliniată la cele mai 
înalte standarde 
operaţionale şi 
ecologice.

Vând teren intravi-
lan în Săvârşin, zona 
de case, utilitati, în 
vecinatatea palatu-
lui regal, S: 11.000 
m.p., zonă deosebită, 
parţial livadă; se poate 
dezmembra şi vinde 
partial. tel:0721227457, 
0726312340.



24 feb - 2 martie 2011, Nr 141

www.opiniatimisoarei.ro

pect. Imobilele româneşti 
sunt foarte diferite de cele 
occidentale prin mai multe 
caracteristici care nu sunt 
întâlnite la noi. Majoritatea 
penthouse-urilor din Europa 
au toate laturile din sticlă, 
cu ferestre care pornesc din 
podea şi se opresc în tavanul 
care la rândul lui este de sti-
clă. O altă extravaganţă este 
reprezentată de piscinele 
construite în podelele tera-
selor care au şi un bar situat 
în centru. Detaliile pe care se 
pune accentul sunt în speci-
al cele ce ţin de ultimele re-
tuşuri. Perdele din materiale 
nobile, cum ar fi catifeaua 
sau brocartul, întinse peste 
ferestrele imense vor da un 
aspect elegant şi ordonat în-
căperii. Şi lumina joacă un 
rol important. În timpul zilei 
lumina naturală pătrunde în 
mare parte în casă, iar când 
se lasă seara spoturile şi can-
delabrele fac minuni din în-
tregul aspect. 

OpiNia timişOarei

SăptămâNal iNDepeNDeNt8 eco & Decoeco & Deco

-curăţenie profesională-

curăţenie industrială
la birouri

...şi oriunde ai nevoie...

Tel. 0356.265.091
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Penthouse-urile: vilele  
din vârful blocului

aliNa Degau
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Apartamentele de tip 
penthouse sunt cele care 
ocupă ultimul etaj al blocuri-
lor şi care au o suprafaţă mai 
mare decât orice locuinţă de 
bloc. Spaţiul efectiv de locu-
it este înconjurat de terase 
largi, care în mod normal au 
suprafeţe de cel puţin 100 
metri pătraţi. Un alt aspect 
deloc de neglijat atunci când 
vine vorba de structura apar-
tamentului sunt ferestrele 
imense care „îmbracă” pere-
ţii imobilului pe mai multe 
laturi ale acestuia.

Apartamentele care au 
scară interioară oferă mai 
multă intimitate pentru că 
de regulă, la etaj există un 
singur spaţiu, în care se află 
dormitorul. În unele cazuri, 
construcţia unei scări inte-
rioare duce la o pierdere a 
spaţiului locuibil, acest lu-
cru fiind un dezavantaj al 

apartamentelor construite 
pe două nivele.

Un apartament penthou-
se este vândut sau închiriat, 
în Timişoara, prin agenţiile 
imobiliare. Clienţii care îşi 
permit să locuiască într-un 
astfel de imobil sunt de re-
gulă oameni de afaceri de la 
companiile multinaţionale 
care vin în Timişoara pentru 
bussines. Chiria pentru un 
astfel de apartament se ridi-
că la 700-800 euro. Construc-

torii vând apartamentele cu 
peste 100 de mii de euro cu 
finisajele făcute până la cel 
mai mic detaliu. 

Sunt unele apartamente 
care oferă lucruri indispen-
sabile pentru o astfel de 
casă, cum ar fi maşina de 
spălat rufe şi vase, plasme de 
dimensiuni enorme, sisteme 
profesionale de muzică şi 
chiar şi perdele asortate cu 
restul încăperii. 

În Occident, majoritatea 

oamenilor aleg apartamen-
tele nemobilate urmând să 
realizeze împreună cu un 
arhitect, finisajele şi mobili-
erul.

Daniel Şodolescu, coordo-
nator marketing la Şodoles-
cu Imobiliare şi Construcţii 
spune că: “În Timişoara nu 
se poate vorbi despre noţi-
unea de penthouse aşa cum 
este ea văzută în alte ţări. E 
mult spus “penthouse”. În-
tradevăr există apartamen-
te imense şi luxoase dar nu 
sunt ca cele din zgârie-nori.”  
Imobilele din Timişoara au 
în marea lor majoritate su-
prafeţe de 100 metri pătraţi 
locuibili plus încă 20 de me-
tri pătraţi incluzând terase-
le. În vreme ce la noi terasele 
ocupa un mic procentaj din 
suprafaţa apartamentului, 
în Occident dimensiunea 
acestora ajunge la cel puţin 
100 metri patraţi. 

Penthouse-ul înseamnă 
lux, bogăţie, şi de ce nu, res-

n Luxul se mută în 
apartamentele aflate la 
„înălţime”. Majoritatea 
penthouse-urilor din Eu-
ropa au toate laturile din 
sticlă, cu ferestre care 
pornesc din podea şi se 
opresc în tavan.

Clienţii care 
îşi permit să 
locuiască într-un 
astfel de imobil 
sunt de regulă 
oameni de afaceri 
de la companiile 
multinaţionale.

Unele apartamente 
oferă lucruri 
indispensabile, 
cum ar fi maşina 
de spălat rufe şi 
vase şi plasme 
de dimensiuni 
enorme.

Află mai multe pe 
opiniatimisoarei.ro

amenajarea unui penthouse  
solicită serios buzunarele

Penthouse-urile se 
diferenţiază de alte 
imobile printr-o carac-
teristică ce ţine de lux şi 
extravaganţă. Aparta-
mentele au dormitoare 
imense, băi cu jaccuzzi 
şi celebrele terase care 
pot fi aranjate în cele 

mai impresionante 
moduri. Puteţi alege 
culori inedite, materiale 
scumpe sau aşa numitul 
mobilier „inteligent”. 
Costurile pentru o astfel 
de investiţie pentru 
terasă se pot ridica până 
la 10 mii de euro.

„În Timişoara nu se 
poate vorbi despre 
noţiunea de pentho-
use aşa cum este ea 
văzută în alte ţări. E 
mult spus «penthou-
se».“

 Daniel şodolescu
coordonator marketing la  

Şodolescu Imobiliare şi Construcţii
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Există voci care spun că 
nu candidaţi pentru că, un 
eventual eşec, v-ar periclita 
poziţia puternică pe care 
o aveţi în partid. Teoretic, 
cine pierde, pleacă, nu?

Probabil nu mă cunoaş-
teţi foarte bine. Eu când am 
candidat în 2008 pentru 
preşedinţia Consiliului Ju-
deţean, nu am candidat ca 
şi consilier judeţean. Eu nu 
am fost pe liste. A fost ori 
una ori alta. Eu sunt un om 
dintr-o bucată, ori câştig, ori 
pierd. În momentul în care 
am pierdut, ies complet din 
toate jocurile. Aşa sunt eu. 
Aşa că nu se pune probrema 
unei astfel de gândiri. Poate 
este o răutate, aruncată ca o 
provocare vizavi de cariera 
mea politică.

S-a format Uniunea Social 
Liberală. Sondajele îi dau la 
60%, în timp de PDL-ul este 
cotat pe la 20%.

În primul rând, USL era 
normal să se întâmple. Nu 
face decât să certifice ceea 
ce era de fapt: o alianţă în-
tre PSD şi PNL, care fixează 
foarte clar, pe partea stângă a 
eşicherului politic, care sunt 
formaţiunile. PNL-ul, dintr-
un partid istoric, de dreapta, 
a devenit unul de stânga, care 
foace tot felul de compromi-
suri pentru a intra în remor-
ca PSD-ului. Analizată politic, 
din punctul dumnealor de 
vedere, dorinţa de a sacrifica 
orice pentru a ajunge la pu-
tere, e mai importantă decât 
istoria, tradiţia şi cursul nor-

mal al vieţii unui partid poli-
tic. Practic, PSD-ul, PNL-ul, şi 
PC, pentru că asta e coaliţia, 
la care se adaugă şi PRM-ul 
în Bucureşti, lucru foarte in-
teresant, formează un bloc 
politic foarte eterogen, care 
nu are nici un program, care 
nu are nicio strategie, ci odar 
o singură ţintă: „Jos Băsescu! 
Jos PDL”...

Da, dar au 60%!
Da! E vorba de un sondaj 

care ia pulsul în prezent. 
Noi lucrăm pe sondaje şi 
le-am folosit întotdeauna 
ca instrumente de lucru. 
Da, au 60%, dar uitaţi-vă 
câţi sunt cei care se decla-
ră nefavorabil unei opţiuni 
sau alta... Şi acolo e pron-
cet mare. Votanţii PDL 
sunt acolo. Ei sunt nemul-
ţumiţi de unele decizii lu-
ate în acest an de către gu-
vern. Noi aveam un pariu 
foarte greu în momentul 
de faţă: încercăm să facem 
modernizarea României 
în perioadă de criză! E o 
chestiune infernală, pen-
tru că suportăm cu toţii 
două presiuni. Dacă vom 
câştiga acest pariu avem 
toate şansele să redresăm 
scorul nostru electoral în 
acest an. 

Cum aţi votat la celebra 
întâlnire cu Traian Băses-
cu? Pentru un premier inde-
pendent, tehnicrat, 
sau pentru unul politic?

Eu am votat în favoarea 
unui premier politic.

Adică pentru menţinerea 
premierului Boc?

Nu. Pentru un premier po-
litic din interiorul partidului. 
Mie mi se pare că e absurd, 
dar mă supun majorităţii, ca 
din 300 de mii de membrii de 
partid să nu găsim unul capa-
bil să preia funcţia de prim 
ministru, în numele partidu-
lui şi ca locomotivă pentru în-
treaga coaliţie de guvernare.

În curând vor avea loc 
alegeri în PDL. Pe cine va 
susţine PDL Timiş la aceste 
alegeri?

PDL Timiş, în acest con-
text, are o singură opţiune: 
va aştepta fiecare candidat 
să vină şi să îşi prezinte opţi-
unea, după care se va face o 
analiză în interiorul Biroului 
Permanent Judeţean şi vom 
lua o decizie pe care o va 
respecta întreaga delegaţie. 
Deocamdată este o singură 
candidatură anunţată, cea a 
domnului Sorin Frunzăverde. 
Eu unul nu vreau decât ca 
partidul să îşi păstreze uni-
tatea. Aici este o mare pro-
blemă... În orice partid aflat 
la guvernare există această 
problemă şi păstrarea unităţii 
partidului mi se pare esenţia-
lă în acest moment. 

Există un sondaj intern în 
PDL , în care Vasile Blaga 
era creditat cu 60% şanse 
la preşedinţia partidului...

Vasile Blaga este unul 
dintre oamenii puternici din 
PDL. Este secretarul general 
al partidului de foarte mulţi 

ani. Este foarte cunoscut în 
interiorul partidului. Sigur, 
poate fi un competitor. Dar el 
nu şi-a anunţat intenţia de a 
candida.

Vorbeaţi de unitatea parti-
dului. De afară se observă 
mai multe tabere... E demo-
craţie în PDL?

Câteodată e prea multă de-
mocraţie în PDL! Suntem un 
partid în care sunt multe per-
soane cu personalitate puterni-
că, care nu îşi exprimă punctul 
de vedere întotdeauna în ca-
drul cel mai corect. Dar cred că 
odată adoptată o decizie, disci-
plina trebuie respectată. Avem 
în acest moment o criză de 
conducere, zic eu... Alegerile în 
partid trebuiau făcute mai de-
vreme. Eu am fost unul dintre 
cei care au susţinut că alegeri-
le trebuiau făcute anul trecut. 
Avem nevoie cât mai repede 
de alegeri interne în partid, 
pentru a fixa o conducere soli-
dă care să îşi asume responsa-
bilitatea anilor următori.

Îmi amintesc conferinţe 
de presă şi emisiuni la care 
veneaţi mereu cu un braţ 
de dosare depsre care spu-
neaţi că sunt proiectele cu 
bani europeni pentru Timiş. 
Unde sunt puse în practică 
aceste proiecte?

Păi să le luăm pe rând... 
Bastionul, îl vede toată lu-
mea, da? Muzeul Banatului, 
am semnat contractul de fi-
nanţare pentru 8 milioane de 
euro din bani europeni. Dru-
mul judeţean Bacova – Buzi-

„Câteodată e prea multă 
democraţie în pDl!”

ConSTanTin  
oSTaFiCiuC

Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş din 2004.  
Este şi preşedinte al organizaţiei PDL Timiş.
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Citeşte un interviu  
mai amplu pe
opiniatimisoarei.ro

Apă cu măsură.  
Contoarele de branşament
n În Timişoara există 24 000 de branşamente de apă potabilă care deservesc 350 000 de locuitori

În anul 2002 Aquatim 
a finalizat programul de 
contorizare a tuturor bran-
şamentelor din Timişoara. 
În anii următori consumul 
de apă s-a înjumătăţit, a 
scăzut risipa de apă. Aceas-
ta a fost o etapă importan-
tă în dezvoltarea servici-
ilor de alimentare cu apă 
deoarece previzionarea in-
vestiţiilor ulterioare a avut 
la bază un consum real. 
În prezent, un timişorean 
consumă în medie aproxi-
mativ 130 litri /zi, consum 
foarte apropiat de media 
europeană. 

În Timişoara există pes-
te 24 000 de branşamente 
de apă potabilă care deser-
vesc aproximativ 350 000 
de locuitori. La nivelul fie-
cărui cămin de branşament 
există un aparat de măsură 
care înregistrează consu-
mul de apă - contorul sau 
apometrul de branşament. 

Începând cu luna aprilie 
2010, Aquatim SA citeşte 
contoarele de branşament 
de apă rece ale consuma-
torilor din Timişoara la un 
interval de 2 luni dar cu 
facturare lunară. Pe factu-
ră, în funcţie de situaţia 
citirii, în dreptul indexului 
nou apare una din urmă-
toarele situaţii: citit, citit 
- regularizare, autocitire, 
autocitire-regularizare, 
necitit, estimat - consum 
mediu. Cazul în care, în 
dreptul indexului nou va 
apare menţiunea “neci-
tit”, se va înţelege că nu 
a fost posibilă citirea din 
diverse motive cum ar fi: 
neasigurarea accesului în 
cazul în care contorul se 
află pe proprietate priva-
tă, inundarea căminului 
de branşament etc. În lu-
nile în care apometrul nu 
se va citi, facturarea se va 
face în funcţie de un con-

sum mediu estimat. Esti-
mările se vor face pe baza 
consumului înregistrat în 

ultimele 6 luni, excluzând 
consumurile foarte mici 
sau foarte mari. 

Autocitirea sau citirea 
contoarelor de către uti-
lizatori este o modalitate 

agreată de Aquatim. Ca şi 
până acum, utilizatorii pot 
transmite indexul apome-
trului de branşament la 
data înscrisă pe factură la 
secţiunea - data următoa-
rei citiri, la numărul de 
telefon: 0256/226 656. Per-
sonalul Aquatim va verifi-
ca periodic corectitudinea 
datelor transmise.

Contorul din căminul 
de branşament este ultima 
componentă a reţelei pu-
blice de alimentare cu apă 
şi totodată limita de com-
petenţă a serviciului ofe-
rit de Aquatim SA. Acesta 
este motivul pentru care 
Aquatim facturează doar 
consumul de apă rece în-
registrat de contorul de 
branşament. Repartizarea 
consumului în interiorul 
unui condominiu este res-
ponsabilitatea exclusivă a 
asociaţiei de locatari sau 
proprietari.

eco & Deco

aş – Lugoj pe care se lucrează. 
Centura de ocolire a Buziaşu-
lui pe care se lucrează. Dru-
mul Judeţean Sânicolau Mare 
– Periam până la limita de 
judeţ cu judeţul Arad. Am de-
marat demolarea fostului Co-
misariat Judeţan unde se va 
construi un centru de afaceri 
şi sediul Bibliotecii Judeţene. 
Deponia de la Ghizela este 
în faza finală, în aprilie se va 
termina. Începem în acest an 
Master Planul Apă Canal, un 
proiect de 118 milioane de 
euro pentru judeţul Timiş! 
Sunt multe altele... anul tre-
cut am asfaltat 140 km de 
drumuri în Timiş. E bine, nu 
e cum aş dori să fie toate dru-
murile perfecte, dar e un pas 
spre acest deziderat. Ce să vă 
mai spun?

Vă spun eu unul. Il tot spun 
de ani buni! Lacul Surduc...

Da... lacul Surduc e pata 
de pe sufletul meu. Am 
discutat cu Ministerul Me-
diului, se pare că sunt alo-
caţi nişte bani pentru anul 
acesta. Oricum, dacă mă iau 
după buget, care anul acesta 
este de 100 de milioane de 
euro, 33% reprezintă investi-
ţii. Deci sunt multe proiecte 
şi multe investiţii.

Se termină autostrada Arad 
Timişaora în 2011?

Normal era să fie fina-
lizată în noiembrie 2011, 
dar se va finaliza în mar-
tie-aprilie 2012. Dar începe 
autostrada Timişoara – Lu-
goj – Făget în 1 şi 2 marite 
se vor desface plicurile cu 
oferte la Bucureşti. Să nu 
uitaţi că în septembrie vom 
avea constructorul pentru 
centura sud a Timişoarei.

Cum comentaţi declaraţia 
colegului de partid Gheor-
ghe Ciobanu că Gheorghe 
Ciuhandu ar putea candida 
din partea PDL la primărie?

Nu a fost chiar aşa. De-
claraţia domnului Ciobanu 
a fost scoasă din context. El 
a spus că domnul Ciuhandu 
poate candida pentru PNŢ-
CD, pentru Alianţă, pentru 
PDL, etc... În sensul că dom-
nia sa este dorit ca şi candi-
dat de oricare formaţiune 
datorită procentelor pe care 
le are în sondaje.

Dar îl doreşte PDL pe 
Ciuhandu ca şi candidat 
propriu?

A fost o declaraţie a dom-
nului Ciobanu... O enumera-
re şi nimic altceva.

Poate PDL să guverneze şi 
după 2012?

Sunt convins că da. 2011 
trebuie să fie anul în care 
trebuie să fie culese roa-
dele, cel puţin electoral 
vorbind, unor decizii dure 
care au fost luate anul tre-
cut. Iar 2012 trebuie să fi-
nalizeze rezultatele acestor 
decizii. 

Ciprian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Se vorbeşte foarte mult pe 
la colţuri, sunt vehiculate 
multe nume la bursa zvo-
nurilor. Cine este candida-
tul PDL pentru Primăria 
Timişoara?

Încă nu este desemnat 
100% candidatul nostru pen-
tru fotoliul de primar al Ti-
mişoarei. Suntem în acea 
perioadă de analiză. Avem 
mai multe variante. Există 
o oarecare competiţie între 
aceste variante şi încercăm să 
maximizăm poziţia PDL-ului 
vizavi de această candidatură, 
deosebit de importantă pen-
tru viaţa oraşului, nu numai 
adminstrativă, chiar şi politi-
că.

Ştiţi foarte bine că un can-
didat cu şanse reale trebuie 
„scos” din timp...

Nu neapărat. Vă aduc 
aminte că Traian Băsescu s-a 
înscris în bătălia electorală 
pentru Primăria Bucureşti în 
ultima zi. Depinde de tactică. 
Voi presa aţi vrea să cunoaş-
teţi candidatul repede, ca să 
îl puteţi toca. Sunt momente 
în care trebuie să şi aştepţi să 
vezi cum evoluează lucrurile. 
România e foarte dinamică 
politic în acest moment. Tră-
im într-o efervescenţă poli-
tică extraordinară în acest 
moment şi eu cred că, tactic 
vorbind, e bine să mai aştep-
tăm până să nominalizăm 
candidatura finală.

Pe de altă parte, în PDL 
Timiş nu aveţi mulţi oameni 
care au o imagine publică 
puternică, care să fie foarte 
cunoscuţi, cu notorietate... 
Eventual dumneavoastră şi 
câţiva parlamentari. Cam 
atât. Dacă nominalizatul nu 
va fi dintre aceştia, vă va fi 
foarte greu să-i faceţi ima-
gine, să-l faceţi cunoscut...

Evident! Observaţia e co-
rectă! Vă spun însă că e o 
chestiune de tactică politică. 
Depinde foarte mult de evo-
luţia politică din Timişoara şi 
din România. Vedeţi au apă-
rut tot felul de alianţe, alian-
ţe pe care nimeni nu credea 
că se vor întâmpla vreodată. 
Părerea mea este că, vorba 
aceea a neamţului, „trebuie 
să analizezi de o sută de ori şi 
să tai o singură dată”.

De ce nu candidaţi dumnea-
voastră? Sunt multe voci 
care spun că aţi fi singurul 
care are şanse să îl bată pe 
Gheorghe Ciuhandu. Apro-
po, şi-a anunţat candidatu-
ra, prin vocea viceprimaru-
lui Adrian Orza...

Am remarcat că şi-a anunţat 
candidatura prin Adrian Orza... 
Eu am vorbit cu domnul pri-
mar şi mi-a spus că va candida. 
Eu cred că va anunţa dumnea-
lui, nu prin mesageri... Pe de 
altă parte, candidatura mea nu 
se pune în discuţie. Eu m-am 
axat pe Consiliul Judeţean. Aici 
am dezvoltat proiecte şi consi-
der că este singura poziţie în 
care aş mai putea candida.
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La noi în sat era un fierar- pot-
covar. Avea un nume, parcă 
predestinat: Pălică Covaciu’. Era 
potcovarul satului, dar şi un 
meseriaş priceput şi deosebit 
de respectat. În acea perioadă, 
citeam Legendele Olimpului, 
iar pentru mine Pălică Covaciu’, 
era un fel de Hefaistos, un 
zeu al focului! Nici azi nu uit 
mirosul de cărbune şi metal 
încins, amestecat cu transpi-
raţia cabalină şi ţiuitul înalt al 
loviturilor de ciocan, izbit într-o 
jerbă de scântei pe nicovala 
aşezată lângă „foalele” ce suflau 
aer în cărbunii încinşi. Duminică, 
la horă sau la biserică, Pălică 
venea cu nevasta-să Leordina. 
Îmbrăcat într-un costum maro, 
mirosind încă a foc şi scântei, 
fierarul satului, ţiganul nostru, 
era salutat cu respect de toţi 
bărbaţii. Nouă copiilor ne era 
teamă nu de el, ci de Leordina, 
despre care credeam noi că este 
vrăjitoare şi „dă cu ghiocul!’’ 
Tatăl meu spunea că nimeni 
nu avea curajul să-l jignească 
în vre’un fel pe Pălică, pentru 
că era tare bun în meseria sa şi 
oamenii aveau mare nevoie de 
el. Ţigan fiind, el se mândrea cu 
acest lucru şi cu meseria sa şi nu 
încerca să ascundă acest lucru. 
Leordina se îmbrăca în fuste 
colorate şi avea câteodată în păr, 
împletite fontiţe mici roşiatice. 
Ne jucam „ţarina” sau fotbal 
cu copii de ţigani, şi nu aveam 
nimic... discriminator între noi. 
Anii trec, iar acum în Timişoara 
am cunoscut un alt Covaciu. 
Dar el nu mai este ţigan, ci 
rrom şi îl cheamă.. Covacs sau 
Kovaci (fiind un lider al clanului 
său!!). Deşi rromul Kovaci nu 
are nici o meserie, el locuieşte 
în Franţa. Covaciu’ tziganul 
era un potcovar respectat, dar 
rromul Kovaci, este un... şomer 
hulit! Covaciu’ tziganul n-a 
cerşit niciodat în sat, dar rromul 
Kovaci coboară din Mertzan în 
faţa primăriei spre a-şi depune 
actele de... ajutor social. Copiii 
lui Pălică Covaciu erau prietenii 
mei, dar copiii rromului Kovaci 
mă privesc dispreţuitori din Jeep-
urile lor cu numere franţuzeşti. 
Pălică Covaciu, avea un creion 
chimic, pe care-l muia pe limbă 
înainte de a SCRIE într-un caiet 
jerpelit (căci Pălică Covaciu... ştia 
carte!!). Rromul Kovaci, TRAGE 
LINII cu un stilou de aur (la 
fiecare cifarom de beton, sosit la 
„vila –castel” în construcţie) pen-
tru a ţine socoteala, deoarece... 
nu ştie carte! Dar deşi nu ştie 
carte, rromul nostru are... carnet 
auto internaţional. Poate sunt 
nostalgic, dar nu sunt rasist! 
Am cunoscut mari personalităţi, 
genii româneşti, pe tziganii: 
Romica Puceanu şi pe marele 
violonist Ion Voicu.
Din păcate, acum pe moment, 
nu-mi vine în minte nici un 
nume de... geniu rrom!! Oare 
sunt două etnii diferite? Sau 
aceiaşi oameni, alte interese şi 
complet alte mentalităţi?! Va 
urma...

Rrom sau... 
ţigan?

Coriolan 
Gârboni
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aliNa SabOu
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Anii trecuţi, aproape că 
nu a trecut o săptămână 
fără ca un copilaş să nu fi 
fost părăsit de mama sa 
într-un spital din Timiş. În 
cele mai multe cazuri de 
copii „uitaţi” voluntar în 
spitale şi maternităţi a fost 
vorba despre cazuri sociale, 
erau mame singure, necă-
sătorite sau care aveau mai 
mulţi copii, ori erau familii 
dezorganizate. 42 de copi-
laşi au fost abandonaţi de 
mamă anul trecut, conform 
datelor de la Direcţia Gene-
rală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Timiş. 
Alţi 44 de copii au avut ace-
eaşi soartă cu un an înainte. 

Un raport al instituţiei 
pe anul trecut precizează 
că, din cauza crizei econo-
mice, a crescut cu 56 numă-
rul copiilor ocrotiţi în sis-
tem rezidenţial. Asta după 
ce câţiva ani la rând acest 
număr a scăzut. Trist este 
că asistenţii sociali nu reu-
şesc să integreze copilaşii în 
familiile care i-au abando-
nat. Conform statisticilor, 
în doar circa 8% din cazuri, 
copiii părăsiţi în unităţi sa-
nitare sunt reintegraţi în 

familia naturală. „Aceşti 
copii, dacă nu pot fi rein-
tegraţi în familia naturală 
sau în familia lărgită, ajung 
în plasament la asistenţi 
maternali profesionişti. Re-
ferindu-ne la cele 42 de ca-
zuri de copii părăsiţi în spi-
tale şi maternităţi, trebuie 
precizat că doar 5 copii au 
fost reintegraţi familial, 15 
au ajuns în plasament la un 
asistent maternal, iar pen-
tru ceilalţi au fost identifi-
cate alte alternative de tip 
familial”, a declarat Sma-

randa Marcu, purtătorul de 
cuvânt al instituţiei. 

Pe lângă copiii abando-
naţi, au mai rămas fără spri-
jinul unei familii, tot anul 
trecut, şi alţi minori, deoa-
rece 55 de asistenţi mater-
nali care îi aveau în îngriji-
re şi-au încetat contractele 
de muncă. Reprezentanţii 
instituţiei unde erau anga-
jaţi aceştia spun că motive-
le de renunţare la contract 
nu au fost de natură finan-
ciară, asta deşi salariile lor 
au scăzut mult odată cu 

tăierile de anul trecut. Mo-
tivaţia oficială a fost că s-au 
pensionat sau au renunţat 
la acest loc de muncă din 
motive personale.

Părinte plătit de stat
Cea mai numeroasă fa-

milie cu copii îngrijiţi de 
asistenţi maternali se află în 
localitatea Ohaba Forgaci: 
doi asistenţi maternali, au în 
plasament 7 copii. Totodată, 
o altă doamnă, asistent ma-
ternal, din Silagiu, are în pla-
sament 5 copii. Numărul de 

asistenţi maternali a scăzut, 
de la an la an. Dacă în 2009, 
cei peste 600 de asistenţi ma-
ternali aveau în plasament 
1.149 copii, în 2010 numărul 
a scăzut la 1.105 copii, iar în 
prezent au în grijă 1.101 co-
pii.  „Alocaţia acordată asis-
tenţilor maternali a scăzut 
foarte mult anul trecut, sigur 
că o parte din ei au renunţat 
la acest loc de muncă din 
această cauză. Veniturile lor 
sunt mai mici, cu procente 
între 50 şi 70 la sută, în func-
ţie de vechime. Noi avem 
acţiuni de executare silită 
a Consiliului Judeţean şi a 
Direcţiei de Protecţie a Copi-
lului, pentru recuperarea ba-
nilor pierduţi”, ne-a declarat 
Adrian Marcu, lider sindical 
„Pro AS”. Cursuri de forma-
re pentru alte persoane care 
doresc să devină asistenţi 
maternali nu vor mai fi or-
ganizate prea repede, pentru 
că ei nu pot fi angajaţi, din 
cauza blocării posturilor. To-
tuşi, cererea a fost mare, deşi 
veniturile sunt mai mici. La 
ultimul curs, din noiembrie 
2010, au fost doar 50 de lo-
curi şi 250 de doritori, a pre-
cizat Smaranda Marcu. 

Criza economică, factor 
de abandon al copiilor

Maşină ridicată de ADP cu tot cu copil şi dusă la depozit!
andreea hnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro
CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro 

Incident incredibil în 
oraşul de pe Bega! Un copil 
a fost luat şi transportat pe 
platforma aparţinând Ad-
ministraţiei Domeniului 
Public din piaţa Badea Câr-
ţan până în Calea Şagului 
pentru că maşina în care 
dormea a fost parcată pe 
trotuar ilegal, potrivit ADP. 
Incidentul, relatat în ex-
clusivitate de site-ul www.
opiniatimisoarei.ro a fost 
ascuns mai întâi de autori-
tăţile locale care au susţinut 

că nu s-a întâmplat nimic. 
„Nu ştiu despre ce incident 
vorbiţi. Nu s-a întâmplat ni-
mic, niciun incident”, a fost 
reacţia luni seara a directo-
rului ADP Timişoara Liviu 
Barbu.

A doua zi, marţi diminea-
ţa, primarul şi viceprimarul 
Timişoarei au susţinut că 
ceea ce s-a întâmplat a fost 
o mare ruşine. “E o situaţie 
neplăcută dacă s-a întâm-
plat aşa. Eu am mai spus 
că lucrurile astea trebuie să 
se facă cu foarte mare gri-
jă. Ştiu că este neplăcut să 
ţi se ridice maşina şi dacă 
este o situaţie de genul 
asta, cu atât mai penibil”, a 

declarat Adrian Orza, vice-
primarul Timişoarei. Marţi 
însă primarul Timişoarei a 
transmis o adresă atât ADP 
Timişoara cât şi Poliţiei Lo-

cale prin care le cerea celor 
doi directori să ia măsuri 
împotriva celor vinovaţi 
de incident şi să-i transmit 
răspunsul în scris. Miercuri 

dimineaţa, ADP şi Poliţia 
Locală au transmis către 
primarul Gheorghe Ciuhan-
du răspunsul la solicitarea 
edilului şef, răspuns care 
îi va incrimina pe angaja-
ţii care au ridicat maşina şi 
care vor răspunde cu tăieri 
de până la 10% din salariu. 
“Au venit cele două răspun-
suri. Sunt analizate şi o să 
facem public un punct de 
vedere. Fiecare trebuie să-
şi ia măsuri pe felia lui”, 
a declarat Flavius Boncea, 
purtătorul de cuvânt al Pri-
măriei Timişoara.

n Situaţia a zeci de minori este incertă, după ce o parte au fost „uitaţi” prin spitale
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andreea hnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro
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La nivel naţional, premie-
rul Emil Boc a cerut Direcţi-
ei de Sănătate Publică, celor 
de la Crimă Organizată şi 
Protecţiei Consumatorului 
să intensifice controalele la 
magazinele de vise şi de câte 
ori au ocazia, să le închidă. 
Asta şi pentru că în ultimii 
ani, tinerii din România s-au 
întrecut în a consuma “tot ce 
se poate fuma”. 

etnobotanicele, mult 
mai periculoase decât 
stupefiantele clasice! 

Potrivit datelor oficiale, 
doar la nivelul judeţului Ti-
miş au fost înregistrare 4 de-
cese anul trecut cauzate de 
efectele extreme ale acestor 
substanţe. “Din discuţiile pe 
care le-am avut şi cu cei care 
au consumat etnobotanice, 
dar şi cannabis am ajuns 
la o concluzie incredibilă: 
efectele acestor substanţe 
sunt foarte dure într-un timp 
foarte scurt. Spre exemplu, 
efectele în 6 luni de consum 
de etnobotanice sunt ace-
leaşi cu efectele în 3-4 ani de 
cannabis”, spune psihologul 
Mariana Iridon, din cadrul 
Centrului Antidrog de la Ti-
mişoara. 

Decesele sunt inevitabile:
Medicii de specialitate 

spun că decesele sunt aproa-
pe inevitabile în cazul tine-
rilor care consumă droguri 
legale. “Termenul acesta de 
etonobotanice este extrem 
de larg, dat unor plante la 
care sunt adăugate substan-
ţe de sinteză, ce provoacă o 
întreagă gamă de tulburări 
cardiace, de modificări ale 
tensiunii arteriale, modifi-
cări ale respiraţiei etc. De re-
gulă, în afară de tulburările 
psihice, marea majoritata a 

consumatorilor care ajung 
la urgenţe vin cu episoade de 
tahicardie şi creşteri tensio-
nale, în funcţie de cantitatea 
consumată, a bolilor care s-ar 
putea să nu fie cunoscute de 
consumator. Există posibili-
tatea ca persoana respective 
să clacheze, mergând până 
la deces”, este de părere şi 
Mihai Grecu, medic şef UPU 
SMURD. 

91% dintre timişeni spun că 
au auzit de etnobotanice  
şi doar 21% recunosc  
că le-au şi consumat 

La nivelul Centrul Anti-
drog din Timişoara a fost re-
alizat un sondaj de opinie pe 
un eşantion de 1250 de lice-
eni. Rezultatele sunt îngrijo-
rătoare: 95% dintre ei ştiu de 
existenţa acestor produse şi 

foarte mulţi (90%) ar fi tentaţi 
să consume astfel de plante. 
21 % au încercat cel puţin o 
dată etnobotanice. Dintre cei 
1250 de repondenţi aproape 
jumătate spun că prietenii 
lor consumă plante etnobo-
tanice. Dintre cei care au în-
cercat drogurile legale, doar 
15 %, au cumpărat aceste 
produse din spice shop-uri, 
restul de 85% achiziţionând 
marfa de pe internet. La ni-
velul Timişoarei la începutul 
anului 2010 existau 7 maga-
zine de vise. Poliţiştii de la 
Antidrog au luat de la aceste 
magazine 50 de kilograme 
de etnobotanice şi le-au tri-
mis la Bucureşti, la laborator 
pentru verificări. În urma 
analizelor a reieşit că doar 4 
dintre probe conţineau sub-
stanţe interzise prin lege. 

Produse sută la sută sin-
tetice sau plante? Din ce 
sunt făcute etnobotani-
cele şi care sunt efectele 

Efectele etnobotanicelor 
sunt cauzate de nişte sub-
stanţe sintetice, adăugate de 
producători (Canabinoide). 
Această substanţă se fixează 
pe o celulă şi-i modifică ac-
tivitatea, generând un efect 
psihoactiv. În restul compo-
ziţiei se mai găsesc substanţe 
care nu prezintă risc, cum 
ar fi: vitamină E, cafeină sau 
mentol. Au fost cazuri în 
care s-au găsit şi impurităţi 
sau diverse substanţe chimi-
ce cu potenţial toxic. O doză 
nu conţine cantităţi fixe de 
substanţe, lucru care duce la 
riscul crescut de supradoză. 
Principalele simptome care 
apar sunt deficienţe de con-
centrare şi atenţie, depresie 
uşoară, iritabilitate, lipsă de 
voinţă sau pierderi uşoare de 
memorie. În timp se poate 
ajunge la tulburări psihice, 
boli de rinichi, ficat, plă-
mâni, distrugerea echilibru-
lui hormonal şi chiar cancer.

Produsele etnobotanice 
sunt consumate  
în special din plictiseală 

„Consum aproape săptă-
mânal. De obicei în week-
end, la party-uri, din plic-
tiseală”, spune unul dintre 
consumatori. Psihologul 
Mariana Iridon este mult 
mai dură. „În ultimul an se 
consumă zilnic produse et-
nobotanice. Până acum se 
consumau doar în weekend, 
dar acum a devenit aproape 
zilnic. Se consumă pentru 
că timpul liber nu este bine 
utilizat. Părinţii ar trebui să 
ofere o altă variantă copilu-
lui, fără ca el să-şi dea seama 
că nu mai are timp pentru 
consumul de etnobotanice”, 
conclude Mariana Iridon.

Patru decese din cauza etnobotanicelor
n Produsele etnobotanice, în atenţia autorităţilor care vor să le interzică!

Substanţele etnobotanice sunt mult mai periculoase decât aşa-numitele droguri uşoare (cannabis sau haşiş)

Efectele acestor 
substanţe sunt foarte 
dure. Spre exemplu, 
efectele în 6 luni de 
consum sunt aceleaşi 
cu efectele în 3-4 ani 
de cannabis.

 mariana iridon
psiholog - Centrul  

Antidrog Timişoara

Cei mai mulţi  
consumatoril vin cu 
episoade de tahicar-
die. În funcţie de can-
titatea consumată  
există un risc ridicat 
de deces.

mihai Grecu 
medic şef  

uPu SMuRd

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

PUBLICITATE

neatenţia aDP şi a Poliţiei locale a dus la o situaţie penibilă:   
preotul din covaci şi-a recuperat maşina şi copilul din depozitul aDP

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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OpiNia timişOarei

SăptămâNal iNDepeNDeNt fortaViola.rotimP liber

Reîncepe campionatul. Re-
începe circul. Asta de parcă 
în această pauză competi-
ţională spiritele s-ar mai fi 
liniştit. Aiurea! Deosebirea 
este că de acum încolo 
discuţiile vor fi mult mai 
aplicate... pe fiecare fază 
în parte. Să nu uităm că îşi 
reintră în rol şi arbitrii. Miza 
este foarte mare. La mijloc 
sunt câteva milioane bune 
de euro pentru clubul care 
reuşeşte să termine pe pri-
ma poziţie. Unii spun că ar 
fi vorba de aproape 20 de 
milioane. Păi să nu te apuce 
dracii? Chestia cu participa-
rea directă în grupele Ligii 
Campionilor parcă nici nu 
mai contează.
Poli se află pe doi la cinci 
puncte de neaşteptatul 
lider gălăţean. Timpul ne 
va arăta dacă distanţa e 
mare sau mică. Problema 
nu este ce face Galaţiul ci 
felul în care vom gestiona 
noi acest parcurs. Înainte 
de meciul cu medieşenii eu 
spun că poliştii au şansele 
lor, care nu sunt de neglijat, 
dar, repet, problema este la 
Timişoara şi nu la Galaţi.
Nu încerc să fac o analiză 
valorică a echipelor aflate 
în cursa pentru accesarea 
banilor europenii. Din start, 
ar fi subiectivă şi precis 
neconvingătoare. Am să 
încerc să evoc care ar fi 
atuurile organizatorice ale 
Timişoarei în această luptă 
acerbă în care un rol foarte 
important, în opinia mea, 
îl vor juca conducătorii 
fotbalului românesc.
În primul rând Marian 
Iancu a lăsat la o parte 
orice accent de vehemenţă 
la adresa lui Mircea Sandu 
şi Lupescu. Vă aduceţi 
aminte că pe vremea când 
Ioan Crăciunescu prezida în 
club, Timişoara era o mare 
contestatară a conducerii 
federaţiei? Vă reamintiţi 
scenele de la ultimele ale-
geri federale? A plecat Cră-
ciunescu şi a venit Chivor-
chian. Vă spune asta ceva? 
Este cunoscut faptul că 
Gheorghe Chivorchian este 
un apropiat a lui Dragomir. 
Vă mai aduceţi aminte cum 
a apărat Mitică cauza, de 
altfel dreaptă, a lui Poli în 
materia zamboniană? 
Zilele astea sunt marca-
te de scandalul, iscat de 
Steaua, privind drepturile 
de televizare pe următorii 
trei ani. Poli s-a declarat 
explicit de partea Ligii lui 
Mitică. Şi în acest fel clubul 
şi-a asigurat un „spate”. 
Marian Iancu a înţeles că 
în fotbalul românesc altfel 
nu se poate atâta vreme cât 
avem conducători de genul 
Sandu sau Dragomir. În 
rest... baftă băieţi!

Şanse la titlu

Viorel  
Screciu

opinie

15 

Adevăratul curaj

Adevăratul curaj este o 
poveste în stil western 
despre răzbunare şi 
onoare, adusă pe marele 
ecran de Joel şi Ethan 
Coen, care au adaptat 
romanul clasic al lui 
Charles Portis şi au obţi-
nut deja 10 nominalizări 
la Oscar şi 8 nominali-
zări la premiile BAFTA, 
filmul cîştigînd deja un 
premiu BAFTA pentru 
cea mai bună imagine. 
Când tatăl ei e ucis de 
Tom Chaney, un zilier 
angajat la ferma familiei, 
Mattie Ross, o fată de 
numai 14 ani, porneşte 
în căutarea ucigaşului, 
hotărâtă să-i dea de 
urmă şi să se răzbune. 
În drumul ei întâlneşte 
un şerif despre care se 
spune că nu e altul mai 
dur decât el. E Reuben 

J. „Rooster“ Cogburn, 
alcoolic, pierde-vară, cu 
un caracter imposibil, 
dar Mattie îl angajează 
şi insistă să meargă cu 
el, în ciuda împotrivirii 
acestuia. În drumul 
lor înspre rezervaţia 
indienilor unde au auzit 
că s-ar ascunde Chaney, 
li se alătură LaBoeuf, un 
ranger care îl caută şi 
el pe criminal, dar din 
propriile sale motive. 
Cei trei au de înfruntat 

pericole şi surprize care 
pun la grea încercare 
adevăratul curaj al 
fiecăruia.
Pus în valoare de o 
distribuţie remarcabilă, 
care îi include pe pe Jeff 
Bridges, Matt Damon, 
Josh Brolin, Barry 
Pepper, dar şi debutanta 
Hailee Steinfeld în rolul 
uneia din cele mai tinere 
şi mai curajoase eroine 
din literatura americană, 
ADEVĂRATUL CURAJ 

este regizat şi scris pen-
tru marele ecran de Joel 
şi Ethan Coen, şi produs 
de Scott Rudin, Ethan 
Coen and Joel Coen.  
Producători executivi 
sînt Steven Spielberg, 
Robert Graf, David 
Ellison, Paul Schwake şi 
Megan Ellison.
Echipa de producţie a 
filmului este formată 
din colaboratori fideli 
ai fraţilor Coen, precum 
directorul de imagine 
Roger Deakins, ASC, BSC 
(The Man Who Wasn’t 
There, O Brother Where 
Art Thou?), scenograful 
Jess Gonchor (Capote, 
No Country for Old 
Men), creatoarea de 
costume  Mary Zophres 
(Catch Me If You Can, 
O Brother Where Art 
Thou?). 

spectacolefilme party expo

PUBLICITATEPUBLICITATE

Cum ştii dacă ai noroc?: 
joi - miercuri - 13:00, 15:20, 
17:40, 20:00, 22:20    
numărul patru: joi - mier-
curi - 13:50, 16:00, 18:10, 
20:20, 22:40   
Acvila legiunii a IX-a: joi - 
miercuri- 14:30, 16:50, 19:20, 
21:40    
Gnomeo şi Julieta: joi - 
miercuri - 14:40, 16:30
fără obligaţii: joi - miercuri 
- 14:40, 17:00, 19:40, 22:00   
necunoscutul: joi - miercuri 
- 15:00, 19:50, 22:10  
ursul Yogi: joi - miercuri 
- 15:50 
necunoscutul: joi - miercuri 
- 17:20 
Adevăratul curaj: joi - mier-
curi- 19:10 
Drive Angry 3D: Iadul se dez-
lănţuie joi - miercuri - 20:10 
Lebăda neagră: joi - mier-
curi - 21:40 
The Green Hornet - vies-
pea verde: 22:20

JoI, 24 februArIe
bunker: Joia veche
Tequila: Concert Cover Band
bunker: Eddie Jack Neumann Quartet
Porky s: Concert Jukebox
Daos: Pragul de sus
Life!Pub: Sexy Dragobete

vInerI, 25 februArIe
Life! Pub: Retro Party
Setup: Blanoz
Art Club 700: New and retro party

SâmbăTă, 26 februArIe
Daos: Trupa Veche
Heaven: Concert Ja Rule
Jaxx Pub: E-Zee Party
Life! Pub: Coyote Ugly Party
Setup: Chris.Su, Mindscape, Statik
no name: Nima Gorji

DumInICă, 27 februArIe 
Life!Pub: Concert Magda Puskas
Art Club 700: Karaoke
van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’Arc: Hits Party

LunI, 28 februArIe 
megalos: Live Acoustic Music

Librăria Cărtureşti: Expoziţie de fotografie de peşteră - Tăcerea 
luminii. Expoziţia poate fi vizitată zilnic, până în 22 martie. 

Galeria Triade: sâmbătă 26 februarie expoziţie de desen şi pictură 
Andrei Medinski.

Cafeneaua Papillon:  Expoziţie de grafică Iovan Elicondiu. Expo-
ziţia va sta pe simezele Papillon Café in perioada 24 februarie – 24 
martie 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.

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

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

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

Teatrul German de Stat Timişoara: joi 24 
februarie, ora 11, în sala Teatrului German de 
Stat, „Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici“, de 
Simona Vintilă, după fraţii Grimm. 

Teatrul naţional Timişoara: Sala Mare, 
Suntem Happy, joi 24 februarie, ora 19, un 
spectacol după Alan Bennett, in regia lui 
Petre Bokor.

Teatrul German de Stat Timişoara: joi 24 
februarie, ora 19, în sala Teatrului German 
de Stat, „Cântăreaţa cheală”, de Alexandru 
Dabija, după Eugene Ionesco. 

Teatrul naţional mihai eminescu Timi-
şoara: Romeo şi Julieta, joi 24 februarie, ora 
19, un spectacol dupa William Shakespear, în 
regia lui Rahim Burhan.

Teatrul German de Stat Timişoara: vineri 
25 februarie, ora 19, în sala Teatrului German 
de Stat, „Grăsani în fustă”, de Nicky Silver în 
regia Simonei Vintilă. 

filarmonica banatul: vineri 25 februarie, 
ora 19, sala Capitol, concert simfonic cu 
dirijorul austriac: Wolfgang Grohs, solisti 
Ion Ivan Roncea - harpă şi Ion Bogdan Şte-
fănescu.

Teatrul maghiar de Stat „Csiky Gergely”: 
vineri 25 februarie, ora 19, Sala Studio, 
Efecte Secundare după Woody Allen, regizor 
coregraf: Katona Gabor.

Teatrul maghiar de Stat „Csiky Gergely”: 
sâmbătă 26 februarie, ora 19, Sala Studio, 
Efecte Secundare după Woody Allen, regizor 
coregraf: Katona Gabor.

Teatrul Studenţesc Thespis: sâmbătă 26 
februarie, Casa Studenţilor, sala 2020, specta-
colul Douăzecişiunu.

Scârţ loc lejer: sâmbătă 26 februarie, ora 
19.30 Dragă Elena.

Teatrul German de Stat Timişoara: dumi-
nică 27 februarie, ora 19, în sala Teatrului 
German de Stat, „Mountainbikerii”, de Volker 
Schmidt în regia lui Radu Alexandru Nica. 

opera naţională română Timişoara: 
duminică, 27 februarie, ora 19, sala Mare, 
Carmen, operă în patru acte. Muzica: Georges 
Bizet. Libretul: Henri Meilhac şi Ludovic Halevy. 

Teatrul maghiar de Stat „Csiky Gergely”: 
luni 28 februarie, ora 19, Sala Studio, Cursă 
specială. Serată cu Éder Eniko.

horoscop
BerBec
Vestea care apare în această perioadă are un efect liniştitor pentru toată lumea, deoarece sunt mai multe 
persoane implicate aici. Tu vii cu o propunere care este primită cu braţele deschise de toţi, pentru că este 
exact soluţia salvatoare de care era nevoie în situaţia de faţă. Primirea călduroasă te stimulează să spui 
şi mai multe şi îndrazneşti spre soluţii şi mai interesante, pentru că felul în care te întâmpină ceilalţi este 
încurajator. Când eşti stimulat, eşti capabil de lucruri şi mai grozave!

taur
Te ocupi de o mulţime de detalii aparent nesemnificative, dar toate joacă un rol în buna desfăşurare a 
unei acţiuni în care nu ai voie să greşeşti. Că umbli cu cifre, cu acte, cu detalii importante, vă trebui să le 
acorzi maximă atenţie tuturor, pentru că şi cea mai banală abatere poate strica tot ce ai construit. Trebuie 
să te limitezi la legi impuse de sus, la regulamente stricte, pentru că libertatea ta de acţiune este foarte 
restrânsă acum. Dacă eşti un executant supus şi ascultător, toate vor ieşi foarte bine.

Gemeni
Ai două variante la dispoziţie şi nu ştii pe care s-o alegi. Intuitia ar înclina spre una dintre ele, dar totodată 
există şi o oarecare temere cu privire la acel sens, pentru că nu cunoşti toate aspectele cu privire la aceas-
tă cale. Mai aşteaptă, mai adună informatie, pentru că e posibil ca, după o vreme, să apară nişte detalii 
în plus care să te ajute să iei decizia în deplină cunoştintă de cauză, risipindu-se nesiguranţă şi derută de 
acum. Ca atare nu te grăbi să spui acum ultimul cuvânt!

rac
Nu poţi trece la etapa următoare a unui plan dacă te cramponezi de aspecte anterioare, pentru că atât 
timp cât eşti încă ataşat de trecut, şi te încăpăţânezi să rămai blocat în alte vremuri, nu te poţi dedica întru 
totul noilor planuri. Trebuie să te decizi totuşi asupra unei directii de mers: preferi să trăieşti din amintiri şi 
să te întorci mereu în trecut sau viitorul ţi se parte mai interesant şi te concentrezi asupra lui cu mai multă 
responsabilitate? Decide-te odată!

leu
Criza financiară e posibil să nu-ti fi oferit încă lovitură de graţie, pentru că abia de acum pare să se apropie 
de tine cu adevărat. Deja se prefigurează momentul critic maxim al crizei, când banii tăi sunt într-un 
mare pericol. Poti evita urmările dezastruoase ale unei eventuale erori financiare dacă nu rişti prea mult 
de unul singur, deci nu te bagă în afaceri dubioase, nu da şi ultimul ban pe vise utopice şi mai ales nu te 
aventura în cheltuieli pe care nu le poţi duce. Dacă nu le eviţi, nici criza nu te va ocoli... 

FecioAră
Drumul nou care ţi se deschide acum necesită un efort suplimentar din partea ta: şi de energie sau 
ambitie, dar şi de resurse materiale şi timp. Nu ezita să pornesti la acest drum, pentru că te poti descurcă 
de minune, căci vei găsi în tine, nici tu nu ştii de unde, resursele care vor fi investite eficient în acest plan 
măreţ. Te vei concentra serios asupra noii directii şi fiecare succes parţial va deveni, de fapt, sursa viitoare-
lor reuşite, mergând din etapă în etapă către ţintă finală. 

BALAnţă
Un noroc chior apare în calea ta exact când aveai mai mare nevoie de un stimulent, pentru că te afli în 
faţa unui început. Înainte, nu aveai curajul să te implici în nouă directie, dar datorită acestei surprize placu-
te, prinzi dintr-o dată alt chef de acţiune şi abia aştepţi să te implici şi tu. Rezultatele vor fi excepţionale, 
pentru că, la atitudineă pozitivă cu care abordezi noua direcţie, nu se poate prefigura decât un succes 
deplin. Atât timp cât îţi menţii viu interesul şi entuziasmul, că acum, totul va evolua de minune!

scorpion
Deşi eşti printre puţinii care ştiu să gestioneze situatiile periculoase, totuşi momentul critic prin care treci 
azi te poate lăsa fără putere. Ai grijă în ce te bagi, nu-ti încerca norocul cu orice preţ, pentru că şi norocul 
te poate părăsi la un moment dat şi rămâi în faţa riscului total neajutorat. Treci ca prin urechile acului 
printr-o situaţie neplăcută, pe care ai putea să o treci cu brio, doar dacă nu întinzi coarda la extrem. Dacă 
te bagi singur în gura lupului, greu de crezut că te mai poate salva cineva!

Săgetător
Principalul inamic al acestei zile este o persoană care una spune şi alta face sau care promite multe şi nu 
se mai ţine de cuvânt. Dacă faci greseală să te încrezi în angajamentele sale pompoase, nu faci altceva 
decât să-ţi blochezi evoluţia spre ceea ce ţi-ai propus. Mai bine te descurci singur, fără a cere sau a accepta 
ajutorul altora, pentru că se va dovedi a fi un sprijin fals. Aşa zişii prieteni care se bat cu pumnul în piept că 
te ajută într-un moment critic, până la urmă nu vor fi în stare de nimic...

capricorn
Din două direcţii de mers, va trebui totuşi să te opreşti asupra uneia singure, pentru că nu poţi fugi după 
doi iepuri. Ar fi dificil să dai randament în două activităţi total diferite, doar pentru că nu ai puterea să 
renunţi la una din ele, dar tot va veni clipa când va trebui să spui pe care o păstrezi? O vreme, vei încerca 
să te ocupi şi de una şi de alta (si de afaceri şi de job, şi de un serviciu şi de celalalt, şi de viaţă personală şi 
de cea socială), dar concentrarea ta va scădea simţitor când ambele vor cere şi mai mult de la tine. Deci: 
ori - ori?

VărSător
Eşti tentat să tratezi cu umor furtunile apărute ca din senin în unele planuri, dar nu va merge la nesfârşit să 
rezolvi momentele critice cu o atitudine amuzantă. Va veni clipa când lucrurile vor părea foarte serioase şi 
nu-ti va merge cu glume sau cu o atitudine de copil nevinovat, ci va trebui să te implici în această problemă. 
Dacă nu te concentrezi acum, mai încolo va fi prea târziu să întervii şi atunci nu vei putea scăpa dând vină 
pe alţii, ca şi cum tu nu ai fi fost acolo. Eşti aici şi acum, deci poţi acţiona spontan, deci nu te fă că nu vezi...

Peşti
Nu ştii să profiţi de un avantaj care ţi se oferă aproape pe tavă, ci ai tendinţa să dai cu piciorul la şansele 
bune pentru că nu ai încredere că le poţi gestiona sau că le meriţi. Dacă îţi găseşti mereu numai defecte 
şi puncte slabe, cum ai vrea să-ţi vezi marile vise împlinite? Dacă ai acum, pe loc, o şansă atât de bună la 
îndemână, nu amâna lucrurile şi nu începe să-ţi găseşti singur nod în papură. Meriţi această şansă, o poţi 
folosi în beneficiul tău, ca atare nu o lăsa să ţi-o fure altul!

reţeta săptămânii

Cum primăvara este pe aproape, vă propunem  o 
reţetă de primăvară, uşor de realizat.

inGredienTe:
- 6-10 felii de carne de 
porc,
2 kg de cartofi,
1 ardei gras,
o legătură de ceapă 
verde şi una de usturoi,
2-3 roşii,
500 ml smântână,
2 linguri de unt
o cană de lapte,
sare, piper după gust.

mod de preparare:
Cartofii se curăţă, se spală şi se taie rondele 
subţiri. Feliile de carne (pot fi de ceafă, cotlet sau 
pulpă)  se aplatizează ca pentru grătar. Ceapa 
şi usturoiul se toacă mărunt, roşiile şi ardeiul se 
taie rondele. Un vas termorezistent se unge cu 
unt. Se pune jumătate din cantitatea de cartofi, 
deasupra se pun feliile de carne apoi roşiile, 
ardeii, ceapa şi usturoiul, se condimentează 
cu sare şi piper după gust. Se toarnă deasupra 
jumătate din cantitatea de smântână (diluată 
cu lapte) se adaugă restul de cartofi şi peste ei 
smântâna rămasă. Se acoperă cu capacul şi se 
dă la cuptor pentru 30 de minute apoi se scoate 
capacul şi se continuă coacerea până preparatul 
capătă o culoare aurie.

Friptură 
ţărănească

Reţeta săptămânii vă este oferită de

iOaN gOgOşaNu
ioan.gogosanu@opiniatimisoarei

Chiar dacă, din nou, vre-
mea din această perioadă 
numai la fotbal nu te îmbie, 
campionatul Ligii întâi se va 
repune în mişcare la sfârşi-
tul week-end-ului. Pe fondul 
mediocrităţii care a cuprins 
întreg fotbalul românesc, 
atât la nivel de club, cât şi în 
cazul echipei naţionale, bă-
tăliile pentru titlul de cam-
pioană şi pentru locurile de 
cupă europeană sunt depar-
te de a fi tranşate. În toam-
nă, problemele au afectat în 
primul rând echipele con-
sacrate, aşa încât, spre sur-
prinderea generală, outside-
re de genul Oţelul Galaţi ori 
Gaz Metan Mediaş au ajuns 
să ocupe poziţii fruntaşe, la 
care n-ar fi visat vreodată.

La nivel declarativ, nici 
campioana „en titre”, CFR 
Cluj, nu a renunţat la pri-
mul loc, deşi este cea mai 
slab clasată dintre favorite. 
Reprezentantele capitalei, 
chiar dacă au ca alternativă 
şi Cupa României pentru a 
întrerupe seria neagră de 
sezoane fără trofeu, sunt 
disperate să-şi recâştige su-
porterii după dezamăgirile 
din prima parte a stagiunii, 
în timp ce liderul a prins 
destul tupeu încât să dea 
în continuare dureri de cap 
rivalelor. Va fi o luptă pe 
toate fronturile, prin toate 

mijloacele. Favorizată va fi 
formaţia care va face faţă pe-
rioadelor cu câte două jocuri 
pe săptămână.

Poli va relua competiţia 
neînvinsă, făcând încă par-
te din chinta invincibilă a 
Europei, alături de FC Porto 
(Portugalia), FC Copenhaga 
(Danemarca), Litex (Bulga-
ria) şi Maribor (Slovenia). 
Unul dintre atuurile trupei 
lui Duşan Uhrin Jr. trebuie 
să fie faptul că va disputa 
nouă partide pe propriul 
teren şi doar şapte în depla-
sare. Dintre primele opt cla-
sate, la Timişoara vor veni 
însă numai Mediaş, Steaua 

şi, în ultima rundă, Dinamo. 
De la revenirea în prima 
ligă, medieşenii le-au creat 
numai probleme poliştilor. 
Din cele cinci partide direc-
te, „alb-violeţii” au câştigat 
doar o dată, în deplasare. Pe 
stadionul Dan Păltinişanu, în 
2009, s-a înregistrat o remiză 
albă, deşi Poli tocmai îi lăsa-
se pe adversari fără cel mai 
bun jucător, Alexandru Cur-
tean fiind transferat pentru 
1.200.000 de euro. În sezo-
nul trecut, tot la Timişoara, 
bănăţenii spuneau definitiv 
adio titlului în urma eşecu-
lui cu 0-2, datorat golurilor 
brazilianului Eric, jucător 

pe care a pus ochii şi Marian 
Iancu, dar pe care nu l-a mai 
achiziţionat, speriat probabil 
şi de evoluţiile sub aşteptări 
pe care le-a avut Curtean.

În turul actualei ediţii, 
Eric (cu care Zicu se va bate 
pentru titlul de golgheter 
după ce stelistul Stancu a ple-
cat la Galatasaray) a recidivat 
şi a marcat iarăşi în două 
rânduri. Poli a fost salvată 
de la înfrângere, pe final de 
meci, de reuşita de senzaţie 
a lui Magera şi de golul din 
prelungiri înscris de Axente.

Poli nu a impresionat în 
partidele de pregătire, încre-
dere dând doar rezultatele 

în compania lui Young Boys 
Berna şi Sparta Praga. În 
plus, pare că a devenit o tra-
diţie faptul de a nu câştiga 
ultimul meci de verificare 
dinaintea reluării campiona-
tului. Cu toate acestea, case-
le de pariuri îi acordă prima 
şansă, unul dintre motive fi-
ind lotul mai experimentat 
decât al contracandidatelor. 
Ar fi un lucru deosebit ca la 
aniversarea a 90 de ani de 
existenţă a clubului din vi-
trină să nu lipsească trofeul 
de campioană…

Începe asaltul spre titlu
n Poli face parte din chinta invincibilă a Europei, alături de FC Porto (Portugalia), 
FC Copenhaga (Danemarca), Litex (Bulgaria) şi Maribor (Slovenia)

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

În tur, poli a reuşit doar un egal în faţa celor de la Gaz metan mediaş

Citeşte ştirile, Dezbate pe fOrum,  
află Detalii DiN CuliSe, Câştigă premii

din 26 FeBrUarie

ToTul despre 
echipa Ta
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D’ale cetăţii

Colaborarea mea cu cei de la 
Prime TV din Chişinău m-a 
făcut să fiu atent la o piaţă de 
televizune pe care europenii 
o cam ignoră. Fosta Uniune 
Sovietică. E o piaţă de televi-
zune zdrobitoare, care înghite 
bugete de publicitate uriaşe, 
la ora asta, în plină criză, pro-
babil Rusia are cele mai mari 
bugete din întreaga lume.
Un amestec interesant de 
oferte tv poţi întâlni acolo, 
de la canale specializate de 
umor, comedie, care fac cifre 
de audienţă uriaşe până la 
staţii tv – nişă interesante. 
Spre pildă, în aprilie apare 
în Moscova primul canal tv 
musulman, aşteptat cu şi 
mai mare interes acum, după 
nebunia din Egipt… Rusia e 
totuşi ţara în care intoleranţa 
etnică şi rasismul au câştigat 
teren în ultimii ani.
Nu mai puţin interesante 
sunt opţiunile din celelalte 
ţări din fosta URSS… Georgia 
e un astfel de exemplu. 
Ţara a fost anexată Uni-
unii Sovietice în 1921 şi a 
redevenit independentă în 
1991… O ţară măcinată 
de conflicte interioare, de 
probleme majore în Abhazia 
şi Oseţia de Sud, două regiuni 
separatiste sprijinite de Rusia. 
Luna trecută s-a deschis acolo 
prima televiziune de ştiri în 
limba rusă care probabil va 
tensiona şi mai mult relaţiile 
ruso-georgiene.
Georgia însă, o ţară cu vreo 5 
milioane de locuitori , oferă o 
mare varietate de showuri de 
divertisment. Miercuri seara, 
Rustavi 2, un canal privat 
georgian, a programat un qui-
zz care s-a bucurat de succes 
în unele ţări, de insucces însă 
în altele. Varianta georgiana a 
lui „Who wants to be a millio-
naire” se numeşte în Georgia, 
„Cine vrea 20.000?” şi invitatul 
lor de marcă, şahistul Kaspa-
rov a câştigat premiul de 11 
ooo de dolari… Cu un telefon 
dat soţiei care l-a ajutat la o 
întrebare, cu un PR extrem de 
bine pus la punct, showul lui 
Kasparov din Georgia a fost 
mediatizat în toată lumea. 
Asta s-a şi dorit…
Kasparov a venit în Georgia 
însa ca să susţină o conferinţă 
pe tema „Provocările politice 
ale secolului 21 şi, fireste că, 
pe lângă ştirea buna de tablo-
ide, cum că şahistul a câştigat 
premiul la „Millionaire”, 
s-au strecurat şi părerile lui 
despre tensiunea ruso-geor-
giană. O mişcare interesantă, 
s-au folosit de un show de 
divertisment la modă ca să 
lanseze păreri politice, într-o 
zonă măcinată de conflicte, 
unde părerile, ideile ajung tot 
mai greu la public. Şi-au găsit 
printr-un show de succes cea 
mai bună porta-voce…
Uniunea Sovietică, fosta, e 
o piaţă de televizune care 
merita atenţie… Se întâmplă 
multe acolo şi prea puţine 
ajung la noi… E un laborator 
interesant…

URSS

Dan  
Negru

opinie

16 

Duminică
27 februarie

Cerul  
va fi mai  
mult  
însorit.
Minima:  -4˚
Maxima:  4˚

Miercuri
2 Martie

Dimineaţa vreme 
închisă. După amiază 
înnorat, moderat 
averse de ninsoare.
Minima: -1˚
Maxima: 4˚

marţi
1 Martie

Cerul va fi mai mult 
înnorat, seara există 
posibilitatea unor 
averse de ninsoare.
Minima:  -2˚
Maxima:   6˚

Luni
28 februarie

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat.
Minima:  -3˚
Maxima:  7˚

Sâmbătă
26 februarie

Cerul va fi înnorat, 
existând posibile 
averse de ninsoare. 
Dimineaţă va fi ceaţă. 
Minima:  -4˚
Maxima:  2˚

Vineri
25 februarie

Cer înnorat,  
burniţă,  
averse de  
ninsoare.
Minima:  -3˚
Maxima: 1˚

Joi
24 februarie

Cerul va fi înnorat. 
Posibile averse  
de lapoviţă  
şi ninsoare.
Minima:  -3˚
Maxima: -1˚
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Premiile 
Oscar, din 
acest an şi la 
Timişoara

La mare concurenţă cu 
premiile Academiei Ame-
ricane de Film, care vor fi 
decernate duminică seară 
pe scena Kodak Theatre din 
Los Angeles, în oraşul de pe 
Bega a avut loc, cu o săptă-
mână mai devreme, o imita-
ţie la scară redusă a fastuoa-
selor Premii Oscar de peste 
ocean. Ceremonia a avut loc 
în demisolul boem al clădi-
rii ce adăposteşte Fundaţia 
Timişoara ’89 şi a marcat 
ieşirea de sub tipar al zia-
rului Timişoara cu numărul 
4500, dar şi ziua de naştere 
a mogulului de presă Oscar 
Berger. Astfel, într-o para-
lelă atemporală cu cea de 
83-a ediţie a Oscarurilor de 
la Los Angeles, pe malul 
Begheiului s-a inaugurat, la 
modul satiric, prima ediţie 
a premiilor Oscar (Berger) 
locale. Celebrele statuete 
de aur au fost înlocuite cu 
păpuşi Barbie, care au fost 
înmânate, cu speech-urile şi 
pupăturile de rigoare, unui 
număr de 12 fani înrăiţi ai 
săptămânalului timişorean. 
Printre zecile de cadouri 
primite de Oscar Berger cu 
această ocazie, s-a numărat 
şi o sabie de tip ninja, pe 
care unul dintre primii ac-
ţionari ai ziarului a scrijelit 
„Lupta încă nu s-a termi-
nat!”. Cu siguranţă, cel ce a 
făcut acest cadou nu s-a gân-
dit la lupta pentru supravie-
ţuirea pe piaţa mass-media 
locală...

Fotomodelul cu 19 tatuaje, Andreea 
Lutz, îşi dă în judecată fotograful
Considerată o revelaţie 
a fotografiei erotice de 
artă, fotomodelul timi-
şorean andreea lutz a 
devenit, la nici 25 de ani şi 
„altitudinea” de 183 cm, o 
tânără curtată de diverşi 
fotografi, care speră în 
tăcere că, vreodată, vor 
atrage atenţia playboy 
sau a altor reviste pentru 
bărbaţi care investesc 
bani serioşi în pictoriale. 
lipsită de prejudecăţi şi 
mândră de cele 19 tatuaje 
care-i împodobesc corpul, 
andreea nu ezită să se 
lase fotografiată în cadre 
naturale de un exotism 
vizual ieşit din comun, 
acceptând cu temeritate 
estetică atât răceala stân-
cilor şi a micilor cascade 
de la poalele semenicului, 
cât şi inconfortul mlaşti-
nilor sau a grajdurilor 
de cai din locaţii 
mai apropiate de 
timişoara. atât 
de mândri sunt 
unii fotografi 

de rezultatul 
şedinţelor de 
shootting, încât 
se grăbesc să-şi 
expună „marfa” 
pe tarabe pla-

sate prin toate 
colţurile in-

ternetului, 
igno-

rând cu desăvârşire 
rigorile dreptului la propria 
imagine de care benefici-
ază domniţa din obiectiv. 
tocmai din acest motiv, 
nonconformista lutz a dez-
văluit unui avocat că vrea 
să apeleze, cât de curând, 
la instanţa de judecată, 
pentru a-l obliga pe unul 
dintre fotografii cu care a 
colaborat, Claudia marcu, 
să retragă de pe internet 
secvenţele de pictorial 
executate în baza unui 
contract ferm, în regim cât 
se poate de privat...

Mare întâlnire mare la 
Bucureşti, în această săp-
tămână!  Cei trei lideri ai 
nou-înfiinţatei alianţe, 
Uniunea Social- Liberală, 
au fost chemaţi la Capita-
lă să spună  ce au pus ei 
la cale, la nivel de judeţ. 
Numai ca, surpriză! Ma-
ria Grapini, preşedinte al 
Partidului Conservator, 
nu a participat la această 
întâlnire. Motivul oficial 
ar fi o vizită de afaceri la 
Chişinău. Au fost prezenti 
doar Titu Bojin, preşedin-
tele PSD Timiş şi Nicolae 
Robu, preşedintele PNL 
Timiş. Dealtfel, cei doi au 
susţinut şi o conferinţă de 
presă comună, la sediul 
PSD, la care a absentat ace-
eaşi Maria Grapini. Chiar 
dacă la această conferinţă 
de presă comună a lipsit 
preşedintele PC Timiş, 
aceasta mai are ocazia să 
participe la astfel de întâl-
niri în sediul PSD pe care 

îl cunoaşte destul de bine. 
Mai exact, Grapini ”a făcut 
cunoştinţă” cu sediul de pe 
C.D. Loga la alegerile par-
lamentare din 2008 când a 
candidat pe liste comune 
cu PSD, când tot împreu-
nă cu social-democraţii s-a 
bucurat de caştigarea unui 
mandat de deputat, care în 
final i-a fost luat  de Maria 
Barna, prin redistribuire.

Primele fisuri în alianţă? 
Maria Grapini este rebelă!

Ilie Sârbu, din nou candidat 
la Consiliul Judeţean Timiş?

Rumoare printre soci-
al-democraţii din Timiş, 
după ce senatorul Ilie 
Sârbu, fost lider al filialei, 
a luat parte, weekend-ul 
trecut, la mai multe întâl-
niri în teritoriu. Membrii 
PSD Timiş au început să 
se întrebe dacă nu cumva 
Ilie Sârbu vrea să candide-
ze din nou la preşedinţia 
Consiliului Judeţean Ti-
miş, aşa cum a făcut-o în 
iunie 2008. Ilie Sârbu a 
luat parte la şedinţa Biro-
ului Permanent Judeţean, 
s-a prezentat în conferinţa 
de presă, a apărut la pos-
turile radio şi tv locale, a 
fost şi la Lugoj la o întâl-
nire cu PSD-iştii de acolo. 
Cam mult deodată, au 
considerat colegii săi de 
partid. În condiţiile în care 
Titu Bojin, actualul preşe-
dinte, nu şi-a anunţat nici 
el franc vreo candidatură, 
lăsând lucrurile pe seama 
sondajelor de opinie efec-

tuate în cadrul Uniunii 
Social-Liberale, s-a vorbit 
şi despre ipoteza ca Sârbu 
să fie mânat de la spate 
de liderii din Bucureşti. 
Neliniştea social-democra-
tă nu pare să aibă şi fun-
dament, din moment ce 
Sârbu pare, mai degrabă, 
interesat de un nou man-
dat de senator, nicidecum 
de o revenire în Timiş.

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...

titu bojin, maria Grappini  
şi nicolae robu ilie Sârbu

oscar berger


