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Poli - „U“ Craiova, 
a fost odată  
un derby…

În acest sezon Poli se bate 
la titlu, iar Craiova să evite 
retrogradarea.  15

interviu
Ciuhandu poate fi 
susţinut dacă se 
înscrie în PSd!

Interviu cu Titu Bojin,  
consilier judeţean şi  
preşedinte PSD Timiş.  11

exclusiv
Moraviţa nu 
s-a vindecat de 
contrabandă

Un subofiţer suspectat de 
trafic de ţigări a demisionat 
din poliţia de frontieră.  4

comunitate
Spital filantropic 
pentru săracii  
din Timişoara
Unicul aşezământ de acest 
gen din ţară este la sediul 
Fundaţiei Timişoara ’89.  12

comunitate
Timişoara vrea 
să fie „Capitală 
Culturală”
Oamenii de cultură spun 
că Timişoara este înaintea 
Clujului şi Iaşiului.  13

Mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Nepăsarea Primăriei 
faţă de drumurile proaste 
ale oraşului are un leac! 
Tot mai muţi şoferi se în-
dreaptă împotriva admi-
nistraţiei locale pentru a-şi 

recupera daunele suferite 
de autoturisme din cauza 
craterelor din asfalt. În 
timp ce reprezentanţii Pri-
măriei dau vina pe firmele 
de construcţii sau arunca 
pisica în curtea firmelor 
de asigurări, judecătorii şi 
poliţiştii susţin că timişo-

renii au toate pârghiile ne-
cesare pentru a-şi recupe-
ra banii, dacă într-adevăr 
maşinile le-au fost avaria-
te de gropi. Firmele de asi-
gurări se îndreaptă şi ele 
împotriva administraţiei 
locale, însă numai în cazul 
în care şoferul beneficiază 

de o asigurare tip Casco. În 
acest moment, pe rolurile 
instanţelor sunt 200 astfel 
de litigii, deşi cei care sus-
ţin că drumurile proaste 
le-au distrus maşinile sunt 
mult mai mulţi. Motivul? 
Dacă nu deţineţi asigura-
re Casco aveţi şanse la fel 

de mari să vă recuperaţi 
banii, dar cu eforturi con-
siderabile: plata, în prea-
labil a unei expertize teh-
nice, zece la sută taxă de 
timbru din suma pe care 
o pretindeţi şi onorariul 
avocatului.
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Auto & Turism Unde petrecem vacanţa de Paşte, 
în România sau în străinătate?

Programul de înnoire a parcului auto continuă şi în 2011

8-9

10

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro
Cea mai importantă pre-mieră de la Geneva atât pentru Ford, cât şi pentru România este modelul Ford B-Max (întâi în top 3 al celor mai apreciate autoturisme de la salon) ce va fi produs la uzina Ford de la Craiova.

Conceptul B-Max va deveni realitate în 2012Producţia de serie se va demara la începutul anului viitor, iar Fordul „made in România“ nu va fi o maşi-nă ieftină, ci una plină de tehnologii noi şi destul de costisitoare. Configuraţia fără montant central şi des-chiderea foarte practică a uşilor sunt câteva alte deta-lii importante ale lui B-Max, alături de celelalte avantaje de ordin practic. Designul lui B-Max va fi în luptă cu principalii concurenţi, Opel Meriva, Honda Jazz, Citroen C3 Picasso, KIA Venga, Nis-san Note sau Hyundai ix20. Un alt atu al noului Ford este noua familie de motoa-

re EcoBoost care sunt foarte eficiente, având un consum mic, putere suficientă şi emisii reduse de CO2. Nu se stie care va fi pretul exact, dar daca ne gandim la con-curenta, majoritatea pretu-rilor pornesc de la 13.000 – 14.000 euro.
Altă premiere importantă de autovehicule noi, care îi interesează în mod direct pe cei mai mulţi dintre clienţii de pe piaţa auto europea-nă, dar şi din România este 

modelul Cruze hatchback, fabricat de Chevrolet.Chevrolet a prezentat noul Cruze hatchback înain-te de debutul public de la Sa-lonul Auto de la Geneva. As-pectul modelului este foarte apropiat de cel al conceptu-lui care l-a prefigurat. Atuu-rile modelului sunt spaţiul interior şi volumul portba-gajului. Noul Cruze cu cinci uşi va fi construit pe baza aceleiaşi structuri de tip mo-nococă, recunoscut pentru 

nivelul ridicat de stabilitate şi soliditate.  Compactul va oferi chiar şi în această va-riantă un portbagaj încăpă-tor, care poate înghiţi până la aproape 400 de litri.  Nu va lipsi nici bancheta spate rabatabilă fracţionat, 60/40, ce va uşura creşterea volu-mului portbagajului.Pe trei se situază Hyundai i40, aflat în premieră mon-dială, la Salonul Auto Gene-va 2011. Cu adevărat remar-cabil la primele poze oficiale cu noul Hyundai i40 este că maşina arată în realitate la fel de promiţător ca în schi-ţele  pe care Hyundai le-a dat publicităţii acum ceva vreme. Farurile alungite şi bosajele bine conturate ale roţilor fac din modelul i40 un concurent direct pentru Mazda6 Combi, de exemplu, în timp ce spatele încearcă să rivalizeze chiar cu Volvo V60, ca dinamism. Totodată, reuşeşte să combine atât un stil original, cât şi un carac-ter practic foarte bun, dato-rită unui hayon de dimen-siuni foarte generoase, care “muşcă” serios din spoiler.

Ford B-Max vedetă la Geneva Masina urmează să fie abricată la uzina Ford de la Craiova
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TOP 10 cele mai importante premiere
1. Ford B-Max2. Chevrolet Cruze hatchback3. Hyundai i404. Kia Rio

5. Peugeot 308 facelift6. VW Tiguan facelift7. Mercedes SLK8. Kia Picanto9. VW Golf Cabriolet10. Lancia Ypsilon

CHEVROLET CRUZE HATCHBACK

HYUNDAI i40
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Ţi-ai rupt maşina în 
gropi? Plăteşte Primăria!

pag 2-3

Coriolan  
Gârboni

Întâmplarea  
pe care vreau  

să o povestesc,  
este una hilară. 12

CiTeşTe şTirile, dezbaTe pe foruM,  
află deTalii din CuliSe, CâşTigă preMii

ToTul despre 
echipa Ta

Maşinile trebuie să 
facă slalom printre 

craterele de pe dru-
murile din oraş.  

Foto Dariana Dragoş
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Majoritatea 
litigiilor pentru 
daunele cauzate 
de gropile din 
asfalt, îndreptate 
împotriva primăriei,  
sunt intentate de 
firmele de asigurări.

Drumurile din Timişo ara, proaste de dai  
în gropi! Şoferii dau în  judecată Primăria
Administraţia locală are, 
în acest moment, peste 
200 de procese pe rol
Mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Şoferii care îşi “dezmem-
brează” maşinile prin gropile 
oraşului au început să îşi re-
cupereze banii pe pagube, în 
instanţă. Municipalitatea este 
pârâtă în peste 200 de proce-
se, deschise de timişorenii ale 
căror maşini au fost avariate 
din cauza stării proaste a dru-
murilor. În fapt, mare parte 
a proceselor aflate pe rolul 
instanţelor sunt intentate de 
către societăţile de asigurări 
care îi despăgubesc pe timi-
şoreni, urmând să îşi recupe-
reze banii de la administraţia 
locală. Municipalitatea a refu-
zat, ani la rând, să răspundă 
material, deşi nu îşi făcea da-
toria faţă de lege, adică să asi-
gure o circulaţie fără riscuri. 
Degeaba firmele de asigurări 
câştigau procesele, primăria 
se prevala de faptul că dacă 
o instituţie de stat nu are 
prevăzut în buget un capitol 
special pentru despăgubiri, 
executarea silită nu se putea 
înăptui. Blocajul a fost înlătu-
rat, odată cu apriţia HG 890, 
asiguratorii recuperându-şi 
acum banii direct de la cei ce 
răspund de drumuri. Numă-
rul “victimelor” continuă să 
crească, mai ales că preceden-
tul s-a produs. 

(Des)păgubirea şoferilor
Ce trebuie să faci ca să îţi 

recuperezi banii pentru re-
paraţia maşinilor avariate în 
gropi? Firmele de asigurări 
spun că cel mai simplu este 
să îţi faci o asigurare Casco, 
însă acest tip este şi mult mai 
costisitor. Şanse de a-ţi recu-
pera banii sunt şi pentru şofe-
rii care nu dispun de o astfel 
de asigurare, însă în acest caz 
costurile sunt şi ele ridicate, 
având în vedere că trebuie 
să vă angajaţi un avocat şi să 

achitaţi o taxă de timbru de 
zece la sută din suma pe care 
o pretindeţi. Ioan Ştefănescu, 
manager zonal daune la Asi-
rom, spune că, pentru ca ti-
mişorenii aflaţi într-o astfel 
de situaţie să îşi recupereze 
banii, trebuie urmaţi cîţiva 
paşi obligatorii. În primul 
rând trebuie să vă luaţi toate 
măsurile pentru a demonstra 
că dauna s-a produs din cau-
za stării proaste a drumului 
unde s-a produs incidentul. 

Proces cu asiguratorul
„Procedura standard pen-

tru asiguraţii este următoa-
rea. Primul lucru pe care 
trebuie să îl faceţi este ca 
imediat după producerea 
evenimentului să vă prezen-
taţi la poliţie sau la casco 
pentru a se constata cauza 
daunei. Un inspector de la 
Casco se va prezenta la faţa 
locului pentru a identifica 
groapa, a face poze şi anu-
mite măsurători. Următorul 
pas este un service auto au-
torizat care să pună un dia-
gnostic concret. După aceea 
se întocmeşte un dosar de 
daună, iar firma asiguratoa-
re achită banii. Odată efectu-
ată reparaţia, departamentul 
juridic al firmei cheamă la 
conciliere administratorul 
drumurilor, iar dacă nu se 
ajunge la un accord comun, 
se promovează acţiunea în 
instanţă”, a explicat repre-
zentantul Asirom.

Şi cei care nu au o asigu-
rare Casco au şanse să îşi 
recupereze banii, însă aceş-
tia au nevoie, în special, de 
ajutorul agenţilor de la ru-
tieră, ca să dovedească pre-
judiciul, adică să obţină un 
proces verbal de constatare 
în care să se menţioneze că 
starea proastă a drumului 
este cauza principală a pre-
judiciului.

Numărul celor care se îndreaptă împotriva primăriei pentru recuperarea daunelor creşte în fiecare an. Foto Dariana Dragoş

Drumurile municipale arată ca uliţele rurale

“Diagnosticul” este stabilit de un mecanic autorizat

Un timişorean a făcUt recensământUl gropilor din 
timişoara: 600 de cratere, dUpă dezgheţ!

A luat oraşul oraşul la pas, 
a numărat şi fotografiat 
toate gropile şi s-a dus 
la Primărie cu rezultatul 
muncii sale. Este vorba 
despre un timişorean care 
a făcut un inventar al gro-
pilor anul trecut. În zadar! 
Gropile au rămas la locul 
lor, iar anul acesta parcă 
s-au mai înmulţit. Antonio 
Leonte Kilb fost complet 
descurajat de lipsa de 
reacţie a autorităţilor, în 
consecinţă, a renunţat 
în acest an la demersul 
său. „Numai ce au apărut 
gropile în oraş. Are vreun 
rost să le mai număr, să 
le mai fotografiez? Cred 
că numai îmi pierd timpul 
pentru că nimeni nu face 
nimic pentru oraşul aces-
ta”, a declarat  Antonio 

Leonte Kilb. Anul trecut, 
în Timişoara au apărut, în 
urma dezgheţului, aproxi-
mativ 600 de gropi, majo-
ritatea adevărate cratere. 
Conform acestuia, acum, 
în Timişoara, una din cele 
mai afectate străzi de apa-
riţia gropilor este cea care 
duce spre cartierul Ronaţ. 
Timişoreanul spune că 
deşi nu s-a mai preocu-
pat de gropile din oraş 
în acest an, problemele 
oraşului nu îl lasă nepăsă-
tor. „În Timişoara se fură 
capacele de canal, iar din 
această cauză se întâmplă 
nenumărate accidente. 
Apoi mai sunt maşinile 
RATT care s-ar zice că ies 
să cureţe străzile, dar nu 
folosesc nicio picătură de 
apă”, a mai declarat  Kilb.

Încă nu am suferit daune din 
cauza gropilor, dar cine ştie 
cât noroc mai am. Nu aş da pe 
nimeni în judecată pentru că 
nu are rost. Cea mai groaznică 
stradă cu gropi e strada Lidia, 
actualmente Mareşal Con-
stantin Prezan.  

Marius bobiş, taximetrist

Eu am renunţat la maşină. Pe 
lângă gropile care îţi distrug 
maşina, nici locuri de parca-
re nu sunt. Prefer să merg 
cu tramvaiul pentru că în 
judecată nu aş câştiga. Toate 
drumurile sunt distruse de 
gropi, sunt mai puţine cele 
care sunt în regulă. 

bruneza radu, arhitect

Probabil că dacă mi-aş rupe 
maşina în două de la gropi, 
i-aş da în judecată pe respon-
sabili. Deocamdată nu am 
suferit daune. 
marinescu florin, pensionar

Normal că aş da în judecată. 
Încă nu am dat pentru că nu 
am avut daune foarte impor-
tante, dar aş da în judecată, 
categoric. Cel mai “îngropat” 
drum este cel de la UMT, Vic-
tor Babeş. 

Hărădău Teodor, şofer

Mi-am distrus de multe ori 
suspensiile din cauza gropi-
lor. Dacă aş şti că aş câştiga, 
i-aş da pe toţi în judecată, 
dar legea asta… Pe strada aia 
celebră, strada Nouă, abia 
se poate circula, din cauza 
craterelor. 

Tudorică ovidiu- şofer Tir

Capacele, anvelopele, toate 
mi le-am stricat din cauza 
gropilor, dar pe cine să dau în 
judecată? Nu se merită să mă 
complic cu tribunalele. 

Tiberiu poşpişil, student

Administraţia nu vrea să îi despăgubească pe 
timişoreni şi aruncă pisica în curtea asiguratorilor
roxana deaConeSCU
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro 
gHeorgHe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Reprezentanţii Primăriei 
Timişoara se declară nemul-
ţumiţi de starea drumurilor, 
deşi ei sunt singurii care ar 
putea rezolva această proble-
mă. Vina este pusă în cârca fir-
melor care execută lucrările, 
potrivit viceprimarului Sorin 
Grindeanu. El ne-a mărturisit 
că psihologia firmelor este să 
facă lucrările de mântuială, ca 
să mai aibă de lucru şi anul vii-
tor. De altfel, potrivit Direcţiei 
de Comunicare a Primăriei, 
timişorenii nu acţionează în 
instanţă Consiliul Local, ci lasă 
firmele de asigurări să facă 
asta. Cât despre procesele pier-
dute de municipalitate, aces-
tea sunt în număr foarte mic. 
Dar edilii se pregătesc să facă 
recurs. „În momentul de faţă 
avem în derulare peste 200 
de procese cu societăţile de 
asigurare. Dintre acestea, cele 
mai multe au fost deja câştiga-
te de instituţia noastră. Avem 
şi două pierdute, iar pentru 
acestea analizăm modalităţile 
de atac. Nu există despăgubiri 
pentru oameni. Noi avem pro-
cese cu societăţile de asigurare 
doar. Oamenii sunt despăgu-
biţi de societăţile de asigurare, 
nu de către primărie”, a decla-
rat Flavius Boncea, purtător de 
cuvânt al Primăriei Timişoara. 

Dreptatea şoferilor
„De regulă, firmele de asi-

gurări câştigă procesele cu ad-
ministraţia oraşului!”, spune 
judecătorul Dumitru Hantea. 
La Judecătoria Timişoara sunt 
pe rol zeci de dosare civile, în 
care firmele de asigurări în-
cearcă să-şi recupereze sumele 
plătite cu titlu de despăgubire 
şoferilor care şi-au distrus au-

toturismele prin gropile din 
oraş. „Avem asemenea proce-
se, acţiuni în pretenţii, în care 
societăţile de asigurări - după 
ce repară maşinile cu poliţe 
CASCO şi acoperă prejudiciul 
asigurat - se îndreaptă împotri-
va administraţiei oraşului pen-
tru recuperarea banilor. Din 
câte am văzut eu, sentinţele 
merg înspre admiterea unor 
astfel de acţiuni în pretenţii, în 
cazul în care se aduc expertize 
cu valoarea prejudiciului şi se 
dovedeşte raportul de cauza-

litate între starea drumului şi 
dauna provocată vehiculului. 
Nu ştiu exact câte procese de 
acest gen sunt pe rolul Judecă-
toriei Timişoara, nu am făcut 
o statistică, dar şi eu am avut, 
şi colegii mei din Civil”, ne-a 
declarat judecătorul Dumitru 
Hantea, purtătorul de cuvânt 
al primei instanţe locale. 

războiul cu nepăsarea
Această stare de fapt este 

cunoscută şi de poliţişti, care 
pot interveni pentru a amen-
da administratorul drumului. 
“Au fost destule cazuri de 
acest gen, în care am amen-
dat fie administratorul dru-
mului, fie firma care executa 
lucrările. Aceştia au obligaţia 
de a asigura condiţii optime 
de circulaţie, iar dacă şoferii 
constată daune ale autoturis-
mului provocate de gropi sau 
alte deficienţe de acest gen, 
trebuie să anunţe Poliţia Ruti-
eră. Un agent poate constata şi 
consemna în procesul verbal 
că daunele au fost cauzate de 

gropi, iar administratorul dru-
mului răspunde civil, adminis-
trativ sau penal”, a declarat 
Florin Bolbos, inspector-şef 
adjunct al IPJ Timiş.

Avocatul Laura Martonosy 
spune că cei care nu au Casco 
trebuie să ştie la ce să se aş-
tepte. “Pentru cei care nu au 
Casco este mai dificil, de aceea 
sunt foarte puţini cei care ac-
ţionează în judecată. În prea-
labil ei trebuie să îşi plătească 
reparaţia maşinii, iar apoi să 
se îndrepte împotriva admi-
nistratorului de drum. Proble-
ma este că trebuie să plătească 
taxele de timbre aferente, la 
care se adaugă costurile cu 
avocaţi, expertiza tehnică care 
să certifice faptul că paguba 
este o consecinţă a stării proas-
te a drumului. Este un război 
al nervilor, al timpului şi, de ce 
nu, al banilor!”, a concluzionat 
Martonosy.

Din câte am văzut 
eu, sentinţele merg 
înspre admiterea 
unor astfel de acţiuni 
în pretenţii, în cazul în 
care se aduc expertize 
(...) şi se dovedeşte ra-
portul de cauzalitate.

 dumitru Hantea
magistrat Judecătoria Timişoara

Nu există despăgu-
biri pentru oameni. 
Noi avem procese cu 
societăţile de asigura-
re doar. Oamenii sunt 
despăgubiţi de socie-
tăţile de asigurare, nu 
de către primărie.

 flavius Boncea
purtător de cuvânt al Primăriei

Au fost destule cazuri 
în care am amendat 
fie administratorul 
drumului, fie firma 
care executa lucrările. 
Aceştia au obligaţia 
de a asigura condiţii 
optime de circulaţie.

 florin Bolbos
inspector-şef adjunct IPJ Timiş
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S-a îndoit cineva, vreodată, că 
românul nu ştie să se „descur-
ce”? A pus cineva la îndoială 
imaginaţia şi capacitatea de 
adaptare a românului? Păi 
noi, românii, ne-am născut 
„orientaţi”, ne-am născut sub 
zodia învârtelilor şi a combi-
naţiilor!
De când mă ştiu eu, mama, 
tata sau cel puţin un unchi 
au făcut câte o combinaţie cu 
un salam, o butelie, gen „ia 
pachetul de Comtim, da-mi 
brânză, ţine untu’, da-mi 
matrafoxu’ de Solventu’, na 5 
mii – dă repartiţia de frigider 
sau Telecolor” etc. Asta se 
întâmplă până în ‘89. Acum 
suntem mult mai rafinaţi. 
Dacă-mi salţi maşina de pe 
stradă şi n-ai văzut că am 
copilul în spate pe banchetă,  
adormit, nu mai contează că 
l-ai traumatizat, doar oameni 
suntem, e suficient să-şi ceară 
scuze poliţistul şi şoferul de 
pe camionul de ridicări şi 
totul s-a rezolvat. Păi nu? 
Şi-aşa instituţiile statului n-au 
nicio treabă să se sesizeze 
din oficiu, cum ar fi: Serviciul 
Monitorizare şi Intervenţie în 
Urgenţă, DGASPC Timiş - P-ta. 
Regina Maria, nr. 3, 300004, 
Timişoara, Tel: 0256-490281, 
0256-494030, Fax: 0256-
407066, e-mail: dgaspctm@
gmail.com, în ale cărui atri-
buţiuni, printre altele, se regă-
seşte şi următoarea:  „Copiii 
aflaţi în pericol pentru care 
DGASPC se autosesizează”. 
(citat de pe site-ul instituţiei) 
S-or fi învârtit părinţii 
copilului, poliţistul şi şoferul  
de-un salam, de-o butelie? 
Posibil că doamnele şi domnii 
care-şi desfăşoară activitatea 
în cadrul direcţiei mai sus 
menţionate să fi considerat că 
pericolul a trecut ? 
Doar în felul acesta putem să 
rămânem, în continuare, o 
ţărişoara de „dalmaţieni”. 
Doar aşa putem să ne-nvâr-
tim de-un şmen şi-o şmeche-
rie. Doar aşa vom putea trăi, 
în continuare, în mediocritate 
şi compromis! 
De ce nu înţelegem, odată 
pentru totdeauna, că doar 
prin puterea exemplului 
putem să ne debarasăm de 
aceste obiceiuri balcanice ! 
Ce s-ar fi întâmplat dacă, 
Doamne fereşte, păţea ceva 
copilul? Ca să fie luată o 
măsură, trebuie să aşteptăm 
să se întâmple o tragedie?

Să ne’nvârtim 
de-o combinaţie

Eugen  
Manole

oPinie

PUBLICITATEPUBLICITATE

SerGiU miaT
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro 

Un agent al poliţiei de 
frontieră este suspectat că  ar 
fi scos din vamă câteva ba-
xuri de ţigări de contrabandă, 
în timp ce era de serviciu în 
punctul de trecere al fronti-
erei de la Moraviţa şi le-ar fi 
predat unui complice aflat 
în afara vămii. În momentul 
în care a fost declanşată cer-
cetarea prealabilă împotriva 
sa, subofiţerul a demisionat 
din poliţia de frontieră şi va 
pleca la muncă în U.E. Împo-
triva colegului său, ancheta 
administrativă este în plină 
desfăşurare.

Ţigări transportate  
cu microbusul poliţiei 

În timp ce era în serviciu 
la controlul documentelor 
de călătorie, un subofiţer din 
Vama Moraviţa şi-a părăsit 
postul, s-a urcat la volanul 
unui microbus cu însemnele 
poliţiei de frontieră şi s-a de-
plasat până la linia de demar-
caţie cu Serbia. Aici el ar fi 
încărcat, la adăpostul nopţii, 
mai multe baxuri cu ţigări 
pe care, ulterior le-ar fi trecut 
prin punctul de frontieră şi 
s-ar fi oprit cu încărcătura la 
câteva sute de metri de vamă, 
la o benzinărie dezafectată. 

Conform unor surse vamale, 
aici s-ar fi produs transferul 
celor 6-7 baxuri cu ţigări, din 
microbusul poliţiei de fron-
tieră în maşina unui contra-
bandist de origine sârbă care 
a dispărut ulterior pe o stradă 
lăturalnică din comuna Mora-
viţa. Cele relatate au fost ză-
rite de poliţiştii de frontieră 
de la sectorul PF Moraviţa, cu 
ajutorul aparatelor de vedere 
pe timp de noapte. Deplasa-
rea lor la locul predării cole-
telor suspectate a fi baxuri cu 
ţigări a dus la interceptatea 
agentului Adrian D., a cărui 

prezenţă nu se justifica în afa-
ra punctului de frontieră şi la 
volanul unui microbus apar-
ţinând aceleeaşi instituţii. La 
reţinere, acesta a declarat, 
chipurile, că auzise la staţia 
maşinii în care se afla că se 
petrece o tranzacţie dubioa-
să în perimetrul unei foste 
benzinării şi că tocmai se în-
drepta cu maşina către locul 
cu pricina.

agentul a.D. a demisionat 
şi pleacă la muncă în ue

Situaţia de la Moraviţa a 
ajuns la urechile conducerii 

IJPF Timiş care a decis ca cei 
doi lucrători de la vama cu 
Serbia, să fie anchetaţi ad-
ministrativ pentru părăsi-
rea postului fără aprobarea 
superiorilor. La doar câteva 
zile de la declanşarea cer-
cetării prealabile, agentul 
Adrian D. a demisionat din 
poliţia de frontieră. „În mo-
mentul în care subofiţerul 
a demisionat din PF, cerce-
tarea sa prealabilă a rămas 
fără obiect. În noile condiţii, 
cercetarea administrativă 
va continua doar pentru 
colegul său de tură”, spune 
comisarul Cornel Iureş, şe-
ful IJPF Timiş. Subofiţerul, 
care la doar trei săptămâni 
de la „desantul” procurori-
lor DNA care a dus la reţi-
nerea, pentru corupţie, a 44 
de poliţişti de frontieră şi 17 
vameşi din Vama Moraviţa 
în data de 8 februarie, ar fi 
făcut contrabandă cu ţigări 
a intuit finalul cercetării-
le sale şi a demisionat din 
funcţie. „El nu a vrut să di-
vulge faptul că ar fi fost doar 
un simplu executant în toa-
tă acestă afacere şi nu a vrut 
să-i toarne şi pe şefii săi. Ca 
să nu rămână pe drumuri, 
agentul demisionar va pleca 
la muncă într-o ţară din UE”, 
spune unul din colegii agen-
tului. În noaptea, din prima 

săptămână a lunii februarie, 
în care s-a petrecut contra-
banda de la Moraviţa, şef al 
turei de lucru era ofiţerul 
Popa Radu, iar şef de grupă 
a fost agentul Dora Chira, o 
apropiată a şefului Poliţiei 
de Frontieră Române, ches-
torul Ioan Buda.

andreea HnYaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Suspendarea orelor pen-
tru o petrecere în şcoală este 
o chestiune de normalitate, 
potrivit inspectorilor din ca-
drul Inspectoratului Şcolar 
Timiş. În 8 Martie, profesorii 
de la Colegiul Tehnic au or-
ganizat o petrecere chiar în 
cantina şcolii, iar pe elevi i-au 
trimis acasă. Mai mult, i-au 
anunţat cu o zi înainte că de 

Ziua Femeii nu vor ţine ore. 
Elevii s-au conformat, chiar 
dacă în ziua respectivă aveau 
stabilite lucrări la materiile 
din care dau Bacalaureatul. 

Cazul a fost scos la iveală 
de www.opiniatimisoarei.ro 
în jurul orei 13, când cheful 
era în toi, iar inspectorii şco-
lari generali au aflat de la noi 
despre acesta, promiţând că îi 
vor sancţiona pe cei vinovaţi. 
După o zi de la chef, cei de la 
inspectorat încă nu se inte-

resaseră despre cheful de la 
Miu. Aceştia ne-au spus, la o zi 
după ce cheful a trecut, că nu 
s-a discutat încă problema, ca 
şi cum ar fi ceva normal să se 
ţină petreceri în şcoli, aceasta 
deşi chiar ministrul Educaţiei 
le-a interzis subordonaţilor 
săi să ţină petreceri în incinta 
unităţilor de învăţământ.

”Vom vedea în zilele ur-
mătoare ce a fost. Nu am 
discutat încă. Vom stabili 
o dată şi ne vom întâlni cu 

conducerea colegiului să ve-
dem ce s-a întâmplat”, ne-a 
declarat inspectorul şef ad-
junct Francisc Halasz. Nici 
directorul Colegiului Tehnic 
Timişoara, fostul Liceu Miu, 
nu a părut surprins de mani-
festare. Mai mult, el chiar a 
recunoscut că petrecerea de 
8 Martie este o tradiţie în ca-
drul liceului pe care îl condu-
ce, încă din 1986. A explicat 
că în preajma orelor 14 nu se 
afla nimeni în şcoală. ”Cine a 

avut ore până la 12 a început 
mai devreme (n.r. cheful). De 
8 Martie, din ’86 se fac. Este 
o tradiţie a şcolii. De la 16 
se face seralul, toată lumea 
vine la şcoală. Nu e nicio pro-
blemă. (...) Avem majoritatea 
femei aici şi întotdeauna le 
sărbătorim de ziua lor”, ne-a 
spus directorul Liviu Groapă.

Moraviţa nu s-a vindecat 
de contrabandă cu ţigări

Zeci de plângeri împotriva braconierilor 
de peşte din zona Clisurii Dunării

n Un subofiţer suspectat de contrabandă cu ţigări a demisionat din poliţia de frontieră

Traficul cu ţigări continuă la vămile din vestul ţării

gHeorgHe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Echipele de control trimi-
se, recent, de Inspectoratul 
General al Poliţiei de Fronti-
eră în judeţele Caraş-Severin 
şi Mehedinţi, pentru a veri-
fica activitatea poliţiştilor de 
frontieră la graniţa cu Serbia, 
nu au avut în vizor doar con-
trabanda instituţionalizată cu 
ţigări sau corupţia internă, 
ci şi braconajul de proporţii 
care are loc pe Dunăre şi eva-
ziunea fiscală rezultată din 
traficul ilegal cu peşte. Dacă, 
în Caraş-Severin, controalele 
au declanşat un lanţ de demi-
sii, printre care cea a şefului 
Inspectoratului Judeţean al 
Poliţiei de Frontieră Caraş-
Severin, comisarul Cezar-Ni-
colae Bertea, a adjunctului 
său, comisarul Mădălin-Silviu 
Mocanu, dar şi a şefului Biro-
ului Supraveghere şi Control 
a Trecerii Frontierei Caraş-Se-
verin, comisarul şef Valentin 
Pocol, acelaşi lucru se aşteap-
tă şi după „descălecarea” in-
spectorilor de la IGPF în jude-
ţul Mehedinţi. Mai cu seamă 
că, în ultimul an, mai mulţi 
pescari din Timişoara, care 
şi-au construit case de vacan-
ţă în zona Clisurii Dunării, la 
Dubova şi Sviniţa, au bom-
bardat instituţiile statului 
cu plângeri în care reclamă, 
cu probe concludente, feno-
menul braconajului sălbatic 
de pe Dunăre, totodată adu-
când unele dovezi că această 
activitate ilegală este privită 
cu pasivitate de poliţiştii de 
frontieră, dar şi de funcţiona-
rii publici din cadrul filialei 
Oltenia a Agenţiei Naţionale 
pentru Pescuit şi Acvacultură. 

Plângerile împotriva 
braconierilor de peşte 
din zona clisurii Dunării 
au rămas fără răspuns

Printre timişorenii care, 
în ultimul an, au reclamat în 
zeci de petiţii braconajul de 
pe Dunăre şi traficul ilegal cu 
peşte se numără Ion Marcel 
Purcărin, Ioan Ciprian Popa, 

Felicia Bejenariu, Takacs 
Cristian Papp, dar şi avoca-
tul Marian Ardelean. „Încă 
din anul 2008 am observat 
anumite practici care încalcă 
grav orice regulă de pescu-
it comercial sau industrial 
şi aduce prejudicii majore 
faunei piscicole şi mediului 
înconjurător. Este vorba des-
pre familia Nedelcovici Ana-
stasie, Nedelcovici Goran şi 
Nedelcovici Golub, asociaţi ai 
SC Ribari SRL, ai cărei mem-
bri practică pescuitul electric 
fără rezerve. Semnalez faptul 
că i-am surprins în diminea-
ţa zilei de 2 octombrie 2010, 

împreună cu alte trei persoa-
ne, în proximitatea balizei 
de demarcaţie din dreptul 
comunei Sviniţa, braconând 
peşte cu aparatul de curen-
tat. Aceşti indivizi sfidează 
pe toată lumea, lăudându-se 
că doar cantitatea de peşte di-
feră când trebuie să cumperi 
un organ de control. Prin me-
toda folosită de membrii fa-
miliei Nedelcovici, se provoa-
că un adevărat dezastru în 
aqua-fauna din zonă”, preci-
zează Marian Ardelean într-o 
sesizare adresată şefului IJPF 
Mehedinţi, comisarul Ştefan 
Ponea, la care nu a primit 

răspuns nici până în prezent. 
Conform avocatului, deşi îm-
potriva familiei Nedecovici 
există zeci de plângeri în care 
se probează cu martori şi 
înregistrări video capturi de 
sute de kilograme de peşte, 
în câteva ore, prin metoda 
braconajului cu curent, nu 
s-a luat absolut nici o măsură. 
„Este cât se poate de clar că 
lucrătorii Sectorului Poliţiei 
de Frontieră Sviniţa închid 
ochii la astfel de fapte, în 
condiţiile în care maşinile po-
liţiei de frontieră stau la rând 
la poarta familiei Nedelcovici 
pentru peştele prins de aceas-
ta. Nu de puţine ori, Nedelco-
vici mi-a spus că reclamaţiile 
mele şi ale celorlalţi pescari 
nu-l deranjează, întrucât 
el are relaţii în zonă“, mai 
spune Ardelean. “În curtea 
locuinţei, familia Nedelcovici 
are un bazin imens de beton, 
în care se găsesc permanent 
cantităţi impresionante de 
somn, unele exemplare de-
păşind 15 – 20 de kilograme. 
Este de notorietate că pentru 
a prinde asemenea cantităţi, 
care în unele zile depăşesc 
300 de kilograme de peşte, 
membrii familiei Nedelcovici 
folosesc un aparat electric cu 
care electrocutează peştii, 
culegându-i apoi de la supra-
faţa apei. Ceea ce este sus-
pect este faptul că Anastasie 
Nedelcovici susţine că unii 
dintre poliţiştii de frontieră îl 
protejează”, spune şi Marcel 

Ion Purcărin în reclamaţia 
adresată IPJF Mehedinţi. “Re-
feritor la activitatea de braco-
naj pe care o practică aceste 
persoane, doresc să precizez 
că atât eu, cât şi alte persoa-
ne am formulat plângeri la 
autorităţile cu atribuţii de 
control, plângeri în care sem-
nalam actele de braconaj săl-
batic, dar până acum nu s-a 
luat absolut nici o măsură”, 
menţionează şi Ciprian Popa 
într-o plângere adresată şe-
fului Filialei Oltenia a ANPC, 
Florin Cazacu. Nici la aceste 
plângeri nu s-a primit vreun 
răspuns oficial, ceea ce deno-
ta caracterul protecţionist al 
braconajului pe Dunăre.

Poliţia de Frontieră  
mehedinţi a dat  
câteva amenzi

În activitatea de braco-
naj, pescarii care măcelăresc 
zeci de tone de somn şi cegă 
din Dunăre în fiecare lună 

folosesc un aparat artizanal 
format din doi conductori 
montaţi la un acumulator, 
care, în momentul în care 
sunt aruncaţi în apă produc 
un puternic arc electric. În 
câteva secunde, în zona afec-
tată, apar la suprafaţă sute 
de peşti ameţiţi, de diferite 
tipuri şi mărimi, care ulteri-
or sunt adunaţi cu mincio-
gul. “Ca principiu de funcţi-
onare, aceste aparate fac ca 
un câmp electric să treacă, 
prin apă, între anod şi catod, 
producând un răspuns mus-
cular al peştilor, obligându-i 
să se deplaseze spre anod. 
În cazul curentului alterna-
tiv cu o frecvenţă de 50 Hz, 
apare sperierea peştilor, apoi 
instalarea stării de şoc, in-
capacitate de mişcare, iar la 
curent mai mare de 2,5V/cm 
apare stopul cardiac şi moar-
tea peştilor. În cazul curen-
tului continuu, se formează 
electronarcoza, distrugerea 
electrochimică a ţesuturilor, 
leziuni permanente şi chiar 
moartea”, descrie un speci-
alist ihtiolog efectul apara-
telor electrice asupra peşti-
lor. Purtătorul de cuvânt al 
Inspectoratului Poliţiei de 
Frontieră Mehedinţi, comisa-
rul-şef Valeriu Pera, spune că 
faptele de braconaj se sancţi-
onează doar cu amendă. „Cu-
noaştem cazul şi pe cei din 
familia Nedelcovici. Există 
mai multe sancţiuni aplicate 
în urma constatărilor făcute 
de lucrătorii noştri din Svini-
ţa. Din păcate, astfel de fap-
te sunt sancţionate doar cu 
amendă. Noi întocmim do-
sarele penale, pentru neres-
pectarea regimului privind 
pescuitul, iar mai departe 
este treaba justiţiei“. Până la 
o intervenţie dură a autori-
tăţilor în problema bracona-
jului de pe Dunăre, pescarii 
timişoreni sunt hotărâţi să 
ajungă cu sesizările chiar şi 
la organismele de control eu-
ropene.

n Un grup de pescari din Timişoara se luptă cu autorităţile pentru stoparea braconajului de pe Dunăre

Braconierul Anastasie Nedelcovici se laudă că e protejat de poliţie

Avocatul Marian Ardelean a denunţat actele de braconaj  
la care a fost martor ocular pe malurile Dunării

Braconajul este privit 
cu pasivitate de 
poliţiştii de frontieră 
şi de funcţionarii 
din cadrul filialei 
Oltenia a Agenţiei 
pentru Pescuit şi 
Acvacultură.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Profesorii de la Colegiul Tehnic au suspendat orele pentru un chef de 8 Martie

Vezi video
şi citeşte mai mult pe 
opiniatimisoarei.ro

Citeşte mai mult pe 
opiniatimisoarei.ro

În momentul în care 
subofiţerul a demisio-
nat din PF, cercetarea 
sa prealabilă a rămas 
fără obiect. În noile 
condiţii, cercetarea 
administrativă va 
continua doar pentru 
colegul său de tură.

 comisar Cornel iureş
şeful IJPF Timiş



10-16 MarTie 2011, nr 143

www.opiniatimisoarei.ro6 

alina SaBoU
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Sindicatele fac protes-
te ample în toată ţara, din 
cauza prevederilor noului 
Cod al Muncii, pentru care 
guvernul Boc şi-a asumat răs-
punderea. Cea mai criticată 
dintre normele noului Cod 
este majorarea la 3 ani a pe-
rioadei pentru care se poate 
încheia un contract pe dura-
tă determinată. În plus, se in-
troduce posibilitatea prelun-
girii contractului fără limită 
de număr al prelungirilor şi 
fără limită ca durată a perioa-
dei de prelungire. Mai mult, 
se elimină obligativitatea pa-
tronului de a-l angaja pe sa-
lariat cu contract pe durată 
nedeterminată după 3 con-
tracte pe durată determina-
tă. Sindicaliştii sunt siguri că 
vechiul contract de muncă 
pe perioadă nedeterminată 
va dispărea, iar majoritatea 
salariaţilor vor fi angajaţi cu 
contract pe perioada deter-
minată. În acest fel va dis-
părea complet siguranţa şi 
protecţia locului de muncă. 
Salariaţii nu vor mai primi 
plăţi compensatorii şi mai 
ales nu vor mai putea face 
credite pe perioade lungi. 

„Angajatorul poate angaja 
de probă muncitori, pe pe-
rioada determinată. Se ştie 
că nicio bancă nu dă credit 
dacă solicitantul e angajat 
pe perioadă determinată. În 

plus, se constituie un cerc 
vicios care e la marginea eva-
ziunii fiscale. Angajatorul ia 
pe cineva de probă şi după o 
lună spune că nu e mulţumit 
de prestaţia acestuia, apoi îl 
dă afară şi angajează pe alt-
cineva”, a explicat Ştefan Go-
goşanu, liderul sindicatului 
Cartel Alfa Timiş.

De partea cealaltă, re-
prezentanţii din industria 
timişoreană cred că nici nu 
era nevoie de o prelungi-
re a contractelor pe durată 
determinată la 3 ani şi asta 
pentru că nu se poate face 

o estimare microeconomi-
că pe perioade mai lungi 
de 2-3 ani. „Pentru că la 
ora actuală predictibilitatea 
microeconomică este sub 
doi ani, nu este necesară 
creşterea la 3 ani a limitei 
pentru contractele pe peri-
oadă determinată. Cred că 
singura explicaţie pentru 
prelungirea acestui termen 
este anticiparea pe care o 
face Guvernul cu privire la 
creşterea acestei predictibi-
lităţi la peste 3 ani. Nu pu-
tem face un plan economic 
pentru mai mult de un an. 

Sunt puţine domenii care au 
contracte peste 2 ani. Din 
punctul de vedere al UGIR, 
nu era nevoie ca perioada să 
crească la 3 ani, dar probabil 
că Guvernul crede că ne va fi 
mai bine, de aceea face asta. 
Ei anticipează o stabilizare 
legislativă şi microeconomi-
că”, a declarat Longin Popes-
cu, vicepreşedintele Uniunii 
Generale a Industriaşilor 
din România, filiala Timiş. 

ce se caută
Ultima raportare a locu-

rilor de muncă valabile în 

Timiş arată că din totalul 
celor aproape 100 de pos-
turi vacante, jumătate sunt 
pentru perioadă determina-
tă. Meseriile unde se caută 
persoane pentru un timp 
mai scurt sunt agenţii de se-
curitate, asistent în relaţii 
publice, auditori, bucătari, 
chelneri, contabili şefi, cro-
itori, dulgheri, electricieni, 
ingineri mecanici, mana-
geri de proiect etc.

economic Auto & Turism Unde petrecem vacanţa de Paşte,  
în România sau în străinătate?

Programul de înnoire a parcului  
auto continuă şi în 2011
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andreea HnYaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Cea mai importantă pre-
mieră de la Geneva atât 
pentru Ford, cât şi pentru 
România este modelul Ford 
B-Max (întâi în top 3 al celor 
mai apreciate autoturisme 
de la salon) ce va fi produs 
la uzina Ford de la Craiova.

conceptul B-max va  
deveni realitate în 2012

Producţia de serie se va 
demara la începutul anului 
viitor, iar Fordul „made in 
România“ nu va fi o maşi-
nă ieftină, ci una plină de 
tehnologii noi şi destul de 
costisitoare. Configuraţia 
fără montant central şi des-
chiderea foarte practică a 
uşilor sunt câteva detalii 
importante ale lui B-Max, 
alături de celelalte avantaje 
de ordin practic. Designul 
lui B-Max va fi în luptă cu 
principalii concurenţi, Opel 
Meriva, Honda Jazz, Citroen 
C3 Picasso, KIA Venga, Nis-
san Note sau Hyundai ix20. 
Un alt atu al noului Ford 
este noua familie de motoa-

re EcoBoost care sunt foarte 
eficiente, având un consum 
mic, putere suficientă şi 
emisii reduse de CO2. Nu se 
ştie care va fi preţul exact, 
dar dacă ne gândim la con-
curenţă, majoritatea preţu-
rilor pornesc de la 13.000 – 
14.000 euro.

Altă premieră importantă 
de autovehicule noi, care îi 
interesează în mod direct pe 
cei mai mulţi dintre clienţii 
de pe piaţa auto europea-
nă, dar şi din România este 

modelul Cruze hatchback, 
fabricat de Chevrolet.

Chevrolet a prezentat 
noul Cruze hatchback înain-
te de debutul public de la Sa-
lonul Auto de la Geneva. As-
pectul modelului este foarte 
apropiat de cel al conceptu-
lui care l-a prefigurat. Atuu-
rile modelului sunt spaţiul 
interior şi volumul portba-
gajului. Noul Cruze cu cinci 
uşi va fi construit pe baza 
aceleiaşi structuri de tip mo-
nococă, recunoscut pentru 

nivelul ridicat de stabilitate 
şi soliditate.  Compactul va 
oferi chiar şi în această va-
riantă un portbagaj încăpă-
tor, care poate înghiţi până 
la aproape 400 de litri.  Nu 
va lipsi nici bancheta spate 
rabatabilă fracţionat, 60/40, 
ce va uşura creşterea volu-
mului portbagajului.

Pe trei se situază Hyundai 
i40, aflat în premieră mon-
dială, la Salonul Auto Gene-
va 2011. Cu adevărat remar-
cabil la primele poze oficiale 
cu noul Hyundai i40 este că 
maşina arată în realitate la 
fel de promiţător ca în schi-
ţele  pe care Hyundai le-a 
dat publicităţii acum ceva 
vreme. Farurile alungite şi 
bosajele bine conturate ale 
roţilor fac din modelul i40 
un concurent direct pentru 
Mazda6 Combi, de exemplu, 
în timp ce spatele încearcă 
să rivalizeze chiar cu Volvo 
V60, ca dinamism. Totodată, 
reuşeşte să combine atât un 
stil original, cât şi un carac-
ter practic foarte bun, dato-
rită unui hayon de dimen-
siuni foarte generoase, care 
“muşcă” serios din spoiler.

Ford B-Max  
vedetă la Geneva
n Maşina urmează să fie fabricată la uzina Ford de la Craiova

Contractele de muncă pe durată 
determinată, un stres pentru angajaţi?
n Industriaşii timişeni spun că nu era nevoie de prelungirea contractelor la 3 ani
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proprietarii care nu îşi 
asigură locuinţele până la 15 
iulie 2011, fie printr-o poliţă 
obligatorie, fie printr-una 
facultativă, pot fi sancţionaţi 
de autorităţile locale cu 
amenzi cuprinse între 100 şi 
500 de lei. asigurarea facul-
tativă trebuie să acopere trei 
riscuri: cutremur, inundaţii şi 
alunecări de teren. legislaţia 
obligă proprietarii de imobile 
să încheie o poliţă de asigu-
rare, prima fiind diferenţiată 
în funcţie de tipul de locuinţă 
(a sau B), între 10 şi 20 de 
euro. Valoarea asigurată a 
unei locuinţe este situată 
între 10.000 şi 20.000 de 
euro.

PreMiu

Vinul de recas „Solo quinta”, 
produs de crama din Timiş, a 
câştigat, la o competiţie care 
a avut loc la paris, trofeul 
pentru cel mai bun vin alb 
sec. acesta este cel mai 
prestigios concurs euro-
pean, unde au fost înscrise 
peste 3.000 de vinuri din 40 
de ţări. „este o realizare de-
osebită a Cramelor recaş”, 
a spus directorul gheorghe 
iova. Concursul oenologic 
este considerat de specialişti 
drept un „oscar” al vinurilor.

SAlArizAre

Câştigul salarial mediu nomi-
nal brut a fost, în ianuarie, de 
1.963 lei, cu 5% mai mic decât 
în luna precedentă, conform 
institutuli Naţional de Statisti-
că. Câştigul mediu net a fost 
de 1.424 lei, în scădere faţă 
de luna anterioară cu 72 lei, 
ceea ce înseamnă o diminua-
re cu -4,8%. Faţă de luna iulie 
2010 (lună în care s-a aplicat 
diminuarea cu 25% a cuan-
tumului brut al salariilor de 
bază) câştigul salarial mediu 
net din luna ianuarie 2011 a 
crescut în sectorul bugetar 
cu 17,5% în administraţia 
publică, 16,2% în învăţământ, 
respectiv cu 11,7% în sănătate 
şi asistenţă socială.

Sindicaliştii se tem că petronii nu vor mai angaja muncitori pe perioadă nedeterminată.

Spălare exterioară/interioară
Polish profesional
Curăţat tapiţerie piele/textil

Curăţat climă auto

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

0256.213.587
0733.928.546
0728.878.495

www.spalatoriapicobello.ro

profesionala
  Timisoara
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TOP 10 
cele mai importante premiere

1. Ford B-Max
2. Chevrolet Cruze hatchback
3. Hyundai i40
4. Kia Rio
5. Peugeot 308 facelift
6. VW Tiguan facelift
7. Mercedes SLK
8. Kia Picanto
9. VW Golf Cabriolet
10. Lancia Ypsilon

chevrolet cruze hatchBackhyunDai i40

gHeorgHe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Toţi proprietarii de case şi 
apartamente care încă nu şi-
au încheiat o poliţă de asigu-
rare obligatorie a locuinţei, 
conform Legii 260/2008, sunt 
potenţiali contravenienţi şi 
pot fi amendaţi la orice oră 
cu sume cuprinse între 100 
şi 500 de lei. Aceasta este va-
rianta susţinută de directorul 
general al Pool-ului de Asigu-
rare Împotriva Dezastrelor 
Naturale, Marius Bulucea, 
care, zilele trecute, a ieşit la 
rampă pentru a atrage aten-
ţia populaţiei că termenul 

limită până la care trebuia 
încheiată poliţa a fost 15 ia-
nuarie 2011. Pe de altă parte, 
Ministerul Administraţiei 
şi Internelor a anunţat încă 
din 15 decembrie 2010, prin 
intermediul unui comunicat, 
că termenul limită până la 
care proprietarii de case şi 
apartamente trebuie să in-
tre în legalitate, fără a risca 
amenzi, a fost amânat până 
în 15 iulie 2011. “Acest comu-
nicat nu are valoare juridică, 
pentru că nu este susţinut 
de o modificare legislativă!”, 
susţine Bulucea, la aproape 
trei luni de la respectivul co-
municat, ca şi cum abia acu-

ma a descoperit intervenţia 
oficialilor MAI pe piaţa asi-
gurărilor stipulate în Legea 
260. Această neînţelegere în-
tre autorităţile statului tinde 
să bulverseze populaţia, nu 
puţini fiind cei care suspec-
tează un scenariu diabolic 
pentru aducerea a cât mai 
mulţi bani la bugetul statului 
din amenzi. “Numai la noi se 
poate întâmpla aşa ceva! Unii 
îţi spun că se amână, alţii vin 
să te amendeze! De ce nu au 
venit cei de la PAID să spună 
că anunţul MAI nu este legal 
atunci când a fost dat? Trăim 
într-o ţară de hoţi!”, se revol-
tă Viorel Burcovschi, un timi-

şorean care a amânat plata 
până în iulie. Pe de altă par-
te, avocaţii spun că oricine 
este amendat poate da statul 
în judecată. „Toţi cei care 
încă nu şi-au încheiat poliţa 
au acţionat de bună-credin-
ţă, întrucât timp de trei luni 
nimeni nu a intervenit să 
spună că acel comunicat este 
greşit. În cazul primirii unei 
amenzi, oficialii MAI pot fi 
daţi în judecată. Conform 
art. 288 din Codul Penal, fal-
sificarea unui înscris oficial 
prin alterarea lui în orice 
mod, de natură să producă 
consecinţe juridice, se pe-
depseşte cu închisoare între 

3 luni şi 3 ani”, ne-a lămurit 
un avocat din Baroul Timiş. 
Preţul unei poliţe de asigura-
re obligatorie a locuinţei este 
de 10 euro pe an, dacă imo-
bilul este construit din cără-
midă nearsă sau din chirpici, 
şi de 20 de euro anual dacă 
imobilul are o structură de 
rezistenţă de beton armat 
sau lemn. Valoarea asigura-
tă, adică suma de bani pri-
mită ca despagubire de la 
asigurator, este de 10.000, 
respectiv 20.000 de euro.

Scandal pe piaţa asigurărilor obligatorii de locuinţe

Comenteayă pe 
opiniatimisoarei.ro

Comenteayă pe 
opiniatimisoarei.ro

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.
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-curăţenie profesională-

curăţenie industrială
la birouri

...şi oriunde ai nevoie...

Tel. 0356.265.091

O experienţă unică!
       CROAZIERA

Pe Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic

400 euro
Timişoara, str. Mercy nr. 4
tel/fax:0256.436.830; 0722.253.115
e-mail : o�ce@ultrainclusivetour.ro
web : www.ultrainclusivetour.ro

masa all inclusive, cazare şi entertainment
                                doar prin
                 expertul tău în croaziere
              ULTRA ALL INCLUSIVE TOUR

Gratuit pentru copii sub 12 ani, în cabină cu părinţii!
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Suntem singura 
agenţie din Ro-
mânia care dis-
pune de această 
ofertă inedită 
pentru un sejur 
pe vasul de lux 
Dhaainkan’baa. 
Avem exclusi-
vitate şi este o 
ofertă deloc de 
neglijat.

 radu Tîrpe
managerul Agenţiei Ra Turism

alina degău
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Vacanţele din perioada 
sărbătorilor de Paşte sunt 
tot mai căutate de românii 
care îşi doresc să aibă parte 
de linişte sufletească depar-
te de grijile cotidiene. Agen-
ţiile de turism pun la dispo-
ziţia doritorilor numeroase 
destinaţii, fie în apropiere, 
fie departe de casă. 

Cea mai recomandată 
şi căutată ofertă în această 
perioadă este Pelerinajul în  
Israel, Ţara Sfântă. Agenţia 
RA Turism propune o ofer-
tă inedită pentru cei care îşi 
doresc o vacanţă în Israel. 
Plecarea se face cu avionul, 
în perioada 21-28 aprilie. 
Tariful este de 724 euro 
pentru o persoană (loc în ca-
meră dublă) şi cuprinde bi-
lete de avion Bucureşti – Tel 
Aviv – Bucureşti, 2 nopţi de 
cazare cu mic dejun la hotel 
Royal Plaza 4**** în Tiberias, 
4 nopţi de cazare cu mic de-
jun la hotel Rimonim 4**** 
în Ierusalim, situat în partea 
israeliană a oraşului, 6 cine 
la hotel (demipensiune). Ca 
bonus primiţi prânzul din 
ziua de Paşte şi plimbare 
cu barca pe Marea Galileii, 
excursiile zilnice şi vizitele 

prevăzute în program, par-
ticipare la Slujba de Învie-
re la Biserica Românească 
din Ierusalim, ghid local 
de limba română pe toata 
durata excursiei, transport 
cu autocar local de lux pe 
toata durata programului, 
biletele de intrare în Satul 
Nazareth şi toate bisericile 
din program, plus un ghid 
român însoţitor. Nu sunt 
incluse următoarele: taxele 
de aeroport şi combustibil, 
transferuri: 145 Euro (taxa 
de combustibil poate suferi 
modificări până la momen-
tul plecării), asigurarea me-
dicală de călătorie, bacşişuri 
pentru ghizii locali şi şofer: 
5 Euro/persoană/zi (se achi-
tă la faţa locului).

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

n Turismul ecumenic are tot mai mulţi adepţi. Vacanţele spirituale sunt preferate în perioada de Paşte

Dacă vreţi să vă petreceţi 
vacanţa în locuri exotice, 
RA Turism vă propune 
destinaţii ca Gran Canaria 
sau Tenerife. Soare, plajă, 
apă limpede şi multă căl-
dură. Sună tentant? De asta 
aţi putea avea parte dacă 
alegeţi o destinaţie exotică 
care vine perfect după 
gerul din ţara noastră. În 
Gran Canaria puteţi ajunge 
cu aproximativ 800 euro. 
Oferta agenţiei RA Turism 

este complexă pentru am-
bele destinaţii. În perioada 
22-29 aprilie 2011 mergeţi în 
Gran Canaria la un hotel si-
tuat în faţa oceanului, foarte 
aproape de plaja Playa del 
Ingles. Tariful este de 728 
euro pentru o personă la un 
hotel de 3 stele. Tariful inclu-
de biletul de avion Budapes-
ta-Las Palmas-Budapesta, 
asistenţă turistică pe toată 
perioada sejurului, parcarea 
gratuită a autoturismului 

lângă aeroportul din Buda-
pesta şi mic dejun inclus.
Austria şi Croaţia sunt două 
destinaţii apropiate în care 
vă puteţi petrece vacanţa 
de Paşte. Plecările se fac cu 
autocarul iar avantajul este 
că se fac şi multe excursii pe 
durata traseului. Circuitele 
cu autocarul pornesc de la 
400 euro şi includ transpor-
tul, 8 nopţi de cazare cu mic 
dejun inclus şi numeroase 
tururi organizate în circuit.

Vacanţa de Paşte  
în România  
sau în străinătate?

Soare, plajă şi apă limpede  
în Gran Canaria

Cea mai 
recomandată şi 
căutată ofertă în 
această perioadă 
a anului este 
Pelerinajul în 
Israel, Ţara 
Sfântă.

Agenţiile de 
turism pun 
la dispoziţia 
doritorilor 
numeroase 
destinaţii, fie în 
apropiere, fie 
departe de casă.

Capacitatea 
vasului este 
de maximum 
14 persoane. 
Aşadar, puteţi 
avea o vacanţă 
formidabilă într-o 
atmosferă intimă.

croazieră cu 
un vas de lux 
în maldive
Pentru o destinaţie deo-
sebită şi luxoasă, agenţia 
RA Turism vă propune o 
croazieră cu un vas de 
lux în insulele Maldive, 
într-o atmosferă elegan-
tă, rafinată şi cu servicii 
speciale. Capacitatea 
vasului Dhaainkan’baa, 
poate pune la dispoziţie 
transportul unui număr 
maxim de 14 persoane. 
Aşadar, puteţi avea o va-
canţă formidabilă într-o 
atmosferă intimă. 

Cei care optează pentru 
o astfel de ofertă pot 
avea parte de un amestec 
interesant de excursii 
pe uscat sau pe apă, 
activităţi speciale pre-
cum surful, scufundări 
la adâncimile colorate 
ale apelor din Maldive, 
schi nautic, windsurfing, 
snorkeling şi caiac-canoe. 
„Suntem singura agenţie 
din România care dispune 
de această ofertă inedită 
pentru un sejur pe vasul 
de lux Dhaainkan’baa. 
Avem exclusivitate şi este 
o ofertă deloc de negli-
jat”, spune Radu Tîrpe 
managerul Agenţiei Ra 
Turism.

Locuri de pelerinaj 
în România

Datorită numărului mare 
de mănăstiri din ţara noas-
tră, România este una din-
tre cele mai căutate ţări 
pentru turismul ecumenic. 

Ofertele de Paşte au pre-
ţuri decente, pornind de 
la câteva milioane de lei.
Preţul la o demipensiune 
în Moldova la care se adau-
gă mic dejun şi transport 
cu autocarul porneşte de 

la 400 lei. Puteţi vizita mă-
năstirile şi bisericile din 
frumoasa zonă a ţării noas-
tre şi puteţi avea parte de 
un concediu liniştit la unul 
dintre hotelurile care vă 
aşteaptă cu bucate tradiţio-
nale şi ouă roşii. Masa din 
ziua Paştelui costă în jur de 
150 lei, iar ouăle roşii sunt 
oferite gratuit de organiza-
tori.

În fiecare an,  
în Biserica Sfantului 

Mormânt din  
ierusalim, sute de 

pelerini aşteaptă să ia 
„lumina Sfântă“
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CiPrian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Domnule Bojin, de ce l-aţi 
suspendat pe Sorin Grin-
deanu imediat după vizita 
lui Ponta, dacă adevăratul 
motiv al suspendării a fost 
cel legat de pierderea a 
3.500 de membri de la PSD 
Timişoara? Să nu îmi spuneţi 
că a fost o coincidenţă că 
nu vă cred şi nu vă va crede 
nimeni...

Nu vreau sa discut foarte 
multe despre acest subiect. 
A fost o hotărâre a Biroului 
Judeţean, o hotărâre pe care 
o respectăm toţi. Hotărârea 
nu are nicio legătură cu vi-
zita domnului Ponta. Hotă-
rârea are la bază activitatea 
slabă pe care organizaţia Ti-
mişoara o are. Decizia a fost 
luată şi datorită mai multor 
întâlniri pe care le-am avut 
în care l-am atenţionat pe 
domnul Grindeanu, vizavi de 
activitatea slabă a organiza-
ţiei Timişoara. Sigur că unul 
dintre punctele discutate a 
fost şi cel legat de lipsa celor 
3.500 de membri din organi-
zaţia Timişoara. În rest, sunt 
lucruri pe care le avem în 
bucătăria noastră internă şi 
nu aş vrea să discut mai mult 
decât atât.

E prea mare coincidenţa 
vizita lui Ponta, faptul că 
acesta împreună cu Grindea-
nu s-au întâlnit cu Gheorghe 
Ciuhandu şi suspendarea...

Nu am ce sa vă spun mai 
mult decât că PSD nu poate 
să îl susţină pe Ciuhandu în 
mod direct. La alegerile din 
2012, USL trebuie să-şi de-
semneze candidaţii proprii. 
Dacă prin sondaje, dacă prin 
ce se discută acum pentru 
stabilirea candidaţilor, USL 
ajunge la concluzia care dă 
posibilitatea să fie alţi candi-
daţi decât membrii de partid, 
candidaţi independenţi, deşi 
nu e cazul primarului Gheor-
ghe Ciuhandu, care nu e toc-
mai independent, se poate să 
fie şi altfel. Dar trebuie să ştiţi 
că noi ne-am înţeles. Suntem 
cu toţii conştienţi că PNL stă 
mai bine ca noi în Timişoa-
ra, cu vreo 2 procente, iar la 
nivelul judeţului PSD stă mai 
bine ca PNL cu vreo 6 procen-
te, cu o structură organizato-
rică foarte bine pusă la punct, 
suntem convinşi că trebuie să 
avem un candidat social-de-
mocrat la Consiliul Judeţean. 
În privinţa candidaturii la 
primărie, domnul Ciuhandu 
poate fi susţinut doar dacă 
acesta doreşte să se înscrie în 
PSD. Eu am o anumită relaţie 
bună cu domnul Ciuhandu, 
dar trebuie să recunoaştem 
că Timişoara are lipsuri.

Cu câteva zile înainte de 
vizita lui Ponta, aţi apărut 
împreună cu Robu la o 
conferinţă de presă şi aţi 
spus că „îi avem în faţă pe 
viitorul primar şi preşedinte 
al CJT”. Imediat după aceea, 
vine Ponta şi spune că poate 
îl susţinem pe Ciuhandu.

Păi vă spun şi acum că îl 

aveţi în faţă pe unul dintre 
posibilii candidaţi la preşe-
dinţia CJT, dacă PSD-ului i se 
va da ocazia să desemneze 
candidatul pentru CJT.

Domnul Ponta a spus 
altceva...

Eu cred că domnul Ponta 
nu a fost informat la momen-
tul respectiv despre ce se în-
tâmplă, despre faptul că noi 
ne-am înţeles cu PNL şi am 
recunoscut fiecare dintre noi 
că nu avem potenţialul de a 
avea ambii candidaţi.

Păi şi cine trebuia să îl infor-
meze?

Eu l-am informat corect 
pe domnul Ponta în momen-
tul în care am avut posibili-
tatea şi eu cred că dânsul a 
înţeles. Nu cred că va marşa 
în continuare pe ideea de a 
susţine un candidat indepen-
dent, chiar şi pe Ciuhandu.

Şi ce faceţi dacă se impune 
un candidat de la Bucureşti?

Nu poate să vină de la Bu-
cureşti o impunere decât că 
PNL sau PSD poate să aibă 
unul sau altul dintre can-
didaţi. Nu poate să impună 
nimeni de la Bucureşti să 
susţinem pe x sau y. Eu sunt 
convins că domnul Ponta a 
înţeles dorinţa noastră de a 
ne bate pentru această func-
ţie nu de a ne se impune oa-
meni.

Ce-i rămâne lui Grindeanu 
după această suspendare?

Domnul Grindeanu să vină 
după cele 4 luni de suspenda-
re să îşi reia activitate politică. 
Eu cred că are acum timp să 

se afirme în activitatea de vi-
ceprimar şi de consilier local, 
chiar poate să iasă în eviden-
ţă în perioada următoare. Eu, 
fără nici un fel de problemă, 
îl susţin. Va fi primul pe listă 
în sondajul pe care îl vom face 
în lunile mai-iunie pentru a 
vedea pe cine vom susţine ca 
şi candidat la primărie.

Vreţi să candidaţi la preşe-
dinţia CJT. Ce se întâmplă 
dacă pierdeţi? Vă retrageţi?

Eu am spus că vreau să 
candidez. Să vedem ce suţi-
nere o să am. Eu mă bazez 
mult şi pe zona PDL-istă. Tot 
spune lumea că sunt prieten 
cu PDL... În PDL sunt 24 de 
primari care sunt foşti colegi 
cu mine de pe vremea când 
eram primar la PSD.

Lăsaţi evalurările susţinerii. 
V-am întrebat altceva. Vă re-
trageţi sau nu dacă pierdeţi?

Eu mi-am asumat răspun-
derea pentru un mandat pe 
care trebuie să îl duc la ca-
păt. Să presupunem că vom 
avea în loc de 11 consilieri, 
cât avem acum, vom avea 
14, la Timişoara în loc de 6 
vom avea 10, chiar dacă nu 
vom avea primar PSD sau 
preşedinte al CJT de la PSD şi 
în loc de 20 de primari vom 
avea 30, consideraţi că ar fi 
un plus sau un minus pentru 
mine ca preşedinte şi pentru 
echipa mea?

Asta trebuie să analizeze 
membrii PSD şi conducerea 
centrală a dumneavoastră şi 
nu eu...

Dacă nu vom fi în stare să 
demonstrăm o revenire şi o 

înviorare a rezultatelor, sigur 
că mă gândesc la posibilitatea 
de a mă retrage din funcţie, 
nu din partid, şi să las pe alţii.

Cum se face că sunteţi 
susţinut în funcţie la Direcţia 
Apelor? Sunt multe voci care 
spun că aveţi o înţelegere 
cu Ostaficiuc pentru a avea 
linişte la CJT.

Haideţi să ne înţelegem. 
Sunt la Ape de 25 de ani, din-
tre care 11 ani director. Eu 
mereu mi-am făcut treaba ca 
director şi nu am confundat 
politica partidului cu Apele. 
Funcţia mea este una regio-
nală şi nu am fost acceptat 
doar de domnul Ostaficiuc, ci 
de toţi cei din arcul guverna-
mental. Nu o puteţi considera 
o susţinere PDL-istă. Mai mult, 
la conducerea ministerului 
este UDMR, deci primii care 
ar trebui să vocifereze ar tre-
bui să fie colegii de la UDMR.

Iar nu îmi răspundeţi la între-
bare. Este sau nu o înţelege-
re între dvs. şi Ostaficiuc?

Nu este nici un fel de în-
ţelegere. Cu domnul Ostafi-
ciuc sunt prieten, dar în viaţa 
mea nu am fost la Ostaficiuc 
acasă ca să beau cu el o cafea. 
În viaţa lui nu a fost la mine 
acasă. Nu am fost niciodată 
cu domnul Ostaficiuc la re-
staurant, în afară de momen-
tele oficiale, sau dacă vreţi la 
restaurantul de la subsolul 
Consiliului Judeţean.

Prieteniile astea şi înţelege-
rile nu se cultivă neaparat 
acasă sau la restaurant...

Da, aveţi dreptate. Prie-
tenia asta înseamnă respect 

pentru ceea ce face fiecare. Nu 
este nicio înţelegere. Dacă era, 
nu erau hotărâri pe invers, nu 
ne străduiam să schimbăm 10-
12 viceprimari PDL în localită-
ţile unde USL are majoritate 
în consiliile locale.

Care funcţie e mai importan-
tă pentru dvs.? Cea de la Ape 
sau cea de la partid?

Ar fi greu pentru mine să 
aleg. La Ape sunt de o viaţă. 
La partid sunt tot de o viaţă. 
Le fac pe amândouă cu plăce-
re şi dăruire.

Spuneţi că la Ape nu se 
face politică. Dar sunteţi 
preşedinte al unui partid de 
opoziţie şi puneţi în aplicare 
planul de guvernare al parti-
dului de la putere.

Domnule Voin, trebuie să 
se termine cu oamenii care 
trebuie să fie puşi în funcţii 
de responsabilitate doar dacă 
sunt numai ai unui partid 
sau altul...

De ce schimbaţi viceprimarii 
PDL atunci, dacă sunteţi 
adeptul acestei idei? Vă 
contraziceţi singur...

Aici e altă treabă. Aici 
avem scris foarte clar în pro-
tocol că acolo unde putem 
construi majorităţi, facem 
această majoritate. Dacă nu 
găsim oameni mai buni, nu o 
sa îi punem, o să vedeţi. 

Da, o să vedem...
Până la urmă şi dumnea-

voastră când plătiţi taxe şi 
impozite respectaţi progra-
mul de guvernare... Aşa îl 
respect şi eu... E acelaşi lucru.

Nu e acelaşi lucru...
Eu am rămas aici pentru 

că sunt profesionist. Politica 
e altceva.

Şi nu intră în conflict cele 
două?

Nu. Pentru că bugetul 
ce se aprobă trebuie făcut. 
Altceva nimic. Nu e o firmă 
privată. Un director PDL nu 
poate să vină şi să schimbe 
optica...

De ce nu mai au voie consili-
erii locali să iniţieze proiecte 
de hotărâri fără ştiinţa 
partidului? Aţi vorbit chiar şi 
de declaraţii pe la DNA...

Au voie să facă, doar cu 
condiţia să se consulte cu 
departamentul juridic al nos-
tru. Eu nu pun la îndoială 
dorinţa consilierilor, ci pun 
la îndoială modul în care se 
poate realiza un proiect sau 
nu. Dacă sunt în interesul 
oamenilor, se vor găsi soluţii. 
Dacă sunt făcute după colţ, 
pentru anumite interese nu 
trebuie să existe.

Păi şi cine a greşit? Proiec-
tele cele mai multe au fost 
iniţiate de Radu Ţoancă şi 
Traian Stoia. Ce au greşit?

Eu nu vreau să intru în jo-
curile dumneavoastră. Ei au 
fost doi dintre consilierii cei 
mai activi şi da, au fost princi-
palii iniţiatori. Ei au greşit că 
nu au discutat cu conducerea 
partidului şi cu departamen-
tele noastre. Greşeala lor este 
că insistă cu unele proiecte, 
pe care le-am hotărât împre-
ună că nu le susţinem, cum e 
Telparkul, pe care timişorenii 
nu îl vor, dar cum ne-cum, ei 
l-au votat. Şi le-am atras aten-
ţia să fie atenţi ce semnează 
şi cum semnează, că poate 
vor ajunge să dea cu subsem-
natul pe la DNA, unii dintre 
ei au şi dat deja...

Cine?
Nu ştiu. Nu contează. Eu 

doar le-am atras atenţia!

De ce aţi rămas afară în 
faţa primăriei cât timp s-au 
întâlnit Ponta cu Ciuhandu şi 
Grindeanu?

Eu am rămas afară cu mai 
mulţi colegi. Nu am vrut să 
intru la acele discuţii pentru 
că nu consider că Ciuhandu 
poate să fie susţinut de PSD 
la primăria Timişoara

Dar nu era normal să parti-
cipaţi şi dumneavoastră la o 
astfel de întâlnire?

Fiecare preşedinte de par-
tid de la nivel naţional poate 
să se întâlnească cu cine vrea 
când vrea. Are această liber-
tate.

Dacă veţi candida şi veţi câş-
tiga fotoliul de preşedinte 
CJT, îi veţi oferi lui Ostaficiuc 
postul de vicepreşedinte?

Nu. Nu se pune problema. 
Posturile vor fi împărţite cu 
colegii de la PNL, potrivit pro-
tocolului USL.

domnul Ciuhandu poate fi susţinut  
la primărie doar dacă se înscrie în pSd

Interviu cu Titu Bojin, preşedinte PSD Timiş, consilier judeţean, 
şi director la Administraţia Bazinală de Apă Banat

TiTU  
bojin
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Programul ”Rabla” continuă şi în 2011
n Până în momentul de faţă, în judeţul Timiş sunt aproximativ o sută de persoane pe liste

andreea HnYaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

În primele trei luni ale lui 
2011, de când s-a dat startul 
înscrierilor pentru progra-
mul Rabla, aproximativ 100 
de persoane din judeţul Ti-
miş au depus cereri pentru 
a-şi achiziţiona un autotu-
rism nou. Ministerul Mediu-
lui a anunţat că în 15 martie 
se vor anunţa oficial locaţii-
le exacte ale centrelor de co-
lectare a rablelor şi de emi-
tere a tichetelor valorice. 
Până atunci, toţi cei care do-
resc să beneficieze de acest 
program, îşi pot căuta un 
model nou de autoturism, la 
unul dintre showroom-urile 
autorizate, unde vor plăti un 
acont de 2.000 lei, pentru 
orice model. „Condiţiile vor 
fi aceleaşi ca şi anul trecut. 
Autovehiculul să aibă peste 
10 ani vechime şi să fie în 
stare funcţională, iar valoa-
rea unui tichet este tot de 3. 
800 lei”, spune Daniel Şte-
fan, consultant vânzări, la 
Auto Europa. La fel rămâne 
şi situaţia tichetelor care pot 
fi vândute. Pentru achiziţio-

narea unui autovehicul nou, 
se pot utiliza maxim trei ti-
chete.  

Conform celor mai re-
cente statistici ale ministe-
rului, în 2010 au fost casa-
te prin Programul “Rabla” 
186.854 de maşini şi au fost 
cumpărate aproape 60.000 
de automobile noi, cu aju-
torul bonurilor valorice.

auto & turiSm

rablele aşteaptă să fie înlocuite în trafic cu autovehicule noi

Condiţiile vor fi 
aceleaşi ca şi anul 
trecut. Autovehicu-
lul să aibă peste 10 
ani vechime şi să fie 
în stare funcţională, 
iar valoarea unui 
tichet este tot de 
3.800 lei.

 daniel ştefan
consultant vânzări  

la un concesionar auto

Ce maşini puteţi cumpăra  cu un preţ mai mic de  10.000 de euro
daCia
Sandero: 7.250 euro
Ambiance:1.2 la 6.850 euro
Preference: 1.5 cu 9.750 de euro
Laureate: 1.6 cu un preţ de 9.250 de euro
Duster:1.6 cu 10.950 euro

renaUlT 
Symbol Authentique: 1,2 cu 8.200 euro
PeUGeoT 206: 1.1 la 8.668 euro 
HYUndai i10 Facelift cu 8.742 de euro 
CHeVroleT Aveo: 1.4 cu 6.149 euro
CHeVroleT Spark: 4.959 euro

VolkSwaGen Polo: 10.671 euro
Skoda 
Octavia Tour: 9.271 euro
Fabia Classic: începând de la 8.133 euro
Fabia Avantaj: 7.204 euro
Roomster Style Family: 9.580 euro
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De câte ori n-am auzit aceas-
tă expresie: Viaţa bate filmul! 
Întâmplarea pe care vreau să 
o povestesc, este una hilară. 
De câte ori văd un semn pe 
şosea că este radar, zâmbesc 
amintindu-mi de nebunia pe 
care un prieten a trăit-o. Era 
prin 1994, când încă erau ra-
darele vechi. Noii poliţişti de 
după Revoluţie, nu mai erau   
„miliţieni“. Erau amabili, 
„civilizaţi’’ şi ….pragmatici. 
Prietenul acesta al meu, să-i 
spunem domnul G, este  un 
tip formidabil; a avut bani 
în regimul comunist, a făcut 
mulţi bani şi după ’90 şi are 
şi acum o afacere foarte pro-
fitabilă. Domnul G,  gândeşte 
repede şi ia măsuri imediate. 
Deci: domnul G, conducea 
cu viteză maşina sa luxoasă, 
nouă, adusă de curând din 
Germania. La ieşirea din 
Timişoara, către aeroport, un 
poliţist face semne disperate 
să oprească.  Domnul G, 
trage pe dreapta şi… bâzzz, 
deschide geamul electric al 
maşinii sale, şi-i zice poliţistu-
lui: „Care-i treaba şefule, de 
ce sari în faţa maşinii, vrei să 
te calc?“ Poliţistul, surprins 
de eleganţa maşinii şi de 
tupeul prietenului meu, răs-
punse: „Alo, alo unde goneşti 
domle’ aşa prin oraş, ce eşti 
la raliu?“ Prietenul G: „Şefu, 
mă grăbesc la aeroport, pierd 
avionu’, n-am timp, zi-mi cât 
e scoru’ şi hai să ne vedem 
de treabă amândoi…!” În 
acelaşi timp, aplecându-se 
la bordul maşinii, scoase un 
pachet de Kent şi nişte bani 
noi de hârtie, întinzându-i 
poliţistului. Poliţistul, sur-
prins de francheţea gestului 
şi de tonul camaraderesc, 
precum şi văzând banii, se 
uită rapid în stânga-dreapta 
şi replică: „Nu aici omule, 
că poate ne vede vre-unu’ 
de la presă, du-te şi pune-i 
în Dacia poliţiei,  pe scaunul 
şoferului…! Hai,  repede!” Şi 
zicând aceste vorbe, poliţistul 
trecu iar în mijlocul străzii 
să oprească o altă maşină. 
Prietenul G, se duse la Dacia 
Poliţiei, parcată câţiva metri 
mai în spate. În maşină nu 
era nimeni, iar geamul şofe-
rului, era deschis. Pe scaun, 
era o caschetă de poliţist şi în 
ea erau grămezi de bani de 
hârtie, ţigări, dulciuri, toate 
puse alandala în chipiu şi 
primprejur. Domnul G, om de 
afaceri cu instinct, se aplecă 
în maşina poliţiei şi luă toţi 
banii din cascheta şi-i băgă 
în buzunarele  pantalonilor 
săi. Apoi îndreptându-se 
către maşină sa (văzând că 
poliţistul era ocupat cu  un 
alt şofer) se întoarse din 
nou la maşina poliţiei şi cu 
un tupeu formidabil, începu 
să-şi îndese în cămaşă şi 
ţigările şi dulciurile rămase. 
Calm, prietenul G, cu cămaşa 
burduşită de tabac şi dulciuri 
şi cu buzunarele doldora 
de bani, urcă în maşină sa, 
şi-i făcu un semn prietenesc 
rutieristului, demarând în 
trombă către aeroport!

Cascheta  
cu radar

Coriolan 
Gârboni

oPinie

roxana deaConeSCU
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Avem gropi în şosele, avem 
străzi prăfuite, nu avem unde 
să aruncăm gunoiul, avem 
Operă, e drept, dar a cam în-
ceput să cadă tencuiala de pe 
ea. Cu toate acestea, aspirăm 
la statutul de Capitală Cultu-
rală Europeană! Autorităţile 
spun că stăm foarte bine în 
clasament, în comparatie cu 
oraşele contracandidate, Cluj 
– Napoca şi Iaşi.

Nu s-au spetit foarte mult 
să promoveze oraşul pentru 
că... se promovează singur, 
doar îi avem pe Herta Muller 
sau pe Ioan Holender, care au 
deja imagine bună peste ho-
tare. Într-un târziu, autorităţi-
le noastre locale au avut o pri-
mă întâlnire chiar în această 
săptămână, ocazie cu care au 
pus la cale un plan pentru 
susţinerea Timişoarei în ca-
drul competiţiei  naţionale.

Optimişti, cei de la Prima-
rie, dar şi Ioan Garboni, direc-

torul Filarmonicii „Banatul” 
din Timisoara, spun că oraşul 
nostru se află cu mult înain-
tea celorlalte oraşe înscrise în 
competiţie. 

„Această competiţie este 
un bau bau foarte mare. Clu-
jul nu este pregătit deloc pen-
tru competiţie. Iar ieşenii nu 
au făcut niciun fel de demers. 
Ei nici nu cred în puterea lor 

de a câştiga capitala europea-
nă”, a explicat Gârboni.

Reprezentanţii organizaţi-
ilor nonguvernamentale cred 
şi ei că Timişoara ar avea mai 
multe şanse dacă ar intra în 
competiţie alături de unul 
dintre oraşele cu care este 
înfrăţit.

Şi primarul Timişoarei, 
Gheorghe Ciuhandu aprecia-

ză că, în sfârşit, este cazul să 
se vorbească mai mult despre 
acest titlu, după mai bine de 
un an de când a anunţat că 
vrea să înscrie Timişoara în 
cursă.

Convinse că promovarea 
oraşului se poate face şi la ni-
vel politic, autorităţile locale 
au invitat toţi parlamentarii 
de Timiş, dar şi şefii de par-

tide politice să facă ce ştiu ei 
mai bine, adică să dezbată 
pe acest subiect, vineri, la 
Primărie. Urmează ca cei din 
Consiliul Local să promoveze 
la rândul lor o hotărâre pe 
care o vor trimite la Minis-
terul Culturii, instituţie care 
decide ce oraş candidează din 
România la titlul de Capitală 
Culturală Europeană.

Timişorenii de rând pot şi 
ei să contribuie cu câte o sem-
nătură de susţinere, chiar la 
Primărie. Timişoara luptă cu 
oraşele Cluj - Napoca şi Iaşi 
pentru a câştiga titlul de Ca-
pitală Culturală Europeană în 
anul 2020.

Timişoara se luptă pentru titlul  
de „Capitală Culturală Europeană”
n Oamenii de cultură spun că Timişoara este înaintea Clujului

timişoara ar putea deveni capitală culturală europeană în anul 2020
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gHeorgHe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Fundaţia Timişoara ’89 
s-a transformat, în ultimii 
ani, într-un autentic spital 
al săracilor din oraşul de pe 
Bega, fiind primul aşezământ 
filantropic de acest gen din 
ţară. Zeci de persoane aflate 
la anaghie şi-au găsit un adă-
post temporar în camerele 
special amenajate în imobi-
lul de pe splaiul Nicolae Titu-
lescu nr. 2, primind mâncare, 
medicamentaţie şi consiliere 
psihologică până la rezolva-
rea problemelor şi eventuala 
angajare într-un loc de mun-

că. „De-a lungul timpului, 
acest staţionar a fost tranzi-
tat de câteva sute de persoa-
ne, care au avut un moment 
mai prost în viaţă. Au stat de 
la câteva zile, până la câteva 
luni sau chiar un an, apoi şi-
au rezolvat problemele şi au 
plecat. Vorbind metaforic, 
noi întindem o mână celor 
ce sunt în pericol să se înece, 
îi resuscităm şi apoi îi lăsăm 
să plece. Nu o să vă vină să 
credeţi, dar şi intelectuali de 
ţinută au apelat la ajutorul 
nostru când viaţa le-a întors 
spatele. Un avocat care, la un 
moment dat, şi-a pierdut fa-
milia şi agoniseala de-o viaţă 

a venit la noi. S-a reabilitat, 
însă atât de mult s-a ataşat de 
fundaţie, încât a rămas să ne 
ajute ca jurist, cu două ore pe 
zi”, ne-a declarat Petru Ilieşu, 
coordonatorul „Spitalului să-
racilor” din Timişoara.

La ora actuală, în „saloa-
nele” Fundaţiei Timişoara 
’89 sunt internate 23 de per-
soane, însă, zilnic, aici ser-
vesc masa peste 60 de săraci 
ai oraşului, cerşetori, copii 
ai străzii şi familii de ţigani. 
„Primim în fiecare zi 15 porţii 
de hrană caldă de la Cantina 
Socială, însă nu este mânca-
re suficientă şi o mai înmul-
ţim noi. Unora nu le convine 

acest lucru, spun că n-o să 
mai vină, dar a doua zi îi văd 
din nou la masă”, ne spune 
asistentul social Elvis Tudor, 
care ţine o evidenţă strictă a 
persoanelor internate. „Unii 
muncesc cu ziua în oraş, iar 
seara se întorc iar aici. Din 
păcate, avem şi bolnavi care 
nu se pot deplasa, în Secţia 
de convalescenţi, pe care tre-
buie să-i îngrijim la pat”, mai 
spune Elvis, evaluând medi-
camentaţia oferită săracilor 
la câteva mii de euro pe an. 

Principalii parteneri ai 
Adăpostului de tranzit, cum 
este denumit acest proiect 
social, sunt Primăria Timi-

şoara, U-Assist (SAS) Suedia, 
care contribuie lunar cu 
suma de 825 de dolari, Cali-
vita International, Cantina 
Socială, AJOFM Timiş, Spi-
talul Municipal şi Spitalul 
Judeţean, care trimit cazuri 
în convalescenţă, Direcţia de 
Evidenţă a Persoanelor, care 
ajută asistaţii la rezolvarea 
actelor de identitate, dar şi 
Clubul Rotary Timişoara şi 
Rotary Emmen, din Olanda. 
Bugetul anual atras din fi-
nanţări şi sponsorizări este 
de peste 50.000 de euro.

Spital filantropic pentru  
săracii din Timişoara
n Unicul aşezământ de acest gen din ţară este la sediul Fundaţiei Timişoara ’89

În „saloanele” Fundaţiei timişoara ’89 sunt internate 23 de persoane care nu au posibilităţi financiare pentru a se trata singure

Această competi-
ţie este un bau bau 
foarte mare. Clujul nu 
este pregătit deloc, 
iar ieşenii nu au făcut 
niciun fel de demers. 
Ei nici nu cred în pu-
terea lor de a câştiga 
capitala europeană.

 ioan Coriolan Gârboni
director, Filarmonica Banatul
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CONVOCAREA
nr. 1/07.03.2011

Administratorul unic al S.C. HeliCon BanaT S.a., cu sediul în Ghiroda, Calea Lugojului nr. 4, jud. Timiş, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 13.04.2011, ora 1200 la sediul societăţii. La 
şedinţă pot participa toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor până la sfârşitul zilei de 01.04.2011.

orDinea De zi eSte următoarea.
- Raportul administratorului unic privind activitatea S.C. HELICON BANAT S.A. pe anul 2010
- Raportul auditorului financiar privind activitatea economico-financiară a societăţii pe anul 2010 
- Prezentarea şi aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2010
- Fixarea remuneraţiei cuvenite administratorului unic pentru exerciţiului financiar în curs
- Confirmarea auditorului financiar şi fixarea perioadei minime a contractului de audit şi a valorii acestuia 
pentru exerciţiului financiar în curs
- Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011
- Prezentarea şi ratificarea aprobării raportului de evaluare a imobilelor societăţii – teren şi clădire – situate în 
Ghiroda, Calea Lugojului nr. 4, jud. Timiş
- Diverse. 

Acţionarii pot participa la Adunare personal sau prin alţi acţionari în baza unei procuri speciale care se va 
depune  la sediul societăţii, cu 48 de ore înainte de data adunării. În caz de neîndeplinire a prevederilor Legii 
31/1990, referitoare la prezenţa acţionarilor la prima convocare, AGOA se va întruni în data de 14.04.2011, 
ora 1200, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Alte relaţii se pot obţine de la sediul societăţii, telefon 
0256203079, între orele 9-14.

aDminiStrator unic
Balog mikloS geza

CONVOCAREA
Nr. 2/07.03.2011

Administratorul unic al S.C. HeliCon BanaT S.a., cu sediul în Ghiroda, Calea Lugojului nr. 4, jud Timiş, 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 13.04.2011, ora 1300 la sediul societăţii. 
La şedinţă pot participa toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor până la sfârşitul zilei de 01.04.2011.

orDinea De zi eSte următoarea.
- Contractarea unui contract de linie de credit cu Banca C.R. Firenze România sau cu o altă instituţie financiară 
care oferă condiţii similare sau mai bune
- Diverse. 

acţionarii pot participa la adunare personal sau prin alţi acţionari în baza unei procuri speciale care se va depune 
la sediul societăţii, cu 48 de ore înainte de data adunării. În caz de neîndeplinire a prevederilor legii 31/1990, referi-
toare la prezenţa acţionarilor la prima convocare, agea se va întruni în data de 14.04.2011, ora 1300, în acelaşi loc şi 
cu aceeaşi ordine de zi. alte relaţii se pot obţine de la sediul societăţii, telefon 0256203079, între orele 9-14.

aDminiStrator unic
Balog mikloS geza

CaiUS SeraCin 
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro 

Facturile la întreţinere au 
devenit o adevărată piatră de 
încercare pentru foarte mulţi 
timişoreni, odată cu scumpi-
rea gigacaloriei. Restanţele 
consumatorilor pentru plata 
energiei termice însumează 
în Timişoara 3,3 milioane de 
lei, din care 2,7 milioane re-
prezintă doar restanţe pentru 
luna decembrie a anului tre-
cut.  Anul acesta situaţia este 
mult mai drastică. Potrivit 
estimărilor făcute de specia-
liştii de la FALT (Colterm nu 
are încă date pe primele două 
luni ale anului), numărul re-
stanţierilor a crescut, compa-
rativ cu anul trecut, cu zece 
procente. Numărul acestora 
va creşte şi mai mult în luna 
martie, când la factura curen-
tă de căldură Colterm va mai 
ataşa o alta, cu câţiva zeci de 

lei în plus, pentru a acoperi 
diferenţa dintre preţul apro-
bat de consiliul local şi preţul 
mai mic care a fost facturat 
mai multe luni pentru că pre-
fectul a atacat în contencios 
administrativ actul normativ 
care stabilea tarifele la ener-
gia termică.

Un exemplu clar în acest 
sens este un apartament din 
zona centrală, de pe pe bule-

vardul Republicii, unde o ti-
mişoreancă nu şi-a mai plătit 
întreţinerea de cinci luni, şi 
acum are ca restanţă o sumă 
impresionantă: 8.300 de lei. 
Este singura restanţieră de pe 
scară. Vecinii spun că aceasta 
nu şi-a mai plătit întreţinerea 
pentru că este singură şi nu a 
mai avut bani. Coltermul nu 
a debranşat-o, însă aşteaptă 
să-şi recupereze banii pentru 

serviciile oferite.  
Soluţia? Acţionarea în 

instanţă a rău platnicilor  
Soluţia ca cei de la Colterm 
să recupereze aceste sume 
este ca Asociaţiile de Loca-
tari să-i acţioneze în instanţă 
pe rău-platnici, să recuperze 
banii şi să plateasca”, spune 
Petru Olariu, preşedintele 
FALT. Potrivit prevederilor 
legale în materie, asociaţia 

de proprietari are dreptul de 
a acţiona în justiţie pe orice 
proprietar (privat sau de stat, 
persoană fizică sau juridică, 
român sau străin) pentru 
sumele datorate cu titlu de 
contribuţie la cheltuielile co-
mune ale clădirii dacă sumă 
reprezintă o restanţa de cel 
puţin 3 luni. Speriaţi de acest 
scenariu, dar şi de faptul că ar 
putea fi debranşaţi de la re-
ţeaua de căldură, majoritatea 
restanţierilor se grăbesc să 
plătească facturile restante. 
„Din experienţa lunilor an-
terioare, până la momentul 
debranşării pentru neplată, 
peste 80% dintre restanţieri 
îşi achită obligaţiile ultimei 
luni, inclusiv penalizările afe-
rente”, spune Laura Bondrilă, 
purtătorul de cuvânt al regiei 
de termoficare. 

Majorarea preţului înmulţeşte numărul restanţierilor la căldură!

recordul absolut la restanţe este de 8.300 de lei pentru 5 luni

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

De-a lungul timpului, 
acest staţionar a fost 
tranzitat de câteva sute 
de persoane, care au 
avut un moment mai 
prost în viaţă. Au stat de 
la câteva zile, până la 
câteva luni sau chiar un 
an, apoi şi-au rezolvat 
problemele şi au plecat.

 petru ilieşu
preşedinte Fundaţia Timişoara ‘89

Potrivit 
estimărilor făcute 
de specialiştii de 
la FALT, numărul 
restanţierilor a 
crescut, faţă de 
anul trecut, cu 
zece procente.
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Sunt foarte trist şi mă 
simt năpăstuit. Nu poate 
să îmi iasă din cap faptul 
că familia Columbea-
nu se destramă. Este 
o adevărată tragedie 
naţională. Chestia asta 
nu poate fi egalată decât 
de o altă dramă de nivel 
planetar. Steaua este din 
nou într-un mare impas. 
Lăcă’ pleacă şi îl lasă pe 
europarlamentar cu o 
grămadă de probleme 
pe cap. Dar problemele 
lui sunt şi problemele 
noastre... nu? Tot aşa 
cum problemele soţilor 
mai înainte amintiţi sunt 
şi problemele ţării.
Ştiam că la Steaua mari-
ajele nu durează foarte 
mult. Din punctul meu 
de vedere era o chestiu-
ne de timp momentul în 
care Lăcătuş ar fi plecat 
din Ghencea. Singura 
mea necunoscută era 
cea legată de numele 
succesorului. Asta pentru 
că numai un tip fără 
creier ar putea lucra cu 
un specimen ca Becali. 
Şi uite că s-a găsit un 
antrenor în persoana lui 
Cîrţu. Oare concubinajul 
ăsta cât o să dureze? Nu 
foarte mult. Vă asigur de 
asta.
Din această perspecti-
vă pentru Oţelul, Poli 
şi Vaslui lucrurile stau 
foarte bine. Cu „intelec-
tualul rasat” la cârmă 
echipa din Ghencea nu 
va fi niciodată o candida-
tă serioasă la titlu. Din 
contră. Problema noas-
tră majoră este aceea 
că din punct de vedere 
valoric suntem din ce în 
ce mai departe de ceea 
ce înseamnă Europa 
fotbalistică. Cum am 
putea micşora sau chiar 
suprima această distan-
ţă? O soluţie ar fi să ne 
punem pe treabă. Din 
păcate, asta costă foarte 
mult şi este şi foarte obo-
sitor. Cu amicul Buju am 
găsit o altă metodă. Mult 
mai simplă. Am putea 
face chiar un ban în plus. 
Ce ar fi să îl punem pe 
Mircea Sandu preşedinte-
le federaţiei în Franţa, pe 
nea Mitică în Italia, iar 
pe Lupescu în Germania? 
Prin federaţia spaniolă 
îl văd pe Mititelu. Vă 
garantez eu că în doi sau 
trei ani ăştia nu se mai 
califică nici măcar la un 
turneu final de spălat 
vase. Intenţionat l-am 
lăsat la urmă pe Gigi. Lui 
i-am pregătit un loc la 
Barcelona. Bineînţeles pe 
scaunul din faţă.

Ţara  
columbenilor

Viorel  
Screciu

oPinie

15 
spectacolefilme party expo

PUBLICITATE

ciNeMA ciTy
Numărul patru: 13:10, 
19:40
rango: 13:20, 15:30, 17:40, 
20:10, 22:20
Gardienii destinului: 14:00, 
16:00, 18:10, 20:20, 22:30
Acvila legiunii a iX-a: 
14:10, 19:00
Gnomeo şi Julieta: 14:20
ritualul: 14:30, 16:50, 19:30, 
22:00
lebăda neagră: 15:10, 
19:50
O poveste încâlcită: 15:20
iadul se dezlănţuie 3D: 
16:10, 20:30, 22:40 
Adevăratul curaj: 16:40
Necunoscutul: 17:20, 17:30, 
22:10
Fără obligaţii: 21:20
Nevastă de împrumut: 
21:50.

JOi, 10 MArTie
life!Pub: Concert Reggae
Bunker: Good Old Music
Van Graph K Fe: Rapala
Daos: Art on Party
Drink’s cabine: Rock Party

ViNeri, 11 MArTie
Setup: Concert Partizan
No Name: Rhadoo
Scottish Pub: Parov Stelar
life! Pub: Rock Your Country
youtopia: Spring Gateway
Fratelli: Phaser live-band!

SâMBăTă, 12 MArTie
Setup: Jungle Drummer
Jaxx Pub: E-Zee Party
life! Pub: Coyote Ugly Party

DuMiNică, 13 MArTie 
Daos club: Concert Mircea Vintilă
Art club 700: Karaoke
Van Graph K’fe: Babilonia 
club D’Arc: Hits Party

luNi, 14 MArTie 
Porky’s: Stand up in the city, Teo
Megalos: Live Acoustic Music

Teatrului German de Stat Timişoara: 
joi 10 martie, ora 19, în sala Studio, 
„Omul Invizibil“. Autor: Bearbeitung 
nach Herbert George Wells von Alex 
Halka / prelucrare după Herbert 
George Wells de Alex Halka. Regizor: 
Alex Halka 

Teatrului German de Stat Timişoara: 
vineri 11 martie, ora 19, în sala Teatrului 
German de Stat, “Cameristele”, de Jean 
Genet, în regia lui Künstlerische Leitung. 
Coordonarea artistică: ioana iacob & olga 
Török.

Teatrul Naţional Timişoara cenuşărea-
sa: vineri 11 martie, Sala Mare, ora 19, 
un spectacol dupa Charles Perrault, un 
spectacol de Mirela Puiu. 

Filarmonica Banatul, sala capitol: vineri 
11 martie, ora 19.00, concert simfonic cu 
două concerte pentru vioară ale lui Sergei 
Prokofiev, în interpretarea violonistului 
Alexandru Tomescu. 

Teatrul Maghiar de Stat „csiky Gerge-
ly”: vineri 11 martie, ora 19, Sala Studio, 
Efecte Secundare după Woody allen, 
regizor coregraf: Katona Gabor.

Teatrului German de Stat Timişoara: 
sâmbătă 12 martie, ora 19, în sala teatrului 
german de Stat, “grăsani în fustă”, de nicky 
Silver, în regia Simonei Vintilă. 

Teatrul Naţional Timişoara: Boala 
familiei M, sâmbătă 12 martie, ora 19, Sala 
2, un spectacol după Fausto Paradivino, un 
spectacol de Radu Afrim. 

Opera Naţională română Timişoara: 
duminică 13, martie, ora 18.00, Liliacul, 
operetă în trei acte. Muzica: Johann Stra-
uss, libretul: Karl Haffner şi richard genée.

Teatrul Naţional Timişoara: Boala 
familiei M, duminică 13 martie, ora 19, Sala 
2, un spectacol după Fausto Paradivino, un 
spectacol de Radu Afrim. 

Teatrul Naţional Timişoara: Boala 
familiei M, marţi 15 martie, ora 19, Sala 2, 
un spectacol după Fausto Paradivino, un 
spectacol de Radu Afrim. 

Opera Naţională română Timişoara: 
miercuri 16, martie, ora 19.00, Bărbierul 
din Sevilla, operă în două acte. Muzi-
ca: Gioacchino Rossini, libretul: Cesare 
Sterbini, după comedia omonimă a lui 
Beaumarchais.

dan duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei

Duminică, Poli primeşte 
vizita Universităţii Craiova, 
echipă cu mare tradiţie şi 
vechime în fotbalul româ-
nesc, de patru ori campi-
oană naţională şi de şase 
ori câştigătoare a Cupei 
României. Pe lângă Steaua, 
Dinamo şi Gloria Bistriţa, 
Universitatea era a patra 
echipă care nu retrogradase 
încă din Liga I, după promo-
varea reuşită în 1964! Asta a 
fost valabil până în sezonul 
2004-2005 la al cărui final 
fotbalul oltean se cutremu-
ră. Universitatea Craiova re-
trograda chiar din postura 
de “lanternă roşie”. 

Schimbările dese de in-
vestitori, cinci la număr 
din ’94 încoace, nu mai 
spunem de pleiada de an-

trenori care s-au perindat 
pe banca echipei au răvă-
şit conştiinţa suporterului 
de pe Olt. Universitatea e 
prima echipă românească 
ajunsă în semifinalele unei 
cupe europene, fiind elimi-
nată de Benfica Lisabona în 
ediţia Cupei UEFA ’82-’83. 
Dar asta e acum istorie! În 
ultimii cinci ani, alb-violeţii 
s-au întâlnit cu alb-albaştrii 
doar de opt ori, asta pentru 
că în sezonul 2005-2006, ol-
tenii evoluau în liga a doua. 
De atunci, convulsiile au 
măcinat clubul din Bănie, 
care a ajuns să se bată acum 
pentru a se salva de la retro-
gradare. 

Cu toate acestea, de fi-
ecare dată confruntările 
cu Universitatea Craiova 
au fost îndârjite. Pe “Dan 
Păltinişanu” se întâlnesc 
echipa cotată de către ca-
sele de pariuri cu prima 
şansă la câştigarea titlului 
şi, de cealaltă parte, echi-
pa care încearcă să-şi revi-
nă după ultimul semi-eşec, 
egalul pe teren propriu cu 
Victoria Brăneşti. Foarte 
încrezător după succesul 
în faţa CFR-ului din Cluj, 
tehnicianul Duşan Uhrin 
jr., care în continuare de-
clara că nu ţinteşte titlul, 
dar că totuşi ar fi o pros-
tie să nu spună că se bate 
pentru el, încercând astfel 
să nu-şi demobilizeze ele-
vii, are tot lotul valid şi la 
dispoziţie.

Tradiţia ultimilor ani 
spune că balanţa s-a încli-
nat încet-încet în favoarea 
Timişoarei. Cu un antrenor 
revenit la timona echipei, 
oltenii încearcă să scape 
de apăsarea punctelor pu-

ţine din clasament. Nicolo 
Napoli a mai pregătit Şti-
inţa în 2004 şi în perioada 
2007-2009. Acum doi ani, 
italianul a fost demis cu 
trei etape înainte de fina-
lul campionatului după o 
serie de rezultate negative 
care au făcut ca Universita-
tea să rateze participarea în 
cupele europene. Cu Nicolo 
Napoli pe bancă, Universi-
tatea Craiova a disputat 60 
de meciuri, obţinând 24 de 
victorii, 19 egaluri şi 17 în-
frângeri.

A fost odată un derby…
n Dacă mai demult, Poli - Craiova era un derby, în acest sezon disputa 
este dezechilibrată: Poli se bate la titlu, iar Craiova să evite retrogradarea

Mergem la Timi-
şoara să câştigăm. 
Chiar dacă vom 
întâlni cea mai bună 
echipă a momentu-
lui, cred că putem 
sparge gheaţa.

 adrian mititelu
patron “U” Craiova

fără bilete la  
stadion duminică
Conducerea clubului 
timişorean se aşteaptă 
ca în tribunele arenei 
“Dan Păltinişanu” să fie 
prezenţi, duminică, peste 
15.000 de suporteri, la 
ora meciului. Dată fiind 
cunoscută rivalitate dintre 
cele două echipe, fapt ce 
ar putea duce la unele 
incidente, în încercarea de 
a preîntâmpina produce-
rea unor astfel de situaţii 
tensionate s-a decis ca în 
ziua meciului, după ora 
16, să nu se vândă bilete la 
caseriile de la stadion, ci 
doar la cele mobile din afa-
ra cordonului de jandarmi. 
Astfel, suporterii sunt 
rugaţi să îşi achiziţioneze 
din timp bilete pentru a 
evita surprizele.

Galeria Helios: Expoziţie Sorin Bijan - linii în nelinişte. Expoziţia 
poate fi vizitată până în 23 martie, zilnic între orele 9-17. 

centrul cultural Francez: Jarek Wozniak, unul dintre caricaturiştii 
cei mai apreciaţi în Franţa , vine la timişoara cu o expoziţie ce 
poate fi vizitată până în 21 martie.

Teatru Naţional Timişoara: joi, 10 martie, de la ora 18.00, în Foa-
ierul Sălii 2, Parcul Civic timişoara dezbatere: Cioran şi germania - o 
iubire foarte vinovată. 

centrul cultural German: expoziţia Călătorie fotografică de-a 
lungul Dunării, vineri 11 martie. Expun elevi din germania, austria, 
Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, românia, Bulgaria şi Ucraina.

Galeria calina: Expoziţie Carmen acsinte - Cometa. Expoziţia 
poate fi vizitată zilnic până în 30 martie.

Axa Art: Expoziţie grafică traian abruda - Seve de Eve. Expoziţia 
poate fi vizitată în perioada 28 februarie-28 martie la sediul aXa 
ART de pe str. Lucian Blaga nr. 8 .

librăria cărtureşti: Expoziţie de fotografie de peşteră - tăcerea 
luminii. Expoziţia poate fi vizitată zilnic, până în 22 martie. 

cafeneaua Papillon: Expoziţie de grafică iovan Elicondiu. Expoziţia va 
sta pe simezele Papillon Café in perioada 24 februarie – 24 martie 2011.

Muzeul de Artă Timişoara şi Muzeul Banatului Timişoara: 
expoziţia „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.

Gardienii destinului

Noi suntem cei care 
ne controlăm desti-
nul, sau forţe neştiute 
ne manipulează fără 
să ne dăm seama? 
Matt Damon este 
protagonistul thrille-
rului The Adjustment 
Bureau, în rolul am-
biţiosului politician 
David Norris care, 
tocmai când e pe cale 
să câştige un fotoliu 
în Senatul Statelor 
Unite, o întâlneşte 
pe frumoasa Elise 
Sellas (Emily Blunt), 
o balerină de care se 
îndrăgosteşte până 
peste cap. Pentru că 
i se oferă şansa să 
arunce o privire în 
propriul său viitor, 
David înţelege că 

ceea ce vede acolo nu 
e deloc ceea ce-şi do-
reşte el. Aşa că decide 
să meargă împotriva 
destinului. Pentru 
aceasta, însă, va avea 
de luptat cu nişte 
agenţi misterioşi care 
tot încearcă să-l des-
partă de femeia cu 
care vrea să-şi petrea-
că restul vieţii.David 
află că aceşti agenţi 
sunt angajaţi de o 
agenţie mai puţin 
obişnuită – e vorba de 
Agenţia Destinului, 
care aruncă în luptă 
toate armele de care 
dispun pentru a-l 
împiedica pe David 
să aleagă în viaţă alt 
drum decât cel care îi 
fusese predestinat.

horoscop
BerBec
Este posibil ca această săptămână să fie puţin 
tensionată pentru nativii din Berbec, deoarece 
Marte şi Jupiter sunt în opoziţie. În interiorul 
tău se va da o luptă cu o forţă puternică care nu 
pare să te ajute deloc şi pe care nici nu o poţi 
ignora. Dar pe la mijlocul săptămânii poţi finaliza 
un proiect sau poţi avea un schimb de idei cu 
partenerul de afaceri, ceea ce este o veste bună. 
Dispui de o oportunitate de câştig. Nu este cazul 
să fii deprimată, de multe ori accepţi mai uşor o 
înfrângere semnificativă decât o mie de victorii 
pe nedrept. Încearcă să vezi partea bună din 
aceste probleme şi, în curând, vor veni vremuri 
bune şi pentru tine.

taur
Ai prea multe aşteptări de la tine! Săptămâna 
aceasta este un moment excelent pentru a 
medita. La urma urmei există o realitate la care 
trebuie să te adaptezi, nu-i aşa? Poate ai o grijă 
aparte, o responsabilitate apăsătoare care te face 
să fii atât de concentrată? Ei bine, de fapt, s-ar 
putea să ai ... dar ea nu trebuie să te oprească să 
te bucuri de viaţă. Venus îţi va aduce în această 
săptămâna un cadou astrologic: mai multă ve-
selie pe toate planurile: sentimental, profesional 
şi familial. 

Gemeni
Pentru o reuşită pe plan profesional, lasă acasă 
ambiţia, dorinţa de prestigiu şi autoritatea - 
nu sunt instrumentele benefice pentru tine 
săptămâna aceasta. Ai grijă la cheltuieli, vei avea 
de primit o sumă mare de bani dar, dacă nu-i 
vei drămui corespunzător, sâmbătă vei intra în 
datorii de care nu ai nevoie momentan. Pe la 
mijlocul săptămânii sunt susceptibile mici călăto-
rii, parteneriate, socializări, dar cineva te poate 
dezamăgi în după - amiază zilei de joi. Pe tot 
parcursul săptămânii toate activităţile se vor lovi 
de o barieră, atât în privinţă sănătăţii, banilor, cât 
şi a relaţiei cu partenerul. 

rac
Energia, carisma şi eficienţa vor creşte sur-
prinzător începând cu prima zi a săptămânii. 
Astfel, vei avea ocazia să treci peste unele 
obstacole sau probleme pe care le ai de 2 sau 
3 ani. Karma ta a suferit o decădere astrologică 
timp de 1 an şi jumătate. Acum acesta decadă 
a trecut şi apare soarele peste karma ta. Marţi 
ai parte de finanţe, relaţionări, siguranţă şi inti-
mitate. De asemenea vei fi mai imună la viruşi. 
Cariera ta este pe punctul de a se concretiza. 
Vineri sau sâmbătă vei primi o veste proastă 
din partea cuiva drag. 

leu
Fii extrem de atent la călătoriile acestei 
perioade, pentru că nu se vor desfăşura 
în condiţii tocmai bune. Se pot ivi tot felul 
de surprize pe parcurs: te întorci din drum 
pentru că ai uitat ceva important acasă, faci 
vreo pană de cauciuc când ţi-e lumea mai 
dragă sau planurile pe care le aveai stabilite 
pentru staţia ta terminus nu pot fi duse la 
îndeplinire aşa cum ai sperat. 

fecioara
Emoţiile cresc în faţa unui eveniment pe care 
nu ştii cum îl vei gestiona. Nu eşti singur în faţa 
acestui moment, ai alături de tine un ajutor de 
nădejde care te va susţine moral de pe margine. 
Atât timp cât cineva te stimulează, te împinge de 
la spate şi îţi arată cât de mult crede în tine, parcă 
ai mai multă forţă de a lupta cu orice obstacol. 
La locul de muncă lucrurile nu stau chiar cum 
aţi dori dumneavoastră. Asta nu înseamnă că 
aveţi întotdeauna dreptate, iar superiorii vă vor 
doar răul.

Balanţă
Reuşitele pe plan profesional se ţin lanţ. Pe lângă 
aprecierea şefilor, stârniţi invidia colegilor, lucru 
deloc de neglijat. Daţi dovadă de tact şi veţi 
rezolva animozităţile. În plan personal, lucrurile 
iau o întorsătură fericită. Relaţia cu partenerul de 
viaţă atinge noi culmi şi nu este exclus ca aceasta 
să se finalizeze cu o căsătorie. De asemenea, nu 
este exclus ca în perioada următoare să rezolvaţi 
şi problemele financiare care v-au dat bătăi de 
cap. Un eveniment fericit v-a schimbat întreaga 
viziune despre viaţă. Sunteţi mai optimist decât 
de obicei şi vă stă gândul numai la distracţie

scorpion
În loc să stai şi să plângi că lucrurile au luat o 
întorsătură nefastă, adună-ţi mai bine forţele şi 
caută o soluţie adecvată. Nu lacrimile sau suspi-
nele sau procesele de conştiinţă sunt soluţia în 
situaţia de faţă, ci e nevoie de o reacţie matură, 
echilibrată, potrivită împrejurărilor date, deci 
acţionează cumpătat, fără a tinde spre extreme 
în nicio direcţie. Vestea care soseşte te bucură 
la maximum, pentru că este exact informaţia 
de care aveai nevoie pentru a alunga complet 
incertitudinea din inima ta.

Săgetator
Se încinge un război de idei extrem de intens, în 
care fiecare trebuie să-şi argumenteze ideile cu in-
formatii certe, cu documente scrise, care să nu lase 
loc de interpretări eronate, ai acumulat cunoştinţe-
le necesare pentru a te prezenta în fata rivalilor tai 
cu fruntea sus, fara sa-ti fie teama de confruntare. 
Stii ce ştii, îţi cunoşti bine atu-urile, dar un singur 
lucru trebuie să eviţi şi anume să te enervezi, să-ţi 
pierzi cumpătul din cauza contradicţiilor care se vor 
ivi. Trebuie să intri în această dispută conştient că 
tensiunea va creşte, deci nu te enerva şi mai mult!

capricorn
Ţi s-au cam înecat corăbiile şi dacă un plan al vie-
ţii nu merge bine, practic le va molipsi pe toate. 
Dacă ai probleme la serviciu, nici viaţa de cuplu 
nu va merge prea bine; dacă se termină banii, 
nici sănătatea nu e la cote maxime, deoarece un 
punct critic va declanşa o reacţie în lanţ şi pe alte 
domenii adiacente. Încearcă să nu te laşi copleşit 
de gânduri negative, pentru că depresia este 
foarte aproape. Este o săptămână sensibilă, plină 
de emoţii şi bucurii. Trăieşti momente deosebite 
în cuplu sau în familie, care scot la iveală latura ta 
sensibilă, de care poate nici nu erai conştient.

VărSător
O reuniune cu mai multe rude îţi va da un 
sentiment de siguranţă şi stabilitate. Poţi afla în 
cei apropiaţi un sprijin de nădejde. Nu eşti inspirat 
în nimic din ceea ce întreprinzi şi asta din cauza 
faptului că faci multe afirmaţii fără să ai toate 
informaţiile. Energia ta fizică este la limita supe-
rioară, aşa că ai putea face un sport sau ai putea 
face o mică excursie împreună cu persoana iubită.  
Discuţiile cu partenerul vor gravita în jurul unui 
subiect care vă displace să îl discutaţi şi anume 
faptul că implicarea în relaţie este minimă.

Peşti
Te copleşeşte dragostea şi acest lucru te va face 
să regreţi că nu ţi-ai făcut mai mult timp şi în tre-
cut pentru a încerca mai des aceste sentimente. 
Până la urmă se va dovedi că săptămâna aceasta 
este favorabilă realizarilor pe plan social şi mate-
rial. Găseşte-ţi ceva timp dacă nu pentru odihnă, 
măcar pentru o activitate care să-ţi permită să te 
relaxezi. Atât timp cât nimeni nu renunţă la gân-
direa pozitivă şi îi încurajează pe ceilalţi, ritmul 
de înaintare al acestor planuri va fi unul foarte 
bun. Din păcate proiectele pentru timpul liber 
îţi vor fi date peste cap şi acest lucru ţi-ar putea 
aduce discuţii cu partenerul de suflet.

reţeta săptămânii

O reţetă simplă care, dacă facem abstracţie de carne şi caşca-
val, se poate converti uşor într-o savuroasă reţetă de post.

inGredienTe:
- 6 vinete mari,
- 200 g măsline,
- 500 g carne pui,
- 100 g caşcaval ras,
- 4 cepe,
- 8 roşii,
- 3 ardei graşi,
- 50 ml de ulei,
- foi de dafin, frunze de pătrunjel, mărar, ţelină,
- sare, piper după gust.

mod de PreParare:
Vinetele se spală, se curăţă, se taie rondele, se presară cu 
sare şi se lasă pentru ½ oră să se scurgă zeama. Măslinele 
se pun la desărat. Ceapa se taie peştişori şi se căleşte în ulei 
încins. Se adaugă ardeii tăiaţi fâşii, carnea tăiată în bucăţi 
(la fel cu cele de gulaş), foile de dafin, şi măslinele. Se lasă 
să dea câteva clocote. Într-un vas termorezistent se pune 
un strat de vinete date la grătar până se înmoaie, se adaugă 
compoziţia cu măsline şi carne, deasupra se pun roşiile tăiate 
cubuleţe amestecate cu verdeaţă tocată, sare şi piper apoi 
un alt strat de vinete, se presară caşcaval ras şi se dă totul 
la cuptor pentru 45 de minute la foc mediu. Preparatul este 
savuros atât cald ca fel principal, cât şi rece ca aperitiv.

Vinete  
cu măsline

Reţeta săptămânii vă este oferită de

PUBLICITATE

Din înfruntările dintre Poli şi craiova au ieşit întotdeauna scântei...

Comentează pe 
www.fortaviola.ro
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D’ale cetăŢii

Vreo două zile am fil-
mat la Chişinău, de 
dimineaţa până seara… 
Spre seară am primit un 
telefon de la o domniţă 
de la un tabloid care 
îmi cerea o declaraţie 
despre „cei doi“… Habar 
n-aveam despre ce vor-
beşte…“Cuuuum??? Iri şi 
Monica, NU ştii???” s-a 
isterizat domniţa. Habar 
n-aveam şi nici nu mă 
prea interesa, sincer…
Când am ajuns acasă, în 
România am descoperit, 
amuzat, isteria… Am 
ajuns să văd canale de 
ştiri care-şi întrerupeau 
emisia pentru Breaking-
News cu Iri. Într-o seară, 
la o astfel de televizune, 
l-am vazut pe Adrian 
Năstase în studio în 
mijunei discuţii despre 
Moni şi Iri… Adrian 
Năstase!!!
Domniţele încă mă mai 
sună să-mi dau cu păre-
rea… Le răspund invaria-
bil la fel… Trimiţându-le 
spre un mesaj pe care 
l-am primit zilele trecute 
pe blog… Iată de ce NU 
mă intereseaza DELOC 
soarta lui Iri, a Monicăi 
sau a fetiţei lor…
“Buna seara, domnule 
Dan Negru!
Sunt voluntar al Asoci-
aţiei Bubulina din Italia 
(în curând se va înfiinţa 
şi în România), asociaţie 
ce se ocupă de copilaşii 
bolnavi de cancer sau 
leucemie.
Aş avea marea rugă-
minte să faceţi public pe 
blogul dvs. cazul unui 
bebeluş de 10 luni, care 
s-a născut cu Leucemie 
Acută Limfoblastică 
Congenitală cu celule 
precursoare B. Singura 
lui şansă de însănătoşire 
este un transplant de 
celule stem hematopoie-
tice. Pentru aceasta are 
nevoie de o sumă mare 
de bani, care nu poate fi 
strânsă decât cu ajuto-
rul oamenilor cu suflet 
mare. De aceea avem 
nevoie de mediatizarea 
pe toate căile a poveştii 
acestui fiu de preot.
Mai multe detalii puteţi 
afla pe blogul creat 
special pentru bebe Ma-
rian. http.//bebemarian.
wordpress.com/

De ce nu mă 
interesează 
Irimania...

Dan  
Negru

oPinie

16 

Duminică
13 martie

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima.  -3˚
Maxima. 13˚

miercuri
16 martie

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat.
Minima.  4˚
Maxima.   11˚

marţi
15 martie

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat.
Minima.  5˚
Maxima.   11˚

Luni
14 martie

Cerul  
va fi mai  
mult  
înnorat.
Minima.  6˚
Maxima.  12˚

Sâmbătă
12 martie

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima.  -2˚
Maxima. 11˚

Vineri
11 martie

Cer parţial  
înnorat  
pe durata  
zilei.
Minima.  1˚
Maxima. 9˚

Joi
10 martie

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima.  -2˚
Maxima. 7˚
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Costel Bursuc 
se pregăteşte să 
dea “atacul” la o 
primărie din judeţ

Lansat în viaţa publică de 
Revoluţia din decembrie ’89, 
ca lider al foştilor luptători din 
ALTAR, plăieşul Costel Bursuc 
este tot mai hotărât ca, anul 
viitor, să-şi împlinească una 
dintre aspiraţiile sale cele mai 
fierbinţi. aceea de a-şi încunu-
na cariera de revoluţionar, po-
litician, sfătuitor prezidenţial, 
latifundiar şi patron de echipă 
de minifotbal cu un mandat 
de primar. Nu are pretenţia de 
a prelua mandatul lui Gheor-
ghe Ciuhandu la Timişoara, în 
cazul în care actualul edil va 
găsi ştampila ţărănistă sau un 
alt partid care să-l arunce în 
competiţie, tocmai de aceea 
şi-a ales ca target primăria din-
tr-o mare comună timişeană, 
unde spune că este cunoscut 
de la vlădică până la opincă şi 
de la elevele de liceu cu drept 
de vot până la octogenarele 
care, o dată la patru ani, au 
întâlnire cu urna la domiciliu. 
În semn de respect pentru sta-
tutul asumat de revoluţionar 
cu principii, încă nu s-a hotă-
rât dacă va candida din partea 
unui partid de dreapta sau de 
stânga, mai cu seamă că, în 
urmă cu câţiva ani, a cochetat 
cu doctrina Convenţiei Demo-
crate. Ştie doar că, de câteva 
luni, este ofertat de un partid 
serios, cu un imens bazin elec-
toral, care ar putea să-i asigure 
sprijinul politic şi logistic ne-
cesar pentru ocuparea mult 
râvnitului fotoliu de primar. 
Până la momentul hotărârii, 
lucrează intens la proiectul 
său politic, efortul fiind cu atât 
mai mare cu cât oferta trebuie 
să „penetreze” atât electoratul 
de stânga, cât şi cel de dreapta 
sau zona nedecişilor...

Timişoreanca roxana 
golban, celebră după ce 
a pozat într-un pictorial 
nud în revista playboy şi 
pentru că însuşi preşedin-
tele pSd Victor ponta s-a 
luat de pictorialul ei, nu a 
fost recunoscută în ziua 
de 7 martie de poliţiştii de 
la rutieră. Sexy pesedista 
gonea prin oraş cu 70 de 
kilometri la oră când un 
echipaj de angenţi a tras-
o pe dreapta şi i-a cerut 
să se legitimeze pentru că 
depăşise cu mult viteza 
legală. aroganţa de a 
circula cu viteză mare 
a costat-o pe roxana 
200 de lei, asta şi pentru 

că roxana era la prima 
abatere. Tânără s-a scuzat 
că nu a văzut semnul de 
restictie a vitezei la 40 la 
oră, le-a zâmbit frumos 
poliţiştilor, şi-a luat proce-

sul verbal şi a 
scuipat în sân că 
aceştia nu i-au luat per-
misul de conducere. apoi 
s-a grăbit să plătească 
amenda.

Emisiunea „Românii au talent”, 
difuzată vinerea trecută de ProTV, 
a scos la rampă un timişorean cu o 
voce surprinzătoare, care a uimit atât 
publicul, cât şi juriul de specialitate. 
Alin Stanis (foto) a urcat pe scenă cu 
ideea de a demonstra tuturor că are 
talent şi a interpretat una dintre cele 
mai cunoscute compoziţii muzicale 
pentru tenori din toate timpurile, 
„Nessum Dorma” de Giacomo Puc-
cini, arie din actul final al operei „Tu-
randot”. Timbrul metalic al vocii şi ta-
lentul interpretativ a ridicat, efectiv, 
juriul în picioare. „Mi s-a făcut pielea 
de găină, mai ales în partea finală!”, 
a mărturist, emoţionată, Andra, în 
timp ce Andi Moisescu a recunoscut 
că tocmai a asistat la un act artistic în 
faţa căruia se înclină. Celălalt mem-
bru al juriului, Mihai Petre, a ţinut să 
remarce extraordinara combinaţie 
dintre puternic şi sensibil. Alin Sta-
nis s-a calificat în semifinalele con-
cursului „Românii au talent”, presa 
de specialitate pronosticând deja că 
s-a descoperit un nou Costel Busuioc. 
Absolvent de Stomatologie, Alin Sta-
nis nu a profesat niciodată, preferând 
să-şi deschidă o unitate de patiserie. 
Mai mult, pentru a se dedica muzicii, 

a renunţat şi la acţiunile în justiţie 
ce vizau recuperarea fostelor propri-
etăţi ale tatălui său, Johann Stanis, 
printre care şi fabrica de sucuri Rio 
Soft Drink. „Soţul meu nu mai vrea 
să declanşeze nici un jihad împotri-
va arabilor! A renunţat la acţiunile în 
instanţă, după ce a văzut, în ultimii 
ani, zecile de NUP-uri la plângerile 
penale făcute împotriva celor ce au 
luat socrului meu, ilegal, fabricile de 
la Vatra Dornei şi Timişoara. Are un 
har deosebit de la Dumnezeu, vocea, 
şi doreşte să se dedice muzicii, să-şi 
facă o carieră muzicală. Ştiu că sunt 
avocaţi care ar dori să continue lupta, 
dar gata, acuma are alte priorităţi”, 
spune doamna Stanis, soţia noului 
Costel Bu-
suioc din 
Banat...

Emisiunea “Românii au talent” a găsit 
un nou “Costel Busuioc” de Timişoara

PDL meditează  
la limbi străine

O metodă interesantă de pro-
movare a politicilor democrat-libe-
rale face organizaţia din Timişoara 
a acestui partid. De la finele lunii 
februarie, la sediul principal al 
partidului au apărut anunţuri că se 
fac cursuri gratuite de limbi străi-
ne, matematică şi limba română. 
Ultimele două materii sunt desti-
nate doar elevilor de clasa a opta 
şi a XII-a, în timp ce limbile străine 
le sunt predate tuturor elevilor din 
oraş. Meditaţiile se fac săptămânal, 
în fiecare zi de sâmbătă între orele 
10-12, la cele trei sedii de partid, 
pe str. Vasile Alecsandri, str. Ghe-
orghe Lazăr şi la sediul principal. 
Aşteptăm şi cursurile de econo-
mie...

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...

Vedeta Playboy 
Roxana Golban 
amendată pentru 
viteză excesivă


