
maxime în weekend - 18 - 20 martie

Duminică
7

o
 C

Sâmbătă
8

o
 C

Vineri
15

o
 C

Viorel  
Screciu

Ne aşteaptă meciuri 
tot mai grele. Şi nu 
neapărat din cauza 

valorii adversarilor. 15

dan  
negru

Între George  
Becali şi Stephen 

Hawking nu există 
deosebire. 16

Timp liber - pagina 14 „SunTem Happy”

Concert: perSona
Sâmbătă, 19 martie, Daos

playboy party
Sâmbătă, 19 martie,  

Club Heaven

după Alan Bennett, regia Petre Bokor.
Teatrul Naţional Timişoara, Sala Mare. 
sâmbătă 19 martie, ora 19.

sport
Poli Timişoara,  
în chinta royală  
a europei 

Dusan Uhrin jr. duce mai 
departe munca începută de 
Petrovici şi Contra.  15

interviu
Eu, un cioban, 
alături de Pavarotti? 
Ceva de nedescris

Interviu cu Costel Busuioc, 
câştigător al concursului 
„Hijos de Babel“.  11

exclusiv
Profesorii Liceului 
miu fac chef în 
timpul orelor, legal

Inspectorul adjunct Francisc 
Halasz spune că petrecerea a 
avut loc după ora 14.00.  4

comunitate
Ştrandurile se 
pregătesc să-şi 
aştepte clienţii
Bazinele se vor  
deschide în Timişoara  
de la 1 Mai.  12

comunitate
Hainele militare 
atrag din ce în ce 
mai mulţi tineri
Au început înscrierile  
pentru liceele şi academiile 
militare.  13

MirELa VLăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Urbea de pe Bega şi-a 
anunţat intenţia de a intra în 
cursa pentru capitală cultu-
rală europeană în 2020. Mai 
este drum lung până acolo, 

iar cu problemele de infra-
structură şi imagine, pe care 
oraşul le are acum, dezidera-
tul pare aproape imposibil. 
Pe de altă parte, moştenirea 
culturală bogată a Timişoa-
rei, nu poate fi combătută de 
nimeni. Când la linia de start 

aliniezi încă două oraşe, la 
fel de prolifice din punct de 
vedere cultural, cum sunt 
Clujul şi Iaşiul, e mult mai 
greu să vezi cine se va plasa 
pe prima poziţie la linia de fi-
nish. Timişorenii se întreabă 
ce au ei de câştigat din aceas-

tă cursă, în care Primăria va 
trebui să bage cel puţin un 
milion de euro, numai în 
documentaţie, ca să partici-
pe. Ei bine, spun promotorii 
acestei idei, Timişoara va cu-
noaşte o dezvoltare turistică 
foarte mare dacă va accede la 

această poziţie, iar nivelul de 
trai al locuitorilor va creşte. 
Scopul nu este unul utopic, 
fapt dovedit şi de singura 
capitală culturală europeană 
din România, până acum, 
Sibiul, unde turismul s-a du-
blat după 2007.
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astăzi ai  
suplimentul  
Familie &  
Timp liber
paginile 7 - 10

Familie & Timp liber Vine barza? Medicii fac ceea ce natura nu poate
Massimiliano Cornacchia aduce o nouă tehnică de tuns

8-9

10

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro
Ultimul trend în ma-terie de sporturi de iarnă este snowtubingul. O parti-dă de alunecare cu viteză, cu ajutorul unui colac de cauciuc, pe piste special amenajate.

Turiştii care mai ajung pe Semenic în această iar-nă, au noi posibilităţi de petrecere a timpului liber, alături de sute de timişo-reni care se îngrămădesc în fiecare weekend pentru a avea parte de distracţie, pe pistele special amenaja-te pentru acest sport. ”Este primul sezon în care am deschis această pârtie. Am vrut să vedem cum prinde la turişti, dacă este atracti-vă, să vedem dacă merită investit, iar acum, la sfârşit de sezon, vă spun că avem planuri mari pentru anul viitor”, spune Valentin Blă-nariu, proprietarul pârtiei.Pârtia se întinde pe o lungime de aproximativ 220 metri, iar urcarea se face cu un ski-lift special amenajat. Nu există limi-tă de vârstă sau de kilo-grame, nu este nevoie de niciun fel de echipament şi nu există pericol de ac-cidentare. Turiştii de toate 

vârstele invadează staţiu-nea în weekenduri pentru a încerca o tură cu colacul. „Cel mai tânăr curajos a avut sub doi ani, iar cel mai bătrân nu pot să zic cu exactitate, peste 55 de ani, oricum. Este un mod de distracţie pentru persoane-le de toate vârstele”, mai spune proprietarul pârtiei.Toată lumea s-a arătat încântată de această idee, deoarece senzaţia tubin-gului nu se compară cu materialele improvizate, cum ar fi celofanele sau ca-

pacele. ”Weekendul acesta am fost pentru prima oara la snowtubing, auzisem de la un prieten. Este excelent atât ca distracţie, cât şi ca un punct de plecare pen-tru dezvoltarea turismului din acea zonă. Ce nu mi-a placut, a fost că după ora 17:00 se închidea pârtia, din cauză că îngheţa ză-pada, iar colacii de plastic alunecau cu viteză prea mare şi nu mai puteau fi stăpâniţi”, spune Cristian Botuţ, unul dintre fanii aestui sport.

Snowtubingul, ultimul trend în materie de sporturi de iarnă Semenicul a redevenit populat, de când s-a deschis  

  prima pârtie de snowtubing din vestul României

O experienţă unică!       CROAZIERAPe Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic

400 euroTimişoara, str. Mercy nr. 4tel/fax:0256.436.830; 0722.253.115
e-mail : office@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!

PUBLICITATE

Cel mai tânăr curajos a avut sub doi ani, iar cel mai bătrân nu pot să zic cu exactitate, peste 55 de ani. Este un mod de distracţie pentru persoanele de toate vârstele.
 Valentin Blănariuproprietarul pârtiei

Extindere a activităţilor şi pe timp de vară
O oră de distracţie costă 15 lei, în care se include şi urcarea cu liftul şi puteţi să faceţi un minim de 15 ture. Pentru cei care cred că este mult, există şi varianta de jumătate de oră, cu 10 lei. După pre-conizările specialiştilor, încă două weekenduri puteţi să vă faceţi planuri liniştiţi pentru snowtu-bing. Dacă nu sunteţi disponibili în aceste două săptămâni nu vă faceţi 

griji. Există deja un proiect care se ocupă de extiderea acestui sport inclusiv pe timp de vară, pe o pârtie artiicială. ”Intenţionez să extind acest domeniu. 

WWW.RENAULT.RO

0% avans** prin RENAULT
FinanceAUTO EUROPA S.R.L.  Str. Miresei nr. 1, TIMIȘOARA, Tel.: 0356 / 803 411

 Calea Șagului, colţ cu Ovidiu Cotruș, TIMIȘOARA, Tel.: 0356 / 803 463

 Str. Calea Caransebeșului nr 5, LUGOJ, Tel.: 0256 / 328 968

** Avans de leasing valabil cu trei tichete valorice, DAE 11,84%, calcul făcut pe 36 luni, valoare reziduală 25%, cost fi nanţare 8.363 euro

După terminarea sezonu-lui voi lua toate măsurile pentru a face ca acestă pârtie să funcţioneze şi pe timp de vară. Vreau să mai aduc şi nişte săniuţe de vară… planuri sunt”, mai adaugă Valentin Blănariu. În ţări precum Austria, Italia sau Franţa, acest mod de distracţie este nelipsit de la baza pârtiilor de schi, în timp ce, la noi în ţară, de-abia acum prinde contur.

Un nou mod de a face agrement, deosebit de atractiv, pe Semenic

Snowtubingul,  
ultimul trend în 
materie de  
sporturi de iarnă pag 7

Vine barza?  
Medicii fac  
ceea ce natura  
nu poate pag 8-9

Massimiliano 
Cornacchia  
aduce o nouă  
tehnică de tuns pag 10

Oraşul de cinci stele râvneşte la titlul 
de capitală culturală europeană

pag 2-3

Coriolan  
Gârboni

La 10 ani am des-
coperit… culoarea 

violet! Dar nu orice 
fel de violet. 12

CiTEŞTE ŞTiriLE, dEzbaTE PE foruM,  
afLă dETaLii din CuLiSE, CâŞTigă PrEMii

ToTul despre 
echipa Ta

Timişoara ar putea deţine acest titlu în 2020, dacă reuşeşte să se schimbe la faţă. FoTo: DArIAnA DrAgoş
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turistic al oraşului său, 
foarte mulţi vor fi impli-
caţi în activităţi culturale. 
Trebuie luat în considera-
re şi factorul educaţional 
al locuitorilor, lumea tre-
buie să înţeleagă că, dacă 
eşti amabil cu turistul, toţi 
avem de câştigat un ban. 
În Timişoara sunt oameni 
primitori, chibuzuiţi, care 
cred că vor crea o imagine 
bună peste hotare”, a de-
clarat Ioan Gârboni.

Temeswar,  
după Hermannstadt

Primul şi singurul oraş 
din România care a fost ca-
pitală culturală a rămas Si-
biul. Până în 2020 nici o altă 
localitate românească nu 
va putea obţine acest titlu, 
deoarece selecţiile au fost 
deja făcute. Ce a adus Sibi-
ului această titulatură? Mai 
mulţi turişti, mai multă bu-
năstare locuitorilor şi sume 
considerabile la bugetul 
local. “Programul Sibiu Ca-
pitală Culturală Europeană 
a adus oraşului oportunita-
tea de a-şi mări vizibilitatea, 
atât pe plan naţional, dar 
mai ales pe plan european. 

Obiectivul pe care Sibiul îl 
urmăreşte acum este acela 
de a transforma oraşul într-
un brand, într-un oraş bine-
cunoscut pe harta turistică 
a Europei. Orice oraş din Ro-
mânia poate, dacă se pregă-
teşte, să devină capitală cul-
turală europeană, însă este 
bine să se pregatească din 
timp”, a declarat primarul 
Sibiului, Klaus Johannis. Cel 
mai profitabil pentru oraş 
a fost, însă, faptul că acest 
proiect a permis atragerea 
unor noi fonduri europene, 
pentru programe turistice, 
iar numărul turiştilor stră-
ini s-a dublat, în compara-
ţie cu perioada dinainte ca 

Sibiul să devină capitală 
europeană, aducând la bu-
getul local peste un milion 
de euro. 

Moştenirea culturală a 
Timişoarei, greu de egalat

Timişoara are o ofertă 
turistică bogată, însă neex-
ploatată. Deşi este primul 
oraş cu iluminat electric, 
cu primul tramvai, singurul 
oraş cu teatru în trei limbi 
diferite, primul oraş eliberat 
din comunism. Unde regă-
sim însă simbolurile acestor 
inovaţii astăzi? “Eu cred că 
vom reuşi să modificăm faţa 
oraşului. Am construit cea 
mai mare lampă din lume, 
care a intrat în Guiness 
Book, cea mai mare halbă, 
şi vor urma şi altele. Trebuie 
să exploatăm la maxim moş-
tenirea culturală pe care o 
avem. Obiective importante 
vor fi renovate şi mă gân-
desc că bugetul alocat de 
primărie pentru cultură va 
fi de cel puţin trei ori mai 
mare atunci”, a declarat 
Gârboni.

TiMişoara MeaTiMişoara Mea

pUBliCiTaTe

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

banatul, în cursă cu ardealul şi Moldova. fiecare oraş este  
deja capitala zonei din care face parte. Cine va câştiga competiţia?

Timişoara, Cluj-Napoca 
şi Iaşi sunt cele trei oraşe 
care au anunţat, deocam-
dată, că vor intra în cursa 
pentru titlul de capitală 
culturală europeană. Până 
atunci mai este, însă, cale 
lungă, întrucât nu au fost 
stabilite încă criteriile de 
selecţie pentru aceas-
tă etapă. Candidatele 
României se pot înscrie 
până în 2014, iar după 
aceea ele vor fi selectate 
dintr-o comisie specială 
din care vor face parte şase 
experţi naţionali şi şapte 
experţi europeni. Comite-
tul trebuie să supervizeze 
faza de selecţie, până la 
desemnarea oraşului, dar 

numai cei şapte experţi 
europeni vor putea mo-
nitoriza şi consilia oraşul 
desemnat, tocmai pentru a 
se evita orice speculaţii sau 
orgolii politice. Directorul 
filarmonicii, Ioan Gârboni, 
spune că acesta este un 
mare avantaj, având în 
vedere faptul că a primit 
deja semnale că autori-
tăţile din Cluj-Napoca ar 
încerca să încline balanţa 
în favoarea lor, având în 
vedere că primarul este un 
membru al partidului aflat 
la guvernământ. “Clujul a 
încercat să implice factorul 
politic, la modul aproape 
ameninţător, însă nu cred 
că va avea câştig de cauză 

în faţa Timişoarei”, spune 
Gârboni.

Promit fair-play
În schimb, primarul Clujului, 
Sorin Apostu, spune că 
oraşul pe care îl conduce va 
lupta cu armele la vedere şi 
se va axa doar pe atuurile pe 
care le are, nu pe influenţa 
politică. “Deşi pare foarte 
îndepărtată data, eforturile 
trebuie făcute din timp. Noi 
vom crea un grup de lucru 
din care vor face parte, 
pe lângă reprezentanţi ai 
primăriei şi alte personalităţi 
care ne vor sprijini în acest 
demers. Alte supoziţii nu îşi 
au locul”, a spus Apostu. 
Şi autorităţile din capita-

la Moldovei au declarat 
ofensiva, însă primarul 
Iaşiului Gheorghe Nichita 
nu a răspuns numeroaselor 
noastre apeluri telefonice, 
pentru a explica de ce oraşul 
condus de el ar merita titlul 
de capitală europeană.  A 
răspuns, în schimb, purtă-
torul de cuvânt al instituţiei, 
Sebastian Buraga. “Şi la noi 
municipalitatea a intrat în 
faza de pregătire. Avem un 
forum de iniţiativă civică, care 
va aduna elitele din Iaşi, cu 
scopul de a genera proiecte 
culturale. De asemenea, s-au 
contractat societăţi speciali-
zate pe scrierea de proiecte, 
iar anul acesta sunt priori-
tate scrierea şi identificarea 

proiectelor culturale. În ceea 
ce priveşte competiţia, pot 
spune că nu ne temem de 
nimeni, din nici un punct de 
vedere”, a declarat repre-
zentantul Primăriei Iaşi.
Nici primarul Timişoarei, 
Gheorghe Ciuhandu, nu a 
vrut să comenteze concu-
renţa dintre cele trei oraşe. 
“Pe mine nu mă interesează 
ce fac alţii. Pe mine mă 
interesează ce facem noi ca 
să câştigăm”, a concluzionat 
edilul. Directorul filarmonicii 
spune, însă, că în competiţie 
ar putea intra şi alte oraşe 
(Craiova, Constanţa, Târgu-
Mureş), mai ales că depune-
rea candidaturilor se poate 
face până în 2014.

Autorităţile din Timişoara 
au făcut primii paşi 
pentru participarea la 
concursul european de 
capitală culturală.

MirELa VLăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Urbea de pe Bega ar putea 
deveni capitală europeană 
peste nouă ani. Are atuurile 
necesare, spun promotorii 
ideii, însă şi multe lipsuri 
care trebuie acoperite până 
atunci. Infrastructura este 
una dintre problemele care 
trebuie rezolvate până în 
2020, dar nu este singura. 
Faţa oraşului trebuie reîm-
prospătată complet. Clădirile 
istorice trebuie să îşi recape-
te gloria de odinioară, insti-
tuţiile culturale să vină cu 
proiecte noi şi interesante, 
iar parteneriatele public-pri-
vate să prindă contur. Prin-
cipalul susţinător al acestei 

idei a fost directorul Filarmo-
nicii Banatul, Ioan Gârboni, 
care încearcă şi acum să con-
centreze factorii de decizie 
şi importanţi oameni din 
mediul privat într-o asociaţie 
care să pună în practică acest 
deziderat. Costurile pentru 
participare se vor ridica la un 
milion de euro, pentru toată 
documentaţia necesară. Ce 
vor avea de câştigat timişore-
nii de rând? Un  trai mai bun, 
deoarece cu banii încasaţi se 
va moderniza faţa oraşului, 
şi mândria că oraşul lor va 
deveni capitală a culturii eu-
ropene pentru un an.

Să dăm mână cu mână
Primarul Timişoarei, 

Gheorghe Ciuhandu, susţi-

Timişoara, în p ole 
position pentr u titlul 
de capitală cul turală
ne că a luat legătura cu toţi 
reprezentanţii partidelor şi 
parlamentari, deoarece este 
nevoie de o strategie comu-
nă pentru ca Timişoara să 
devină capitală culturală eu-
ropeană în 2020. “Împreună 
trebuie să facem din Timi-
şoara capitală culturală. Ar 
trebui să devină un obiectiv 

al nostru, al tuturor. Este o 
acţiune care trebuie pregăti-
tă din timp”, a declarat edi-
lul. Directorul filarmonicii, 
Ioan Gârboni, spune că s-a 
constituit deja o asociaţie 
din care fac parte cluburile 
Rotary şi Lions, mai multe 
ONG-uri culturale şi auto-
rităţile locale, iar acum se 

lucrează la elaborarea unei 
strategii. “Trebuie să cău-
tăm cât mai mulţi oameni 
influenţi, care să ne ajute 
în acest demers. Este clar 
că Primăria Timişoara nu 
poate duce singură în spate 
acest proiect. În anul respec-
tiv se aşteaptă aproximativ 
două milioane de vizitatori. 

Intenţia noastră este să co-
optăm şi localităţile limitro-
fe ca să facă lobby. ”

ambasadorii Timişoarei
Până acum au fost iden-

tificate şi două mari perso-
nalităţi culturale ale urbei 
care vor deveni ambasa-
dori ai Timişoarei în cadrul 

proiectului. Rolul lor este 
să reprezinte oraşul peste 
graniţe, să facă lobby pen-
tru ca acesta să câştige pro-
iectul şi să atragă cât mai 
mulţi parteneri europeni. 
Este vorba despre laurea-
ta premiului Nobel, Herta 
Muller, şi Ioan Holender, 
fost director al Operei din 
Viena, actualmente consul-

tant artistic la mai multe 
instituţii culturale din toa-
tă lumea şi au demarat dis-
cuţiile cu Casa Regală, care 
ar putea deveni un al trei-
lea ambasador. Pe lângă 
aceşti ambasadori oficiali, 
vor exista alte câteva sute 
de mii. “Fiecare timişorean 
va fi un ambasador al ca-
pitalei culturale, un agent 

În Timişoara 
sunt 14.000 de 
clădiri istorice, 
mai multe decât 
oriunde în Europa. 
12.000 fac parte 
din patrimoniul 
cultural.

Bastionul poate deveni inima turistică a oraşului

Împreună trebuie să 
facem din Timişoara 
capitală culturală, 
într-un efort comun. 
Pe mine nu mă inte-
resează ce fac alţii. Pe 
mine mă interesează 
ce facem noi ca să 
câştigăm.

 gheorghe Ciuhandu
Primar Timişoara

Orice oraş poate, 
dacă se înscrie în 
proiect, să devină 
capitală culturală, 
însă este bine să se 
pregătească din timp. 
Sibiul a cunoscut o 
dezvoltare turistică 
imensă după 2007.

 Klaus johannis
Primar Sibiu

Deşi pare foarte înde-
părtată data, efortu-
rile trebuie făcute din 
timp. Noi vom crea 
un grup de lucru din 
care vor face parte 
(…) personalităţi care 
ne vor sprijini în acest 
demers.

 Sorin apostu
Primar Cluj-napoca

Faţa ponosită a Timişoarei trebuie schimbată până în 2014, când vor putea fi depuse candidaturile. FoTo: DArIAnA DrAgoş
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Polish profesional
Curăţat tapiţerie piele/textil

Curăţat climă auto

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

0256.213.587
0733.928.546
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Elevii Colegiului Tehnic Ti-
mişoara au fost trimişi acasă 
în ziua de 8 martie, pentru ca 
profesorii să ţină chef în can-
tina şcolii. În jurul orei 12.30, 
la şcoala din buricul târgului, 
clasele şi holurile erau pustii, 
deşi cursurile ar fi trebuit să 
fie în toi. Reporterii Opinia 
Timişoarei au filmat cum din 
cantină răsuna muzica po-
pulară. Mesele erau întinse, 
bucatele şi băuturile la loc de 
cinste, iar profesorii se bucu-
rau de petrecere. Unii dintre 
părinţii elevilor de clasa a 
XII-a s-au arătat nemulţumiţi,  
mai ales că aceştia sunt în an 
terminal, iar bacalaureatul 
le bate la uşă. “Nu se poate 
aşa ceva, le-au zis de ieri să 
nu vină la şcoală că nici pro-
fesorii nu vin. Nu-i normal, 
aveau şi lucrare la matema-
tică. Copiii or fi fericiţi, dar 
noi ca parinţi nu suntem”, a 
declarat mama unui elev de 
la Colegiul Tehnic. La scurt 

timp, a fost contactat telefo-
nic şi directorul liceului, care 
la întrebarea unde sunt elevii 
în acest moment, a raspuns: 
”aaa copiii… La ora două au 
plecat şi la patru vin cei de tip 
seral (…) Este o tradiţie a sco-
lii, din ’86 se fac chefuri de 8 
Martie”, spunea Liviu Groapă. 

La ora 16.00, când directorul 
susţinea că elevii de la seral ar 
fi trebuit să fie în sălile de cla-
să, nimeni n-a trecut pragul 
Colegiului Tehnic. În ceea ce 
priveşte cheful profesorilor, 
la aceeaşi oră 16.00, petrece-
rea era în plină desfăşurare. 
Se schimbase doar muzica. 

De la cântecele populare bă-
năţene la Ozon şi “Dragostea 
din tei”! 

La o săptămână de la eve-
niment, întrebată ce măsuri 
s-au luat împotriva profesori-
lor care au trimis elevii acasă 
ca să se distreze, conducerea 
ISJ a precizat că: niciuna!

Conducerea inspectoratu-
lui a pus la îndoială veridici-
tatea imaginilor surprinse la 
cheful profesorilor, în 8 mar-
tie, înainte de ora 13.00. “Am 
primit un referat în urma în-
tâmplărilor care au avut loc, 
în care a fost ataşată o anexă, 
în care s-a specificat că pe-
trecerea urma să înceapă de 
la ora 14.00. Articolul tău a 
fost nefondat, nicăieri nu se 
dovedea că petrecerea a în-
ceput mai repede de această 
oră aşa cum ai scris”, a răs-
puns Francisc Halasz, inspec-
torul şef adjunct la întreba-
rea ”Ce măsuri au fost luate 
împotriva conducerii liceu-
lui?”. Precizăm că în aceeaşi 
zi, după filmarea imginilor, 
în jurul orei 13:00, Francisc 
Halasz a fost sunat pentru 
a comenta întâmplările şi a 
precizat că nu există nicio 
înştiinţare în privinţa organi-
zării unei petreceri care pre-
supunea absenţa elevilor de 
la şcoală. Între timp a apărut 
şi această ”aprobare”, pentru 
ora 14:00.

LiLiana iEdu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Mii de elevi şi studenţi 
au stat chiar şi câte o oră la 
coadă, doar pentru a prinde 
un loc la o universitate de 
prestigiu, fie din ţară, fie 
din străinătate, la cel mai 
mare târg de universităţi 
care s-a ţinut marţi la Timi-
şoara.

Elevii şi studenţii au fost 
atraşi ca de un miraj în faţa 
standurilor universităţilor 
care ofereau locuri gratuite 
la instituţii de prestigiu din 
străinătate, în cadrul Târgu-
lui RIUF (Romanian Interna-
tional University Fair). Cele 
mai accesate oferte au fost 

cele venite din Danemarca 
şi Suedia. Guvernele danez 
şi cel suedez plătesc şcolari-
zarea, iar studentul îşi asi-
gură cazarea şi masa.

„În Danemarca şi Su-
edia, fiecare student are 
posibilitatea de a-şi lua un 
loc de muncă. Acesta este 
plătit cu 13 euro pe oră şi 
se lucrează minim 15 ore pe 
săptămâna. Şi ofertele din 
Olanda au fost interesante 
pentru mulţi vizitatori, iar 
din Germania feed-back-
ul a fost bun deoarece au 
fost apreciate competenţele 
lingvistice ale tinerilor. De 
asemenea, mulţi vizitatori 
ai târgului s-au interesat de 
ofertele Oxford University, 

datorită prestigiului aces-
teia”, a explicat Alexandru 
Ghiţă, unul din organizato-
rii târgului.

Tinerii s-au interesat şi 
de universităţile din Ro-
mânia, mai ales de oferta 

Universităţii de Vest şi a 
Universităţii Politehnica, 
ambele din Timişoara.

Marea Britanie şi Olanda 
au avut şi ele oferte accesi-
bile. Costurile sunt asigura-
te în prima fază de  guver-

nele celor doua ţări, iar la 
finalizarea studiilor, dupa 
ce absolvenţii se vor angaja, 
aceştia vor trebui să ram-
burseze costul studiilor.

Tinerii au intrat încreză-
tori la târg. „Cred că o şcoa-

lă făcută în străinătate îmi 
deschide alte  perspective. 
Sper la un loc într-o uni-
versitate din ţările nordice 
pentru că voi putea învăţa 
şi o limbă străină mai puţin 
folosită”, ne-a spus Andra 
Panait, elevă de liceu.

„Ofertele sunt foarte 
bune, pe mine m-ar intere-
sa o varianta în care să plă-
tesc cat mai puţin”, ne-a de-
clarat si Valentina Danciu.

În cadrul târgului s-au 
mai organizat şi workshop-
uri sau seminarii gratuite 
pentru studenţi şi elevi.

Profesorii Liceului Miu fac 
chef în timpul orelor, legal

Regele Mihai, propus ca martor în 
litigiul imobiliar dintre Camera de 
Comerţ Timişoara şi Politehnică

n Suspendarea orelor pentru cheful profesorilor de 8 martie de la Colegiul Tehnic, o chestiune normală

Profesorii au chefuit în cantina liceului în timpul programului. Poza este facuta la ora 12:40

Ofertele universitatilor străine au fost atractive

ghEorghE iLaŞ
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Camera de Comerţ, Indus-
trie şi Agricultură Timiş a de-
marat procedurile de revendi-
care în justiţie a uneia dintre 
cele mai reprezentative şi va-
loroase clădiri de patrimoniu 
ale oraşului. Este vorba despre 
Palatul Lloyd, situat în zona 
ultracentală a Pieţei Victoriei, 
cladire care în prezent, adă-
posteşte sediul Rectoratului 
Universităţii Politehnica din Ti-
mişoara. Construită între anii 
1910 - 1912, după planurile ar-
hitectului Leopold Baumhorn, 
clădirea a aparţinut mediului 
de afaceri local, aici funcţio-
nând o mare perioadă de timp 
Bursa Agricolă. După instau-
rarea regimului comunist, în 
anul 1945, imobilul a fost do-
nat - prin Decret regal - Eforiei 
Universităţii de Vest Timişoara, 
pentru a fi folosit în procesul 
de învăţământ cu studenţii sau 
pentru obţinerea unor venituri 
prin închiriere. La sfârşitul anu-
lui trecut, preşedintele CCIA Ti-
miş, Georgică Cornu, a anunţat 
că, din dorinţa de a redobândi 
vechiul patrimoniu al organi-
zaţiei, a formulat o acţiune de 
revendicare a imobilului în in-
stanţele de judecată.

Donarea clădirii,  
legiferată de regele  
Mihai la propunerea a doi 
miniştri comunişti

În primăvara anului 1945, 
ministrul Industriei şi Comer-
ţului, Petru Bejan, şi ministrul 
Educaţiei Naţionale, Ştefan 
Voitec, au întocmit un raport 
prin intermediul căruia au so-
licitat Regelui Mihai emiterea 
unui decret-lege de tranferare 
a Palatului Lloyd din patri-
moniul Camerei de Comerţ 
în proprietatea Universităţii 
Politehnica. „Eforia Universi-

tăţii de Vest, recent constituită 
pentru promovarea culturii 
universitare în partea de vest 
a ţării, are nevoie pentru în-
deplinirea misiunii sale de un 
imobil atât pentru a-şi instala 
propriile sale birouri, cât şi 
pentru a-l folosi, prin închiri-
ere, spre a obţine veniturile 
necesare unei normale funcţi-
onări. Imobilul denumit Pala-
tul Lloyd, aparţinând Camerei 
de Comerţ şi de Industrie din 
Timişoara, corespunde întru 
totul scopului de mai sus şi 
de aceea am socotit că cererea 
Eforiei Universităţii de Vest 
din Timişoara de a i se dona 
sus-menţionatul imobil să fie 
satisfăcută”, cer cei doi mi-
niştri. La doar o lună distanţă, 
propunerea lor a fost legife-
rată. „Se autorizează Camera 
de Comerţ şi de Industrie din 
Timişoara să doneze în plină 
proprietate Eforiei Unversită-
ţii de Vest Timişoara imobilul 
denumit Palatul Lloyd, cu-
prins în cartea funduală a Mu-
nicipiului Timişoara (Cetate) 
nr. 193, top. 302/193, etc., în 
suprafaţă de 410 stânjeni, nr. 
de ordine 2, nr. top. 292/T 193, 
în suprafaţă de 86 stânjeni. 
Donaţiunea se face cu condiţi-
unea ca acest imobil să fie fo-
losit, fie pentru necesităţile di-
recte ale Universităţii de Vest, 
fie pentru obţinerea unor ve-
nituri prin închiriere. Eforia 
Universităţii de Vest este auto-
rizată să accepte donaţia imo-
bilului mai sus menţionat”, 
se stipulează în Decretul-lege 
285/14 aprilie 1945. Conduce-
rea Camerei de Comerţ şi In-
dustrie de la acea vreme a fost 
de acord cu donaţia, însă a pus 
o condiţie: ministrul Educaţiei 
Naţionale să facă toate demer-
surile legale pentru înfiinţarea 
la Timişoara a unei Academii 
de Înalte Studii Comerciale şi 
Industriale. Cererea a fost avi-

zată pozitiv, astfel că în oraşul 
de pe Bega a luat fiinţă prima 
şcoală superioară dedicată me-
diului de afaceri.

„Donaţia s-a făcut  
irevocabil şi pe vecie!”

Încurajat de victoria la 
CEDO în dosarul revendicării 

actualului sediu al Camerei de 
Comerţ, Industrie şi Agricultu-
ră Timiş, clădire aflată în Piaţa 
Victoriei nr. 3, proces în urma 
căruia statul român a fost obli-
gat la despăgubiri de peste 
2,5 milioane de euro, Georgi-
că Cornu a pornit ofensiva şi 
pentru recuperarea Palatului 

Lloyd. „Trebuie să se facă dis-
tincţie între un act benevol de 
donaţie şi acţiunile comunişti-
lor care au luat o serie de pro-
prietăţi cu japca! Acea clădire 
este una naţionalizată. Dacă 
vă uitaţi cu atenţie pe clădire, 
pe partea dinspre Bulevardul 
Republicii, o să vedeţi o plă-
cuţă pe care scrie Camera de 
Comerţ Timişoara. Organiza-
ţia noastră a fost obligată să 
doneze acea clădire Universi-
tăţii de Vest. În Cartea Funci-
ară scrie exact care este isto-
ricul sediului şi scrie că este 
naţionalizată. Clădirea a fost 
donată pentru învăţământ şi 
nu pentru a fi închiriată, pen-
tru că 50% este închiriată. În 
acest moment, clădirea este 
revendicată statului roman 
şi nu direct Politehnicii. Nu 
vreau să intru în polemică cu 
domnul Robu, dar Politehnica 
a devenit unul dintre cei mai 
mari agenţi imobiliari din

Timişoara!”, a acuzat Geor-
gică Cornu, în timp ce recto-
rul Universităţii Politehnice, 
Nicolae Robu, este convins că 
donaţia nu mai poate fi revo-
cată. “Conducerea de acum a 

Camerei de Comerţ şi Indus-
trie Timişoara nu face nici 
o distincţie între politică şi 
refacerea patrimoniului uzur-
pat prin acte ale regimului 
comunist. Pentru mine este 
de neînţeles de ce se doreşte 
rezilierea unui act de donaţie 
benevol, care nu a avut loc în 
perioada comunistă, ci în anul 
1945. Conducătorii de atunci 
au considerat că acea clădire 
merită să primească o dimen-
siune universitară şi au fost de 
acord cu acel act de donaţie, 
irevocabil şi pe vecie”, a repli-
cat senatorul Nicolae Robu. 

“Vom sta din nou  
la coadă la ceDo!”

După primele termene de 
judecată la Tribunalul Timiş, 
preşedintele mediului de afa-
ceri local, Georgică Cornu, a 
remarcat o uşoară opoziţie 
din partea magistraţilor care 
judecă acest caz. “Juristul nos-
tru a cerut instanţei să încuvi-
inţeze mărturia Regelui Mihai 
în acest caz. Să spună Majesta-
tea Sa dacă a fost obligat de 
comunişti să dea clădirea Uni-
versităţii sau a fost o donaţie 
benevolă. Nu am fi dorit ca 
Regele Mihai să se deplaseze 
la Timişoara, ci să i se trimită 
un set de întrebări, un intero-
gatoriu scris, la care să răspun-
dă la reşedinţa sa. Instanţa nu 
ne-a încuviinţat această probă 
importantă. Nu ştim din ce ca-
uză, sau consideră că actele-s 
limpezi şi ne vor da câştig de 
cauză, sau ne vor respinge toa-
te cererile pentru că este vorba 
despre o clădire importantă a 
oraşului. Vreau să vă spun că, 
în cazul în care soluţia nu ne 
va fi favorabilă nouă, o să stăm 
din nou la coadă la CEDO!”, 
ne-a declarat Georgică Cornu.

n Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş a demarat procedurile de revendicare 
în justiţie a uneia dintre cele mai reprezentative şi valoroase clădiri de patrimoniu ale oraşului

Palatul Lloyd care este disputat de CCIAT şi Politehnica valoreaza circa 10 milioane de euro

Nu vreau să intru în 
polemică cu domnul 
Robu, dar Politehnica 
a devenit unul dintre 
cei mai mari agenţi 
imobiliari din Timi-
şoara!

 Georgica Cornu
preşedinte - CCIAT

Pentru mine este de 
neînţeles de ce se do-
reşte rezilierea unui 
act de donaţie bene-
vol, care nu a avut loc 
în perioada comunis-
tă, ci în anul 1945.

 nicolae robu
rector - Universitatea Politehnica

Ofertele sunt foarte 
bune, pe mine m-ar 
interesa o varianta 
în care să plătesc cat 
mai puţin.

 andra Panait
elevă în clasa a XII-a

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Cel mai mare târg de universităţi din România, RIUF, a fost un succes

Vezi video
şi citeşte mai mult pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe
opiniatimisoarei.ro

Am primit un referat 
în urma întâmplărilor 
care au avut loc, în 
care a fost ataşată o 
anexă, în care s-a spe-
cificat că petrecerea 
urma să înceapă de 
la ora 14.00. Articolul 
tău a fost nefondat.

 francisc halasz
Inspector general adjunct - IşJT
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De la începutul anului, 
pe o platformă industrială 
din apropiere de Timişoara, 
au început să se producă pa-
nouri solare. Compania din 
Valencia (Spania) nu produ-
ce pentru piaţa româneas-
că, ci trimite unul sau două 
tiruri pe zi, către depozitul 
din Verona, Italia. Investiţia 
făcută în Timiş este de circa 
450.000 de euro, acum fiind 
două linii de producţie. Spa-
niolii au contract de închi-
riere pe 5 ani, la parcul in-
dustrial de pe Calea Şagului, 
pentru un hectar de hale, 
aşa că au de gând să se ex-
tindă cu încă patru linii de 
producţie. 

Conform lui Antonio Na-
varro, director al compani-
ei spaniole, Timişoara a fost 
aleasă pentru că are o po-
ziţie strategică în Europa, 
este aproape de pieţele din 
Germania şi Cehia, mâna 
de lucru este mai ieftină 

decât în Spania şi există 
zboruri directe între Timi-
şoara şi Valencia. „Vrem să 
ajungem la 200 de angajaţi 
pe trei schimburi. Acum 
sunt câte 14 muncitori pe 
schimb, pe linie de produc-
ţie. În 2008, piaţa spaniolă 

de fotovoltaice a picat şi am 
decis să externalizăm acti-
vitatea”, a mai spus direc-
torul spaniol. Preţul unui 
panou cu o capacitate de 
200 W este de câteva sute 
de euro. Dacă mediul eco-
nomic românesc va oferi 

condiţii propice, spaniolii 
se gândesc să deschidă în 
România şi o fabrică de pu-
rificare a siliciului, proce-
dură necesară pentru crea-
re de panouri solare. 

Energiile alternative sunt 
tot mai des invocate de au-
torităţile locale, care vor să 
profite de fondurile europe-
ne destinate acestui sector. 
Consiliul Judeţean Timiş 
ţinteşte suma de 12 milioa-
ne de euro pentru Parcul 
Tehnologic de Energii Alter-
native, care se va construi 
în localitatea Covaci. Un alt 
proiect aflată în derulare şi 
care va genera soluţii ino-
vatoare este Institutul de 
Cercetări pentru Energii Re-
generabile Timişoara, inves-
tiţie de 15 milioane de euro.
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Întreprinzătorii tineri, de 
până la 35 de ani, care doresc 
să se afirme în afaceri au po-
sibilitatea de a-şi deschide o 
societate comercială debutan-
tă (SRL-D) şi de a beneficia de 
unele facilităţi pentru stimu-
larea dezvoltării microîntre-
prinderilor. Facilităţile există 
de circa o lună, dar puţini 
timişeni ştiu de ele. În plus, 
cei care au aplicat pentru pro-
gram sunt descurajaţi de lipsa 
de informaţii complete şi au 
neclarităţi cu privire la nor-
mele de aplicare.

Conform conducerii Ofi-
ciului Teritorial pentru IMM-
uri din Timiş, până în 16 mar-
tie, doar 15 tineri s-au înscris 
în programul de stimulare, 
iar alţi 69 şi-au înfiinţat un 
SRL-D şi ar urma să intre în 
program. Concret, un tânăr 
cu o idee de afacere îşi poate 
deschide un SRL-D, înmatricu-
larea la Oficiul pentru Regis-
trul Comerţului fiind gratuită. 
Mai apoi, se înscrie cu firma 
pe site-ul Agenţiei pentru Im-
plementare, unde postează şi 
un plan de afaceri. Societăţile 
care au cel mai mare punctaj 
– evaluat printr-un software 
special - vor primi o finanţa-
re nerambursabilă reprezen-
tând cel mult 50%, dar nu 
mai mult de 10.000 euro din 
valoarea proiectului aferent 
planului de afaceri. Ca facilita-
te, se precizează şi scutirea de 
la plata contribuţiilor de asi-
gurări sociale datorate de an-
gajatori pentru cel mult patru 
salariaţi, angajaţi pe perioadă 
nedeterminată. Întreprinzăto-

rii sunt obligaţi să reinvesteas-
că cel puţin 50% din profit.

neajunsurile programului
„Sunt nişte capcane în 

acest program de stimulare 
a tinerilor, unele lucruri nu 
sunt clare. De exemplu, din 
ce se va finanţa TVA-ul. În 
normele de aplicare scrie că 
TVA se poate finanţa din surse 
proprii sau din credit, dar nu 
scrie din ce credit, eventual 
altul decât cel acordat. Noi o 
să avem un TVA de 6.000 de 
euro, chiar nu sunt bani pu-
ţini de dat din buzunar. Mai 
trebuie ştiut că întâi cumperi 
utilajul din bani proprii, apoi 
vine cineva de la OTIMMC 
să îl vadă şi abia mai târziu 
primeşti banii, 50% neram-
bursabili, şi cealaltă parte din 
credit, în cazul în care acesta 
s-a aprobat. Pentru tinerii mai 

săraci, acest program poate 
fi o problemă”, ne-a declarat 
Lucian Georgescu, expert con-
tabil. 

Un neajuns este şi impu-
nerea numărului de angajaţi 
din start. Dacă un tânăr scrie 
în planul de afaceri că va avea 
patru angajaţi, este obligat să 
îi aibă de la început, când încă 
nu are activitatea pornită, în 
loc să îi poată angaja pe par-
curs. 

Majoritatea tinerilor din Ti-
miş şi-au făcut un plan de afa-
ceri pentru suma de 20.000 de 
euro, cu gândul de a deschide 
service-uri auto, închirieri de 
ATV-uri, saloane de coafură 
şi înfrumuseţare, birouri de 
consultanţă sau restaurante. 
Neclarităţi există şi la Oficiul 
pentru IMM-uri, unde tinerii 
se duc pentru consultanţă. 
„Nu ştim exact cum se va 

proceda cu finanţarea. Con-
tribuţia este de 50% neram-
bursabil, va fi un cont comun 
şi de acolo se plătesc salariile, 
chiria, nu doar cumpărarea 
utilajelor. Se va lucra cu CEC-
ul, dar nu ştim pe ce criterii, 
cu ce dobânzi, este politica lor 
proprie”, a declarat Lelica Cri-
şan, director OTIMMC Timiş. 

Calitatea de microîntre-
prindere se pierde la data de 
31 decembrie a anului în care 
se împlinesc trei ani de la data 
înregistrării. O microîntre-
prindere de acest gen poate fi 
pusă pe picioare de cel mult 
5 asociaţi. Înscrierea în pro-
gram se face on line pe site-ul 
www.aippimm.ro sau direct 
pe linkul http://programenati-
onale2011.aippimm.ro/

econoMic

Familie & Timp liber Vine barza? Medicii fac  
ceea ce natura nu poate

Massimiliano Cornacchia  
aduce o nouă tehnică de tuns
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Ultimul trend în ma-
terie de sporturi de iarnă 
este snowtubingul. O parti-
dă de alunecare cu viteză, 
cu ajutorul unui colac de 
cauciuc, pe piste special 
amenajate.

Turiştii care mai ajung 
pe Semenic în această iar-
nă, au noi posibilităţi de 
petrecere a timpului liber, 
alături de sute de timişo-
reni care se îngrămădesc 
în fiecare weekend pentru 
a avea parte de distracţie, 
pe pistele special amenaja-
te pentru acest sport. ”Este 
primul sezon în care am 
deschis această pârtie. Am 
vrut să vedem cum prinde 
la turişti, dacă este atracti-
vă, să vedem dacă merită 
investit, iar acum, la sfârşit 
de sezon, vă spun că avem 
planuri mari pentru anul 
viitor”, spune Valentin Blă-
nariu, proprietarul pârtiei.

Pârtia se întinde pe o 
lungime de aproximativ 
220 metri, iar urcarea se 
face cu un ski-lift special 
amenajat. Nu există limi-
tă de vârstă sau de kilo-
grame, nu este nevoie de 
niciun fel de echipament 
şi nu există pericol de ac-
cidentare. Turiştii de toate 

vârstele invadează staţiu-
nea în weekenduri pentru 
a încerca o tură cu colacul. 
„Cel mai tânăr curajos a 
avut sub doi ani, iar cel 
mai bătrân nu pot să zic cu 
exactitate, peste 55 de ani, 
oricum. Este un mod de 
distracţie pentru persoane-
le de toate vârstele”, mai 
spune proprietarul pârtiei.

Toată lumea s-a arătat 
încântată de această idee, 
deoarece senzaţia tubin-
gului nu se compară cu 
materialele improvizate, 
cum ar fi celofanele sau ca-

pacele. ”Weekendul acesta 
am fost pentru prima oara 
la snowtubing, auzisem de 
la un prieten. Este excelent 
atât ca distracţie, cât şi ca 
un punct de plecare pen-
tru dezvoltarea turismului 
din acea zonă. Ce nu mi-a 
placut, a fost că după ora 
17:00 se închidea pârtia, 
din cauză că îngheţa ză-
pada, iar colacii de plastic 
alunecau cu viteză prea 
mare şi nu mai puteau fi 
stăpâniţi”, spune Cristian 
Botuţ, unul dintre fanii 
aestui sport.

Snowtubingul, ultimul 
trend în materie  
de sporturi de iarnă
n Semenicul a redevenit populat, de când s-a deschis  
prima pârtie de snowtubing din vestul româniei

Tinerii sub 35 de ani sunt  
stimulaţi să facă afaceri
n Statul dă 10.000 de euro, dar întreprinzătorul trebuie să pună partea lui de bani

Dacă mediul 
economic va oferi 
condiţii, spaniolii 
se gândesc 
să deschidă 
şi o fabrică de 
purificare a 
siliciului.

PuLS EConoMiC

„PrImA CAsă”

alpha Bank încearcă să 
dimanizeze vânzarea de 
credite prin programul „pri-
ma casă“, oferind clienţilor 
servicii gratuite în cazul în 
care beneficiarul unui împru-
mut reuşeşte să convingă o 
altă persoană să apeleze la 
serviciile băncii. Mai exact, 
beneficiarul unui credit prin 
programul „prima casă“ 
primeşte contravaloarea 
evaluării imobilului achizi-
ţionat dacă-şi convinge un 
priten să apeleze la un astfel 
de împrumut. grecii de la al-
pha Bank au primit un plafon 
de garanţii de 18 milioane de 
euro în cadrul actualei ediţii 
a programului „prima casă“. 
la aceste credite contractate 
în euro, alpha Bank percepe 
o dobândă de 5% pe an. 

LOCurI de munCă

Şcoala de afaceri şi Meserii 
Timişoara, în parteneriat cu 
agenţia Judeţeană pentru 
ocuparea Forţei de Muncă, 
au lansat un proiect care se 
adresează persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de mun-
că. astfel, 150 de şomeri vor 
beneficia de asistenţă per-
sonalizată pentru pregătire, 
plasare şi integrare pe piaţa 
muncii, urmând să participe 
la cursuri de calificare în 
domeniul electric, construc-
ţiilor, serviciilor şi iT. 

COLeCTAre duALă 

asociaţia eCo ClUB Timişoara 
a iniţiat un proiect care are ca 
scop conştientizarea cetăţe-
nilor cu privire la colectarea 
selectivă a deşeurilor. acţiunile 
ce se vor desfăşura în perioada 
8 martie - 27 mai au rolul de 
a informa şi educa populaţia, 
mai ales tinerii, în direcţia 
colaborării cu organismele şi 
autorităţile locale pe probleme 
de mediu, în scopul reducerii 
poluării şi a deşeurilor la nivel 
de oraş, prin activităţi de ecolo-
gizare şi oferirea de alternative 
de recuperare a deşeurilor. 
Se mizează pe participarea a 
1.000 de studenţi la sesiunile 
de prezentare a modului de 
colectare selectivă, realizarea 
unui număr de 500 de broşuri 
despre această temă, distribui-
rea acestor broşuri în cel puţin 
1.000 de destinaţii, organiza-
rea de conferinţe locale despre 
importanţa colectării selective. 
la finalul proiectului, se speră 
că fiecare instituţie din Timi-
şoara va dispune de recipiente 
pentru colectarea selectivă.

Tinerii pot obţine 10.000 de euro pentru dezvoltarea afacerii. Înscrierea se face online

Panourile solare produse la Timişoara ajung la export

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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Cel mai tânăr curajos 
a avut sub doi ani, iar 
cel mai bătrân nu pot 
să zic cu exactitate, 
peste 55 de ani. Este 
un mod de distracţie 
pentru persoanele de 
toate vârstele.

 Valentin blănariu
proprietarul pârtiei

Extindere a activităţilor şi pe timp de vară
O oră de distracţie costă 
15 lei, în care se include şi 
urcarea cu liftul şi puteţi 
să faceţi un minim de 15 
ture. Pentru cei care cred 
că este mult, există şi 
varianta de jumătate de 
oră, cu 10 lei. După pre-
conizările specialiştilor, 
încă două weekenduri 
puteţi să vă faceţi planuri 
liniştiţi pentru snowtu-
bing. Dacă nu sunteţi 
disponibili în aceste două 
săptămâni nu vă faceţi 

griji. Există deja un proiect 
care se ocupă de extinde-
rea acestui sport inclusiv 
pe timp de vară, pe o pâr-
tie artificială. ”Intenţionez 
să extind acest domeniu. 

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Vând teren intravi-
lan în Săvârşin, zona 
de case, utilităţi, în 
vecinatatea palatu-
lui regal, S: 11.000 
m.p., zonă deosebită, 
parţial livadă; se poate 
dezmembra şi vinde 
parţial. tel:0721.227.457, 
0726.312.340.

O firmă spaniolă produce panouri solare la Timişoara

Nu ştim cum se va 
proceda cu finanţarea. 
Contribuţia este de 
50% nerambursabil, 
va fi un cont comun şi 
de acolo se plătesc sa-
lariile, chiria, nu doar 
cumpărarea utilajelor. 

 Lelica Crişan
director oTIMMC Timiş

www.renault.ro
0% avans** prin renault

Finance
auto euroPa S.r.l. l Str. Miresei nr. 1, TIMIŞOARA, Tel.: 0356 / 803 411

l Calea Şagului, colţ cu Ovidiu Cotruş, TIMIŞOARA, Tel.: 0356 / 803 463
l Str. Calea Caransebeşului nr 5, LUGOJ, Tel.: 0256 / 328 968

** Avans de leasing valabil cu trei tichete valorice, DAE 11,84%, calcul făcut pe 36 luni, valoare reziduală 25%, cost finanţare 8.363 euro

După terminarea sezonu-
lui voi lua toate măsurile 
pentru a face ca acestă 
pârtie să funcţioneze şi 
pe timp de vară. Vreau să 
mai aduc şi nişte săniuţe 
de vară… planuri sunt”, 
mai adaugă Valentin 
Blănariu. În ţări precum 
Austria, Italia sau Franţa, 
acest mod de distracţie 
este nelipsit de la baza 
pârtiilor de schi, în timp 
ce, la noi în ţară, de-abia 
acum prinde contur.

un nou mod de a face agrement, deosebit de atractiv, pe Semenic
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-curăţenie profesională-

curăţenie industrială
la birouri

...şi oriunde ai nevoie...

Tel. 0356.265.091
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inseminarea intracervicală  bebeluşul unui necunoscutinseminare intrauterină 
Este un procedeu mult 
mai simplu şi mai rapid. 
Femeia este aşezată pe 
spate, cu picioarele ridi-
cate, timp în care sperma 
este injectată în vagin.
Femeile tinere pot avea 
şanse mai mari de reuşi-
tă. Rezultatele pozitive 
sunt vizibile într-o peri-
oadă mai scurtă de timp 
pentru o femeie tânără. 
Dacă vârsta pacientei 
trece de 30 de ani, este 
posibil să aşteptaţi mai 
mult pentru apariţia unei 
sarcini. O astfel de inter-
venţie costă aproximativ 
500 euro.

După o serie de analize 
şi investigaţii complexe, 
făcute periodic, în intervale 
de câte 6 luni, un donator 
de spermă poate fi o soluţie 
extremă pentru concepe-
rea unui copil. Donatorii 
sunt selectaţi după mai 
multe criterii de regulă, 
genetice. Se ţine cont de 
dorinţele cuplului în ceea 
ce priveşte aspectul fizic al 
viitorului bebeluş. Majo-
ritatea femeilor îşi doresc 
ca bebeluşul să semene cu 
partenerul de viaţă. Sper-
ma se congelează şi se păs-
trează în băncile de spemă 
până când un cuplu o alege 

dintr-un un eşantion dat. 
„Vreau să aibă ochi albaştri 
şi păr blond” este adesea 
un mit în ceea ce priveşte 
dorinţa femeii. Există totuşi 
cazuri în care o astfel de 
cerinţă este satisfăcută, 
când este posibil. Oricum, 
cel mai important aspect 
rămâne criteriul de selecţie 
din punct de vedere al 
geneticii. Sa nu aiba cazuri 
de boli grave în familie, 
să fie perfect sănătos, să 
nu aibă diferiţi viruşi sunt 
doar câteva dintre cerinţele 
medicilor şi al cuplurilor. Un 
donator de spermă primeş-
te în jur de 50 de euro.

Această metodă are cea mai mare 
pondere de succes.Uneori, înaintea 
inseminării propriu-zise, se face 
un tratament hormonal, pentru a 
spori eliberarea ovulului. Interven-
ţia nu este dureroasă şi e foarte 
rapidă. În următoarele zile, femeia 
poate avea dureri asemănătoare 
cu crampele menstruale. Înaintea 
fiecărei proceduri de inseminare, 
sperma se sterilizează, iar când 
acest lucru nu este făcut la cele 
mai severe standarde, se poate 
produce o infecţie la nivelul uteru-
lui. Alte riscuri care pot apărea ţin 
de tratamentul hormonal făcut în 
prealabil, care poate aduce simp-
tome neplăcute la femei: dureri şi 
iritabilitate, migrene sau insomnii. 

Vine barza? Medicii fac 
ceea ce natura nu poate
n Inseminarea artificială şi 
fertilizarea in vitro sunt două  
dintre cele mai căutate metode 
de reproducere umană asistată

aLina dEgău
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Infertilitatea este o boală 
„tăcută”, care nu doare, dar 
peste care nu se poate trece 
cu ignoranţă, atunci când vă 
doriţi un copil. Boală a cu-
plului, infertilitatea este o 
problemă care macină o par-
te semnificativă a populaţi-
ei. După luni sau chiar ani 
de încercări, incapacitatea 
unei familii de a concepe un 
copil, poate avea numeroase 
efecte asupra vieţii de cu-
plu. Cele mai multe cupluri 
acordă o atenţie deosebită 
planificării unui copil, însă 
când intervine imposibilita-
tea de a trăi miracolul unei 
sarcini, tehnicile puse în 
practică de medicii speciali-
zaţi, vă vin în ajutor. Există 
mai multe metode prin care 
puteţi concepe asistat, un 
copil. Inseminarea artifici-
ală şi fertilizarea in vitro, 
sunt două dintre cele mai 
importante metode prin 
care medicii încearcă să facă 
ceea ce natura nu poate. Din 
cauza unei informări greşi-
te, se face adesea o confuzie 
între inseminarea artificială 
şi fertilizarea in vitro. Există 
însă o mare diferenţă între 
cele două metode de repro-
ducere umană asistată. 

Inseminarea artificială 
este o procedură medicală 

de ajutorare a cuplurilor 
care nu pot avea copii şi 
care sunt incapabile să re-
producă un bebeluş, prin 
contactul sexual. Exis-
tă mulţi factori care pot 
afecta fertilitatea. Cele 
mai frecvente probleme 
pentru care se intervine 
prin inseminare sunt, la 
femeie: probleme ale mu-
cusului cervical, probleme 
anatomice ale uterului 
sau anomalii ale colului 
uterin. Bărbaţii pot avea 
probleme ce ţin de eja-
culare, un număr mic de 
spermatozoizi, impoten-
ţă, sau alte probleme care 
determină infertilitatea la 
bărbat. Tehnica constă în 
introducerea unui cateter 
cu spermă preparată şi 
centrifugată în laborator, 
prin colul  uterin, în inte-
riorul uterului.

După ce restul tratamente-
lor eşuează, deja se suspectea-
ză o problemă majoră de fer-
tilitate. În urma unor analize, 
făcute la ambii parteneri, se 
recurge la a doua metodă de 
reproducere umană asistată. 

Fertilizarea in vitro, sau pe 
scurt FIV, este procedeul prin 
care un embrion este implan-
tat în uter. Ginecologul speci-
alist în infertilitate de cuplu, 
prof. dr. Konstantinos Giatras, 
de la spitalul Athena, spune 
că sunt mai mulţi paşi care 
trebuie urmaţi înaintea pro-
cedurii. Se face o stimulare 
hormonală a ovarelor, o serie 
de ecografii în anumite zile 
ale ciclului, etc. 

După etapele de pregătire 
a femeii, ovocitele (celulele 
germinative feminine) sunt 
extrase din ovare şi puse în 
contact cu spermatozoizii 
partenerului, în eprubetă. 
Aceşti spermatozoizi vor fe-
cunda ovocitele, şi se vor ob-
ţine astfel embrioni care vor 
fi introduşi în uterul viitoarei 
mămici. În cazurile fericite, 
sarcina se instalează, iar em-
brionul se va dezvolta armoni-
os în uter. Intervenţia chirur-
gicală se face sub o anestezie 
uşoară. Potrivit medicilor, o 
sarcină produsă în acest fel 
nu diferă cu nimic de o sarci-
nă lăsată de natură. Copilul se 
dezvoltă la fel, complicaţiile 
care apar pot avea acelaşi risc, 
în concluzie graviditatea se 
comportă la fel. 

Într-un interval de 11-12 
zile, se poate vedea dacă sar-

cina s-a instalat şi dacă feme-
ia fertilizată devine mămică. 
Rata de succes este şi aici în 
funcţie de vârstă. „O feme-
ie care are sub 30 de ani are 
şanse de 50 la sută să rămână 
însărcinată. Între 34-39 de ani, 
şansele sunt de aproximativ 
35 la sută, iar după această 
vârstă, posibilitatea de a avea 
un copil scade, până la 25 la 
sută”, spune prof. dr. Konstan-
tions .

Dacă există un dezavantaj 
în ceea ce priveşte fertilizarea 
in vitro, acesta ţine doar de 
costurile unei astfel de proce-
duri. Între 2.000 şi 2.600 euro 
trebuie să plătiţi dacă apelaţi 
la această intervenţie.

Între 34-39 de ani, 
şansele de a rămâne 
gravidă sunt de 35% 
iar după această vâr-
stă, posibilitatea de a 
avea un copil scade, 
până la 25 la sută.
prof. dr. Konstantions giatras

specialist în infertilitate  
de cuplu - Spitalul Athena

Fertilizarea in vitro

După luni sau chiar 
ani de încercări, 
incapacitatea 
unei familii de a 
concepe un copil, 
poate avea efecte 
asupra vieţii de 
cuplu.
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Massimiliano Cornacchia aduce  
în Timişoara o nouă tehnică de tuns
n Tunsoarea personalizată este principalul avantaj al tehnicii cu care a venit Massimiliano, la Salon Monica

andreea HnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

O tunsoare modernă, 
echilibrată, care cade într-
un mod natural şi care ofe-
ră părului posibilitatea de 
a creşte usor. Despre aceste 
avantaje vorbeşte cel mai 
bun hair-stylist al anului 
2011, proaspăt locuitor al Ti-
mişoarei, care-şi desfăşoară 
activitatea la salonul Moni-
ca, din Complexul Studen-
ţesc. 

o tunsoare nouă,  
inventată de italienii  
de la Framesi

Massimiliano Cornacchia 
vine la Timişoara cu ceva 
nou. Este vorba de o tehnică 
nouă care se bazează pe trei 
forme geometrice: pătrat, 
cerc şi triunghi. ”Diferenţa 
este în faptul că eu mă ghi-
dez după nişte puncte fixe. 
După sprâncene, oasele fe-
ţei, pomeţi, lobi etc, care di-
feră de la om la om. Fiecare 

tunsoare va ieşi personaliza-
tă după forma şi dimensiu-
nea feţei fiecăruia şi poate fi 
repetată, la fel, la nesfârşit, 
pentru că aceste lucruri nu 
se schimbă”, spune Massi-
miliano Cornacchia.

Massimiliano combină 
această tehnică cu cea de 
reconstrucţie, mai exact 
”curăţă părul stricat”, fără 
să-l taie din lungime. ”Eu 
aceste tehnici le-am învă-
ţat şi le-am studiat ani de 
zile. Nu e nimic secret, fac 

chiar cursuri şi seminarii 
prin care îi învăţ pe alţii. 
E o modalitate personali-
zată care cade echilibrat 
pe faţa fiecăruia. O astfel 
de tunsoare face ca părul 
să crească altfel, să strălu-

cească”, mai spune Massi-
miliano.

românii tund cu aceeaşi 
tehnică din anii ’70

În România se foloseşte 
tehnica pivot point, care se 

utilizează din anii 70 şi se 
bazează pe grade. ”Acestă 
tehnică este foarte bună, 
doar că în timp, nu poate fi 
repetată cu exactitate. Se ia 
o şuviţă de păr la un unghi 
de 45, 90 grade etc, însă nu 

există ceva care să măsoare 
acest unghi. Nimeni nu poa-
te garanta că la următorul 
tuns, unghiul va fi acelaşi, 
cu cel anterior”, mai adaugă 
Massimiliano Cornacchia.

FaMilie & TiMP liber

Hair-stylistul Massimiliano cornacchia este unul dintre cei mai buni în domeniu

Anul acesta se 
poartă părul 
scurt, tuns în 
două lungimi 
diferite. Acest 
stil se numeşte 
”lumină în 
alunecare”.

Eu ma ghidez după 
nişte puncte fixe. Fi-
ecare tunsoare este 
personalizată după 
forma şi dimensiu-
nea feţei fiecăruia şi 
poate fi repetată, la 
fel, la nesfârşit, pen-
tru că aceste lucruri 
nu se schimbă.

 Massimiliano Cornacchia
hair stylist Salon Monica

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

andreea HnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro
CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Visul dumneavoastră s-a îm-
plinit doar după ce aţi ajuns 
în Spania, v-aţi creat acolo 
un nume şi apoi aţi revenit 
în ţară. De ce nu s-a putut 
asta pe vremea când eraţi un 
necunoscut în România?

Toate la timpul lor. N-aş 
da vina pe cineva anume. Eu 
provin dintr-un mediu foarte 
jos social. Cei care au avut o 
familie care să-i susţină au 
reuşit mult mai repede. Eu 
sunt mulţumit şi aşa. Nu am 
niciun regret. 

Aceaşi familie era şi în Româ-
nia, şi în Spania...

Da, doar că în România 
mai sunt multe de pus la 
punct. Părerea mea este că 
la nivel înalt se doreşte pros-
tirea şi îndobitocirea oame-
nilor. De aceea îi intoxică cu 
diferite programe, emisiuni, 
muzică. Sunt căutaţi în televi-
ziuni doar unii artişti care au 
contracte cu diferite agenţii. 
Să vă spun ceva, sunt artişti 
care lucrează în România o 
lună, un an la o piesă să sune 
bine. Muzica se face live, iar 
în România sunt puţini ar-
tişti pe care-i ţine cureaua să 
cânte live 1 oră jumate: Horia 
Brenciu, Ştefan Bănică şi încă 
câţiva.

Dacă nu reuşeaţi la Hijos de 
Babel aţi fi vrut să mergeţi la 
o emisiune gen Românii au 
talent?

Nu. Eu am refuzat o astfel 
de emisiune în Spania. Am 

avut ocazia să merg acolo, 
dar nu am vrut. Am renunţat 
în dauna lui Hijos de Babel. 
Nu vreau să fiu răutăcios, dar 
nu puteam să concurez cu 
cineva care trage pârţuri la 
comandă. În Spania la con-
cursul pe care l-am refuzat 
asta se întâmpla. Nu reuşeai 
să numeri câte pârţuri trăgea 
unul din concurenţi. Eu am 
demnitate. Dacă concuram 
cu ei, nu eram om. Aşa ceva 
nu. La Hijos de Babel era alt-
ceva. Erau concurenţi din Ma-
roc, America de Sud, oameni 
cu muzică, cu o pregătire. 

Rămâneţi în România sau 
vreţi să plecaţi în străinătate?

Probabil că n-o să stau în 
România. Sunt un naţiona-
list, însă nu sunt un ultra na-
ţionalist. Nu sunt supărat pe 
România. Aş vrea să merg în 
străinătate, pentru că pămân-
tul este al nostru, al tuturor. 
Voi merge unde-mi va fi mai 
bine. Eu merg unde sunt 
chemat. În Spania sunt ceva 
semnale, în Italia, merg aco-
lo unde lumea mă vorbeşte 
de bine şi unde mă doreşte. 
Evident n-o să mă duc după 
căruţa care nu mă aşteaptă. 

Să înţelegem că România nu 
vă aşteaptă?

Nu. În afară de Craiova şi 
Bucureşti nimeni nu s-a dat 
în vânt după mine. De exem-
plu la Iaşi, unde am promis 
un proiect de colaborare, au 
spus că nu se compromit cu 
mine. N-au fost onoraţi cu 
mine şi mi-am dat seama că 
nu are rost. Eu am câştigat 
în Spania un concurs, con-
curând cu oameni veniţi din 

Imperiul  Spaniol, care dacă 
e să luăm după istorie e unul 
dintre cele mai mari, după 
cel roman. Dar asta este…
Eu în perioada după concurs 
am studiat foarte mult. M-am 
pregătit cu maeştrii, dar nu 
contează... Imediat după câş-
tigarea concursului cei de la 
Opera din Madrid mi-au spus 
că uşa mi-e deschisă la ei ori-
când. 

Sunteţi un ambasador al Ro-
mâniei, ce a făcut România 
pentru dumneavoastră?

Ţin să mulţumesc câtor-
va români: Fundaţia Dinu 
Patriciu care mi-a fost ală-
turi şi nu pot să nu-i amin-
tesc. Nu toţi românii sunt 
răi. Eu nu am nimic cu Ro-
mânia, cu oamenii de rând. 
Dacă am ceva, am cu cei 
care conduc destinele aces-
tei tări. România mi-a oferit 
o bursă de studii pe care nu 
şi-a onorat-o. Poate că dum-
neavostră ştiţi că domnul 
Ministru al Culturii, Adrian 
Iorgulescu a spus atunci în 
direct, când a fost concur-
sul, că-mi dă o bursă. E o 
minciună. Am trimis un 
avocat în numele meu şi nu 
am reuşit să primim o audi-
enţă la domnia sa. I s-a spus 
de către secretara dumnea-
lui că agenda sa este ocupa-
tă tot anul. 

Dar pe plan local?
Am primit nişte hârtii 

care stau şi acum în dulap. 
Ok sunt frumoase, valoroase, 
dar nu ţin de foame. La Ghi-
lad sunt cetăţean de onoare şi 
pentru mine e o mare bucu-
rie... dar, cam atât.

Vi s-a propus să intraţi în 
politică?

Nu, dar am fost folosit în 
scop politic. Am fost invitat 
la congresul PSD când aveam 
contract cu Sony. Când au vă-
zut suma pe care o propuneau 
cei de la PSD ca să cânt, au fost 
foarte încântaţi. Am semnat 
contractul în care era specifi-
cat clar să cânt imnul Români-
ei. Când am ajuns în Bucureşti 
mi-au zis să nu mai cânt im-
nul să cânt Vincero. A trebui 
să stau jumătate de oră să aflu 
că e Vincere, nu Vincero aria 
din Nessun dorma! Am primit 
nişte telefoane de la domniile 
lor şi mi-au spus într-un final 
să cânt ce vreau eu. Şi eu am 
cântat Time to Say Goodbye. 
Domniile lor au fost foarte 
supăraţi pe mine, în special 
domnul acela ”Goagăl”... Van-
ghelie. (râde) Contractul era 
semnat pentru imnul Româ-
niei, dacă au mai vrut să cânt, 
am cântat ce am vrut eu... 

Nu va-ţi gândit niciodată 
că un alt gen de muzică, de 
exemplu manelele, ar fi putut 
să vă aducă mai mulţi bani?

Mi s-a pus pe masă 100 
de mii de euro cash să cânt 
manele, dar am refuzat. 
Construcţia mea e aşa natu-
ră încât nu pot să fac asta de 
dragul banilor. Mi s-au ofe-
rit sume imense. Eu provin 
dintr-o familie spirituală, 
nu pot să fac aşa ceva. Mi 
s-a mai propus odată să di-
vorţez de nevasta mea, ca să 
fiu comercial. Oferta venea 
din străinătate, bineînţeles 
că am refuzat, din aceleaşi 
motive. 

Născut la 21 octombrie 
1974, Iaşi
Starea civilă: căsătorit, 
patru copii
Activitatea profesională: 
Cioban la Ghilad, spălator 
de vagoane, motostivui-
torist, zilier în Spania. 
Premii: Câştigător al 
concursului internaţional 
Hijos de Babel, a obţinut 
Discului de Aur pentru 
cel mai bun album de 
debut, până în prezent, 
are 6 albume scoase.  
Hobby: Călătoriile şi 
muzica

Eu, un cioban, alături de 
Pavarotti? Ceva de nedescris

Interviu cu Costel Busuioc, câştigător în 2008 al concursului internaţional „Hijos de Babel“

CoSTEL  
buSuioC

La congresul PSD 
trebuia să cânt im-
nul naţional, dar am 
cântat Time to Say 
Goodbye. Domniile 
lor au fost foarte 
supărate pe mine, în 
special domnul acela 
„Goagăl”... Vanghelie. 

Mi s-a pus pe masă 
100 de mii de euro 
cash să cânt manele. 
Mi s-a mai propus să 
divorţez de nevasta 
mea, ca să fiu comer-
cial. Oferta venea din 
străinătate, bineînţe-
les că am refuzat.

Şi copii dumneavoastră sunt 
tot în domeniul muzicii, ce 
sanse au ei în România?

Sunt toţi la Colegiul de Arte 
”Ion Vidu”. Sunt mulţumit. 
Nu-i oblig să facă muzică, o fac 
din plăcere. Eu ştiu că muzica 
îţi sensibilizează simţurile, te 
ajută ca om şi de aceea îmi pla-
ce că studiază muzica. Nu ştiu 
ce viitor le văd în România, 
pentru că după cum vedeţi 
sunt mai mulţi tineri care stu-
diază afară: în Anglia, Spania, 
America, lumea e mare. Să 
văd unde mă voi stabili şi eu. 
Probabil dacă eu mă voi stabili 
aici în România vor rămâne 
cu mine. Nu pot să spun ce va 
fi peste 3-4 ani, pentru că nu 
ştiu ce va fi mâine. 

Merită să faceţi operă în 
România?

Din punct de vedere finan-
ciar nu ai cum să supravieţu-
ieşti. Cei de la Operă, Filarmo-
nică nu rezistă doar din asta. 
Toţi mai predau la facultăţi, 
licee. Eu mă consider un no-
rocos, pentru că momentan 
trăiesc doar din muzică, dar 
şi cu bursa lunară de 2000 
de dolari, care o primesc de 
la Fundaţia Dinu Patriciu. 
Probabil că atunci când se va 
termina această bursă, la fi-
nalul anului, voi şi pleca din 
România.  

La ce munceşte Costel Busu-
ioc în prezent?

Am trei proiecte mari pe 
care vreau să le duc la capăt. 
Un CD de colinde, unul de 
canzzonete şi al treilea, de 
care mă ocup de aproape doi 
ani, operă. În sfârşit, anul 
acesta, vom pune în scenă 
Traviata, şi alte piese Tosca, 
Madam Buterfly, Boema, toa-
te la Craiova. Am foarte mult 
de lucru. 

De zidărie vă mai ocupaţi?
(Râde)Nu, dar aşa mă mă-

nâncă câteodată mâinile şi 
degetele să mă pun să mai 
fac câte ceva, însă nu mai am 
timp. 

Dacă ar fi să o luaţi de la 
capăt, ce aţi schimba în viaţa 
dumneavoastră?

Nimic. Am avut o viaţă an-
trenantă. Ah, ba da. Aş vrea să 
fiu un pic mai credincios şi să 
apuc să stau mai mult cu cei 
dragi.

Dacă aţi avea puterea, ce aţi 
schimba în România?

(Râde) Sunt multe de 
schimbat. Pe toţi cei care au 
furat sau fură, i-aş băga la în-
tuneric. 

 
Care e cea mai mare realiza-
re a lui Costel Busuioc? 

Când mi-am văzut numele 
pe un CD alături de marii te-
nori. Eu un cioban, un om de 
rând, alături de Montserrat 
Caballe, Luciano Pavarotti, 
Placido Domingo, Sarah Bri-
ghtman, e ceva ce nu cred că 
se poate exprima în cuvinte.

Nu puteam să con-
curez cu cineva care 
trage pârţuri la co-
mandă. La un concurs 
pe care l-am refuzat 
asta se întâmpla. Nu 
reuşeai să numeri 
câte pârţuri trăgea 
unul din concurenţi.
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Statul în unitate şi târâşul 
pe coate, sectoarele sau plan-
toanele nu mai reprezintă 
demult o obligaţie pentru ti-
nerii din toată ţara. Tot mai 
mulţi timişeni sunt însă inte-
resaţi să poarte haina milita-
ră, chiar dacă aceasta nu mai 
este obligatorie încă de când 
România a aderat la NATO. 
Cu toate acestea, zeci de ti-
neri îşi încearcă, în fiecare an, 
norocul la colegiile sau la aca-
demiile militare. Nu toţi sunt 
însă acceptaţi şi nu toţi pot să 
înceapă o carieră în armată. 

Deşi în urmă cu câţiva ani, 
în armata bănăţeană aproape 
că era criză de soldaţi, astăzi, 
numărul lor a mai crescut. 
Anul trecut, aproape 400 de 
tineri s-au informat la Biroul 
de Informare şi Recrutare din 
cadrul Centrului Militar din 
Timişoara. Dintre aceştia, 80 
la sută au mers mai departe 
şi şi-au întocmit dosarele pen-
tru a se înscrie la liceele sau 
la academiile militare. Anul 
acesta însă, până în prezent, 
doar zece tineri au cerut in-
formaţii despre colegii, dar 
au timp să o mai facă până la 
sfârşitul lunii aprilie. Alţi 20 
de tineri au vrut să ştie cum 
se pot înscrie la academiile 
militare, termenul limită 
fiind sfârşitul lunii iunie. 
Pentru Şcoala de maiştri  în-
scrierile sunt deschise până la 
finele lunii iulie.

”Sunt şi nu sunt interesaţi 
de armată. Întotdeauna în 
Banat a fost un interes mai 
slab al populaţiei vizavi de fe-
nomenul militar, faţă de alte 
judeţe, unde pur şi simplu 
asaltează uneori Birourile de 
Informare Recrutare. Noi cău-
tăm totuşi să demonstrăm că 
această carieră militară este 

una care merită urmată, o ca-
rieră care oferă şi satisfacţii, 
pe mai multe planuri”, ne-a 
spus maiorul Mihai Ionică, de 
la Centrul Militar Zonal Timi-
şoara. 

Profilul unui soldat:  
condiţii dure  
pentru un trai decent

Cei care vor să urmeze o 
carieră militară trebuie să 
îndeplinească o serie de con-
diţii. Dure, spune majorita-
tea. Potrivit maiorului Mihai 
Ionică, foarte mulţi tineri în-
cearcă chiar şi pentru a doua 
sau a treia oară să se înscrie în 
armată. Pe lângă patriotismul 
de care trebuie să dea dovadă, 
tinerii care aleg să poarte hai-
ne militare trebuie să aibă un 
fizic foarte bine pus la punct, 
să aibă un bagaj de cunoştin-
ţe cât mai solid şi să nu aibă 
probleme din punct de ve-
dere psihic. Toate acestea se 
evaluează la Spitalul Militar 
din Timişoara sau la Centrul 
Zonal de Selecţie de la Alba 
Iulia. 

Pentru a se înscrie trebuie 
doar să depună un dosar. Pre-
ţurile nu sunt mari, echiva-
lează cu cele pentru înscrieri-
le la facultăţi. Nimeni nu este 
respins, toate dosarele pleacă 
spre licee, academii sau şcoli-
le de maiştri militari. Tinerii 
care vor să urmeze o carieră 
în armată pot opta, dacă au 
terminat liceul, pentru forţe-
le terestre, aeriene sau navale 
ori pentru Academia Tehnică 
Militară sau Institutul Medi-
co-Militar. Fiecare aspirant la 
o funcţie în armată trebuie 
însă să-şi aleagă specializarea 
dinainte.  

Un tânăr de 22 de ani, din 
judeţul Gorj, a renunţat la Fa-
cultatea de Construcţii şi s-a 
înscris în armată, la Timişoa-
ra. ”Vreau să intru în armată 

din pasiune, din convingeri 
personale. Acesta e visul meu 
de când eram copil, să ajung 
ofiţer. Este a doua oară când 
încerc, prima dată am picat 
la admitere, am trecut de 
probele sportive. Acum mă 
pregătesc mai bine. Sincer, 
prima dată a fost să văd cum 
este, acum ştiu despre ce e 

vorba şi sper să reuşesc”, ne-a 
spus Dan Ionică, care vrea să 
ajungă la Academia Forţelor 
Terestre din Sibiu.

Femeia în haine militare 
- nu mai este un tabu!

Şi tot mai multe fete vor 
să îmbrace haine militare. Ele 
sunt din ce în ce mai îndrăzneţe 

şi îşi dau imediat seama de be-
neficiile unei cariere în armată. 
”Fetele devin din ce în ce mai 
încrezătoare în forţele proprii. 
Până acum câţiva ani, accesul 
fetelor era un subiect tabu, nu 
era chiar atât de bine văzut. Eu 
nu văd ce le-ar putea împiedica 
să fie cot la cot cu un bărbat”, 
ne mai spune maiorul Mihai 
Ionică. Militarii timişoreni îi în-
deamnă pe tineri să lupte pen-
tru ţara lor şi să urmeze o astfel 
de carieră. Ei spun că e nevoie 
de oameni competenţi, care să 
apere ţara, la nevoie. De altfel, 
zilele trecute, s-a întors şi ulti-
mul detaşament al României 
din Kosovo. Este vorba despre 
Batalionul 32 Infanterie ”Mir-
cea”, care a executat, timp de 
şase luni, acţiuni de pace în Ko-
sovo. Cei 86 de militari ce s-au 
întors la Timişoara au primit, 
pe lângă salariul de bază din 
ţară, câte 35 de lei pe zi pentru 
prezenţa pe front.

Hainele militare atrag  
din ce în ce mai mulţi tineri

Ştrandurile din Timişoara se 
pregătesc să-şi aştepte clienţii

n Au început înscrierile pentru liceele şi academiile militaren Bazinele se vor deschide în Timişoara de la 1 Mai
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Vreau să intru în 
armată din pasiu-
ne, din convingeri 
personale. Acesta e 
visul meu de când 
eram copil, să ajung 
ofiţer.

 dan ionică
22 de ani 

viitor militar

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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CONVOACĂ
Pentru data de 20.04.2011 

ora 10:00 Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor                     
S.C. ALCOM S.A. la sediul soci-
etăţii din Timişoara, de pe stra-
da Proclamaţia de la Timişoara 
nr.7, pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi în registrul acţionarilor 
la sfârşitul zilei de 08.04.2011 
considerată ca dată de referinţă.

Menţionăm că doar persoane-
le care sunt acţionari la această 
dată, au dreptul de a participa şi 
de a vota în cadrul Adunării Ge-
nerale Extraordinare.

Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor S.C. ALCOM 
S.A. va avea următoarea ordine 
de zi:

Închiderea punctului de lucru 
al societăţii situat la adresa: jud.
Timiş, Mun.Timişoara, Str. Cipri-
an Porumbescu nr.2 (magazinul 
nr.15).

Închiderea punctului de lucru 
al societăţii situat la adresa: jud.
Timiş, Mun.Timişoara, Str. Măs-
linului nr.11 (magazinul nr.26).

Închiderea punctului de lu-
cru al societăţii situat la adresa: 
jud.Timiş, Mun.Timişoara, Ca-
lea Martirilor nr.60 (magazinul 
nr.73).

Închiderea punctului de lucru 
al societăţii situat la adresa: jud.
Timiş, Mun.Timişoara, Str. Aştri-
lor nr.20-26 (magazinul nr.200).

Aprobarea datei de 09.05.2011 
ca dată de înregistrare în confor-
mitate cu prevederile art. 238 
alin. 1 din Legea nr. 297/2004

Împuternicirea Directorului 
General pentru efectuarea tutu-
ror formalităţilor şi încheierea 
tuturor actelor juridice necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a 
hotărârilor AGEA

Pentru data de 20.04.2011 
ora 11:00 Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor S.C. AL-
COM S.A. la sediul societăţii din 
Timişoara, str. Proclamaţia de la 
Timişoara nr.7, pentru toti ac-
ţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârşitul zilei de 
08.04.2011 considerată ca dată 
de referinţă.

Menţionăm că doar persoane-
le care sunt acţionari la această 
dată au dreptul de a participa şi 
de a vota în cadrul Adunării Ge-
nerale Ordinare.

Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor S.C. ALCOM S.A. 
va avea următoarea ordine de zi:

Aprobarea situaţiilor finan-
ciare aferente anului 2010, pe 
baza raportului întocmit de au-
ditorul financiar extern SC PRO-
DATE-LEGIS SRL şi a raportului 
Consiliului de Administraţie 
pentru exerciţiul financiar 2010.

Aprobarea propunerii Con-
siliului de Administraţie de re-
investire a profitului aferent 
exerciţiului financiar 2010 în 
reabilitarea şi consolidarea spa-
ţiilor societăţii.

Aprobarea bugetului de veni-
turi şi cheltuieli pentru exerci-
ţiul financiar 2011.

Aprobarea contractării unei 

linii de credit pentru o perioadă 
de 12 luni de la BRD Groupe So-
ciete Generale SA Bucureşti prin 
Agenţia Continental Timişoa-
ra pentru un plafon maxim de 
300.000 lei, destinată activităţii 
curente a societăţii.

Desemnarea Domnului Di-
rector General Preunca Daniel 
Gheorghe pentru semnarea con-
tractului de linie de credit cu 
BRD Groupe Societe Generale 
SA Bucureşti prin Agenţia Conti-
nental Timişoara, a contractelor 
de garanţie şi a tuturor înscrisu-
rilor necesare. 

Aprobarea garantării liniei de 
credit acordată de BRD Groupe 
Societe Generale SA Bucureşti 
prin Agenţia Continental Timi-
şoara, cu ipoteca de rangul II 
asupra imobilului proprietate a 
societăţii situat la adresa: Timi-
şoara, Calea Bogdăneştilor nr.2, 
înscris în CF nr. 401160-C1-U5 
– Timişoara şi CF nr. 401160-
C1-U6 – Timişoara şi gaj asupra 
sumelor de bani din conturile 
curente deschise la BRD Groupe 
Societe Generale SA

Aprobarea datei de 09.05.2011 
ca dată de înregistrare în confor-
mitate cu prevederile art. 238 
alin. 1 din Legea nr. 297/2004

 Împuternicirea Directorului 
General pentru efectuarea tutu-
ror formalităţilor şi încheierea 
tuturor actelor juridice necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a 
hotărârilor AGOA

Accesul acţionarilor îndreptă-

ţiţi să participe la Adunarea Ge-
nerală a Acţionarilor este permis 
prin simplă probare a identităţii 
acestora, făcută, în cazul acţio-
narilor  persoanelor fizice, cu 
actul de identitate sau, în cazul 
persoanelor juridice şi a acţiona-
rilor persoane fizice reprezenta-
te, cu procura specială dată per-
soanei fizice care le reprezintă.

Acţionarii înregistraţi la data 
de referinţă pot participa la Adu-
narea Generală direct, sau pot fi 
reprezentaţi prin alte persoane, 
cu excepţia administratorilor, pe 
bază de procură specială. Acţio-
narii care nu au capacitatea lega-
lă precum şi persoanele juridice, 
pot fi reprezentate prin repre-
zentanţii lor legali, care la rân-
dul lor pot da procură specială.

Formularul de procură specia-
lă, conform cu prevederile Regu-
lamentului C.N.V.M. nr.1/2006, 
se poate obţine începând cu data 
convocării de la sediul societăţii. 
După completarea şi semnarea 
procurii speciale, de către acţi-
onari, exemplarul original se va 
depune la sediul societăţii cu 48 
de ore înainte de data Adunării 
Generale, un exemplar va fi în-
mânat reprezentantului, iar cel 
de-al trei-lea rămâne la acţionar.

Textul integral al documen-
telor, al proiectelor de hotărâre 
precum şi orice alte informaţii 
referitoare la problemele incluse 
pe ordinea de zi a Adunării Ge-

nerale sunt disponibile la sediul 
societăţii din Timişoara, str. Pro-
clamaţia de la Timişoara nr.7.

Nu este permis votul prin mij-
loace electronice.

În vederea exercitării votului 
prin corespondenţă, buletinele 
de vot care poartă ştampila so-
cietăţii şi pe care sunt redactate 
toate punctele înscrise pe ordi-
nea de zi cu opţiunile “pentru”, 
“împotriva” sau “abţinere” vor 
fi disponibile la sediul societăţii 
din Timişoara, strada Proclama-
ţia de la Timişoara nr.7, de la 
data convocării, acţionarii având 
obligaţia de a transmite buleti-
nul de vot completat, însoţit de 
o copie a actului de identitate, 
prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire la sediul 
societăţii din Timişoara, strada 
Proclamaţia de la Timişoara, nr. 
7, cu 48 de ore înainte de data 
Adunării Generale.

Daca nu sunt întrunite condi-
ţiile de validitate la prima con-
vocare, se convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară şi Or-
dinară a Acţionarilor pentru a 
doua oară, cu aceeaşi ordine de 
zi, pentru data de 21.04.2011 ora 
10:00, respectiv ora 11:00, la se-
diul societăţii din Timişoara, de 
pe strada Proclamaţia de la Timi-
şoara, numărul 7.

Preşedinte Consiliu  
de Administraţie

Preunca Daniel Gheorghe

De la vârsta mea de 10 
până la 15 ani, am avut în 
Timişoara, un vecin preot. 
Era un preot mai special, 
nu era nici ortodox, nici 
reformat, nici predicator 
baptist, ci era unul catolic. 
De ce era special? Pentru că 
nu avea parohie. Vatica-
nul trimitea 200 de dolari 
în fiecare lună ca pensie 
pentru bătrânul preot, iar 
el stătea în casă şi studia 
toată ziua. Bătrânul preot, 
a făcut studii aprofundate 
la Vatican, iar cunoştinţele 
sale teologice şi enciclopedi-
ce, erau fabuloase! Acestui 
preot, trebuie să-i mulţu-
mesc pentru multe lucruri; 
pentru cărţile care mi le 
împrumuta să le citesc; 
pentru modestia sa formi-
dabilă; pentru discuţiile 
filozofice, avute pe iarba din 
faţa casei; pentru secretele 
ascunse ale religiilor pe care 
încerca să ni le dezvăluie.  
De asemenea, tot bătrânu-
lui trebuie să-i mulţumesc 
pentru răbdarea sa faţă de 
noi, copiii neastâmpăraţi 
care-l deranjam des să ne 
dea mingea ce cădea în 
grădina sa, atunci când 
jucăm fotbal pe stradă; dar 
mai ales, trebuie să-i mul-
ţumesc pentru dragostea sa 
unică, iubirea sa necondiţi-
onată (dragoste care ne-a 
transmis-o şi nouă copiilor), 
dragoste numită... Poli. Da, 
era vorba de Poli Timişoara, 
echipa de fotbal. Preotul 
nostru avea două “patimi”. 
Una era aceea că în fiecare 
duminică, indiferent de 
vreme, mergea la stadion 
la meciurile de acasă ale 
echipei. A doua “patimă” 
era că, după fiecare meci, 
indiferent de rezultat, se 
oprea la birtul Calul Balan şi 
bea o halbă de bere. Ani şi 
ani de zile, ca într-un ritual 
liturgic duminical, bătrânul 
preot mergea la meci şi se 
întorcea bucuros acasă, uşor 
ameţit de bere. Până într-o 
zi, când o maşină l-a acci-
dentat uşor, dar bătrâneţea 
sa şi lovitura de la cap, i-au 
fost fatale. Moartea bătrâ-
nului preot, ne-a afectat 
pe toţi copiii de pe stradă. 
De atunci, de câte ori mă 
gândesc la Poli şi la culoa-
rea violet, îmi amintesc de 
el. Mai ales, îmi amintesc 
de faptul că la 10 ani am 
descoperit… culoarea violet! 
Dar nu orice fel de violet, 
ci e vorba de acel violet, 
numit violet episcopal, un 
amestec subtil de roşu şi 
albastru, greu de definit 
şi de descris în cuvinte... 
De atunci, culoarea mea 
preferată este violet, iar 
Poli a devenit echipa inimii 
mele. În curând sperăm ca 
Poli să devină campioană, 
iar atunci, cerul Timişoarei 
se va aprinde de artificii 
alb-violete şi eu voi bea o 
halbă de bere în cinstea 
victoriei dar şi în memoria 
bătrânului preot! Sunt sigur 
că aşa va fi, iar dintre nori...
un bătrânel cu ochi umezi 
ne va zâmbi fericit!

Preotul violet

Coriolan 
Gârboni
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Militarii din cadrul Batalionul 32 Infanterie „Mircea” - Scorpi-
onii galbeni -  şi-au încheiat misiunea de şase luni în Kosovo

Întotdeauna în Banat 
a fost un interes mai 
slab al populaţiei. Noi 
vrem să demonstrăm 
că această carieră 
este una care merită 
urmată.

 Mihai ionică
maior Centrul Militar  

Zonal Timişoara

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Dacă nu v-aţi organizat 
deja concediul de vară la 
mare, puteţi sta liniştiţi. Dis-
tracţia, condiţiile şi cheful 
vor fi la fel şi în Timişoara. 
Patronii bazelor de agrament 
din oraş se pregătesc pentru 
sezonul cald şi se aşteaptă 
ca mii de timişoreni să um-
ple până la refuz bazinele pe 
care le administrează.

Abia a dat căldura, că 
munca este în toi pe şanti-
erele ştrandurilor din Timi-
şoara. Umbreluţe, nisip, gre-
ble, mormane de moloz! Aşa 
arată deja mai multe ştran-
duri din oraş cu aproape o 
lună înainte de deschiderea 
lor oficială. Se munceşte zi 
şi noapte, asta pentru că din 
cauza gerului din februarie 
şi de la începutul lui mar-
tie lucrările au fost mult 
întârziate. “Anul trecut de 
exemplu la ora asta aproape 

totul era gata, asta şi pentru 
că vremea a fost mult mai 
bună . Din cauza zăpezilor, 
a gerului de anul acesta nu 
am putut face nimic. Doar 
în interior am lucrat la ves-
tiare, dar atât. Ne-am apucat 

din prima zi când a fost cald 
afară şi suntem în întârzie-
re, de aceea trebuie să mun-
cim şi peste program. Mai 
avem de făcut lucrări de zu-
grăvire şi să facem probele 
la bazin”, spune Vasile Tran-

du, adimistratorul bazei de 
la UMT.  

Preţurile rămân aceleaşi
După ce au primit avizul 

favorabil de la inspectorii de 
la Direcţia de Sănătate Publi-

că, şi cei de la No Name s-au 
apucat de treabă şi speră să-
şi întâmpine clienţii la 10 
mai. Muncitorii au început 
să amenajeze plaja cu nisip, 
să cureţe bazinul de frun-
zele căzute peste iarnă şi 

să vopseasca şezlongurile şi 
umbreluţele. „Şi pe noi ne-a 
afectat vremea foarte urâtă 
din primele luni ale anului. 
Tragem tare să recuperăm şi 
pot să vă spun că la noi încă 
lucrările sunt la început, dar 
noi sperăm că de la 10 mai 
să avem deja deschis. Asta 
doar dacă şi vremea ţine cu 
noi, pentru că după cum aţi 
văzut timpul a fost foarte 
potrivnic”, spune Cornel Ce-
nuşe, unul dintre cei care se 
ocupă de ştrandul de la No 
Name.  

Patronii ştrandurilor 
spun că încă nu au stabilit 
cu exactitate tarifele, însă 
nu se vor schimba mult faţă 
de anul trecut,  cand era 10 
lei intrarea până la ora 20. 
Iar, dacă previziunile me-
teorologilor nu vor da greş 
si vremea va fi frumoasă şi 
foarte caldă încă din aprilie, 
la 1 Mai primii clienţi vor 
putea trece pragul ştrandu-
rilor pentru bălăceală.

La Ştrandul no name, muncitorii au început să pregateasca bazinul pentru deschiderea de la începutul lunii mai
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Personajul din filmele 
copilăriei a coborât în 
iarbă. Jucătorul craio-
vean cu acelaşi nume 
nu a reuşit, împreună cu 
colegii săi de echipă, să-i 
oprească pe băieţii de la 
Poli. Timişoara zdrobeşte 
Craiova cu 4-0 şi pare că 
este pe val mai ales după 
ce Galaţiul a clacat la 
Tîrgu Mureş. Totul este 
să rămânem cu picioare-
le pe pământ şi să nu ne 
cuprindă... „simptomul 
Zorro”. Asta pentru că 
avem un corespondent 
românesc în figura 
legendarului Greuceanu. 
Ne aşteaptă meciuri din 
ce în ce mai grele. Şi asta 
nu neapărat din cauza 
valorii adversarilor. Îmi 
este frică de propiile 
noastre slăbiciuni. Din 
această cauză, fără 
a ştirbi cu nimic din 
meritul poliştilor, meciul 
cu Universitatea nu cred 
că este unul relevant 
mai ales că oltenii, după 
toate scandalurile din 
ultima vreme, sunt în 
colaps.
Fără îndoială că jucă-
torul momentului este 
Zicu. Îşi face treaba şi 
chiar mai mult decât 
atât. Sigur că Ianis mai 
are alături de el şi alţi 
colegi care, la rândul lor, 
îşi fac meseria cu serio-
zitate. Există însă teama, 
legitimă într-un fel, con-
form căreia machedonul 
ar putea intra într-o criză 
de formă, ar putea fi 
suspendat sau, mai grav, 
accidentat. Vreau să 
spun că trăim periculos 
dacă ne gândim că un 
jucător, fie el şi genial, 
trebuie tratat ca „marele 
salvator”.Nu e bine nici 
pentru el dar nici pentru 
echipă. Pentru el pentru 
că se pune o presiune 
suplimentară. La rândul 
ei echipa nu trebuie să 
aibă în subconştient ide-
ea că la un moment dat 
va apărea Zicu care va 
rezolva eventualele pro-
bleme apărute inevitabil 
în dinamica jocului.
Între timp Zorro-Miti-
telu a pornit „războiul 
dreptăţii” împotriva Ligii 
Profesioniste şi a lui 
Mitică Dragomir. Oltea-
nul susţine că în forul 
fotbalistic există o adevă-
rată structură de crimă 
organizată patronată de 
şeful ligii. Nu iese fum 
fără foc. Poate că Mitite-
lu exagerează dar ceea 
ce este cert este faptul 
că la nivelul cel mai înalt 
al fotbalului românesc 
există o bulibăşeală de 
nedescris.

Zorro

Viorel  
Screciu
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15 
spectacolefilme party expo

Dincolo de limite: Vineri 
- Miercuri Premieră: 13:20, 
15:40, 18:00, 20:20, 22:40
mămici pentru marte: 
Vineri : 14:00(ro), 16:00(ro), 
18:10, 20:00, 22:10
nevastă de împrumut: 
Vineri : 14:50, 17:50, 20:10, 
22:30
Gardienii destinului: Vineri: 
13:30, 17:50, 19:50, 21:50
Ritualul: Vineri : 14:10, 
17:10, 19:30, 22:00
Rango: Vineri : 14:20, 16:30, 
18:40
Lebăda neagră: Vineri : 
20:50
Iadul se dezlănţuie: 3D 
Vineri : 15:50
Adevăratul curaj: Vineri : 
16:40
Necunoscutul: Vineri : 
19:00, 21:20
Fără obligaţii: Vineri : 15:30
Ursul Yogi: Vineri : 13:50

JOI, 17 mArTIe
Life!Pub: Stand-Up Comedy turpa Jokers
Bunker: Back to basics
Setup: Concert Urma
Daos: Concert Ragnarok, Nervochaos
Van graph kfe: The Beat Conductor
Scottish Pub: Storm Easy

VInerI, 18 mArTIe
Life! Pub: Rock your country
Setup: Deceneu, Omu Gnom & DJ Undoo
No Name: Petre Inspirescu
Daos: Techno Party 4X4: Deeparture
Fratelli: Vama

sâmBăTă, 19 mArTIe
Heaven: Playboy Party
Daos: Persona
D’Arc: Discover Vinil
Daos: The Swan Bride

dumInICă, 20 mArTIe 
Drink’s Cabine : Alexandra Mitroi
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’Arc: Hits Party

LunI, 21 mArTIe
Megalos: Live Acoustic Music

Teatrul naţional Timişoara: joi, 17 
martie, ora 19.00, Sala 2, Boala Familiei M, 
un spectacol după Fausto Paradivino, un 
spectacol de Radu Afrim. 

scârţ loc lejer: joi 17 martie, ora 19.30, 
Diabolus Ex Machina, conţine fragmente 
din Pescăruşul de A.P.Cehov şi poezia lui 
Nae Smirnoff, Albatrosul. 

Teatrului German de stat Timişoara: 
vineri 18 martie, ora 19, în sala Teatrului 
German de Stat, “Aşteptându-l pe Godot”, 
de Samuel Beckett, regizor: Christiane J. 
Schneider. 

Filarmonica Banatul, sala Capitol: vineri 
18 martie, ora 19.00, Concert pentru vioară 
şi orchestră nr.3, în si minor op. 61, în 
interpretarea violonistului Paul Florin. 

Teatrul naţional Timişoara, sala mare: 
Suntem Happy, sâmbătă 19 martie, ora 19, 
un spectacol după Alan Bennett, in regia 
lui Petre Bokor.

scârţ loc lejer: sâmbătă 19 martie, ora 
19.30, Diabolus Ex Machina, conţine 
fragmente din Pescăruşul de A.P.Cehov şi 
poezia lui Nae Smirnoff, Albatrosul. 

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gerge-
ly”: sala Studio,sâmbătă, 19 martie, ora 
19:00, spectacolul de teatru Prah, în regia 
lui László Sándor. 

Teatrul German de stat Timişoara: 
duminică 20 martie, ora 18, în Teatrul Mu-
nicipiului Lugoj, “Grăsani în fustă”, Nicky 
Silver, în regia Simonei Vintilă.

scârţ loc lejer: duminică 20 martie, ora 
19.30, Diabolus Ex Machina, conţine 
fragmente din Pescăruşul de A.P.Cehov şi 
poezia lui Nae Smirnoff, Albatrosul. 

Teatrul naţional Timişoara, sala mare: 
Albă ca zăpada, duminică 20 martie, ora 
19, un spectacol de Mirela Puia.

Teatrul maghiar de stat „Csiky Gergely”, 
sala Studio: duminică, 20 martie, ora 
19:00, spectacolul de teatru Ai Lăv Iu, în 
regia lui Puskás Zoltán. 
Teatrul maghiar de stat „Csiky Gergely”, 
sala mare: luni, 21 martie, ora 19:00, 
spectacolul de teatru Capdelemn în regia 
lui Gálovits Zoltán - Vass Richárd. 
Teatrul naţional Timişoara, sala 2: Bye 
Bye America, marţi, 22 martie, ora 19.

dan duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei

În noiembrie 2010 
erau 15 echipe neînvinse 
în campionatele Europei. 
În urmă cu o săptămână 
numărul scăzuse la nu-
mai şapte pentru că după 
derularea etapelor din 
weekendul 5-6 martie,  să 
se mai întrerupă două in-
vincibilităţi. Au rămas în 
cursa neoficială pentru 
adjudecarea coroanei de 
“echipa invincibilă a se-
zonului” doar cinci echi-
pe. Pentru că în Andorra 
şi Malta s-au încheiat 
sezoanele, Sant Julia, re-
spectiv La Valetta ramân 
pe listă, la care se adau-
ga FC Porto (Portugalia), 
neînvinsă după 23 de me-
ciuri, Litex Loveci (Bulga-
ria), invincibilă după 18 
partide şi Poli Timişoara 
care a disputat cel de-al 
21 meci în weekendul 
trecut şi a rămas de ase-
menea de neînvins. De re-
marcat rămâne faptul că 
toate celelalte patru echi-
pe din chinta roială sunt 
pe primul loc  în campi-
onate, doar Timişoara 
ocupând poziţia a doua, 
fiind trasă în jos de cele 
10 egaluri înregistrate. 
Mergând în continuare 
pe mâna cifrelor, trebuie 
spus că, deocamdată, me-
ritul este al lui Cosmin 
Contra, antrenorul care a 
condus-o pe Poli din eta-
pa a opta după ce sârbul 
Vladimir Petrovici a lă-
sat Poli pentru naţionala 
Serbiei. Revenit pe ban-
ca Timişoarei după doi 
ani, Dusan Uhrin a găsit 
o echipă mult schimbată. 
Interesantă este optica ce-
hului în ceea ce priveşte 
perspectivele pe termen 
semi-scurt. El nu se gân-
deşte la un anumit meci, 
nu consideră că meciul de 
peste trei, cinci sau nouă 
etape e mai important 
chiar nici din prisma po-
ziţiei din clasamentul din 

acel moment. “Nu cred că 
am jucat până acum vre-
un supermeci, ne aşteap-
tă alte meciuri mult mai 
grele.  E prea devreme 
să vorbim despre forma 
echipei, că e bună sau că 
poate fi şi mai bună. Dacă 
vom repeta cel puţin 10 
meciuri de acum înainte 
această evoluţie atunci 
putem vorbi de formă 
bună sau altceva. Pentru 
mine fiecare meci e im-
portant, de aceea nu mă 
interesează dacă jucăm 
împotriva unei echipe 
mai slab cotate sau dim-
potrivă, puternică. Nu 
mă interesează nici să 
joc frumos, ci să câştig. 
Important este meciul re-
spectiv şi momentul când 
el se dispută. Să spunem 
că la un moment dat în-
tâlnim o echipă cu care 
suntem la egalitate de 
puncte, asta înseamnă că 
acela este un meci impor-
tant, un supermeci. Aşa 
că acest meci poate să fie 
şi spre sfârşitul campio-
natului şi chiar ultimul” 
afirmă foarte sigur pe el, 
Uhrin jr.  Având presiune 
mult mai multă decât în 
mandatul trecut, tehni-
cianul ceh preferă să o 
transforme, cel puţin la 
nivel declarativ, într-una 
de conjunctură. Ţine, de 
asemenea, să adauge, fără 

a fi neapărat un alibi, că 
va folosi tot timpul ce 
are mai bun. Accidentaţi, 
suspendaţi, certaţi cu dis-
ciplina dacă e cazul, nici 
un astfel de jucator nu 
îşi va găsi locul în angre-

najul imaginat de Dusan 
Uhrin jr: “În toate me-
ciurile vom introduce ce 
avem mai bun la ora re-
spectivă. Daca voi simţi 
că vreun jucător se mena-
jează, îl voi înlătura de pe 
teren, nu tolerez astfel de 
practici”, a mai adăugat 
antrenorul principal al 
lui Poli.

Chinta royală a Europei
n Sant Julia (Andorra), La Valetta (Malta), FC Porto (Portugalia), Litex Loveci (Bulgaria) 
şi Poli Timişoara singurele echipe neînvinse în campionat în acest sezon

Când am antrenat 
în liga a patra în 
Cehia, atunci am 
avut o singură 
înfrângere într-un 
sezon, în rest nu-
mai victorii şi două 
sau trei egaluri.

 dusan uhrin jr.
antrenor Poli

Modestie  
sau prudenţă

Din vocabularul fotbaliş-
tilor de la Poli precum şi 
din cel al membrilor staff-
ului, dar şi al conducerii 
clubului de pe Bega nu 
lipsesc cuvintele “mult 
de lucru”, “să rămânem 
modeşti” sau “dacă 
pierdem nu am realizat 
nimic”. Ce să însemne 
această linie, prudenţă 
sau modestie caracteris-
tică momentului? Până şi 
Daniel Stanciu, manage-
rul sportiv al Timişoarei 
cunoscut pentru declara-
ţiile sale acide şi la obiect, 
a ales sa fie ponderat 
când vorbeşte despre 
şirul neîntrerupt de 
succese al alb/violeţilor. 
“Să nu ne gândim la titlu, 
ci la obiectivul acela de 
a juca în Europa League, 
să sperăm, de fapt, la 
un loc pe podium. Mai 
avem mult de jucat, mult 
de muncă, nu contează 
în ce formă sunt echi-
pele din jurul nostru, ci 
contează fiecare punct 
pe care îl obţinem noi. Nu 
mai avem timp de alte 
calcule, cred că singura 
performanţă cu care 
putem sa ne mândrim 
astăzi e aceea că, după 
21 de etape, suntem 
singura echipa neînvinsă 
din prima liga”, conchide 
Stanciu.

Cercul militar Timişoara: Vineri 18 martie, ora 18.30, Expoziţie cu 
ghidaj: Civilizaţiile precolumbiene.

Cercul militar Timişoara: Duminică 20 martie, ora 16.00, Atelier 
de pictură pe basorelief: reproduceri arheologice din culturile 
precolumbiene.

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.

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. Expozi-
ţia va sta pe simezele Papillon Café până în 24 martie 2011.

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

ritualul

Inspirat din fapte reale, The 
Rite/Ritualul  este un film 
terifiant în care Diavolul re-
uşeşte să îşi găsească aco-
liţi chiar şi în cel mai sfânt 
colţ de lume. Fiind student 
la teologie, Michael Kovak 
este trimis la Vatican 
pentru a studia exorcismul, 
poate tocmai din cauza 
îndoielilor sale în legătură 
cu dogmele religiei. Deşi 
este fascinat de toate 
aspectele credinţei, tânărul 
îşi foloseşte scepticismul 
ca pe o armură şi nu ezită 
să le spună superiorilor că 
răspunsurile pot fi găsite 
mai degrabă în tratamente 
psihiatrice, decât în forţe 
demonice şi exorcizări. 

horoscop
BerBec
Dacă pleci la drum, fii sigur că ai destul 
timp la dispoziţie, pentru că există riscul 
de a pleca prea tarziu sau de a acumula 
întârzieri neplăcute de la plecare până la 
destinaţie din cauza unei organizări defi-
citare a tuturor detaliilor legate de acest 
drum. Poate fi o deplasare în interes de 
serviciu sau de afaceri, care va consuma, 
pe de o parte, şi resurse mari de timp, si, 
pe de altă parte, de bani, ca atare e bine 
să ai rezerve solide în acest sens, ca să 
nu fii luat prin surprindere de nimic.

taur
Te simţi bine într-un colectiv mai larg 
de persoane, unde vă leagă interese 
comune, dar şi momente de relaxare 
pe aceeaşi lungime de undă. Aveţi ace-
laşi mod de a lucra, dar şi de a vă distra 
împreună, pentru că după o perioadă 
dificilă la lucru veţi descoperi o reală 
plăcere de a ieşi undeva în grup pentru 
a vă detaşa de toate. Apar suficiente 
motive de bucurie şi de divertisment 
pe parcursul zilei, dar cea mai mare 
satisfactie este buna înţelegere şi 
cooperare din acest grup. 

Gemeni
Emoţiile tale dau în clocot pentru 
că se apropie cu paşi repezi de tine 
un eveniment care va avea efecte 
profunde asupra psihicului tau. Nu eşti 
foarte sigur că vei gestiona foarte bine 

momentul, de aceea eşti foarte agitat şi 
adeseori faci greseli din cauza stresului 
acumulat. Dacă ai canaliza această 
fantastică energie spre o activitate 
dinamică, precum sportul sau munca 
fizică grea, ai avea rezultate dintre cele 
mai bune, ca atare nu te lasă copleşit 
de slăbiciuni de natură emoţională. 
Apucă-te serios de treabă!

rac
Toate ar trebui să meargă strună, 
bucură-te de această zi, pentru că ai 
parte de cele mai bune auspicii pentru 
a-ti atinge un mare scop. Ai parte şi de 
împrejurări favorabile, şi de un dram de 
noroc, deci mai trebuie doar ambiţia ta 
de a te implica serios într-o acţiune im-
portantă. Ar fi păcat să foloseşti norocul 
pentru lucruri mărunte, că atare caută 
exact acel plan superior care are nevoie 
de aceste condiţii bune pentru a te 
propulsa direct la victoria finală. 

leu
Eşti mulţumit de ceea ce iese din 
mintea ta, pentru că ideile tale sunt 
bine documentate şi argumentate 
şi sunt pe placul tuturor. Găseşti de 
fiecare dată replica cea mai potrivită 
în orice situatie şi ai putea avea suc-
ces deplin în activităţi intelectuale 
în care contează, şi valoarea ideilor 
emise, dar şi şarmul cu care pui în 
lumină aceste idei.

fecioara
Deciziile pe care le iei astăzi vor avea 
efecte pe termen lung pentru toată 
familia, nu doar pentru tine. Puneţi 
împreună ţara la cale şi nu iei nicio 
hotărâre fără să te consulţi cu cei dragi, 
deoarece şi ei au ceva de spus în pro-
iectele pe care le construiţi acum. Ce-i 
drept, rolul principal îl vei juca tu, de 
parcă eforturile majore îţi aparţin de la 
început până la sfârsit, dar ai nevoie de 
aprobarea celorlalţi membri ai familiei. 
Dacă ei te sprijină, eşti capabil de ade-
vărate miracole pentru binele tuturor. 

Balanţă
Veştile bune vizează viaţa de familie 
sau relaţia de cuplu, pentru că cei 
dragi au multe lucruri plăcute să-ţi 
transmită. Dacă ai ocazia de a te 
întâlni cu persoana iubită, modul în 
care te primeşte, pur şi simplu te face 
fericit, pentru că te răsfaţă în gesturi 
de tandreţe şi afecţiune. Nu este exclus 
să ţi se facă şi o declaraţie de dragoste 
de toată frumusetea, care va lua chiar 
forme artistice, ca atare vei avea motive 
să spui că eşti fericit. Firea ta romantică 
zâmbeşte când are parte de momente 
atât de sensibile...

scorpion
Dacă ai avut, mai demult, o confrun-
tare mai dură cu un amic, acum vi se 
oferă amândurora încă o şansă de 

a redresa relaţia şi a vă împăca. Fii 
deschis la dialog, ascultă şi parerea ce-
luilalt, pentru că adevarul e undeva la 
mijloc şi trebuie să ajungeţi amândoi 
la concluzia că fiecare are în felul său 
dreptate. Puneţi-vă de acord cumva şi 
apoi apropiati-vă din nou, pentru că 
ar fi păcat să se rupă relaţia voastră 
din cauza unor neînţelegeri minore. 
Prietenia voastră merită a doua şansa!

Săgetator
O greşeală copilărească e vinovată de 
eşecul care te ia azi pe nepregătite. Ai 
fost neglijent, ai tratat cu superficialita-
te o chestiune care merita mai multă 
concentrare, şi având impresia că e 
floare la ureche, nu ti-ai luat măsuri de 
precauţie. Ai dat în bară de-a dreptul 
penibil şi acum regreţi, dar, pentru că 
nu se mai poate modifica nimic, nu poţi 
face altceva decât să accepţi situaţia cu 
seninătate, recunoscând cu zâmbetul 
pe buze că ai fost naiv... Poate auto-
ironia îţi va salva imaginea.

capricorn
Ai contacte directe cu rigorile legii şi 
nu ai voie să faci nimic la voia întâm-
plării. Există nişte limite clare de care 
nu poţi trece şi tot ce poţi face e să te 
supui lor. Eşti persoana care acceptă 
cel mai uşor constrângerile şi ordinele 
de sus, de aceea nu suferi nicio clipă că 
alţii o fac pe şefii cu tine. Stii că unele 

lucruri trebuie făcute aşa cum ţi se 
dictează, şi dacă respecţi îndrumările 
date de superiori, vei ajunge cu brio la 
rezultate. Eşti genul de om care nu se 
va abate de la regulă şi bine faci!

VărSător
Visul tău ajunge într-un punct 
care te dezamăgeşte şi eşti gata să 
renunţi la el, dar vinovat e anturajul, 
care te influenţează negativ cu 
bârfe şi zvonuri panicarde, ce cre-
ează o atmosferă sumbră. Nu pleca 
urechea la astfel de vorbe, pentru 
că ele te pot demoraliza, or visul 
tău cel mare este încă realizabil. 
Gandirea pozitivă nu trebuie să te 
părăsească nicio clipă, deci fă un 
efort de a te elibera de compania 
aceasta, care nu-ţi prieşte. 

Peşti
Deşi nu e deloc usor ceea ce vrei să 
începi acum, te cuprinde brusc o 
voinţă de fier ce nu te va lăsa până 
nu te propulsează direct la scopul pe 
care ţi l-ai propus. E o atitudine nouă 
pentru o fire ceva mai timidă, aşa că 
ţine, deci trebuie să profiţi de energia 
fantastică ce te însoţeşte, dacă vrei să 
ajungi mai repede la un anumit ţel. 
Deţii toate resursele pentru un succes 
deplin, deci totul depinde de cum iei 
startul: în forţă, încrezător în reuşită, 
sau temător, nesigur de rezultate?

PUBLICITATE

atât Dusan uhrin cât şi Daniel Stanciu sunt reyervaţi când vine vorba despre şansele Timişoarei de a câştiga titlul în acest sezon

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

antrenorii din acest sezon
Antrenor M V-E-Î
Vladimir Petrovic 7 2-5-0 13-17      
Cosmin Contra 11 6-5-0 26-29    
Dusan Uhrin jr. 3 3-0-0 9- 2
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Multe ziare din 
lume tocmai au pre-
luat declaraţia lui 
Stephen Hawking, 
cea cu inutilitatea 
teologiei. Poate nu 
întâmplător acum, 
când milioane de 
credincioşi din lume 
sunt în Postul Paş-
telui, Hawking vrea 
să-i convingă de 
inutilitatea religiei.
„Dumnezeu este 
numele pe care 
oamenii îl dau mo-
tivului pentru care 
noi suntem aici. Eu 
cred că acel motiv 
îl reprezintă legile 
fizice, şi nu cineva 
cu care cineva poate 
avea o relaţie perso-
nală. Un Dumnezeu 
impersonal…”
Dincolo, la capătul 
celălalt, patronul 
Stelei cânta imnuri 
bisericeşti în Mayba-
ch, implorindu-l 
pe Dumnezeu să 
rezolve problema cu 
Oţelul Galaţi…
Câtă asemănare 
între cei doi…
Cândva pe zidurile 
Universităţii din 
Paris câţiva studenţi 
rebeli au scris cu 
grafitti celebrele 
vorbe ale lui Nietzs-
che…”Dumnezeu 
a murit- semnat 
Nietzsche”. Peste 
noapte cineva a 
scris, pe acelaşi 
zid…”Nietzsche a 
murit- semnat Dum-
nezeu”..
Între Becali şi 
Hawking nu există 
deosebire… Între cei 
doi există doar mili-
oane de alţi oameni 
care au aflat calea 
de mijloc… Calea 
senină, cea fără 
exagerări. Dacă Be-
cali îşi vinde astfel 
afacerea, mă întreb 
ce vinde Hawking cu 
astfel de declaraţii 
incendiare?
„Fără Dumnezeu 
omul rămâne un 
biet animal raţional 
şi vorbitor, care vine 
de nicăieri şi merge 
spre nicăieri”- Ţuţea.

Gigi şi Stivi

Dan  
Negru

opinie

16 

Duminică
20 martie

Cerul va fi  
mai mult  
înnorat. Averse  
de ploaie.
Minima.  2˚
Maxima. 7˚

miercuri
23 martie

Cerul  
va fi  
în general  
senin.
Minima.  2˚
Maxima.12˚

marţi
22 martie

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat.
Minima.  2˚
Maxima.12˚

Luni
21 martie

Cerul  
va fi mai  
mult  
înnorat.
Minima.  2˚
Maxima.  9˚

Sâmbătă
19 martie

Cerul va  
fi mai mult  
înnorat. Moderat  
va ploua.
Minima.  4˚
Maxima. 8˚

Vineri
18 martie

Cer parţial  
înnorat.  
Moderat  
va ploua.
Minima.  7˚
Maxima. 15˚

Joi
17 martie

Cerul va fi înnorat. 
Spre după masă, 
există posibilitatea 
averselor de ploaie.
Minima.  7˚
Maxima. 17˚
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Ţărănistul Viorel 
Sasca are iar 
bicicletă! Este a 
şaptea şi o păzeşte 
ca pe ochii din cap

Consilier judeţean al 
PNTCD, Viorel Sasca obiş-
nuieşte să circule prin 
Timişoara pe două roţi, 
cu bicicleta. Numai că de 
aproape un an Sasca a fost 
lăsat, de hoţi, fără bicicletă. 
De câteva zile, consilierul 
judeţean şi-a achizitionat o 
nouă bicicletă şi spune că 
încă aşteaptă ca poliţiştii să 
îi găsească vechea bicicletă 
ca să o vândă, că doar acum 
are alta nouă.

De fapt bicicleta este 
nouă doar pentru Sasca, 
pentru că ea este luată la 
mâna a doua, dintr-o piaţă 
din Timişoara. „850 de lei 
am dat pe ea şi mai mult 
de 10% din costul bicicletei 
a fost preţul lanţului. Sunt 
păţit. Când mi-au furat ulti-
ma bicicletă, hoţii au tăiat 
lanţul. Acum am unul nou-
nouţ şi mult mai trainic”, a 
declarat chiar Sasca.

Aceasta este a şaptea bi-
cicletă pe care o conduce 
Sasca, prin Timişoara, de-a 
lungul timpului. Toate cele-
lalte şase i-au fost furate.

Considerată de toată lumea 
cu care a relaţionat de-a lungul 
carierei de judecător şi avocat o 
adevărată rebelă, chiar şi atunci 
când nu are vreo cauză, Carmen 
Obârşanu a reuşit, zilele trecu-
te, să stabilească un record ab-
solut al Palatului Dicasterial. În 
decurs de doar trei minute, în 
timp ce-şi reprezenta un client 
în faţa unei instanţe de la Tri-
bunalul Timiş, a fost amendată 
de patru ori consecutiv! Motivul 
pentru care a fost sancţionată 
intempestiv de către judecătoa-
rea Cristina Popovici, cu patru 
amenzi a câte 200 de lei, a fost 
unul cât se poate de exotic. Avo-
cata a fost acuzată de discrimi-
nare şi amendată în consecin-
ţă, întrucât în pledoaria sa şi-a 
caracterizat clientul ca făcând 
parte dintr-o familie de „ţigani 
necăjiţi”. În zadar a încercat 
„contravenienta” să o convin-
gă pe preşedinta completului 
de judecată că termenul de „ţi-
gan” nu conţine nimic peiora-
tiv, apare în DEX şi reprezintă o 
persoană care face parte dintr-o 
populaţie originară din India, 

răspândintă în toată lumea, şi 
care în unele părţi trăieşte în 
stare seminomadă, că amenzile 
s-au înmulţit cu fiecare încerca-
re de protest, pentru ca în final 
avocata să fie evacuată din sală. 
„Am contestat amenzile şi am 
adus dovezi că acest cuvânt nu 
este discriminatoriu, ci repre-
zintă denumirea unei etnii”, a 
precizat avocata, care nu a re-
zistat tentaţiei răzbunării şi a 
solicitat recuzarea judecătoarei 
care, în loc să împartă drept-
atea, protejează termenul de 
rrom cu aju-
torul amenzi-
lor...

Avocata Obârşanu, amendată  
pentru cuvântul “ţigan”

Se reîntoarce  
Liviu Borha  
în prim-planul politicii?

A intrat într-
un con de umbră, 
după ce CNSAS 
i-a dat verdict 
de colaborare cu 
fosta Securitate. 
Este vorba de Li-
viu Borha, actual 
vicepreşedinte al 
Consiliului Jude-
ţean Timiş, care 
timp de doi ani, cât a durat procesul la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în care 
urma să se dea verdictul final, a pierdut, 
rând pe rând, toate funcţiile deţinute în 
partid, în PNL Timiş. Acum, Liviu Borha 
se poate reîntoarce liniştit în fruntea 
partidului pentru că Institutul Naţional 
de Expertiză Criminologică din cadrul 
Ministerului Justiţiei a decis că acesta 
nu a colaborat cu fosta Securitate. Ră-
mâne de văzut doar dacă actualii lideri 
ai PNL Timiş îl vor accepta pe Borha în 
conducerea partidului, mai ales că în ul-
tima vreme acesta nu prea a fost agreat.

Pictorialul Roxanei 
Golban în revista pentru 
adulţi Playboy nu a fost 
văzut cu ochi buni de 
vedetele autohtone din 
Timişoara. Două dintre 
ele, Bianca Jurca şi Ra-
luca Boancă s-au plâns 
apropiaţilor de faptul că 
de la apariţia în Playboy 
a Roxanei Golban, niciu-
na dintre ele nu a mai 
fost băgată în seamă de 
ziarele de scandal sau 
de televiziunile bucu-
reştene, Roxana Golban 
acaparând toate emisi-
uniile şi primele pagini. 
Mai mult, cele două 
spun în cercul 

de prieteni că mediati-
zarea Roxanei este 
exagerată şi nu 
se datorează 
atât aspectu-
lui fizic, ci doar 
faptului că este 
într-un partid, 
în speţă PSD. 
Dar să nu ui-
tăm şi că atât 
Raluca, cât 
şi Bianca 
au fost 
şi ele 

cândva sexy politiciene: 
una la PDL, Bianca, cea-

laltă la PNL, Raluca. 
Frustrarea celor două 

vine după ce, ani la rând, 
Playboy ar fi făcut oferte 
peste oferte ca Bianca 
Jurca să pozeze goală, însă 
aceasta nu s-a lăsat păcăli-
tă de verzişorii acordaţi de 

cea mai celebră re-
vistă din lume. De 

partea cealaltă, 
Raluca Boancă 
ar fi avut şi ea 

ocazia să apară 
în Playboy, însă 

conducatorii revistei 
au îndemnat-o spre frăţi-

orul 

mai mic, FHM. Ce ţi-e şi cu 
fotomodele astea…

Apariţia balerinei 
Roxana Golban 
în Playboy, agită 
spiritele în showbiz-ul 
timişorean

roxana  
Golban

bianca 
jurca

raluca 
boancă

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...

Materialele din această pagină pot fi considerate ca făcând parte din genul publicistic pamflet şi trebuie tratate ca atare


