
maxime în weekend - 26 - 28 martie
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Sâmbătă
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Viorel  
Screciu

Marea „întâmplare” 
a meciului cu Bosnia 

este revenirea lui 
Mutu la naţională. 15

dan  
negru

Criza din Japonia e 
infimă faţă de cea mai 
puternică criză nucle-

ară din istorie. 16
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Şuie PaParude
Vineri, 25 martie, Setup

un spectacol de Cristian Ban, dupa Carmen Dominte 
Teatrul Naţional Timişoara, Sala 2. 
marţi 29 martie, ora 19.00

interviu
un partid care 
neagă că vrea să fie 
la putere, minte!

Interviu cu Francis  
Halasz preşedinte  
UDMR Timiş.  11

exclusiv
Timişoara ar putea 
prelua aeroportul 
din  arad

Reîncep discuţiile privind 
înfiinţarea Companiei  
Aeroportuare Banat?  4

comunitate
Numărul celor care 
ajung la Psihiatrie 
a crescut cu 30%!
Criza economică  
îi face pe timişoreni din  
ce în ce mai depresivi.  12

anchetă
Primarul din 
Cărpiniş a fost 
colaborator
Primarul Ioan Sima susţine 
că CNSAS nu are dovezi că el 
este “Alain Delon”.  5

comunitate
În Timişoara sunt 
peste 10.000 de 
câini fără adăpost

Primăria cheltuie 20 de mii 
de euro lunar în tentativa de a 
ţine sub control situaţia.  13

Mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Câte un semafor la fie-
care pas. Efectul? Un trafic 
infernal, care scoate din 
minţi aproape toţi şoferii ti-
mişoreni! Cine decide unde 
şi când trebuie montat un 
semafor? O comisie de ex-

perţi, angajaţi ai primăriei, 
reprezentanţi ai unor firme 
şi ai Poliţiei Rutiere, în care 
domneşte o tăcere suspec-
tă. Am încercat să luăm 
legătura cu şeful acestei co-
misii, primarul Gheorghe 
Ciuhandu, cu secretarul 
executiv al acesteia, Culiţă 
Chiş, cu managerul firmei 

Rosign, care se ocupă de 
semaforizare, Dan Văca-
ru, şi cu alţi membrii, însă 
nimeni nu ne-a furnizat 
informaţiile solicitate: cât 
îi costă pe timişoreni ope-
raţiunea semaforizarea? 
Doar doi membri din comi-
sie, Dumitru Domăşnean, 
şeful biroului rutier urban, 

şi Ciprian Jichici, consilier 
local, au răspuns întrebări-
lor noastre. Culmea, Jichici 
spune că nu a participat 
nici măcar la o şedinţă a 
acestei comisii, pentru că 
nu a fost convocat niciodată 
şi îl acuză pe Culiţă Chiş că 
ar încerca să îl ţină departe 
de activitatea acesteia. Cert 

este că firma Rosign deţi-
ne monopol pe semafoare, 
dar nimeni nu ştie (sau nu 
vrea) să spună câţi bani se 
duc din bugetul local către 
această societate, ai cărei 
acţionari principali sunt so-
cietăţi din grupul de firme 
Elba.
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Eco & Deco Pregătirea grădinilor pentru primăvarăPrimăvara scoate la lumină rozătoareleDe ce se contrazic contoarele?
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ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro
Huma şi varul pe pere-ţii camerelor au fost câţiva ani în topul preferinţelor românilor. Acestea au fost înlocuite de vopseaua lava-bilă, iar acum, noi apariţii precum pereţii vegetali, intră tot mai des în atenţia celor care vor ceva nou în casă. Fie că sunteţi iubitori de natură, sau pur şi sim-plu vreţi altceva, trebuie să ştiţi că vă puteţi avea o oază de natură, chiar şi în-tr-un dormitor de bloc.Pereţii vegetali se fac 

din orice fel de plante stabilizate, care se obţin prin înlocuirea sevei cu un amestec special de sub-stanţe nutritive. Astfel, plantele rămân neschim-bate, aproximativ 5 ani. Vă puteţi îmbrăca o came-ră întreagă, un singur pe-rete sau o parte dintr-un perete. Dacă doriţi ceva special, puteţi folosi chiar flori, cum ar fi garoafele sau orhideele. “Este ceva nou care începe să prindă şi în România. Practic, este vorba despre un tablou ve-getal. Muşchii sunt luaţi de pe copaci, sunt trataţi, 

sunt puşi într-o soluţie şi apoi sunt puşi pe perete şi ţin aproximativ 5 ani”, spune  Nicoleta Ciucur, sa-les managerul unei firme de specializate în vânzarea de plante stabilizate. Pre-ţul unui metru pătrat de muşchi ajunge până la ma-xim 50 de euro. Publicul cel mai receptiv la această  nouă tehnică este cel al oa-menilor de afaceri. „Este o soluţie excelentă pentru restaurante, hoteluri, biro-uri şi pentru firme mari. Nu mai este nevoie de ni-cio floare sau alte accesorii de acest gen. Cam în acest cerc s-au învârtit până în momentul de faţă, majori-tatea clienţilor”, mai spu-ne Nicoleta Ciucur.  Plantele sunt uşor de întreţinut. Trebuie despră-fuite cu un uscător de păr, reglat la o termperatură scăzută. Nu trebuie udate şi nu au nevoie de lumină. Trebuie să evitaţi pe cât posibil atingerea lor şi să păstraţi o temperatură nu foarte ridicată în cameră.  Ce mai trebuie să cu-

noaşteţi despre plantele stabilizate este că sunt naturale şi chiar şi după ce sunt supuse procesului de stabilizare îşi păstrează caracteristicile care le de-osebesc de plantele artifi-ciale: supleţea, culoarea şi textura.

Pereţii vegetali înlocuiesc vopseaua lavabilă O idee pentru cei care iubesc plantele, dar nu au timp să le îngrijească

-curăţenie profesională-

curăţenie industrialăla birouri

...şi oriunde ai nevoie...

Tel. 0356.265.091

PUBLICITATE

Plantele sunt uşor de întreţinut. 
Trebuie desprăfuite cu un uscător 
de păr, reglat la o termperatură 
scăzută. Nu trebuie udate şi nu au 
nevoie de lumină. Trebuie să evitaţi 
pe cât posibil atingerea lor şi să 
păstraţi o temperatură nu foarte 
ridicată în cameră.

E ceva nou care începe să prindă şi în Româ-nia. Muşchii sunt luaţi de pe copaci, trataţi, puşi într-o soluţie şi apoi puşi pe perete şi ţin aproximativ 5 ani.
 Nicoleta Ciucur 

sales manager 
Green Fantasy
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Primăria Timişoara 
trece pe roşu?
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CiTeŞTe ŞTirile, dezbaTe Pe foruM,  
află deTalii diN CuliSe, CâŞTigă PreMii

ToTul despre 
echipa Ta

sport
„colonelul  
Preda,  
să trăiţi!”

Puiu Preda activează ca ma-
seur la Poli încă din 1985, adus 
de Jackie Ionescu.  15

n Afacerea semafoarelor din oraş este ţinută 
în mare secret de responsabilii din primărie
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CaiuS SeraCiN
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Problema traficului infer-
nal din Timişoara întinde la 
maxim nervii şoferilor. Atât 
ofialităţi locale, cât şi şofe-
rii au ajuns la concluzia că, 
din cauza numărului foarte 
mare de maşini care circulă 
zilnic prin Timişoara, dar şi 
a faptului că nu există încă 
centură circulabilă în jurul 
oraşului arterele principale 
sunt extreme de aglomerate 
indiferent de oră sau condi-
ţii meteo. Soluţia, fluidizării 
traficului o ştie toată lumea: 
sincronizarea semafoarelor, 
astfel ca pe o stradă de 2-3 
kilometri, unde sunt trei 
semafoare, dacă prinzi la 
primul semafor culoarea 
verde, la următoarele să fie 
la fel. În acest monet însă 
în Timişoara există doar trei 
astfel de artere sincronizate. 
Primul porneşte de la inter-
secţia Ion Vidu cu strada Cluj 
– bulevardul Eroilor – strada 
1 Decembrie – Calea Martiri-
lor intersecţia cu străzile Ari-
eş şi Negoiu şi apoi o relaţie 
pleacă spre Calea Martirilor 
şi una spre Spitalul Judeţean 
pe strada Arieş. Cel de-al doi-
lea se află pe relatia Calea 
Aradului – Piaţa Consiliul Eu-
ropei – strada Zborului – stra-
da Circumvalaţiunii – strada 
Gheorghe Lazăr – strada Bog-
daneştilor – Jiul – bulevardul 
Republicii şi ultima, cea mai 

veche pe bulevardul Rebrea-
nu, de la sensul din AEM, 
până la sensul din Calea Şa-
gului. Municipalitatea speră 
ca, în anii următori,sistemul 
de undă verde să fie imple-
mentat şi pe celelalte din 
oraş, existând astfel de pro-
iecte pe bulevardele: Str. C. 
Brâncoveanu , I. Dragalina, 
Calea Aradului, Calea Toron-
talului, Calea Martirilor şi 
Calea Dorobanţilor.

Calcule peste calcule
Sătul să vadă cum toată 

ziua face câte 30 de minute 
de la Casa Tineretului în co-
muna Şag, unde este nevoit 
să-şi ducă copilul la grădi-
niţă, un timişorean de 29 
de ani, Cristian Răducă s-a 
apucat să simuleze semo-
forizarea de pe drumul pe 
care-l parcurge. “De la Casa 
Tineretului de unde lucrez 
merg până la Şag pe traseul 

bulevardul Rebreanu, Calea 
Şagului şi apoi Şag. Pe Re-
breanu nu e nicio problemă 
la trafic, însă pe Calea Şagu-
lui e dezastru. Pe Şagului am 
cinci semafoare. Niciodată 
nu se întâmplă să-l prind pe 
primul verde, iar apoi ur-
mătorul să fie tot verde: Cu 
un aşa sistem pierd între 7 
şi 10 minute doar în trafic”, 
spune acesta. Într-o zi acesta 
s-a pus pe Calea Şagului şi a 
cronometrat distanţele din-
tre semafoare, apoi la Şag a 
simulat cum ar fi dacă sema-
foarele pe care le prinde el ar 
fi sincronizate. A tras linii pe 
şoseau de la Şag la un kilo-
metru, a cronometrat cât stă 
la semafor în oraş, apoi a tre-
cut de semaforul improvizat, 
ca şi când ar fi fost verde. La 
întoarcere a oprit în dreptul 
acestuia şi şi-a dat seama că 
a pierdut nu doar timp, ci şi 
bani. “La un kilometru par-

cus în care stau la semafor 
am un consum de 11,9 litri la 
suta de metri, iar la un kilo-
metru parcurs pe o arteră cu 
semafoare sincronizate con-
sum 10,5 pe suta de metri. 
La drumul pe care-l fac eu, de 
50 de ori pe lună, dacă toate 
semafoarele ar fi sincroniza-
te aş economisi cam 100 de 
lei pe lună”, spune acesta. 

Aceasta este şi concluzia 
experţilor englezi, după pa-
tru zile în care s-au plimbat 
cu maşina prin urbea de pe 
Bega, ci, din contră, aceştia 
au reclamat tocmai proasta 
sincronizare. „Soluţia cea 
mai simplă şi cea mai uşor 
aplicabilă în Timişoara ar 
fi schimbarea duratei se-
mafoarelor în foarte multe 
intersecţii din oraş. Asta ar 
trebui să fie prioritară”, a 
spus Matthew Tucker, ex-
pert în traficul din Nottin-
gham.
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La drumul pe care-l 
fac eu, de 50 de ori 
pe lună , dacă toate 
semafoarele ar fi 
sincronizate aş eco-
nomisi cam 100 de lei 
pe lună.

 Cristian răducă
şofer

ei sunt membrii comisiei de  
circulaţie, responsabilă de haos

Preşedinte: 
Gheorghe Ciuhandu
Membrii:          
- Aurelia Junie  - Director 
Direcţia de Dezvoltare;  
- Ciprian Cadariu - Direc-
tor Direcţia de Urbanism;  
- Ioan Ganciov - Şef Servi-
ciu Drumuri şi Poduri;  
- Ovidiu Rădulescu - R.A. 
Transport Timişoara;  
- Vasile Olar - Şef Birou In-
frastructură în Transport;  
- Adrian Colojoară - Con-
silier Serviciul Reglemen-
tări Transporturi Urbane;  
- Daniel        Bogdan - Consi-
lier Biroul Siguranţa 
- Constantin Pascu - Con-
silier Biroul Infrastructura 
în Transport;  
- Ciprian Jichici - Consilier 
Local Municipiul Timi-
şoara;  
- Dorel Cojan - Director 
Adjunct Direcţia Poliţiei 
Comunitare;  
- Reprezentanţi ai Biroului 
Poliţiei Rutiere pentru 
Mediu Urban Timişoara;  
- Nicolae Robu - Rector 
Universitatea “Politehni-
ca” din Timişoara;  
- Dumitru Iancului - Şef 

Catedră Ingineria Trans-
porturilor - Facultatea de 
Mecanică Timişoara;  
- Dănuţ Sibian - Expert 
criminalist – Accidente 
rutiere;  
- Octavian Bulboaca - 
Director General S.C. 
Drumuri Municipale S.A.;  
- Ioan Goia - Director R.A.T. 
Timişoara;  
- Liviu Barbu - Director 
General A.D.P.;  
- Dan Văcaru - Director S.C. 
Rosign S.A.;  
- Emil Cristescu - Director 
Bega Group;  
- Doru Munteanu - Pro-
iectant S.C. Cosmun West 
S.R.L.;  
- Irina Kovacs - Proiectant 
S.C. Iprotim S.A.;  
- Vasile Percec - Proiectant 
S.C. Path’s Rout S.R.L.;  
- Vencel Nagy - Proiectant 
S.C. Veltona S.R.L.;  
- Sebastian Şutic - Tehnici-
an constructor S.C. Rosign 
S.A.;  
- Dan Robescu - Şef Servi-
ciu Banca de Date Urbane.  
Secretar Executiv:  
- Culiţă Chiş - Director 
Direcţia Tehnică

ţele comisiei, nu pot participa 
dacă nu ştiu când au loc. I-am 
spus de zeci de ori lui Culiţă 
Chiş să mă anunţe, însă pro-
babil că nu vrea ca eu să parti-
cip la acele şedinţe, pentru că 
ştie ce fel de om sunt”, spune 
Jichici. Mai mult, acesta consi-
deră că semaforizarea din oraş 
este dezastruoasă şi că respon-
sabilii din primărie nu au nici 
o treabă cu acest domeniu. 
“Semaforizarea din oraş este 
complet halucinantă. Nu are 
nici o bază tehnică, matema-
tică sau ştiinţifică. Au montat 
semafoare la 50 de metri unul 
de altul, creând haos în tra-
fic”, mai spune consilierul. 

Şi reprezentantul Poliţiei 
Rutiere a constatat anumite 
deficienţe, pentru care a tre-
buit să facă scandal ca să fie 
rezolvate. 

Semafoare 
de(sincronizate)

“Am avut o situaţie de 
acest gen la Catedrală, care 
a băgat şoferii în confuzie. 
Deşi stabileau prioritatea 
pentru aceeaşi direcţie de 
mers, două semafoare indi-
cau roşu, în timp ce al trei-
lea, auxiliar, indica verde. Le-
am spus ori să le regleze, ori 
să le scoată imediat, că aşa 
nu se poate. Până la urmă 
s-a rezolvat şi această pro-
blemă”, a declarat Dumitru 
Domăşnean, şeful biroului 
rutier urban. Domăşnean 
susţine că, la acest moment, 
sincronizarea semafoarelor 
este perfectă şi că toate defi-
cienţele au fost rezolvate.

Semafoarele  „inteligente” aruncă 
în haos trafic  ul din Timişoara

Scandal în cadrul comisiei 
de circulaţie din Primărie! 
Sumele încasate de firma care 
se ocupă de semaforizare, 
ţinute în mare secret

Mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Traficul infernal din oraş 
se datorează, în mare parte, 
semaforizării proaste. Aceas-
ta este concluzia la care a 
ajuns o comisie formată din 
specialişti englezi, care a fost 
la Timişoara luna trecută. Pri-
măria Timişoara a fost indife-
rentă la sfaturile britanicilor, 
ba mai mult, un mebru al 
comisiei de circulaţie a admi-
nistraţiei locale, Aura Junie, 
spunea că „expertiza pe care 
cei trei au făcut-o nu se poate 
compara cu expertiza noas-
tră. Ei sunt experţi la nivelul 
Angliei, noi la nivelul Româ-
niei”. Aceasta este atitudinea 
responsabililor cu traficul din 
Timişoara, când vine vorba de 
semaforizare, şi nu vor să fur-
nizeze date legate de sumele 
care intră în conturile firmei 
Rosign, ce deţine monopol în 
oraş. 

Legea tăcerii
Managerul Rosign nu a do-

rit să ne furnizeze informaţii-
le necesare, cu toate că firma 
pe care o conduce este plătită 
din bugetul local. Acesta a răs-
puns la primul nostru apel şi 
ne-a rugat să revenim în 30 
de minute, întrucât, susţinea 
domnia sa, era ocupat, după 
care nu a mai dat curs nume-
roaselor noastre telefoane. 
Nici secretarul comisiei, Culi-
ţă Chiş, nici şeful serviciului 
drumuri, Ioan Ganciov, nici 
preşedintele comisiei, Ghe-
orghe Ciuhandu nu au putut 
fi contactaţi. Poziţia purtăto-
rului de cuvânt al instituţiei, 
Flavius Boncea, este cel puţin 
dubioasă. Acesta susţine că 
primăria nu deţine date des-
pre sumele pe care le plăteşte 
către Rosign, întrucât acestea 
nu pot fi cuantificate. “Sema-
foarele sunt puse peste tot 
unde sunt lucrări la drumuri. 
Există un preţ pe lucrare, iar 
semaforul este inclus în pre-
ţul lucrării. Noi nu avem cum 
să scoatem o evidenţă”, este 
explicaţia singurului repre-
zentant al primăriei care a 
vrut să stea de vorbă cu noi.

Ţinut la distanţă
Consilierul local Ciprian 

Jichici spune că, de trei ani 
de când face parte din această 
comisie, nu a participat la nici 
o şedinţă. Motivul? Secretarul 
acesteia, Culiţă Chiş încearcă 
să îl ţină la distanţă. “Pe mine 
nu mă invită nimeni la şedin-

ioan nicola
taximetrist
„Sunt multe semafoare pe 

o rază scurtă de drum. Rar 
găseşti cursivitate şi un bun 
sincron între ele ca să circuli 
normal.” 

alin Lazăr
economist
„În mare parte din oraş sunt 

prea multe semafoare, există 
totuşi şi zone în care se circulă 
normal, trebuie să recunoaş-
tem.”

Gabriela Perescu 
biolog 
„Da, sunt mult prea multe 

semafoare. Iar nesincronizarea 
lor este cea mai gravă proble-
mă, ne dă cele mai multe bătăi 
de cap.”

nicolae Macoveiciuc 
şofer 
„Sunt multe semafoare ampla-

sate foarte prost. Sunt zone în care 
ar trebui să fie şi nu sunt şi zone în 
care sunt prea multe. Iar disfuncţi-
onalităţile au devenit o regulă.”

Gicu Vasilan
profesor Judo
„Nu mi se pare că sunt multe 

semafoare, dar disfuncţionali-
tăţi există, asta se ştie. Poate se 
va găsi o soluţie viabilă până la 
urmă”

Semnalizarea proastă ne costă timp şi bani

Timişoreanul a făcut un studiu de caz pentru semaforizare

Firma Rosign deţine monopol pe semnalizarea traficului din Timişoara, de 12 ani. foto: dariana dragoş

Am avut o situaţie de 
acest gen la Catedrală, 
care a băgat şoferii în 
confuzie. (…) Le-am 
spus ori să le regleze, ori 
să le scoată imediat, că 
aşa nu se poate.

 dumitru domăşnean
şeful Biroului  
Rutier urban

Expertiza pe care cei 
experţii au făcut-o nu 
se poate compara cu 
expertiza noastră. Ei 
sunt experţi la nivelul 
Angliei, noi la nivelul 
României.

 aura junie
şef al Direcţiei de Dezvoltare  

din Primăria Timişoara
Citeşte mai mult pe 
opiniatimisoarei.ro

În acest monet în 
Timişoara există 
doar trei de artere 
sincronizate: 
Circumvalaţiunii, 
Bulevardul 
Rebreanu şi 
strada Cluj.
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Conducerea Aeroportului 
Internaţional „Traian Vuia” 
din Timişoara face un stu-
diu de oportunitate pentru 
preluarea Aeroportului din 
Arad. Chiar dacă aeroportul 
din Arad nu este pregătit pen-
tru Schengen şi pe deasupra 
mai are foarte multe lipsuri, 
conducerea aeroportului din 
Timişoara doreşte să reia o 
idee mai veche, de comasare 
a celor două instituţii. Cornel 
Sămărtinean, directorul Aero-
portului Internaţional Timi-
şoara spune că cele două insti-
tuţii ar urma să aibă o singură 
conducere, iar sediul central 
ar urma să fie la Timişoara.

„Aeroportul din Arad are o 
infrastructură bună din punct 
de vedere al transportului de 
pasageri, care nu este folosi-
tă. Din păcate, aeroportul din 
Arad nu are toate certificatele 
de deschidere internaţională. 
Acolo nu pot opera curse re-
gulate”, a declarat Cornel Să-
mărtinean. Potrivit acestuia, 
aeroportul din Arad va fi spri-
jinit de cel din Timişoara să îşi 
obţină certificările necesare 
astfel încât să poată funcţiona 
ca aeroport internaţional.

„Dacă vom reuşi această 
preluare, pasagerii se vor pu-
tea îmbarca atât de la Timi-
şoara, cât şi de la Arad”, a mai 
declarat Cornel Sămărtinean. 

Acesta a subliniat că autostra-
da Arad – Timişoara va repre-
zenta o legatură importantă 
între cele doua instituţii.

Din păcate, cei din condu-
cerea aeroportului din Timi-
şoara spun că, deşi au iniţiat 
acest studiu de oportunitate, 
nu au demarat încă discuţiile 
despre acest subiect cu ofici-
allii din Arad şi nici cu cei ai 
Ministerului Transporturilor.

„Nu am apucat să vorbim 
cu Aradul, dar cred că vor fi 
mulţumiţi că le vin bani şi că 
nu vor fi cheltuieli fără niciun 
câştig. Vorbim de o intenţie a 
noastră, nu am discutat nici 
cu Ministerul Transporturi-
lor”, a mai spus Sămărtinean.

Intenţia conducerii aero-
portului din Timişoara nu este 
chiar străină celor de la Mi-
nisterul Transporturilor care 
agrează această comasare.

„La sfârşitul anului trecut, 

Guvernul României a cerut 
aeroportului din Timişoara să 
facă un studiu de fezabilitate 
pentru a se vedea dacă aceas-
tă comasare este benefică atât 
pentru zonă cât şi pentru cele 
două aeroporturi. Tot ce ştiu 
este că studiul de fezabilitate 
este în lucru deoarece nu a 
fost transmis încă Ministeru-
lui Transporturilor”, a decla-
rat Eusebiu Pistru, secretar 
de stat în cadrul Ministerului 
Transporturilor.

Merită amintit că în anul 
2009, Ministerul Transporturi-
lor a dorit înfiinţarea Compa-
niei Aeroportuale Banat prin 
comasarea celor două aero-
porturi.  La vremea respectivă 
nici oficialii din Arad, dar nici 
cei din Timiş nu au fost de 
acord cu această iniţiativă.

roxaNa deaCoNeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

În aşteptarea parcărilor 
subterane şi a străinilor 
care să vină să le construias-
că, autorităţile locale s-au 
gândit în cele din urmă că 
ar mai fi o soluţie pentru a 
le oferi mai multe locuri de 
parcare timişorenilor: par-
cările pe trotuar, cu marca-
je specifice!

„Eu am avut discuţii cu 
directorii de la Administra-

rea Domeniului Public şi de 
la Poliţia Locală. În Comisia 
de circulaţie vom identifica 
zone de trotuare unde sta-
ţionarea unor maşini nu ar 
contraveni regulamentului 
rutier. Aşa mai rezolvăm 
cât de cât problema parcări-
lor. Sperăm că în 29 martie 
să deschidem ofertele pen-
tru licitaţia cu garajele sub-
terane şi lucrările în Piaţa 
700 vor merge. Eu cred că 
cel târziu prin octombrie, 
parcarea se va finaliza”, a 

declarat primarul Gheor-
ghe Ciuhandu. 

Conducătorii auto ştiu 
deja că-şi pot parca automo-
bilele pe trotuar, dar numai 
pe acelea care sunt marcate 
corespunzător şi cu cel pu-
ţin un metru loc liber pen-
tru pietoni. În caz contrar, 
riscă amendă de la ADP. În 
Timişoara nu există însă ni-
ciun trotuar marcat până în 
prezent, spun reprezentan-
ţii Primăriei.

Aeroportul din Timişoara l-ar 
putea prelua pe cel din Arad

„Alain Delon” din Cărpiniş a 
colaborat cu organele de Securitate

n Reîncep discuţiile privind înfiinţarea Companiaei  Aeroportuare Banat?

Aeroportul din Timisoara ar putea sa il „absoarbă” pe cel din Arad 

În Timişoara nu există niciun trotuar marcat până în prezent

gheorghe ilaŞ
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Consiliul Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securi-
tăţii a cerut Curţii de Apel 
Bucureşti să constate dacă 
actualul primar al localităţii 
Cărpiniş, Ioan Sima, a colabo-
rat cu organele de Securitate. 
În acţiunea în constatare des-
chisă în instanţa de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal, 
reprezentanţii CNSAS au 
arătat că verificările au fost 
solicitate de Samson Popescu, 
contracandidatul primaru-
lui din Cărpiniş la alegerile 
locale din 2008, prin cererea 
nr. P/4287/08/12.12.2008, şi 
au ca scop evidenţierea fap-
tului că pârâtul ar fi com-
pletat în fals declaraţia pe 
propria răspundere privind 
colaborarea cu fosta Securita-
te depusă la Biroul Electoral 
în momentul intrării în cursa 
pentru primărie. La dosar a 
fost ataşată Nota de Consta-
tare nr. DI/I/2980/30.09.2009, 
care confirmă faptul că Ioan 
Sima a colaborat cu organe-
le de Securitate în perioada 
1984 - 1988, având numele 
conspirativ de „Alain Delon”. 
Înainte de a fi trimisă pe rolul 
instanţei de judecată, Nota de 
Constatare a fost aprobată în 
şedinţa Colegiului CNSAS.

angajamentul de a cola-
bora „sincer şi secret”  
a fost semnat în 1984

Potrivit verificărilor din 
arhivele statului, Ioan Sima a 
fost recrutat ca informator în 
data de 15.12.1988, de către 
ofiţerul B.L. din cadrul Securi-
tăţii Timiş. În raportul cu pro-
punerea de recrutare, B.L. pre-
zintă argumentele care pledau 
în favoarea gestionarului de 
la unitatea alimentară, Ioan 
Sima. „În vederea stăpânirii si-
tuaţiei operative existente pe 
raza comunei Cărpiniş, comu-
nă în care lucrează şi domici-
liază un număr mare de cetă-
ţeni de naţionalitate germană, 

cât şi elemente care au trecut 
în mod ilegal frontiera sau 
intenţionează să săvârşească 
infracţiuni la frontieră, s-a 
simţit nevoia recrutării unui 
informator. Din numărul de 
candidaţi opozabili pentru în-
deplinirea acestei calităţi, cel 
mai competent s-a văzut a fi 
numitul Ioan Sima, gestionar 
la unitatea alimentară din co-
mună”, spune ofiţerul respon-
sabil de recrutare. În acelaşi ra-
port, se precizează că lui Ioan 
Sima i s-a făcut propunerea 
de a colabora în mod „sincer, 
secret şi organizat”, propune-
re cu care candidatul a fost de 
acord. Ulterior, s-a trecut la lu-
area unui angajament scris şi 
la „efectuarea unui temeinic 
instructaj privind probleme şi 
persoane ce interesează orga-
nele noastre”. Propunerea de 
recrutare a fost aprobată de 
şeful Serviciului 1/B din cadrul 
I.S.J. Timiş, col. C.C., şi s-a tre-
cut la treabă.

Delaţiuni despre penti-
costali, mic trafic şi hoţi 
de la Consiliul Popular

În perioada în care a cola-
borat cu organele de Securita-
te, Ioan Sima a furnizat „ma-

teriale informative pe profil 
şi cu valoare operativă”, cum 
sunt caracterizate de unul 
dintre ofiţerii responsabili de 
Cărpiniş. Spre exemplu, în 
data de 25.06.1985, „Alain De-
lon” oferă detalii scrise despre 
o înmormântare dintr-o fami-
lie de penticostali din Cărpi-
niş. „La această înmormânta-
re au participat predicatori de 
la Timişoara, care au folosit 
staţii de amplificare de circa 
100w care s-au făcut auzite de 
o mare parte a cetăţenilor din 
comună prin care îndemnau 
şi făceau propagandă religioa-
să pentru a adera cetăţenii la 
cultul penticostal”, spune sur-
sa, care, ulterior, a fost instru-
ită să încerce să afle numele 
predicatorilor din Timişoara 
şi cine sunt posesorii staţiilor. 
Într-o altă notă informativă 
din 07.02.1985, „Alain Delon” 
din Cărpiniş relatează că în 
rândul cetăţenilor din co-
mună există o stare de spirit 
necorespunzătoare. „Unele 
cadre care lucrează la sere sau 
CAP deţin locuinţe şi în Căr-
piniş, şi în Timişoara, iar alţi 
cetăţeni nu au deloc locuinţă. 
Totodată, primarul comunei 
a dispus ca locuinţele rămase 

de la cetăţenii de naţionalita-
te germană care au aprobare 
de plecare defnitivă din ţară 
să fie recepţionate de către o 
comisie. Dar numitul B.I. şi 
M.F., care lucrează în cadrul 
Consiliului Popular Comunal 
nu ţin seama de această ho-
tărâre şi recepţionează case 
în timpul nopţii, însuşindu-
şi unele obiecte. Totodată, 
numitul M.F. pretinde unele 
avantaje personale pentru 
întocmirea unor acte care 
intră în competenţa lui”, spu-
ne vigilentul informator. În 
rezoluţia ofiţerului suprave-
ghetor se precizează că „se va 
face o notă către organele de 
partid”, semn că Securitatea 
nu se prea călca pe bătături 
cu PCR. Primul bilanţ făcut 
de Securitate relevă faptul 
că, în perioada 15.12.1984 – 
21.09.1985, „Alain Delon” a 
furnizat un număr de şapte 
note informative. La o altă 
analiză se constată că timp 
de un an şi jumătate, adică 
între 13.03.1986 - 10.10.1987, 
„Alain Delon” a furnizat doar 
patru note informative. „Si-
tuaţie necorespunzătoare! 
În termen de 10 zile să fie 
contactat şi pe viitor să se lu-

creze corespunzător cu el”, 
comentează un ofiţer cu sem-
nătură indescifrabilă, însă 
sursa devenise atât de suspi-
cioasă încât nu accepta să se 
cunoască „nici de alte cadre 
M.I. legătura sa cu organele 
noastre”, cum se precizează 
într-un raport.

„am fost la cnSaS să văd 
actele care fac dovada! 
nu există scris nimica!”

Datorită dezinteresului 
manifestat în culegerea de 
informaţii din comună, în 
data de 27.09.1988 se propu-
ne abandonarea lui „Alain 
Delon”. „La predarea secto-
rului în luna iulie 1988, s-a 
constatat că informatorul 
Alain Delon nu a vrut să vină 
la întâlnire, a refuzat catego-
ric acest lucru. Fiind chemat 
ulterior, s-a constatat acelaşi 
lucru, a afirmat că el nicio-
dată nu a scris şi nici nu are 
ce să ne spună. S-a încercat 
influenţarea acestuia prin lt. 
maj. B. care l-a recrutat, dar 
tot fără rezultat pozitiv. Faţă 
de cele raportate mai sus, 
propun abandonarea acestu-
ia, clasarea dosarului şi înca-
drarea informativă cu surse 

cu posibilităţi pentru a stabili 
ce preocupări are, anturajul 
său şi dacă se impune deschi-
derea unei mape de verificare 
asupra acestuia”, se propune 
în raportul de abandonare. 
De la acea dată este posibil ca 
„vânătorul” de informaţii să 
fi devenit chiar el ţinta unor 
note informative semnate 
de persoane din anturajul 
său. „Se poate scrie despre 
acest lucru, numai dacă sunt 
informaţii reale. Ştiu ceva 
despre asta, lucruri care nu 
sunt adevărate. Eu am fost pe 
la CNSAS, am zis că vreau să 
văd şi eu actele care fac dova-
da că eu am colaborat cu Se-
curitatea. Se presupune acest 
lucru, cum zic ei, dar despre 
mine nu există scris nimica! 
Cel ce mi-a făcut plângerea la 
CNSAS numai cu asta se ocu-
pă! Îi e necaz că a candidat de 
trei ori la Primăria Cărpiniş 
şi a adunat doar câteva sute 
de voturi”, ne-a declarat Ioan 
Sima. Potrivit Codului Penal, 
falsul în declaraţii se pedep-
seşte cu închisoare de la 3 
luni la 2 ani sau cu amendă.

n Primarul Ioan Sima susţine că CNSAS nu are dovezi că el este “Alain Delon”

Ioan Sima a colaborat cu Securitatea timp de 4 ani CNSAS confirmă colaborarea lui „Alain Delon“ cu Securitatea
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Primăria desenează noi locuri de parcare pentru şoferi
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Aeroportul din Arad 
are o infrastructură 
bună din punct de ve-
dere al transportului 
de pasageri, care nu 
este folosită.

 Cornel Sămărtinean
director Aeroportul Timişoara

Studiul de fezabilita-
te este în lucru deoa-
rece nu a fost trans-
mis încă Ministerului 
Transporturilor.

 eusebiu Pistru
secretar de stat -  

Ministerul Transporturilor

aliNa Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

 
Conducerea Administraţiei 

Bazinale de Apă Banat (ABAB) 
îşi doreşte independenţa faţă 
de sursele financiare de la 
centru, aşa că se fac demersuri 
pentru ca zonele Orşova şi Por-
ţile de Fier să revină în subor-
dinea Apelor Banat. Transferul 
ar însemna un buget de peste 
7 milioane de euro în plus. 

 Ziua Mondială a Apei, mar-
cată în 22 martie, a prilejuit o 
întrunire a autorităţilor locale 
din Timiş şi Caraş-Severin, în 
Comitetul de Bazin Banat, oca-
zie cu care directorul ABAB, 
Titu Bojin, a declarat că nu a 
renunţat la o idee mai veche, 
aceea de a readuce Porţile de 
Fier 1 şi 2 în administrarea 
instituţiei pe care o conduce. 
„Vrem să reîntregim spaţiul 
hidrografic al Banatului cu 
Porţile de Fier 1 şi Porţile de 
Fier 2 şi să aducem alături de 
noi apele din judeţul Arad, 
pentru o gospodărire mai 
bună. Nu spun că acum nu 
sunt bine gospodărite de către 
Administraţia Bazinală Târgu 
Mureş, dar ne despart doar 40 
de km de Arad şi avem posibi-
litatea de intervenţii mai rapi-
de şi mai ieftine. Este doar o 
chestiune de operativitate”, a 
declarat Titu Bojin. Directorul 
a recunoscut că intrarea Por-
ţilor de Fier în administrarea 
ABAB va aduce venituri mai 

mari Banatului. „Ar fi vorba de 
300 de miliarde de lei vechi pe 
care i-am administra şi ne-ar 
asigura independenţa financi-
ară”, a precizat Bojin. 

Porţile de Fier 1 şi 2 gene-
rează un venit anual de aproxi-
mativ 30 de milioane de lei, în 
timp ce cheltuielile totale ale 
ABAB se ridică la circa 35 de 
milioane de lei anual, iar ve-
niturile acestei instituţii sunt 
de aproximativ 15 milioane 
de lei, restul fondurilor fiind 
asigurate prin subvenţii de la 
bugetul de stat.

De partea sa se află şi prima-
rul oraşului Orşova, Constan-
tin Brăgaru, care a declarat că 
este de acord cu transferarea 
Porţilor de Fier la Banat. „Am 
discutat de multe ori şi am vă-
zut că teritoriile se suprapun. 
Personal sunt pentru trecerea 
la Banat, poate aşa se va ame-
naja şi Golful Orşova”, a afir-
mat Brăgaru.

ABA Banat vrea să 
preia în subordine 
zona Porţilor de Fier 
şi apele din Arad

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Soluţia primăriei 
pentru a oferi 
mai multe locuri 
de parcare 
timişorenilor: 
parcările pe 
trotuar, cu marcaje 
specifice!

Intrarea Porţilor  
de Fier în 
subordinea 
Administraţiei 
Bazinale de Apă 
Banat va aduce 
venituri mai mari 
Banatului.
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Majoritatea „sentineţe-
lor” pronunţate de cei 18 
arbitri care fac parte din 
Curtea de Arbitraj, reputaţi 
avocaţi, profesori de drept şi 
jurişti din Timişoara, au fost 
puse în aplicare fără a mai fi 
necesară intervenţia execu-
torilor judecătoreşti, aspect 
ce denotă dreptatea aproape 
solomoniană ce se împarte 
în cadrul acestei instanţe pri-
vate. Pentru a beneficia de 
celeritatea cu care se rezolvă 
litigiile comerciale la Curtea 
de Arbitraj Comercial, ceea 
ce duce la economii impor-
tante la bugetul firmelor, 
oamenii de afaceri trebuie 
să insereze în contractele co-
merciale aşa numita „clauză 
compromisorie” sau conven-
ţie arbitrală, care este menţi-

onată în articolul 343, alinia-
tul 3, din Codul de Procedură 
Civilă. „Curtea de Arbitraj 
Comercial de pe lângă CCIA 
Timiş recomandă includerea 
în contractele comerciale a 
clauzei compromisorii, după 
următorul model:

Orice litigiu decurgând 
din sau în legătură cu pre-
zentul contract, referitor la 
validitatea, interpretarea, 
executarea ori desfiinţarea 
lui va fi soluţionat de Curtea 
de Arbitraj Comercial de pe 
lângă Camera de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Ti-
mişoara în conformitate cu 
Regulile de Procedură Arbi-
trală ale acesteia. Hotărârea 
arbitrală va fi definitivă şi 
obligatorie pentru părţi”, 
spune preşedintele Curţii 
de Arbitraj, dr. Constantin 
Popa, profesor universitar la 
Facultatea de Drept şi avocat 
în Baroul Timiş. 

hotărârile arbitrilor 
comerciali de la  
timişoara, valabile  
şi în străinătate

Printre avantajele ape-
lării la această instanţă se 
numără taxele mai mici cu 
până 50% faţă de cele de la 
instanţele de drept comun, 
celeritatea soluţionării liti-
giului, în condiţiile în care 
un dosar dedus judecăţii la 
Curtea de Arbitraj se solu-

ţionează în maxim 5 luni, 
spre deosebire de instanţele 
judecătoreşti unde se ajunge 
uneori şi până la 3 ani, dar 
şi confidenţialitatea discuţi-
ilor din timpul dezbaterilor. 
Aceste litigii nu se judecă 
cu publicitatea prevăzută 
pentru procesele aflate pe 
rolul celorlalte instanţe de 
drept.  “Anul trecut am fost 

arbitru în 10 cazuri, iar în 
acest an în alte 5. În ultima 
perioadă, tot mai mulţi oa-
meni de afaceri apelează la 
acest mod de soluţionare a 
litigiilor, întrucât cu cât re-
zolvă problemele mai repe-
de, cu atât îşi încasează de-
bitele restante în timp util 
pentru a nu afecta mersul 
firmei”, ne-a declarat avoca-

tul Florin Kovacs, arbitru la 
Curtea de Arbitraj Comerci-
al. Printre oamenii de afa-
ceri locali care, de mai mulţi 
ani, îşi inserează în contrac-
tele comerciale clauza com-
promisorie se numără şi 
Ovidiu Şandor, preşedintele 
Modatim Investment, Ioan 
Biianu, managerul de la Gli-
sando, sau Melania Cepeu, 
director la SC “Linde Gaz Ro-
mânia” SRL Timişoara. “Am 
avut peste 30 de litigii cu di-
verşi parteneri de afaceri şi 
toate le-am rezolvat în timp 
record la Curtea de Arbitraj, 
într-o atmosferă destinsă şi 
elevată”, spune Ioan Biianu, 
în timp ce Ovidiu Şandor re-
cunoaşte că deciziile arbitri-
lor de la Timişoara le-a pus 
în aplicare fără probleme 
chiar şi în Germania. “Anul 
trecut am avut un litigiu 
cu un partener din străină-
tate. Am făcut uz de clauza 
compromisorie, am apelat 
la Curtea de Arbitraj, iar ho-
tărârea de la Timişoara am 
pus-o în aplicare fără pro-
bleme în Germania”, spune 
Ovidiu Şandor. Taxa arbitra-
lă este cuporinsă în 400 de 
lei, în cazul litigiilor de până 
la 3.000 de lei, şi 5.126 de lei, 
plus 1% din valoarea litigiilor 
ce depăşesc 193.948 de lei.

economic Eco & Deco Pregătirea grădinilor pentru primăvară

Primăvara scoate la lumină rozătoarele

De ce se contrazic contoarele?
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Huma şi varul pe pere-
ţii camerelor au fost câţiva 
ani în topul preferinţelor 
românilor. Acestea au fost 
înlocuite de vopseaua lava-
bilă, iar acum, noi apariţii 
precum pereţii vegetali, 
intră tot mai des în atenţia 
celor care vor ceva nou în 
casă. Fie că sunteţi iubitori 
de natură, sau pur şi sim-
plu vreţi altceva, trebuie 
să ştiţi că vă puteţi avea o 
oază de natură, chiar şi în-
tr-un dormitor de bloc.

Pereţii vegetali se fac 

din orice fel de plante 
stabilizate, care se obţin 
prin înlocuirea sevei cu 
un amestec special de sub-
stanţe nutritive. Astfel, 
plantele rămân neschim-
bate, aproximativ 5 ani. 
Vă puteţi îmbrăca o came-
ră întreagă, un singur pe-
rete sau o parte dintr-un 
perete. Dacă doriţi ceva 
special, puteţi folosi chiar 
flori, cum ar fi garoafele 
sau orhideele. “Este ceva 
nou care începe să prindă 
şi în România. Practic, este 
vorba despre un tablou ve-
getal. Muşchii sunt luaţi 
de pe copaci, sunt trataţi, 

sunt puşi într-o soluţie şi 
apoi sunt puşi pe perete 
şi ţin aproximativ 5 ani”, 
spune  Nicoleta Ciucur, sa-
les managerul unei firme 
de specializate în vânzarea 
de plante stabilizate. Pre-
ţul unui metru pătrat de 
muşchi ajunge până la ma-
xim 50 de euro. Publicul 
cel mai receptiv la această  
nouă tehnică este cel al oa-
menilor de afaceri. „Este 
o soluţie excelentă pentru 
restaurante, hoteluri, biro-
uri şi pentru firme mari. 
Nu mai este nevoie de ni-
cio floare sau alte accesorii 
de acest gen. Cam în acest 
cerc s-au învârtit până în 
momentul de faţă, majori-
tatea clienţilor”, mai spu-
ne Nicoleta Ciucur.  

Plantele sunt uşor de 
întreţinut. Trebuie despră-
fuite cu un uscător de păr, 
reglat la o termperatură 
scăzută. Nu trebuie udate 
şi nu au nevoie de lumină. 
Trebuie să evitaţi pe cât 
posibil atingerea lor şi să 
păstraţi o temperatură nu 
foarte ridicată în cameră.  

Ce mai trebuie să cu-

noaşteţi despre plantele 
stabilizate este că sunt 
naturale şi chiar şi după 
ce sunt supuse procesului 
de stabilizare îşi păstrează 
caracteristicile care le de-
osebesc de plantele artifi-
ciale: supleţea, culoarea şi 
textura.

Pereţii vegetali înlocuiesc 
vopseaua lavabilă
n o idee pentru cei care iubesc plantele, dar nu au timp să le îngrijească

Curtea de Arbitraj Comercial, instanţa 
privată la care apelează tot mai mulţi 
oameni de afaceri timişoreni
n Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Timiş a soluţionat, anul trecut, câteva sute de litigii între diverşi parteneri de afaceri

PulS eCoNoMiC

Hotel

directorul aeroportului in-
ternaţional Timişoara, Cor-
nel Sămărtinean, a declarat 
că în acest an va începe un 
proiect de reparaţie capi-
tală a pistei de decolare şi 
aterizare, se vor iniţia pro-
cedurile pentru construcţia 
unui nou terminal şi se va 
proiecta construcţia unui 
hotel pentru pasageri. el a 
precizat că ridicarea unui 
nou terminal este necesară 
deoarece aeroportul din 
Timişoara are doar 30 la 
sută din spaţiul cerut de 
normele europene raportat 
la numărul de pasageri 
care au tranzitat anul trecut 
această aerogară şi care s-a 
ridicat la peste 1,1 milioane 
de persoane. Hotelul ar pu-
tea fi ridicat în parteneriat 
public-privat şi ar trebui să 
aibă minimum trei stele.

CoNFeRINţă

Joi, la Centrul de afaceri are 
loc conferinţa cu tema „Teh-
nologii şi produse de garan-
tare şi contragarantare în 
sprijinul relansării activităţii 
de creditare”, dezbatere me-
nită să contribuie la reuşita 
programului organizat în 
scopul sprijinirii accesului la 
finanţare al imm şi, totodată, 
al relansării creditării me-
diului de afaceri în româ-
nia. Conferinţa va avea loc 
cu începere de la ora 17. Vor 
fi prezenţi reprezentanţi ai 
instituţiilor de credit, ai BNr, 
ai Fondului Naţional de ga-
rantare a Creditelor pentru 
imm, Fondului de garantare 
a Creditului rural, Fondu-
lui român de garantare a 
Creditelor pentru Întreprin-
zătorii privaţi şi peste 150 de 
întreprinzători din vest.

ANTRepReNoRI

CCia Timiş derulează un 
program de dezvoltare a 
abilităţilor antreprenoriale 
prin programe de formare 
și servicii inovatoare de 
coaching pentru un număr 
de 1.200 de manageri din 
micro-întreprinderi şi imm-
uri, angajaţi, întreprinzători 
privaţi sau persoane care 
doresc să iniţieze o activi-
tate independentă, din cele 
5 regiuni de dezvoltare ale 
româniei. proiectul este 
derulat de resources deve-
lopment & ideas București 
în calitate de partener 
coordonator.

-curăţenie profesională-

curăţenie industrială
la birouri

...şi oriunde ai nevoie...

Tel. 0356.265.091

PUBLICITATE

Plantele sunt uşor de întreţinut. 
Trebuie desprăfuite cu un uscător 
de păr, reglat la o termperatură 
scăzută. Nu trebuie udate şi nu au 
nevoie de lumină. Trebuie să evitaţi 
pe cât posibil atingerea lor şi să 
păstraţi o temperatură nu foarte 
ridicată în cameră.

E ceva nou care începe 
să prindă şi în Româ-
nia. Muşchii sunt luaţi 
de pe copaci, trataţi, 
puşi într-o soluţie şi 
apoi puşi pe perete şi 
ţin aproximativ 5 ani.

 Nicoleta Ciucur 
sales manager 
Green Fantasy

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

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

În ultima perioadă, 
tot mai mulţi oameni 
de afaceri apelează la 
acest mod de soluţio-
nare a litigiilor, întru-
cât cu cât rezolvă pro-
blemele mai repede, 
cu atât îşi încasează 
debitele restante în 
timp util pentru a nu 
afecta mersul firmei.

 florin Kovacs
arbitru - Curtea  

de Arbitraj Comercial

Anul trecut am avut 
un litigiu cu un par-
tener din străinătate. 
Am făcut uz de cla-
uza compromisorie, 
am apelat la Curtea 
de Arbitraj, iar hotă-
rârea de la Timişoara 
am pus-o în aplicare 
fără probleme în 
Germania.

 ovidiu Şandor
preşedinte CA  

- Modatim Investment

Printre avantajele 
apelării la această 
instanţă se 
numără taxele 
mai mici cu până 
50% faţă de cele 
de la instanţele de 
drept comun.
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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!

PUBLICITATE PUBLICITATE

9 

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

aliNa degau
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Odată cu venirea primă-
verii, grădinile dumneavoas-
tră încep să prindă viaţă şi 
culoare. După iarna geroa-
să în care plantele au stat 
ascunse sub stratul gros de 
zăpadă, ele au nevoie de o 
îngrijire sporită. Grădinile 
care vă înfrumuseţează cur-
tea pe tot parcursul sezonu-
lui cald, au nevoie de multă 
atenţie iar pregătirea lor 
este un proces relativ uşor 
care poate fi făcut cu câteva 
ustensile şi multă pasiune.

Primul pas în pregătirea 
grădinilor se face imediat 
după ce perioada rece a tre-
cut şi nu mai există riscul 
unui îngheţ la nivelul solu-
lui. Cu o greblă, un fierăs-
trău şi nişte foarfece pentru 
grădinărit, vă puteţi consi-
dera echipaţi pentru proce-
sul de aranjare a grădinii.

Învierea gazonului
Gazonarea este foarte 

importantă pentru că dă un 
aspect frumos curţii. Pregă-
tirea terenului verde se face 
urmând mai mulţi paşi. Pri-
mul pas este ca pământul să 
fie mărunţit, aerisit şi stro-
pit cu un ierbicid total care 
se cumpără din magazinele 
specializate. Al doilea pas 
îl reprezintă însămânţarea. 
Această etapă se face după 
două săptămâni de la aplica-
rea ierbicidului. După toate 
aceste procedee se începe 
procesul de tasare a pămân-
tului pentru ca sămânţa să 
intre în contact cu acesta şi 
să se dezvolte frumos. După 
aproximativ o săptămână, 
firele de iarbă încep să răsa-
ră. Gazonul se întreţine şi se 

păstrează cel mai bine dacă 
este tuns cu o maşină speci-
ală şi udat prin anumite sis-
teme de irigaţie. 

Dacă gazonul de anul 
trecut este bine întreţinut, 
el poate fi readus la viaţă.  
Cu o greblă specială pentru 
gazon, se sparge crusta for-
mată la suprafaţa pământu-
lui în timpul sezonului rece. 
Apoi pe teren se presară în-
grăşământ: „Se aplică un în-
grăşământ solid care este cel 
mai recomandat pentru un 
fir al ierbii sănătos şi proas-
păt. Există şi îngrăşăminte 
lichide, dar eu le recomand 
pe cele care se dizolvă pe o 
perioadă mai lungă de timp, 
hrănind astfel pământul în 
mod constant “, este de pă-
rere inginerul peisagist Da-
niela Meteliaucă.

Întinerirea arborilor  
şi a plantelor

Este important ca arbo-
rii şi arbuşti să fie curăţaţi, 
lăstarii tăiaţi, şi plantele 

care au frunze persistente 
şi care trăiesc pe timpul ier-
nii, să fie curăţate de frun-
zele uscate. Tot în această 
perioadă se tund viile şi 
trandafirii de lăstarii us-
caţi, iar la arbori se curăţă 
ramurile bătrâne. Prin acest 
procedeu, lăstarii tineri 
sunt lăsaţi să respire, si să 
se dezvolte frumos. Pentru 
trandafirii tineri, care sunt 
plantaţi în urmă cu un an 
sau doi, este bine să afânaţi 
pământul şi să aplicaţi un 

îngrăşământ pentru dezvol-
tarea frumoasă a plantei.  
Trandafirii sunt tăiaţi în 
funcţie de soi. În general, se 
taie lăsând 10 cm de plantă 
la baza solului. La trandafi-
rii căţărători se taie lăstarii 
bătrâni, iar cei tineri se ră-
resc pentru o înflorire mai 
bogată şi o creştere mai ra-
pidă în cursul anului. Dacă 
grădinile dumneavoastră 
au bulbi plantaţi de anul 
trecut, aceştia trebuie să-
paţi astfel în cât pământul 
din jurul lor să fie afânat.

În luna martie se poate 
începe şi plantarea pomi-
lor fructiferi, a arbuştilor 
sau a altor plante şi flori. 
Dacă alegeţi să vă între-
ţineţi singuri grădinile, 
trebuie să scoateţi din bu-
zunar sume cuprinse între 
150 si 400 lei, în funcţie de 
numărul de ustensile pe 
care le cumpăraţi. La acest 
cost mai adaugaţi şi preţul 
florilor pe care vi le doriţi 
în grădină.

Pregătirea grădinilor 
pentru primăvară
n Dacă temperaturile cresc, se dă startul la lucrările în grădină n Neefectuarea acţiunilor de deratizare pune în pericol sănătatea timişorenilor

La gazonul se aplică 
un îngrăşământ solid 
care este recomandat 
pentru un fir al ierbii 
sănătos şi proaspăt 
şi care se dizolvă pe 
o perioadă mai lungă 
de timp, hrănind pă-
mântul constant.

 daniela Meteliaucă
inginer peisagist

Cum se planteaza trandafirii

Ingrediente: Apă, o solu-
ţie pentru înrădăcinare 
(cumpărată din magazine 
specializate) şi pământ 
mărunţit (negru sau 
lutos)
Se amestecă ingrediente-
le într-un recipient până 
se ajunge la o consistenţă 
asemănătoare cu cea a 
smântânii. Rădăcinile 
trandafirilor se cufundă în 
această pastă după care 
se pune în gropa făcută 
anterior. Groapa trebuie 
să fie de două ori mai 
mare în lungime şi în lăţi-
me ca rădăcina plantei. Se 
aşează planta în groapă, 
se astupă cu pământ şi 

se tasează pământul în de 
jur împrejur. Orice plantă 
din pământ are nevoie de 
apă, în cantităţi mai mari 
sau mai mici, aşadar, ultimul 

pas în plantarea unui fir 
de trandafir este udarea 
lui în mod constant cu 
aproximativ 5 litri de apă 
o dată la două zile. 

Pregătirea grădinilor se face după ce perioada rece a trecut şi nu mai există riscul unui îngheţ

În decursul 
lunii martie se 
poate începe şi 
plantarea  
pomilor fructiferi, 
a arbuştilor  
sau a altor plante 
şi flori.

aNdreea hNYaTeK
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Pentru că  sezonul rece 
este ca şi trecut, rozătoarele 
nu ezită să apară. Ce trebuie 
să facem în această privinţă 
ne spune Leonard Roman, 
managerul societăţii Dera-
ton, societate specializată 
şi licenţiată  în activitatea 
de  deratizare, dezinsecţie 
şi dezinfecţie. De asemenea, 
domnul Roman deţine şi 
funcţia de vicepreşedinte a 
A.R.C.V.I.P. (Asociaţia Româ-
nă pentru Combaterea Vec-
torilor în Igiena Publică).

Ce înseamnă această pe-
rioadă, primăvara, pentru 
rozătoare?

Primăvara apar rozătoa-
rele, iar oraşele sunt cel mai 
mari puncte de atracţie pen-
tru acestea. Aici găsesc mai 
uşor hrană, un adăpost nou, 
sau unul pe care îl părăsise-
ră rozătoarele precedente. 
Undeva, pe bună dreptate 
lumea întreabă de ce trebu-
ie făcută deratizare în fieca-
re an. Ei bine,  Rozătoarele 
sunt fiinţe vii, care se adap-
tează şi în fiecare an primă-
vara ele prosperă. De aceea 
acţiunile de deratizare tre-
buie repetate în fiecare an. 

Ce măsuri pot lua cetăţenii 
în privinţa acestora?

Cea mai bună măsură 
care poate fi luată în acest 
sens este curăţenia gene-
rală. Pe domeniul public 
urmează să se întâmple îna-
inte de Paşte şi este primul 
pas pentru a putea elimita 
sursele de hrană a rozătoa-
relor. Aceasta este cea mai 

bună perioadă a anului pen-
tru deratizare, pentru că 
acum rozătoarele încearcă 
să-şi refacă populaţia. Noi re-
comandăm ca aceste măsuri 
să fie luate de toţi cei care 
se află în  aria administrativ 
teritorială, respectiv admi-
nistraţia locală, împreună 
cu societăţiile comerciale, 
instituţiile publice, asocia-
ţiile de proprietari şi nu în 
ultimul rând, persoanele fi-
zice, concomitent cu cele de 
pe domeniul public. 

Când va începe prima 
acţiune de deratizare de pe 
domeniul public?

Prima parte a acţiunii 
de deratizare generală va 
începe în luna  aprilie şi va 
dura două săptămâni. Asta 
bineînţeles şi în funcţie de 
vreme. Apoi, acţiunea va 
continua după termina-
rea sărbătorilor Pascale. În 
această perioadă recoman-
dăm ca cetăţenii să solicite 
lucrări de deratizare pe do-

meniul privat, pentru o mai 
bună eficienţă. Cu cât cură-
ţăm un spaţiu mai vast, atât 
rămân mai puţine locuri de 
refugiu pentru rozătoare. 
Acest lucru trebuie făcut şi 
dacă nu există probleme. 
Prevenirea este foarte im-
portantă în domeniul aces-
ta. 

Cum se va desfăşura aceas-
tă acţiune de deratizare?

Se vor amplasa în oraş, 
în parcuri şi în zonele cu 
risc ridicat staţii de intoxi-
care. Toate corespund stan-
dardelor în domeniu şi au 
rolul de a proteja momelile 
de intemperii cât şi pentru  
animalele de companie . 
Acestea  sunt inscripţiona-
te şi sunt uşor de recunos-
cut. Substanţele folosite 
sunt anticoagulante şi sunt 
aprobate de legislaţia UE. 
Nu se poate ajunge la ac-
cidente sau intoxicaţii, dar 
pentru orice eventualitate 
există  numere de telefon, 

la care se pot semnala ast-
fel de probleme.  Societa-
tea deţine Licenţă clasa I în 
domeniul ei de activitate şi 
are o experienţă de 20 de 
ani în branşă. Toti angaja-
ţii sunt calificaţi în meseria 
de agent D.D.D, conform 
nomenclatorului oficial de 
meserii .

Ce se întâmplă dacă nu 
luăm aceste măsuri?

Neefectuarea acţiunilor 
de deratizare duce la înmul-
ţirea excesivă a rozătoare-
lor, iar aceasta pune în peri-
col sănătatea populaţiei din 
municipiu. Astfel pot apărea 
boli digestive sau boli con-
tagioase. Printre cele mai 
cunoscute boli transmise de 
şobolani sunt: Pesta, Tifosul, 
Trichineloza, Tularemia, Ra-
bia şi Salmoneloza.

Primăvara scoate la 
lumină rozătoarele

Neefectuarea acţi-
unilor de deratizare 
duce la înmulţirea 
excesivă a rozătoare-
lor, iar aceasta pune 
în pericol sănătatea 
populaţiei.

 leonard Miron
managerul societăţii Deraton
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Există două situaţii distinc-
te: când toate apartamentele 
dintr-un bloc sunt contorizate 
şi respectiv când doar o parte 
a apartamentelor sunt dotate 
cu apometre de înregistrare a 
apei reci. Prima situaţie este 
mai des întâlnită şi de aceea 
în cele ce urmează ne vom 
referi la aceasta. Pe scurt, iată 
câteva din cauzele ce pot ge-
nera diferenţe de înregistrări.
Clasa de precizie  
a apometrelor

Apometrele generale (de 
branşament) au clasa de pre-
cizie C, de precizie mare, iar 
apometrele de apartament 
sunt, de regulă, de clasă A sau 
B, mai accesibile ca preţ dar 
de precizie mai mică. Conto-
rul de clasă A este conceput şi 
garantat de către constructor 
pentru a „porni” înregistra-
rea de la 60 l/oră, cel de cla-
să B de la 30 l/oră, în timp ce 
contorul de clasă C, are un de-
bit de pornire la 15 l/oră. Re-
zultă că orice consum dintr-
un apartament care este mai 
mic de 30 l/oră sau 60 l/oră nu 
este înregistrat de contorul 
interior, dar este înregistrat 
de contorul general. 

De exemplu, o garnitură 
neetanşă la rezervorul WC 

poate determina chiar şi o 
pierdere de 20 l/oră. Conto-
rul de clasă B din apartament 
nu-l înregistrează (deoarece 
porneşte de la 30 l/oră), dar 
contorul general de clasă C 
(cu un debit de pornire de 15 
l/oră) va înregistra într-o lună 
următorul consum: 20 l/oră x 
24 ore/zi x 30 zile/lună = 14,4 
m3/lună. 

În cazul “fericit” în care 
toate contoarele din aparta-
mente sunt de aceeaşi clasă 
cu a contorului general, di-
ferenţele pot să apară din 
simultaneitatea mai multor 
pierderi mici, neînregistrate 
de contoarele din aparta-
mente, dar înregistrate de 
contorul general. Să luăm 
un exemplu: cazul în care în 
apartamente există acelaşi 
tip de contoare de clasă C 
similare contorului general 
al Aquatim (clasă C, debit de 
pornire de 15 l/oră). Dacă din 
cele 20 de apartamente din-
tr-o scară (cu cel puţin 40 de 
apometre) cel puţin două au 
pierderi mici de 8 l/oră, apo-
metrele din apartamente nu 
vor înregistra acest consum 
(8 l/oră < 15 l/oră - debitul mi-
nim de pornire al contorului 
din apartament), dar contorul 

general va înregistra 2 x 8 l/
oră = 16 l/oră (16 l/oră > 15 l/
oră – debitul minim de porni-
re al contorului general). 
montarea incorectă a  
apometrelor de apartament

Gradul de sensibilitate al 
apometrelor este influenţat 
de modul de instalare al aces-
tora. Apometrele de aparta-
ment montate incorect faţă 
de prescripţiile fabricantului: 
de exemplu, vertical, încli-
nate sau cu cadranul într-o 
parte pentru contoarele care 
funcţionează numai în po-
ziţie orizontală (marcate pe 
cadran cu litera H) nu mai 
indică toată cantitatea de 

apă consumată, aceasta fiind 
totuşi înregistrată de apome-
trul general.
Pierderile din reţeaua  
internă a blocului

Unele pierderi sunt situ-
ate după apometrul general 
şi înainte de apometrele in-
dividuale. O pierdere apărută 
la conductele din subsol este 
sesizabilă doar la o verifica-
re efectuată de un specialist, 
prezenţa apei în subsolul 
blocurilor este un indiciu de 
defecţiune. Pierderile de apă 
pe instalaţiile interioare pot, 
prin cumulare, să fie semnifi-
cative, fără să fie înregistrate 
de contoarele de apartament 

dar care sunt înregistrate de 
contorul principal.
Citirea în diferite  
momente a apometrelor

Pentru a exista o coerenţă 
în compararea consumurilor 
înregistrate de apometrul 
general şi de apometrele de 
apartament, acestea trebuie 
citite în acelaşi timp.

Diferenţele în precizia de 
măsurare în limitele admise 
de metrologia legală.

Precizia de măsurare a 
contoarelor de apă poate va-
ria între + 5 % şi +2 % (în func-
ţie de debitul de apă). Aceste 
variaţii sunt admise de regle-
mentările elaborate de Biroul 
Român de Metrologie Legală.
Consumuri necontoriza-
te sau abuzive ale unor 
locatari 

Există anumiţi cetăţeni 
care au alterat intenţionat 
înregistrarea contorului de 
apă. Totodată există posibili-
tatea ca, din diverse motive, 
mecanismele contoarelor să 
se blocheze.

Ca o concluzie a celor pre-
zentate mai sus putem afir-
ma că apometrele individuale 
au doar rolul de repartitoare 
orientative de consum pentru 
obiecte sanitare şi nu sunt un 

indicator exact al consumului 
pe apartament.

Recomandări pentru mic-
şorarea diferenţelor de în-
registrare între contoarele 
Aquatim SA şi contoarele de 
apartament. 

Etanşarea tuturor insta-
laţiilor interioare (conducte, 
robinete, vase WC) pentru 
limitarea sau eliminarea pier-
derilor de apă.

Montarea apometrelor de 
apartament să se facă numai 
de personal autorizat şi con-
form indicaţiilor din cărţile 
tehnice ale aparatelor. Este 
de preferat să se folosească în 
toate apartamentele apome-
tre de aceeaşi clasă de preci-
zie, montate în acelaşi fel.

Verificarea, de către un 
delegat împuternicit al Aso-
ciaţiei de proprietari/locatari, 
cu ocazia citirilor, a corectitu-
dinii montajului contoarelor 
de apartament, a integrităţii 
sigiliilor aplicate, precum şi a 
contorizării tuturor surselor 
de apă. 

Citirea contoarelor din 
apartamente să se facă în ace-
laşi timp sau măcar în aceeaşi 
zi cu citirea contorului princi-
pal, data fiind anunţată prin 
factura emisă de Aquatim.

Verificarea la scadenţă 
metrologică a contoarelor de 
apartament.

Informarea locatarilor des-
pre diferenţa dintre citirele 
contoarelor.
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Cum se poziţioneză UDMR 
faţă de evenimentul petrecut 
în 15 martie la Miercurea 
Ciuc, anume spânzurarea 
păpuşii care îl întruchipa pe 
Avram Iancu?

Această situaţie intră în 
categoria acelor evenimente 
care cred că, într-o lume civi-
lizată, de organizaţii demo-
cratice nu poate fi tolerată. 
Chiar dacă nu avem neaparăt 
păreri pozitive despre o perso-
nalitate, nu cred că astăzi, în 
secolul XXI, acesta este modul  
potrivit de manifestare a aces-
tor opinii. O astfel de opinie 
poate fi exprimată în scris sau 
oral în termeni civilizaţi. Cred 
că asemenea manifestări nu 
îşi au locul. Dincolo de asta, 
în istoria noastră putem găsi 
multe momente în care am 
fost în conflict, dar dacă ne 
raportăm mereu la aceste mo-
mente, înseamnă că viitorul 
va fi compromis. Ele trebuie 
discutate la nivel de istorici, 
nu trebuie să ne ascundem, 
aceste momente au existat. 
Repet: aceste manifestări 
nu sunt normale, chiar dacă 
avem păreri negative despre 
un anume eveniment.

Asistăm la o fărâmiţare a 
bazinului electoral al UDMR. 
Au apărut, pe lângă UDMR 
alte două formaţiuni politice. 
Mai aveţi aceeaşi forţă de 
negociere?

Dacă ne uităm la progra-
mele politice ale diferitelor 
facţiuni pollitice maghiare, o 
să constatăm că scopurile fi-
nale sunt aceleaşi: autonomia 
pe criterii etnice, autonomia 
culturală şi autonomia perso-
nală. Diferenţele între facţiuni 
sunt date de modul în care se 
doreşte a fi obţinute aceste 
drepturi. UDMR a dovedi că 
este adeptul paşilor mărunţi. 
Poate că unii şi-au pierdut răb-
darea, pentru că totuşi lucru-
rile se mişcă destul de încet 
- au trecut deja 20 de ani de la 
revoluţie, de când vorbim de 
aceste forme de autonomie.  
Noi dorim să obţinem aceste 
drepturi prin lege, adică să fie 
legiferate, iar aici partidele ro-
mâneşti sunt reticente. Până 
reuşim să îi convingem că 
aceste drepturi nu se îndreap-
tă împotriva comunităţilor 
româneşti, ci reprezintă cel 
mult o discriminare pozitivă 
faţă de minorităţi, trece mult 
timp.

Păi tocmai de aceea au 
apărut aceste facţiuni, mai ra-
dicale, Partidul Civic Maghiar 
şi Partidul Popular Maghiar 
din Transilvania, care vor 
rezultate mai rapide...

Este vorba despre oameni 
care şi-au pierdut răbdarea. Ei 
nu cred că participarea la gu-
vernare a UDMR va aduce re-
zultate în această luptă pentru 
autonomie. Ei cred că, aflat la 
guvernare, UDMR şi-a pierdut 
capacitatea de apelare la struc-
turile europene pentru a pune 
presiune asupra autorităţilor 
române de a accepta aceste 

forme de autonomie. La înce-
put a fost vorba doar despre 
o opoziţie în sânul partidului, 
dar apoi ea s-a externalizat şi 
a dus la formarea primului 
partid despre care vorbeaţi, 
Partidul Civic Maghiar. Cel de-
al doilea este în curs de con-
stituire şi este format în jurul 
personalităţii lui Laszlo Tokes.

Dar Tokes nu a fost membru 
al UDMR Timiş?

Ddomnul Tokes este mem-
bru al UDMR Timiş. Dacă a 
semnat lista de adeziune la ce-
lălat partid, şi-a pierdut aceas-
tă calitate. 

Dar acest lucru se întâmplă 
automat? Sau trebuie exclus 
din UDMR?

Este o chestie de interpre-
tare. Regulamentul de funcţi-
onare al UDMR spune că dacă 
cineva nu îşi plăteşte cotizaţia 
o anumită perioadă, îşi pierde 
calitatea de membru.

Şi Tokes nu a plătit-o?
Eu nu am cunoştinţă ca pe 

anul trecut Laszlo Tokes să îşi 
fi plătit cotizaţia pe anul tre-
cut.

La alegerile locale din 2008 
aţi participat alături de celalte 
minorităţi la alegeri. Aveţi de 
gând să faceţi acelaşi lucru şi 
în 2012?

Noi, până în momentul de 
faţă, am mers pe această idee.  
Ne întâlnim periodic cu cele-
lalte minorităţi, în special cele 
slave. S-ar putea să înlocuim 
comunitatea italiană cu cea 
slovacă. Deocamdată, preconi-
zăm să mergem împreună la 
alegeri. Asta pentru că, pentru 
noi, acest prag electoral de 5% 

este greu de atins, deşi ponde-
rea noastră a maghairilor se 
cifrează undeva la 7 %. Asta şi 
pentru că votul etnic în Banat 
funcţionează cel mai puţin 
din toate regiunile ţării. Mai 
mult, înregistrăm şi o scădere 
a populaţiei maghiare. Din pă-
cate, ungurii noştri trăiesc în 
proporţie de 65% în căsătorii 
mixte şi ăsta e drumul cel mai 
drept spre asimilare. În aceste 
condiţii, avem nevoie de spri-
jin de la celelalte minorităţi 
pentru a atinge acel prag de 
5% care să ne permită accesul 
în consiliile locale şi în cel ju-
deţean.

Ce aşteptări aveţi de la alege-
rile  din 2012?

Dacă ne referim la alegeri-
le locale, atunci ţinta cea mai 
clară este să revenim, după 8 
ani, la Consiliul Judeţean . În 
2008 am fost foarte aproape, 
ne-au lipsit 27 de voturi. De 
aceea vă spun că acest prag de 
5% este o realitate crudă pen-
tru noi. Să constaţi că voturile 
a 11.600 de oameni care au 
votat cu UDMR nu contează, 
ba mai mult sunt folosite de 
alte formaţiuni politice, nu e 
tocmai plăcut.

Vă gândiţi la înţelegeri şi cu 
alte partide poltice?

Probabil că înţelegeri pre-
electorale vom face doar cu 
minorităţile. În ceea ce priveş-
te eventuale înţelegeri post-
electorale suntem deschişi 
colaborării cu oricine.

UDMR este formaţiunea 
politică din România care a 
stat cel mai mult la guverna-
re...   Cu  mici pauze aţi fost 
mereu la guvernare.  Cât e de 

vinovat UDMR pentru situa-
ţia în care se află România în 
prezent?

Responsabilitatea guver-
nării ne-am asumat-o mereu. 
Suntem cei mai longevivi la 
guvernare... Ce să facem dacă 
partidele româneşti obosesc 
repede, din patru în patru 
ani, şi au nevoie de repaos? 
Întodeauna când am fost la 
guvernare, dincolo de urmă-
rirea obiectivelor specifice 
comunităţii maghiare, ne-am 
implicat şi în rezolvarea pro-
blemelor generale ale ţării. 
Deşi am fost cu toată lumea 
la guvernare până acum, eu 
vreau să spun că întotdeauna 
când ne-am angajat în actul de 
guvernare, nu am schimbat 
macazul la jumătate de drum 
şi am fost fideli unui principiu 
până la sfârşitul mandatului. 
Ăsta e un lucru foarte impor-
tant pentru că lumea spune 
că suntem neserioşi pentru 
că am trecut ba cu unii, ba cu 
alţii. Mai mult, UDMR a intrat 
în Parlament prin forţe pro-
prii, nu ne-am urcat pe listele 
altora.

Dar trebuie să le dăm drepta-
te şi celor care spun că UDMR 
a şantajat mereu puterea 
pentru a-şi atinge scopurile...

Eu cred că o organizaţie 
politică ce neagă faptul că 
vrea să fie la putere, să con-
ducă, să guverneze, minte! 
Toată lumea participă la viaţa 
politică pentru a conduce. Mă 
deranjează comparaţia guver-
nării cu ciolaniada... Este clar 
că acela care e la putere are 
în mână resursele unei ţări. 
Dar eu cred că am demonstrat 
prin miniştrii noştri, prin pri-
mari, că atunci când am ocu-

pat vreo funcţie nu am făcut-o 
doar pentru unele avantaje 
economice, ci am avut şi res-
ponsabilitatea ocupării acelei 
funcţii. Acum ce să facem, cu 
cei 7% nu putem să guvernăm 
singuri România... Sigur, în 
utimii ani, în România nici un 
partid nu a obţinut majoritate 
la alegeri aşa că a fost nevoie 
de UDMR pentru crearea unei 
coaliţii care să fie capabilă să 
guverneze.

Ocoliţi răspunsul... Este şantaj 
sau nu?

Eu zic că nu e şantaj.

Dar ce e?
Eu nu consider că acele 

drepturi pe care noi le cerem 
reprezintă o problemă de 
şantaj. E deranjant că în con-
duita partidelor româneşti nu 
există o consecvenţă în politi-
ca faţă de minorităţi. PNL-ul, 
când am fost împreună la gu-
vernare, a spus că legea mino-
rităţilor este în regulă. Acum, 
când sunt în opoziţie, spun 
că nici vorbă, nu se poate aşa 
ceva... Acest dualism trebuie 
să dispară. Aşa cum trebuie să 
dispară şi accentele naţiona-
liste, pentru că vezi-doamne, 
în Transilvania devii simpatic 
dacă spui ceva rău de unguri. 
Până când aceste metehne 
nu vor dispărea, eu cred că 
partidele politice înfiinţate pe 
criterii etnice sunt necesare 
în România. Dar să nu credeţi 
că tot ceea ce s-a obţinut până 
acum pentru minorităţi a fost 
primit pe tavă. Ne-am luptat 
pentru tot. Dacă nu era o per-
mamentă presiune pe parti-
dele din guvern, nu obţineam 
tot ceea ce am obţinut până 
acum.

Vreţi să spuneţi că e presiune, 
nu şantaj?

Hai să-i spunem că e presi-
une, dacă vreţi dumneavoas-
tră...

Cât de normal vi se pare ca o 
persoană care are cetăţenie 
maghiară să poată conduce o 
instituţie a statului român?

Raportul statului faţă de 
persoana cu dublă cetăţenie 
este diferenţiată în Europa. 
Un stat democratic, cum este 
Germania, nu tolerează du-
bla cetăţenie. Sunt ţări unde 
această dublă cetăţenie nu re-
prezintă o problemă. Eu cred 
că pot să obţin cetăţenia ma-
ghiară şi să rămân să trăiesc 
aici în România.

Conducând instituţii publice 
române...?

Eu îmi desfăşor activitatea 
aici, în această ţară, plătesc 
impozite aici. În funtea in-
stituţiei fac politica statului 
român. Dacă se descoperă că 
fac altceva, atunci putem avea 
o astfel de discuţie. Eu îmi fac 
datoria faţă de această ţară, 
chiar dacă am şi cetăţenia 
maghiară pe lângă cea româ-
nă. Mi se pare firesc să existe 
această încredere în mine că 
îmi voi face datoria faţă de 
România.

Dar v-aţi luat cetăţenia ma-
ghiară?

Încă nu. Am pregătit toate 
actele pentru ca să le depun 
pentru a obţine şi cetăţenia 
maghiară.

Veţi lua şi paşaport maghiar?
Este o bună întrebare...  

Paşaportul maghiar repre-
zintă un avantaj dacă vrei să 
călătoreşti în SUA sau Cana-
da, pentru că nu îţi trebuie 
viză. Şi în plus, dacă circuli 
în Europa şi prezinţi un do-
cument românesc, atragi de 
multe ori nu tocmai priviri 
bune.

Iar nu îmi răspundeţi... Vă 
luaţi paşaport maghiar sau 
nu?

Nu ştiu. Chiar nu m-am 
gândit!

S-a constituit această alianţă 
USL. În ce măsură vă tentează 
o colaborare cu ei?

În mometul de faţă există 
această coaliţie a opoziţiei, 
care, într-adevăr reprezintă o 
forţă pe scena politică  de la 
noi. Şi acestora, ca să ajungă la 
guvernare le lipsesc cei 5-6%... 
Probabil că de aceea ne curtea-
ză pe noi.

Schimbaţi barca?
Deocamdată, nu se pune 

problema. Nu până la alege-
rile parlamentare din 2012. 
Asta chiar dacă şi noi ştim că 
această guvernarea nu ne-a 
priit foarte mult.

Şi după alegeri?
După alegeri, totul este po-

sibil...

„un partid care neagă că 
vrea să fie la putere, minte!”

Interviu cu Francis Halasz  
preşedinte UDMR Timiş.

fraNCiS  
halaSz
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De ce se contrazic contoarele?
n Cauzele diferenţelor de înregistrare între apometrul general şi suma apometrelor de apartament
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Câinii comunitari au deve-
nit o adevărată problemă în 
Timişoara ultimilor ani. Cel 
puţin pe străzile lăturalnice 
şi în zonele de blocuri, câinii 
fără adăpost şi-au găsit un lă-
caş unde-şi duc viaţa de zi cu 
zi. Mănâncă resturile aruncate 
de oameni, se împerechează 
în voie şi, de cele mai multe 
ori, doar un singur lătrat bagă 
în sperieţi o stradă întreagă. 
Oficial, pe străzile din Timi-
şoara trăiesc în jur de 10.000 
de patrupede fără stăpân. 
Numărul lor ar putea fi mult 
mai mare, dacă ne gândim că 
aceştia, de multe ori, migrea-
ză din zonele rezidenţiale din 
afara oraşului, cum ar fi Dum-
brăviţa, Giroc sau Ghiroda. În 
fiecare lună Primăria Timişoa-
ra cheltuie în jur de 20 de mii 
de euro pentru sterilizarea, 
deparazitarea şi hrana câinilor 
fără stăpân din oraş. Potrivit 
şefilor de la adăpostul de câini 
de la Danyflor, banii alocaţi de 
municipalitate nu sunt sufici-
enţi, asta şi pentru că, zi de zi, 
patrupedele se înmulţesc. „În 
momentul de faţă noi adăpos-
tim 207 capete. Am mai avea 
loc de maximum 30-40 de câi-
ni, însă asta este în funcţie de 
talia animalelor. Dar cum în 
ultima perioadă găsim câini 
tot mai mari, nu putem adă-
posti mai mult de 250 de cape-
te. Eu cred că ar mai fi nevoie 
de cel puţin 500 de locuri pen-
tru ca în Timişoara să fie era-
dicat acest fenomen”, spune 
administratorul adăpostului 
de animale din Calea Şagului, 
Ionel Puşcaş.

Soluţia văzută de cel care se 
ocupă de destinele acestor ani-
male ar fi eutanasierea, care 
prin lege este interzisă în Ro-

mânia. În viziunea lui Puşcaş 
această eutanasiere ar trebui 
făcută... cu cap. „Eutanasierea 
ar trebui aplicată pentru câinii 
agresivi şi pentru cei bătrâni. 
Tot ce este tineret frumos ar 
trebui sterilizat, microcipat, 
aşa cum se întâmplă acum, 
dat spre adopţie sau pus în li-
bertate”, mai spune acesta. 

Dacă un câine este foarte 
bolnav, acestuia trebuie să i 
se facă analizele, urmând a fi 
trimise la Direcţia Sanitar Vete-
rinară, care decide dacă anima-
lul poate fi eutanasiat sau nu.  

De partea cealaltă, asocia-
ţiile care luptă pentru drep-
turile animalelor susţin că 
eutanasierea animalelor nu 
este soluţia viabilă. Ba mai 
mult, implică costuri mult 

mai mari. “Singurul program 
care a dat rezultate oriunde 
în lume şi care, datorită efici-
enţei şi modului civilizat de 
derulare, “îmbracă” forma 
legislativă în multe state, este 
sterilizarea, identificarea, în-
registrarea şi returnarea ani-
malelor cu şi fără stăpân. Dacă 
alegeţi eutanasierea înseamnă 
că alegeţi menţinerea în stra-
dă a aceleaşi situaţii şi chel-
tuirea banilor publici pentru 
deservirea unor grupuri de in-
terese”, se arată într-o petiţie 
iniţiată de Federaţia Naţională 
pentru Protecţia Animalelor la 
care sunt afiliate toate asocia-
ţiile de protecţie a animalelor 
din Timişoara.

amenzi usturătoare care 
nu se aplică

Legal, un cetăţean care-şi 
abandonează câinii riscă o 
amendă între 100 şi 500 de lei. 
Asta doar teoretic, pentru că, 
practic, este greu să-i prinzi şi 
să-i amendezi pe cei care fac 
acest lucru. „La adăpostul de 
la Danyflor sunt câini de rasă, 
deci clar cineva i-a abandonat 
pe stradă. În schimb e greu de 
dovedit că l-a abandonat, pen-
tru că dacă mergi să-l amen-
dezi pe proprietar vine cu zeci 
de scuze de genul: eu l-am 
dat unui prieten, nu ştiu ce a 
avut de gând să facă cu el, sau 
îţi spun pur şi simplu că acei 
câini au fugit de acasă”, spune 
Adrian Bere, Şeful Serviciului 
de Protecţie a Mediului din ca-
drul Primăriei Timişoara.

În Timişoara trăiesc peste  
10.000 de câini fără adăpost
n Primăria cheltuie 20 de mii de euro lunar în tentativa, nereuşită, de a ţine sub control situaţia

Locurile de la adăpostul pentru câini comunitari sunt insuficiente
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Criza economică, sigu-
ranţa locului de muncă, 
singurătatea, dar mai ales 
lipsa de motivaţie a timişo-
renilor a făcut ca numărul 
celor care apelează la psihi-
atru să crească constant de 
la începutul lui 2010. Prac-
tic, în doar un an, numărul 
timişenilor care au mers 
la Policlinica Văcărescu, a 
crescut, în opinia specia-
liştilor cu 30%. Intelectu-
ali, economişti, ingineri, 
muncitori sau vânzători au 
trecut până acum prin mâi-
nile psihologilor si psihia-
trilor. Cei mai mulţi au su-
ferit depresii provocate de 
criza economică. Cei mai 
mulţi dintre cei care ajung 
pe Văcărescu nu au proble-
me majore şi nu necesită 
internare de lungă durată. 
Internari de zi sunt însă 
foarte multe. Cei mai afec-
taţi sunt timişenii cu vârste 

de peste 40-45 de ani şi o 
condiţie economică medie 
care şi-au pierdut locul de 
muncă. “Numărul celor in-
ternaţi a rămas constant. 
În cele două secţii de la noi 
s-au internat de la începu-
tul anului 408 pacienţi. Se 
observă o creştere conside-
rabilă a pacienţilor depre-
sivi, pacienţi care ajung să 
aibă tulburări psihice pen-
tru că şi-au pierdut locul de 
muncă sau se aşteaptă sa îl 
piardă. Toate aceste cazuri 
ajung zi de zi la ambulato-
riul de la noi”, spune con-
ferenţiar doctor, Lia Ienciu, 
şef secţie Psihiatrie I de pe 
strada Văcărescu. 

cauzele apariţiei  
problemelor psihice

Cei care ajung la Psihia-
trie sunt oameni care suferă 
de anxietate sau depresie 
din toate mediile sociale. 
Cea mai importantă cauză, 
spun specialiştii, este lipsa 
de motivaţie a oricărei per-

soanei. “Să vă dau un exem-
plu banal. În urmă cu 50 de 
ani, femeia nu trebuia să fie 
consiliată pentru a fi mamă. 
Acum însă este nevoie de 
aşa ceva. Un alt motiv pen-

tru care se ajunge la adre-
sabilitatea către serviciile 
psihiatrice este şi o insecu-
ritate tot mai mare profesi-
onală au economică. Ar mai 
fi printre cauze şi incapaci-

tatea de a tolera orice formă 
de distres”, spune doctorul 
Ienciu. O altă cauză a tulbu-
rărilor pshice este dată de 
faptul că tot mai mulţi tineri 
consuma constant plante et-

nobotanice. Concluzia trasă 
de doctorul Ienciu este una 
extrem de dură: “De cele 
mai multe ori este nevoie de 
alţii să ne conducă. Suntem 
atât de săraci şi goi, încât 
ajungem aici”.

Numărul celor care ajung 
la Psihiatrie a crescut cu 
30% faţă de anul trecut!
n Criza economică îi face pe timişoreni din ce în ce mai depresivi

cei care ajung la Psihiatrie sunt oameni care suferă de anxietate sau depresie

Cum scapi de câinii  
comunitari din faţa blocului?

În momentul de faţă dacă 
aveţi probleme cu câinii 
comunitari trebuie să ştiţi 
că puteţi să-i reclamaţi 
la dispeceratul Danyflor, 
0256/395051, în scris la 
camera 12 de la Primăria 
Timişoara sau la Call Cen-

ter-ul Primariei 969. Hin-
gherii se vor deplasa, vor 
ridica maxim 5 câini, îi vor 
duce la sediul Danyflor, 
aici urmând a fi deparazi-
taţi, vaccinaţi, sterilizaţi, 
daţi spre adopţie sau 
retrimişi pe stradă. Comentează pe 

opiniatimisoarei.ro
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Se observă o creş-
tere considerabilă 
a pacienţilor depre-
sivi, pacienţi care 
ajung să aibă tulbu-
rări psihice pentru că 
şi-au pierdut locul de 
muncă sau se aş-
teaptă sa îl piardă.

 conf. dr. lia ienciu
şef secţie Psihiatrie I  

Spitalul Văcărescu

PUBLICITATE

În ultima perioadă gă-
sim câini tot mai mari, 
nu putem adăposti mai 
mult de 250 de capete. 
Eu cred că ar mai fi 
nevoie de cel puţin 500 
de locuri pentru ca în 
Timişoara să fie eradi-
cat acest fenomen.

 ionel Puşcaş
manager SC Danyflor

roxaNa deaCoNeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Timişorenii şi-ar putea 
repara faţadele imobilelor în 
care locuiesc prin accesarea 
unui credit de la stat. În cinci 
ani trebuie să îl înapoieze 
însă. Guvernul a trimis în 
regim de urgenţă un proiect 
de lege în Parlament. Noua 
„Lege a faţadelor”, dă posibi-
litatea autorităţilor publice 
locale să intervină împotriva 
proprietarului şi să reabilite-
ze faţada pe cheltuiala pri-
măriei.

Preşedintele Federaţiei 
Asociaţiilor de Locatari din 
Timişoara spune că dacă cetă-
ţeanul are restanţe la întreţi-
nere s-ar putea să nu poată be-
neficia de program. ”Cetăţenii 
neavând bani, foarte multe 
clădiri sunt un adevărat peri-
col pentru ei. Procedura o să 
o aflăm numai când o să ve-
dem legea. Dacă nu vor fi fon-
duri suficiente, atunci foarte 
puţine clădiri se pot face în 
Timişoara. La clădirile vechi, 
cred că marea majoritate a 
lor necesită intervenţii. Doar 
cele care au fost revendicate 

au fost reabilitate, pentru că 
a venit noul proprietar cu ba-
nii. În rest, toate arată la fel. 
Unele dintre ele arată chiar 
groaznic”, ne-a declarat Petru 
Olariu, preşedintele FALT. 

Primăria, obligată să 
numere clădirile vechi

Totodată, Primăria Timi-
şoara va avea obligaţia să 
inventarieze toate clădirile 
care necesită reabilitarea fa-
ţadelor, să creeze un plan de 
acţiune şi să stabilească zone 
prioritare de acţiune. Propri-
etarii trebuie să ia o decizie 

în 30 de zile de când au fost 
anunţaţi de municipalitate 
şi să comunice dacă vor să 
reabiliteze faţadele sau nu. 
Dacă proprietarul are însă 
un venit sub câştigul salarial 
mediu acesta nu trebuie să 
returneze banii, cheltuielile 
fiind suportate de către pri-
mărie. Legea include clădi-
rile vechi, iar cele care sunt 
monumente istorice ar pu-
tea fi reabilitate în totalitate 
de către minister.

primăria Timişoara va avea obligaţia să inventarieze  
toate clădirile care necesită reabilitarea faţadelor

Faţadele clădirilor vechi vor putea fi reabilitate cu bani de la Guvern
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Când e vorba de spaţiul ex-
yugoslav am un sentiment 
cât se poate de amestecat. 
Asta din cauza amintirilor 
din copilărie şi adolescen-
ţă dar şi datorită eveni-
mentelor de după căderea 
Zidului Berlinului. Pentru 
mine Bosnia se asociază 
mai mult,din păcate, cu 
ideea de război decât cu 
cea de fotbal. Partida de 
sâmbătă are, aşadar, din 
punctul meu de vedere, o 
conotaţie specială asta cu 
atât mai mult cu cât forul 
fotbalistic bosniac este 
ameninţat cu dezafilierea 
din cauza unor probleme 
politico-etnice. Nu cred în 
chestia asta şi ar fi absolut 
aiurea să se adeverească 
acest scenariu cu toate că, 
în acest fel, am fi bene-
ficiarii tuturor punctelor 
puse în joc în cele două 
confruntări.
Din păcate europenii 
occidentali nu prea înţeleg 
că pe aici prin Balcani lu-
crurile nu stau ca la Paris, 
Londra sau Nyon. De ace-
ea unităţile de măsură şi 
viziunea lor despre acelaşi 
fenomen nu sunt aidoma 
celor de pe aici.
Dacă ne întoarcem la 
dubla cu Bosnia marea 
„întâmplare” a acestui eve-
niment este fără îndoială 
revenirea lui Mutu la echi-
pa naţională. ”Confraţii” 
bucureşteni au remarcat 
faptul că jucătorul Fio-
rentinei a ajuns la reunire 
primul cu aproape 4 ore 
mai devreme, nerăbdător 
probabil să se pună în 
slujba naţiunii fotbalistice. 
Asta în replică la ultima 
„trăsnaie” executată de 
mai sus amintitul după 
partida cu Serbia când am 
încasat-o la fundul gol. 
Mai mult Briliantul, după 
a lui Lucescu Cel Bătrîn 
zicere, ar fi trântit meciul 
cu sârbii. Aceiaşi presari 
au tras concluzia că acum 
Mutu este mult mai res-
ponsabil şi că i-a revenit 
mintea la cap.
Să vedem totuşi ce se va 
întîmpla sâmbătă seară 
asta cu toate că aceleaşi 
voci spun că jucătorii aflaţi 
sub obrocul fraţilor Becali 
nu îşi vor da silinţa în teren 
tocmai pentru ca Răzvan 
să zboare de la naţiona-
lă. Chestia asta am mai 
auzit-o şi cu alte prilejuri. 
Oricum eu nu sunt fanul 
becalioţilor. Ăştia ar trebui 
să se ia de mână cu gaşca 
din federaţie care i-a tole-
rat şi încurajat şi să plece 
în... Libia unde am auzit că 
la semnarea contractelor 
jucătorii pun degetul pe foi 
ca să le rămînă amprente-
le. E tare nu?

Bosnia

Viorel  
Screciu

oPiNie
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spectacolefilme party expo

CINemA CITy
Dincolo de limite: Vineri - 
miercuri: 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
La Bani, la cap, la oase: 
Vineri - miercuri: 14:20, 
16:30, 20:40 
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

JoI, 24 mARTIe
youtopia: tonique fossa
Setup: Dilinja
Vanilla: Ping Pong Fight
Dublin express: Unplugeed Session
porkys: record de pupici 
Rock House: rubik’s Cube Party
Scottish pub: Phaser live 

VINeRI, 25 mARTIe
Life! pub: i Love retro Music
Setup: Concert şuie Paparude
Daos: Concert travka, Snails, Paralela 47
No Name: Noi Doi
Swiss House: trupa Sign
Art Club 700: Miss Martie

SâmBăTă, 26 mARTIe
Heaven: Elena gheorghe si Cosmina Păsărin
Bunker: Saturday night vibes
Daos: Concert alternosphera
pantheon: dJ Papa
Drink’s Cabine: take over Control

DumINICă, 27 mARTIe 
Drink’s Cabine : alexandra Mitroi
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’Arc: Hits Party

Teatrul German de Stat Timişoara: vineri 
25 martie, ora 19, în sala teatrului german 
de Stat, “aşteptându-l pe godot”, de Samu-
el Beckett, regizor: Christiane J. Schneider. 

Filarmonica Banatul: sala Capitol, vineri 
25 martie, concert sinfonic, orchestra sim-
fonică aflată sub conducerea maestrului 
gheorghe Costin, va interpreta rapsodia i, 
opus 11, de george Enescu

Teatrul Naţional Timişoara: Suntem Hap-
py, sâmbătă 26 martie, ora 19, un spectacol 
după alan Bennett, in regia lui Petre Bokor.

Scârţ loc lejer: sâmbătă, 26 martie, şi 
duminică, 27 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, 26 martie, ora 
19:00, spectacolul de teatru Prah, în regia 
lui László Sándor. 

Teatrul German de Stat: duminică 27 
martie, ora 18, în teatrul Municipiului Lu-
goj, “grăsani în fustă”, nicky Silver, în regia 
Simonei Vintilă.

Teatrul Naţional Timişoara, Sala mare: 
albă ca zăpada, duminică 27 martie, ora 
19, un spectacol de Mirela Puia.

Teatrul maghiar de Stat „Csiky Gerge-
ly”: sala Studio, duminică, 27 martie, ora 
19:00, spectacolul de teatru ai Lăv iu, în 
regia lui Puskás Zoltán. 

Teatrul maghiar de Stat „Csiky Gerge-
ly”: sala mare, luni, 28 martie, ora 19:00, 
spectacolul de teatru Capdelemn în regia 
lui gálovits Zoltán - Vass richárd. 

Teatrul Naţional Timişoara, Sala 2: Bye 
Bye america, marţi 29 martie, ora 19, un 
spectacol de Cristian Ban, dupa Carmen 
dominte.

Teatrul Naţional Timişoara: miercuri, 
30 martie, ora 19.00, Studio 5,  iaacovi şi 
Leidental de Hanoch Levin, un spectacol de 
Mihaela Lichiardopol.

opera Naţională Română Timişoara: 
miercuri, 30 martie, ora 19, sala Mare, 
giselle, balet în două acte. Muzică înre-
gistrată: adolphe Charles adam. Libretul: 
theophile gautier şi Jules Henri Saint - 
georges.

daN duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei

Aşa se prezenta actualul 
maseur al lui Poli Timşoara 
imediat după Revoluţia din 
’89 în vamă, când alb-viole-
ţii ieşeau din ţară la câte un 
meci, fie el şi chiar oficial. 
Când stai cu el de vorbă te pri-
veşte de la înălţimea de doi 
metri. Impune respect, are 
gâtul gros, ca de securist, bra-
ţe vânjoase de bărbat lucrat 
în sălile Securităţii şi burta de 
ofiţer de DSS căpătată în biro-
urile respective. Nu-i de mira-
re ca pe 25 decembrie 1989 
a fost ridicat de către forţele 
de ordine şi dus la unitatea 
militară de pe Calea Girocu-
lui. Mai mai să fie linşat în 
momentul reţinerii de către 
mulţimea adunată pe Calea 
Girocului în acele zile. Acum 
când îşi aduce aminte zâm-
beşte, dar atunci parcă nu s-a 
simţit în largul lui. “M-au vă-
zut aşa mai mare la înălţime, 
eram tuns chel, de fapt periu-
ţă, aveam şi atunci faţa aia de 
dur, io nu zic, dar parcă aşa 
se vede şi cum mulţi nu m-au 
cunoscut, ce să zic, au vrut să 
mă omoare”, îşi aminteşte 
Puiu Preda. L-au ţinut două 
nopţi în arestul unităţii după 
care iau dat drumul. “Colo-
nelul” putea astfel să-şi con-
tinue activitatea într-o Româ-
nie liberă. Prea puţini ştiau că 
Puiu Preda, absolvent al Insti-
tutului de Educaţie Fizică şi 
Sport din Bucureşti activa ca 
maseur la Poli Timişoara încă 
din 1985, adus la clubul de pe 
Bega de către Jackie Ionescu. 
Până atunci lucrase la Direc-
ţia de Poştă şi Telecomuni-
caţii Timiş.  Acolo şi-a primit 
porecla de securist, întregind 

astfel tabloul pe lângă ca-
racteristicile sale fizice. “Ţin 
minte că mergeam pe stadion 
când avea Poli meci şi aveam 
grijă să nu apară probleme, să 
cadă firele, curentul, doar era 
vorba de chestiuni foarte se-
rioase. Doamne fereşte să se 
întâmple ceva.  Era vorba de 
siguranţa statului, de struc-
turile militarizate ale ţării” 
îşi aminteşte cu umor Puiu 
Preda rememorând episoade 
din trecut. Pe întâi martie a 
împlinit 56 de ani şi când se 
uită înapoi o face cu mândrie.

Planton  
împotriva ruşilor

Îşi aduce aminte cu plă-
cere de perioada când “func-
ţiona” sub comanda profe-
sorului Jackie Ionescu. “El 
era mai aspru aşa, mai ales 
când echipa avea meciuri 
în deplasare. Ţin minte că 
odată am mers într-o depla-
sare cu echipa şi pentru că 
profesorul Ionescu era deo-
sebit de atent cu atmosfera 
din jurul echipei, m-a pus să 
stau planton pe etajul unde 
eram cazaţi, în uşa liftului. 
Era plin de ruşi în hotel, ăia 
făceau gălăgie toată noaptea 
când erau beţi şi atunci eu a 

trebuit să păzesc uşa liftului 
să nu iasă niciunul la noi pe 
etaj. A fost groaznic, am cre-
zut la un moment dat că mă 
iau de gât cu unii dintre ei 
atât erau de insistenţi. Nu în-
ţelegeau cine sunt eu şi de ce 
nu îi las să coboare din lift”, 
spune maseurul lui Poli.

merceologul echipei
Firea sa bonomă l-a făcut 

pe Puiu Preda să-şi facă ne-
numarăte relaţii, cam peste 
tot. Aşa se face că de fiecare 
dată când era nevoie de ser-
viciile lui, conducătorul de la 
vremea respectivă de la echi-
pă apela la el. „Rezolvam de 
viţei, porci, cartofi, ceapă, 
morcovi, banane, portocale, 
mere, brânză. Cel mai mult 
a fost nevoie de mine când 
a fost Toni Doboş la echipă 
şi Eugen Seracin. Pe vremea 
lui Seracin ştiu că aveam un 
preşedinte de fost CAP în 
Cenad de la  care luam de 
toate” mai spune nea Puiu. 
Nu poate uita nici perioa-
da petrecută alături de re-
gretatul Costică Rădulescu. 
“Ce mai chefuri trăgeam 
la Herculane după câte un 
meci câştigat. Tăiam un viţel 
atunci şi nici nu simţeam, ne 
bucuram, mâncam, beam şi 
înapoi la Timişoara pentru 
meciul următor” recunoaşte 
cel mai în etate angajat al 
clubului timişorean.

 Dacă vreţi să aflaţi ce ca-
dou au primit fotbaliştii lui 
Poli înaintea meciului cu 
Atletico Madrid dar şi unde 
putea să ajungă Puiu Preda 
în urmă cu câţiva ani, citiţi 
în numărul viitor.

„Colonelul Preda, să trăiţi!”
n Puiu Preda activează ca maseur la Poli încă din 1985

Biblioteca Centrală universitară eugen Todoran: luni 28 martie, 
ora 18.00, serată dante aligheri. gastronomia italiană azi, expoziţie 
relizată de prof.univ.dr. Viorica Bălteanu. 

Librăria Cărtureşti mercy: vineri, 25 martie, ora 14.00 Lansare 
de carte. „românii din Bugeac pe cale de dispariţie“ de george 
damian.

Centrul Cultural German: marţi 29 martie, ora 18.00, prelegere în 
limba germană susţinută de eseistul, traducătorul şi publicistul ger-
hardt Csejka, cu titlul „Literatura minorităţii şi literatura naţională“.

Galeria de Arta Helios: Expozitia reflexie - şandor aranyi şi Kata 
Marosi. Expoziţia poate fi vizitată până în 6 aprilie. 

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 .

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

Iulius mall, etajul I: expoziţia „art is Lifestyle/ arta este lifestyle” 
prezentată de galeria Jecza cu lucrări de Horia damian, Peter Jecza, 
ioan augustin Pop, Cristian Sida, gheorghe fikl, Cosmin Moldovan ş.a.
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Mămici pentru Marte

Milo (Seth Green), în vâr-
stă de nouă ani, realizează 
cât de mult are nevoie de 
mama lui (Joan Cusack), 
atunci când aceasta este 
răpită de niste marţieni 
care plănuiesc să îi „fure” 
calităţile extraordinare de 
mamă pentru a fi utilizate 
în cresterea copilaşilor 

marţieni, gata să vină pe 
lume.  Milo este ajutat de 
un cunoscător al tehno-
logiei, un pasionat de 
gadgeturi, numit Gribble 
(Dan Fogler). Acesta a 
rămas prizonier al planetei 
Marte în anii ’80, iar acum 
este un legionar care locu-
ieşte sub pământ. În timp, 

Gribble a ajuns să desco-
pere totul legat de planeta 
ce i-a devenit casă şi şi-a 
făcut prieteni. Acum, îl aju-
tă pe Milo să-si găsească 
drumul înapoi spre casă, 
la mama lui, împreună 
cu tânăra rebelă marţia-
nă, numită Ki (Elisabeth 
Harnois).

PUBLICITATE

horoscop
BerBec 
Te poţi avânta în această săptămâna cu capul înainte, norocul este de partea ta. Zo-
dia ta împlineşte 13 ani de noroc în astrogramă. Este o perioadă excelentă să începi 
proiecte majore, poate chiar cel mai bun moment din viaţa ta. Însă eşti sfătuită să 
nu iniţiezi proiecte din care simţi şi ştii că nu vei primi satisfacţii financiare până în 
data de 28 Martie. 
  
taur 
Cuvintele care-ţi guvernează zodia în această săptămână sunt: odihna, momente 
de singurătate şi linişte. Nivelul energiei tale este scăzut şi ai nevoie de activităţi 
încărcate spiritual pentru a te pune pe picioare. Însă activităţile administrative şi 
cele de planificare merg foarte bine, chiar dacă nu dai randamentul de altădată. 
Colaborează şi negociază cu instituţii mari, cu funcţionari publici- guvernul ar 
putea să aibă “o comoară” pentru tine. 
  
Gemeni 
O dorinţă aprigă ar putea deveni realitate pe parcursul săptămânii. Această dorinţă 
va fi probabil legată de viaţa sentimentală sau cea de familie. Poate fi vorba despre 
o căsătorie, un divorţ, o sumă de bani provenită din litigii sau negocieri. Concreti-
zarea acestui vis va implica o persoană sau o situaţie ce a avut loc în trecut. Acum 
este momentul să faci un pas înainte şi să laşi trecutul în urmă. Eşti romantica şi 
drăguţă cu persoanele dragi încă de luni dimineaţa.  
  
rac 
Ai o reputaţie valoroasă, câştigată cu multă trudă şi sacrificii. Profită de bunăvoinţa 
astrelor şi treci la următoarea etapă a carierei tale. Fă-ţi cunoscute abilităţile 
puternice, expune-ţi dosarul cu proiectele la care ai lucrat, nu te teme de respon-
sabilităţi, pentru că le vei face faţă. Sectorul carierei se află sub razele strălucitoare 
şi expansive ale astrelor. Cu toate acestea eşti avertizată că vei întâlni opoziţie din 
partea unei persoane înainte de 29 Martie. 

leu 
Săptămâna aceasta este favorabilă pentru nativele din zodia Leu. Zilele acestea 
sunt perfecte pentru activităţi intelectuale, educative, chiar şi pentru activităţi din 
domeniul media. Sunt favorabile călătoriile la distanţă mare de casă, relaţiile între 
sexe opuse, discuţiile despre filosofie de viaţă şi faimă.Toată această alură de noroc 
îţi va fi tulburată de probleme minore de sănătate. Mercur în retrograd nu facilitea-
ză desfăşurarea proiectelor deja iniţiate, dar nici iniţierea de altele noi. 
  
Fecioară 
Săptămâna această aduce cu ea schimbări radicale ce au loc în special pe plan 
sentimental dar şi pe cel profesional. Ar putea să fie o schimbare evidenţa ce ţi-ar 
putea afecta bugetul pentru 8 ani de acum încolo. Ai grijă la decizii, sunt previzibile 
lucruri şi situaţii irevocabile. Îţi vor fi afectate veniturile, intimitatea şi mai puţin 
sănătatea. Vei face progrese finaciare după terminarea zilei de marţi. 
  
BaLanţa 
În următoarele patru săptămâni te vei confruntă cu oportunităţi ce îţi vor redirecţi-
ona carieră spre alt domeniu. Viaţă ta va luă un alt curs, în principal legat de iubire, 
parteneriate, relocare, negociere, acorduri, litigii, relaţii cu apropiaţii, căsătorie şi 
divorţ. Vei întâmpina situaţii care îţi vor oferi provocare dar şi înfrângere. Pentru a 
ieşi la liman încearcă să-ţi schimbi punctul de vedere actual în dorinţă de afirmare. 
Cercetează profund situaţia şi vei găsi un numitor comun vineri. 
  
scorpion 
Dispui de noroc în sferă carierei. S-ar putea că orarul de lucru să fie mai încărcat, 
dar şi veniturile vor creşte considerabil. Acest lucru ar putea să aibă loc pe termen 
scurt ( de exemplu să fie vorba de ore suplimentare sau o prima) dar tendinţa de a 
fi permanent este mai mare. Poate fi vorba despre o mărire de salariu. Indiferent 
de ce natură este bucură-te de clipă de faţă, nu mai desface firul în patru. Ai noroc 
în dragoste pe parcursul zilei de joi. 
  
SăGetator
Săptămâna aceasta este una dintre cele mai bune perioade din decadă ta, din ulti-
mul deceniu. S-ar putea să participi la un eveniment mare, foarte important pentru 
ţine, care ar putea să-ţi marcheze cursul vieţii. Te vei îndreptă spre o noua direcţie, 
mult mai atractivă şi mai creativa pentru ţine, în care îţi vei asumă riscuri, dar vei 
avea parte şi de satisfacţii pe măsură. Meriţi să te răsfeţi într-un salon de frumuseţe. 
   
capricorn 
De ce decizii iei zilele acestea depind veniturile şi cheltuielile familiei pentru 
următoare perioadă. Este un moment oportun pentru a întemeia o familie, dacă 
încă eşti celibatară. Pune tu piatră de temelie, dacă partenerul nu ia iniţiative, este 
posibil că acesta să se protejeze de un posibil refuz din partea ta. Nu ezită în a-ţi 
extinde planurile de afaceri, investeşte în domeniul la care te pricepi cel mai bine. 
  
VărSător 
Toată lumea te sfătuieşte să alegi între ceea ce-ţi place să faci şi ceea ce îţi aduce si-
guranţă financiară. Însă eşti foarte indecisă. Nu te pripi în luarea unei hotărâri fără 
să îţi stabileşti priorităţile şi nu în ultimul rând să-ţi asumi anumite riscuri. Odată ce 
te-ai decis, cu greu mai poţi da înapoi şi nimic nu va mai fi că înainte. 
  
Peşti 
Marţi este o zi bună pentru economii, intrarea în posesia unor bani proveniţi din 
afaceri adiacente. Miercuri este zi dedicată senzualităţii şi activităţilor casnice. 
Restul săptămânii te vei concentra numai şi numai asupra carierei şi sarcinilor de 
lucru. Foarte bine, pentru că în dimineaţă zilei de joi astrele sunt de partea ta în 
casă banilor, făcând posibile unele investiţii majore.

reţeta săptămânii
Este o reţetă chinezeas-
că, care se prepară rapid, 
fără prea mare bătaie de 
cap, numai bună pentru 
începători, al cărui gust 
dulce acrişor se combină 
perfect cu cel sărat, cu 
care nu puteţi da greş. 

iNgredieNTe:
- 800 g piept de pui,
- 50 ml ulei de măsline,

- 2 ardei graşi verzi,
- o linguriţă de ghimbir 
ras,
- o ţelină de 200-300 
g,
- un ananas, 
- un căţel de usturoi,
- 2 linguri de amidon,
- 50 ml suc de ananas,
- o lingură cu sos de 
soia,
- sare, piper după gust

Mod de PreParare:
În uleiul încins se 
prăjesc uşor ceapa şi 
usturoiul. Se adaugă 
ardeii, ţelina, piepul 
de pui toate tăiate 
cubuleţe şi se lasă la 
sotat pentru câteva 
minute. Se pun apoi 
ananasul (tot cubuleţe) 
şi ghimbirul ras, sare, 
piper şi un un pahar de 

supă de pui şi se lasă 
să clocotească pentru 
5-7 minute. Separat, 
se amestecă sucul de 
ananas cu sosul de soia 
şi cu amidonul şi se pun 
în mâncare. Se lasă pe 
foc până sosul capătă 
consistenţă. Se aduce 
la masă cu garnitură de 
orez sau cu tăiţei orien-
tali (tot de orez). 

Pui cu ananas

Reţeta săptămânii vă este oferită de Activează ca 
maseur la Poli 
din 1985, adus de 
Jackie Ionescu. 
Până atunci a fost 
la Direcţia de Poştă 
şi Telecomunicaţii 
Timiş.
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Într-o farmacie am văzut 
o doamnă, între două 
vârste, care a cerut pastile 
cu iod împotriva radiaţilor. 
Asta în Bucureşti… Doam-
na vrea pastile cu iod doar 
pentru că spaima i-a fost 
transmisă de televizor.
Mi-am amintit atunci 
de Barbara Walters care 
crede că toate canale-
le specializate pe ştiri au 
luat-o razna în întreaga 
lume… Panica, spaima, 
drama sunt cele mai bine 
vândute mărfuri în lume, 
acum.
Barbara Walters este 
personajul veteran al 
televiziunii americane, 
lansată de NBC în anii 
’50 , a fost prima femeie 
coprezentatoare a unui 
buletin de ştiri… D-na 
Walters a transmis un 
mesaj interesant colegilor 
de breasla care azi trăiesc 
doar din breaking-news.
Criza nucleară din Japonia 
e infimă în comparaţie cu 
cea mai puternică criză 
nucleară din istorie. În 
1961 Statele Unite au 
amplasat în Italia şi Turcia 
rachete nucleare capabile 
să atingă Moscova. Uniu-
nea Sovietică, simţindu-se 
ameninţată de aceste 
acţiuni, decide să constru-
iasca baze de lansare a 
propriilor rachete nucleare 
în Cuba. Criza internaţi-
onală ce a urmat a dus 
lumea în pragul unui 
război nuclear, nicicând în 
întreaga istorie omenirea 
nu s-a aflat mai aproape 
de propriul sfârşit.
Cel mai sumbru scena-
riu japonez e departe 
de posibilul război nuclear 
ruso-american din acele 
vremuri…
Decenţă, îmbărbătare 
şi linişte sunt cuvintele 
pe care Maureen Steve 
O’Sullivan , faimosul 
producător American 
News de atunci le impu-
nea buletinelor de ştiri…
Imaginaţi-vă azi un colaps 
nuclear veritabil transmis 
la televizor. CNN-ul are 
adeseori breaking-news-
uri despre viaţa amorosă 
a lui Charlie Sheen la fel 
cum ai noştri aleargă cu 
microfoanele după limuzi-
na lui Iri.
Trăim între Iri şi sfârşitul 
nuclear al lumii… Decen-
ţă, îmbărbătare, linişte? 
În 2002 Maureen Steve 
O’Sulivan a fost subiect de 
breaking-news în America. 
Acele breaking-news-uri pe 
care le-a detestat mereu… 
ecranul televizorului era 
brăzdat de litere mari, colo-
rate…”O’Sullivan has died”

Breaking-
news

Dan  
Negru

oPiNie

16 

Duminică
27 martie

Cerul va fi  
mai mult  
înnorat. Averse  
de ploaie.
Minima.  2˚
Maxima. 8˚

miercuri
30 martie

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat.
Minima.  4˚
Maxima. 14˚

marţi
29 martie

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat.
Minima.  4˚
Maxima. 15˚

Luni
28 martie

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima.  2˚
Maxima. 10˚

Sâmbătă
26 martie

Cerul va fi  
mai mult  
înnorat. Moderat  
va ploua.
Minima.  4˚
Maxima. 16˚

Vineri
25 martie

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima.  4˚
Maxima. 17˚

Joi
24 martie

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima.  4˚
Maxima. 14˚
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Pe cine va 
sprijini PIN în 
alegeri?

În ultima vreme, lide-
rul PIN Timiş, Valentin 
Korman, este mai tot tim-
pul plecat la consfăturile 
naţionale de partid coor-
donate de liderul maxim 
Lavinia Şandru (foto). 
Trimisul nostru special 
infiltrat la aceste adunări 
ne-a dezvăluit că printre 
directivele trasate cola-
boratorilor din teritoriu 
de charismatica preşedin-
tă se numără, evident, şi 
cea privind eventualele 
alianţe preelectorale la 
care este dispus liliputa-
nul partid. Deocamdată, 
nu s-a stabilit cu claritate 
pe cine va sprijini PIN în 
alegeri cu cele 0,002% din 
sufragiile electoratului, 
însă este cert că, de aceas-
tă dată, colaborările nu se 
vor finaliza doar cu sin-
cere strângeri de mână, o 
masă şi eventuala gratitu-
dine a câştigătorilor, ci se 
vor cere la schimb posturi 
importante în conducerea 
deconcentratelor locale. 
Primul post vizat este cel 
de la Statistică, întrucât 
se are în vedere recensă-
mântul membrilor PIN, 
iar eventuala ajustare a re-
zultatelor nu se poate face 
decât de oameni proprii, 
în  cea mai mare discreţie 
şi loialitate faţă de culorile 
partidului.

aflată în centrul unui 
scandal mediatic de 
factură politico-mondenă, 
balerina roxana Golban 
(stânga) a devenit 
peste noapte mult mai 
cunoscută decât în toate 
apariţiile sale graţioase de 
pe scena operei Naţio-
nale Timişoara. rolul de 
„lebădă neagră” jucat în 
revista playboy i-a deschis 
drumul către deplina 
consacrare în mentalul 
colectiv, dar, cum era de 
aşteptat, şi spre inimile a 
zeci şi sute de bărbaţi pă-
timaşi. Nudurile 
sale curajoa-
se, aflate 
la limita 
lascivită-
ţii, au 

aprins atât imaginaţia 
tinerilor cu gânduri de 
însurătoare, cât şi a aven-
turierilor cu jeep la scara 
garsonierei. Spre deza-
măgirea fanilor adunaţi 
sub balconul audienţei, 
toată această forfota 
erotică a fost tratată cu 

maximă indiferenţă de 
frumoasa roxana golban, 
singurul membru pSd 
care se poate lăuda că l-a 
învins la puncte de rating 
pe liderul social-democrat 
Victor ponta. după o seri-
oasă investigaţie pe Face-
book, suntem în măsură 

să dezvăluim secretul 
inabordabilităţii divei din 
playboy. Conform site-ului 
de socializare, tânăra în 
vârstă de 21 de ani este 
într-o relaţie cu italianul 
massimo di muoio, iar 
fidelitatea este unul dintre 
punctele sale forte. Nu 
acelaşi lucru se poate 
spune şi despre „italiano 
vero”, care zilele trecute 
a încercat un tackling 
verbal la altă graţie a Ti-
mişoarei, raluca boancă 
(dreapta), căreia i-a lăsat 
în inbox mesajul plin de 
suspans „Ce faci, frumoa-
so?” Să fie acesta un semn 
că publicitatea din jurul 
lebedei negre îl echipsea-
ză pe signore di mouio 
sau italianul nu este decât 
un simplu agent sub aco-
perire al revistei playboy? 
greu de spus...

În tentativa de a monopoliza 
piaţa românească a cablului TV, 
compania RDS&RCS a făcut, recent, 
o ofertă de peste 300 milioane de 
euro pentru preluarea abonaţilor 
concurentului UPC. Perspectiva 
acestei tranzacţii a trezit rapid inte-
resul Consiliului Concurenţei, care 
a declanşat deja verificările antimo-
nopol. Până la finalizarea acestei 
investigaţii, omul de la cablu, Zol-
tan Teszari nu stă cu mâinile în sân 
şi-şi continuă campania de cucerire 
a concurenţei din toată ţara. Surse 
bine conspirate în birourile con-
ducerii TV Analog ne-au sesizat că 
RCS&RDS ar fi reuşit să achiziţione-
ze nu mai puţin de 80% din acţiuni-
le postului de televiziune deţinut de 
mogulul Nicu Gavra. Deocamdată 
nu se cunoaşte valoarea reală a tran-
zacţiei, însă se speculează faptul 
că suma care a intrat în conturile 
familiei Gavra a fost diminuată cu 
debitul acumulat în ultima vreme 
din retransmiterea emisiunilor prin 
satelit. Aceleaşi surse ne-au mai 
tras de mânecă pentru a ne spune 
că “madam” Raluca Gavra a rămas 
director în continuare, însă printre 
acţionari s-a insinuat o persoană 

care deţine 1% din capitalul social 
al TV Analog. Pronosticurile merg 
către Adi Adam, a cărui emisiune 
este o adevărată coloană vertebrală 
a programului TV Analog, însă se 
mizează şi pe greutatea rating-ului 
Ceraselei Miu, care dispune de cele 
mai multe sfaturi medicale pe pixel 
pătrat.

Postul de televiziune Analog TV,  
preluat de omul de la cablu Zoltan Teszari?

Pile amoroase la 
Biblioteca judeţului?

După lupte culturalo-politice „se-
culare”, Biblioteca Judeţeană Timiş 
are un director. Tânărul absolvent 
de jurnalistică, poetul şi realizatorul 
TV Tudor Creţu a câştigat concur-
sul organizat de Consiliul Judeţean 
Timiş, dar nu fără zvonuri şi acuze. 
La proba scrisă, concurenta Diana 
Dincă a luat o notă mai mare decât 
Creţu, dar la proba orală, situaţia s-a 
inversat. Cârcotaşii afirmă că Tudor 
Creţu ar fi fost favorizat de membrii 
comisiei de examinare, care sunt 
colegi cu viitorul socru al poetului. 
Tudor Creţu este într-o relaţie ro-
manţioasă cu Ioana Vighi, fiica lui 
Daniel Vighi, profesor la Universita-
tea de Vest din Timişoara.

Roxana Golban s-a îndrăgostit 
de un „italiano vero”!

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


