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Viorel  
Screciu

În fotbal, ca şi în 
politică am fost,  

suntem şi vom fi 
originali. 15

dan  
negru

Cioran m-a răvăşit când 
l-am citit prima dată… 

Apoi m-a revoltat…
Apoi m-a indignat. 16

Timp liber - pagina 14 Expanding TimE Colours – projECT 7

no name: Solomun, ntfo, Rhadow, nazo  - Sâmbătă, 16 aprilie
Setup: disco Bears,Phoneme, alex Chronic - Sâmbătă, 16 aprilie

Sebastian Spanache (pian), Ştefan Olariu (trompetă), Lucian Naste  
(chitară), Csaba Santa (contrabas), Radu Pieloiu (tobe), Sergiu Catană (percuţie).

sâmbătă 16 aprilie ora 20.00, Filarmonica “Banatul”

sport
Tot mai dificil 
pentru Poli de la  
o etapă la alta

Cehul Lukas Magera  
a deschis scorul în partida  
cu Pandurii Tg. Jiu.  15

interviu
„ar trebui să contăm 
mai mult în comisia 
de circulaţie“

Interviu cu Petru Rumega şeful 
Serviciului de Poliţie Rutieră 
Timiş.  11

actualitate
plimbări cu 
vaporaşul  
pe râul Bega

Viaţa urbană şi transportul 
în comun se vor muta pe 
malurile canalului.  4

comunitate
o sentinţă aruncă 
în faliment  
o fermă agricolă
Terenul nu va fi necultivat 
în urma unui litigiu între 
proprietar şi un furnizor.  12

comunitate
preţurile 
banchetelor  
sfidează criza!
Părinţii cheltuie peste 1.000 
de lei pentru distracţia de 
sfârşit de an a copiilor.  12-13
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Auto & Turism Alergiile afectează calittatea vieţii şi o pot pune în pericol
Femeile se dau în vânt după maşinile decapotabile

8-9

10

ALINA DEGAUalina.degau@opiniatimisoarei.ro

Pasiunea românilor pen-tru maşini mari şi puternice este încă prezentă chiar şi într-o lume în care preţul combustibilului este în creş-tere. Este uşor de înţeles de ce românii vor SUV-uri sau alte maşini de dimensiuni mai mari, având în vedere că şoselele sunt într-o stare deplorabilă. Totuşi, criza economică i-a învăţat pe unii români că ar trebui să fie mai moderaţi când vine vorba de consum. Mulţi sunt de părere că maşinile mici, cu consum redus şi cu o tehnologie modernă vor ajunge să le ia locul celor puternice mai ales în Ro-mânia, una dintre ţările cu cel mai mare preţ la com-bustibil. O parte importan-tă a populaţiei îşi petrece timpul în maşină. Cei mai dezavantajaţi sunt aşa-nu-miţii „şoferi navetişti”, care vin cu maşinile personale pentru a ajunge la locul de muncă din oraş.  Dacă nu ţinem cont de timpul pier-dut în trafic, să ţinem cont măcar de consumul de com-bustibil care creşte cu fieca-re blocaj rutier, cu fiecare şosea împânzită de maşini care circulă bară la bară. Este vizibil şi cunocut faptul că oraşele devin din ce în ce mai neîncăpătoare şi sistemul rutier din ţară nu mai face faţă numărului tot mai mare de autovehicu-

le. Nici o maşină nu poate schimba blocajele în trafic sau nu poate îmbunătăţi sistemul rutier, însă există o categorie de maşini care rezolvă această problemă într-un mod mai puţin „du-reros”. Maşinile mici care au consum redus de car-burant sunt cele mai bune „ustensile” pentru o viaţa mai uşoară în trafic. Capa-citatea gabaritică mică a acestora face din ele o nece-sitatefiind  uşor de condus, de strecurat şi de parcat prin traficul îngrozitor cu care se confruntă fiecare şo-fer. Principalele candidate pentru o viaţă rutieră mai 

calmă şi mai ieftină, sunt reprezentantele claselor compacte. În general, maşi-nile cu consum redus sunt maşinile care au motorul de sub 1200 cmc. Acestea sunt cele mai economice maşini, iar motorul care se regă-seşte sub capotă nu este de dimensiuni mari, fiind ast-fel reţeta perfectă pentru o maşină de oraş,  care se stre-coară prin ambuteiaje. Cele trei calităţi ale maşinilor mici ţin de consumul redus, fiabilitate şi parcare.
Maşini cu cel mai redus consum de combustibil Cea mai cunoscută şi controversată maşină cu consum redus, la fel ca şi di-mensiunile ei, este Smart-ul creat de cei de la Mercedes. Modelul ForTwo Coupe are un motor de 999 centrime-tri cubi şi 61 de cai putere. Consumul mixt este de 4,2 litri iar în oraş nu consumă mai mult de 4,5 litri. Preţul trece peste 10.000 de euro. 

Dacă tot suntem în sfera maşinilor mici şi controver-sate mai trebuie să amintim o maşină care se află în pre-ferinţele ambelor sexe de ceva timp. Mini, o maşină care dacă e şi Cooper, poate satisface atât dorinţa vitezo-manilor cât şi dorinţa celor care vor să plătească puţin la staţiile de combustibil. Cu un motor de 1,4 si 75 CP, Mini One consumă în medie 5,3 litri de benzină la suta de kilometri. Maşina costă în jur de 15.000 de euro. Dacă optaţi pentru un Mini Cooper, care, pe lângă consumul redus de combus-tibil, vă aduce şi o putere de 120 de cai, plaţiţi pentru suta de kilometri parcursă în oraş 5,4 litri de benzină. În afara oraşului consumul unui Cooper nu depăşeş-te 6,5 litri. Preţul este însă unul ridicat pentru o maşi-nă mică. Această bijuterie a celor de la BMW costă aproape 20.000 de euro .Una dintre maşinile cu cel mai redus consum este binecunoscutul Rena-ult Twingo. În cazul versiunii „Trend“, cu un motor de 1,2 litri şi 75 cai putere, consumul de carburant se cifrează undeva în jurul a 5 litri la suta de kilo-metri. Maşina costă aproxima-tiv 8.000 de euro şi este preferată de femei.

Microautomobilul, loc în tra c şi consum redus Preţul benzinei crește iar șoselele devin neîncăpătoare. 

Este timpul să cumparaţi mașini mici, care consumă puţin
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Sfaturi pentru reducerea consumului
- opriţi motorul dacă staţio-naţi mai mult de un minut;- este preferabil un traseu mai lung ca distanţă, dar mai scurt ca timp;- revizia tehnică face minuni pentru consumul redus al maşinii;- păstraţi motorul curat cu schimbul de ulei făcut la timp;

- nu schimbaţi 
vitezele des, 
mai ales la un 
drum lung şi 
nu turaţi motorul.
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Avantajele  
maşinilor mici,  
loc în trafic  
şi consum redus pag 7

Femeile se  
dau în vânt  
după maşinile  
decapotabile pag 10

Ziua Muncii, un  
motiv de redus 
tarifele pentru  
hotelieri pag 8-9

Coriolan  
Gârboni

Satul meu ar fi pu-
tut să fie un muzeu 
al tehnicii şi indus-

triei europene! 13
CiTEşTE şTirilE, dEzbaTE pE forum,  

află dETalii din CulisE, CâşTigă prEmii
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Reginele drogurilor  
în Timişoara:  
cannabisul  
şi etnobotanicele

GheoRGhe ilaS
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Piaţa drogurilor de 
mare risc din Timişoara 
trece, din nou, printr-o 
perioadă de prohibiţie, 
după ce, săptămâna trecu-
tă, poliţiştii de la Antidrog 
au reuşit să anihileze fili-
era traficanţilor din Lugoj 
care aproviziona regulat 
dealerii din Complexul 
Studenţesc şi alte puncte 
de desfacere din oraş. Până 
la redeschiderea labora-
toarelor morţii albe din 
oraşul vecin - acţiune care 

pare tot mai posibilă după 
ce judecătorul Flavius Io-
nescu, de la Tribunalul Ti-
miş, a decis punerea în li-
bertate a traficanţilor sub 
motivaţia că aceştia nu ar 
reprezenta nici un pericol 
social - consumatorii de 
droguri vor reveni, cu si-
guranţă, la prima dragoste 
din panoplia stupefiante-
lor, marijuana. Preparată 
din frunzele, tulpina şi 
seminţele uscate şi mă-
runţite ale plantei canna-
bis sativa (cânepa), „iarba” 
rămâne cel mai consu-
mat drog în comunitatea 

tinerilor din Timişoara, 
putând fi achiziţionată şi 
fumată în discoteci, pub-
uri, cluburi de noapte şi 
chiar liceele de frunte ale 
oraşului. Apetenţa tineri-
lor pentru marijuana este 
atât de mare, încât la pe-
riferia oraşului de pe Bega 
au început să apară, timid, 
chiar plantaţii clandestine 
de cannabis.

pag 2-3
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Unu din zece liceeni 
consumă regulat droguri
alina SaBou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Singurele date oficiale 
pe care le au autorităţile în 
legătură cu consumul de 
droguri în rândul tinerilor 
provin dintr-un studiu so-
ciologic realizat de Centrul 
Regional de Prevenire, Eva-
luare şi Consiliere Antidrog 
(CRPECA) în anul 2009. La 
momentul respectiv acesta 
arăta date îngrijorătoare: 
consumul de droguri a cres-

cut în liceele din oraş de la 
un procent de 5,4% în 2001 
până la 9,4% în urmă cu doi 
ani. La acel moment, exis-
tenţa „magazinelor de vise”, 
unde se comercializează 
plante etnobotanice, nu 
avea o asemenea amploare, 
aşa că aceste substanţe toxi-
ce nu apar în cercetare. Asta 
înseamnă că, în prezent, 
procentul celor care consu-
mă regulat droguri este cu 
mult mai mare.

Comisarul Mihaela Tomi-

ţă, şefa biroului regional al 
CRPECA, a declarat pentru 
„Opinia Timişoarei” că vâr-
sta de debut în consumul 
drogurilor devine îngrijoră-
tor de mică: 10-11 ani chiar 
pentru etnobotanice şi 14 
ani pentru celelalte droguri. 
„S-a diversificat foarte mult 
paleta de consum, combina-
ţiile dintre diferite droguri, 
dar şi profilul consumato-
rului, tocmai datorită aces-
tor combinaţii. În ultima 
perioadă se discută tot mai 

multe despre faptul că pro-
dusele etnobotanice sunt 
consumate chiar şi conco-
mitent cu heroina, ceea ce 
este foarte grav. Dacă dro-
gurile clasice sunt cunoscu-
te din punctul de vedere al 
efectelor pe termen scurt 
şi lung, îngrijorarea faţă de 
etnobotanice e mai mare 
pentru că nu avem cum să 
ştim ce efecte au asupra 
sistemului nervos central şi 
asupra comportamentului”, 
mai precizează Tomiţă. 

În 2009, la chestionarul 
la care au răspuns elevi din 
15 licee s-a reliefat faptul 
că peste 13% din adoles-
cenţi consumau droguri în 
weekend-uri şi peste 8% îşi 
îndeplineau această dorinţă 
chiar de 2-3 ori pe săptămâ-
nă. Procentul studenţilor 
care au recunoscut consu-
mul de droguri şi frecvenţa 
de utilizare se învârtea în 
jurul a 6%. Coroborate cu 
faptul că adolescenţii au re-
cunoscut că au început să 

consume droguri în segmen-
tul de vârstă 12-16 ani arată 
că liceeni sunt cei mai pre-
dispuşi la consum şi, deci, 
ei sunt cei mai vulnerabili 
în faţa acestui fenomen. Din 
fericire, cei mai mulţi ape-
lează la substanţele euforice 
mai rar de o dată pe lună.

Marijuana (canabisul) 
este drogul cel mai căutat. 
Pastilele de ecstasy ocupă 
locul 2 printre consumatorii 
din vestul ţării.   Prevalenţa 
canabisului este în procente 

variabile, între 65-80% din-
tre consumatori apelând la 
„iarbă”. 

Când vine vorba de lo-
curile unde se consumă 
droguri, prepondente sunt 
petrecerile private (aproa-
pe 40% dintre repondenţi), 
urmate de discoteci, indi-
ferent dacă sunt în interior 
sau în aer liber. Interesant 
este că unii tineri au decla-
rat că apelează la un drog şi 
cu părinţii în cealaltă came-
ră (8%), iar un procent mai 

“M-aM apucat de heroină la 12 ani!”

Unul dintre deţinuţii din 
Penitenciarul Timişoara, 
Constantin Costache, 
consumator şi traficant de 
heroină, recunoaşte că s-a 
apucat de heroină la 12 ani, 
īmpreună cu cercul său de 
prieteni. “M-am apucat de 
heroină la 12 ani şi jumate, 
după ce am primit o doză 
de la nişte vecini mai mari.  
Eram un cerc de prieteni şi 
ne-am apucat împreună. 
Am început cu 15 puncte, 
un gram are 100 de puncte. 
Erau cantităţi mici, adică 
15% dintr-un gram. După 

patru ani, adică la 16 ani, 
am fost închis pentru con-
sum şi deţinere de droguri 
timp de un an şi jumătate”, 
povesteşte Costi, cum îi 
spun prietenii. 
După doi ani de închisoare, 
primul lucru pe care l-a fă-
cut când s-a eliberat a fost 
să-şi cumpere o seringă 
nouă. “Aveam deja patru 
ani de consum. Dozele erau 
mai mari, aveam nevoie 
de mai mulţi bani, era 
mai greu. Am rezistat în 
libertate jumătate de an, 
după care am fost închis 

pentru că am spart un 
magazin, aveam nevoie 
de bani pentru heroină”, 

mai adaugă acesta. Şi 
după ce s-a eliberat a doua 
oară, drogurile au fost mai 

puternice ca el şi s-a întors 
la viaţa de dinainte: „M-am 
apucat din nou de consum. 
Aveam aceeaşi prieteni, 
acelaşi anturaj din copilă-
rie, ei toţi consumau, n-am 
rezistat!” 
După ani de zile de consum, 
organismul cerea doze din 
ce în ce mai mari, costurile 
au crescut, aşa că singura 
soluţie a fost traficul de 
droguri. ”Am făcut trafic, dar 
în cercul meu de prieteni. 
Făcem în jur de 12-13 milioa-
ne vechi pe lună, dar nu-mi 
rămânea niciun ban, de toţi 

îmi cumpăram heroină. 
Ajunsesem să îmi injectez 
şi mai bine de un gram pe 
zi. La un moment dat mă 
angajasem barman într-un 
bar, aveam clienţi care nu-şi 
mai găseau venele de la 
atâta consum. Eu îi ajutam 
şi îi injectam în tâmplă”, mai 
povesteste acesta. 
Condamnat la închisoare 
pentru trafic şi consum de 
heroină, Costache se va 
elibera în luna decembrie şi 
încă nu ştie dacă va pica din 
nou în patima drogurilor... 
(andreea hnyatek)

Timişoara, pe ruta traficului 
internaţional de droguri
gHEorgHE ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Cea mai puternică reţea 
de traficanţi de droguri care 
a acţionat în partea de vest a 
ţării, cu conexiuni la nivelul 
cartelurilor din America La-
tină, a fost dezmembrată în 
anul 2002. Poliţiştii Centru-
lui Zonal de Combaterea Cri-
mei Organizate şi Antidrog 
Timişoara au reuşit să prindă 
în flagrant patru traficanţi în 
timp ce încercau să plaseze 
pe piaţă cantitatea de 2,3 kg 
de cocaină. Printre aceştia se 
afla şi liderul reţelei, Claudiu 
Alexa, 24 de ani, din Sânni-
colau Mare, care coordona 
activitatea infracţională din 
România a reţelei internaţi-
onale supranumite „Şahul“. 
Aceasta era formată din 13 
membri şi se ocupa cu trafi-
cul de cocaină pe ruta Ameri-
ca Latină - Canada - România 
- Muntenegru - Italia. Dro-
gurile erau transportate şi 
depozitate în România, apoi 
ajungeau în Muntenegru, de 
unde erau distribuite către 
alte reţele din Italia, Germa-
nia şi Austria. De racolarea 
membrilor se ocupa Clau-
diu Alexa, fiecare traficant 
având întocmită câte o „fişă 
personală“. Aceasta oglindea 
cu fidelitate situaţia fiecărui 
individ, trăsăturile psiho-
comportamentale, pasiunile, 
viciile precum şi rolul înde-
plinit în cadrul reţelei. Acu-
zaţi de trafic de droguri de 
mare risc, membrii români 
ai reţelei au fost judecaţi la 
Timişoara şi condamnaţi la 
câte 14 ani de închisoare, 

însă, spre stupoarea genera-
lă, liderul grupului, Claudiu 
Alexa, a fost achitat şi pus în 
libertate. „În mod surprin-
zător, s-a dispus achitarea şi 
punerea în libertate a acestu-
ia! „Cel în cauză este învinuit 
de apartenenţă la structurile 
de vârf ale crimei organiza-
te transfrontaliere, făcând 
parte din nucleul executiv al 
unei filiere internaţionale de 
trafic şi distribuţie a cocainei, 
pe relaţia America Latină-Eu-
ropa Occidentală, via Româ-
nia“, au protestat la vremea 
respectivă poliţiştii de la 
Antidrog, acuzând voalat ju-
decătorii locali de corupţie. 
Ulterior, Claudiu Alexa a fost 
arestat şi condamnat într-un 
alt dosar instrumentat de 
CZCCO Timişoara.

Captură de  
40,5 kg heroină 

Totuşi, cea mai importan-
tă captură de droguri a poli-
ţiştilor de la brigada antidrog 
Timişoara s-a petrecut în data 
de 3 octombrie 2003, când s-a 
reuşit prinderea în flagrant a 

trei traficanţi care încercau să 
vândă 40,5 kg de heroină. Un 
cetăţean turc, unul maghiar 
şi un român au fost surprinşi 
în flagrant, în urma unei in-
tervenţii fulger aproape de 
Salonta, în judeţul Bihor. 
Tranzacţia urma să aibă loc, 
iniţial, în Arad, dar din con-
siderente de siguranţă trafi-
canţii s-au deplasat în zona 
Salonta. După numeroase 
tentative de inducere în eroa-
re a urmăritorilor, traficanţii 
au hotărât ca predarea-prelu-
area heroinei să se realizeze 
aproape din mers, într-o par-
care neiluminată, pe mar-
ginea DN 79, Arad - Oradea. 
Drogurile au fost găsite pe 
scara de la uşa din spate a 
unui autocar, ambalate în 
două calupuri puse în plase. 
În cala autocarului a mai fost 
găsită o geantă de voiaj, plină 
şi ea cu heroină. Cele 40,5 kg 
heroină de cea mai bună cali-
tate urmau să fie valorificate 
în Occident contra sumei de 
două milioane de euro. „A 
fost una dintre cele mai mari 
cantităţi de heroină captura-

te în România în perioada de 
după Revoluţie, motiv pentru 
care am fost felicitaţi de şefii 
de la Bucureşti. Nu ştiu ce 
s-a întâmplat cu marfa, însă, 
de-a lungul timpului, au exis-
tat discuţii despre dispariţia 
sau înlocuirea unor cantităţi 
de droguri din magazia de 
corpuri delicte. Nimeni nu 
îndrăznea să ceară amănun-
te despre aceste acuzaţii, iar 
la prezentarea probelor în 
instanţă nimeni nu verifi-
că autenticitatea prafurilor. 
Este un subiect sensibil, pre-
fer să nu discut despre asta“, 
ne-a declarat confidenţial un 
fost poliţist de la Antidrog. În 
opinia sa, cele mai multe dro-
guri se vând în Complexul 
Studenţesc, o zonă unde este 
greu de controlat fenomenul, 
însă pot fi zărite joint-uri şi 
prin cluburile de fiţe din Ti-
mişoara, cum sunt Heaven, 
Zambara, No Name, dar şi 
prin pub-urile din zona Pie-
ţei Unirii. În ultimii ani s-au 
capturat zeci de kilograme 
de marijuana, haşiş, heroină, 
cocaină, pastile de ecstasy şi 
alte substanţe halucinogene 
interzise de lege. „Uneori se 
fumează cu atâta patos şi fără 
nici un fel de griji, încât ai im-
presia că te găseşti în vreun 
cafeshop din Amsterdam“, 
mai spune fostul poliţist. În 
ciuda eforturilor noastre, nu 
am reuşit să aflăm şi opinia 
şefului Brigăzii de Combate-
re a Crimei Organizate şi An-
tidrog Timişoara, comisarul 
Ştefan Negrilă, asupra modu-
lui în care se încearcă comba-
terea traficului de droguri în 
Timişoara...

Cea mai mare cantitate de droguri confiscată  
de poliţiştii timişoreni a fost de peste 40 de kilograme

Dealerul se întâlneşte cu cumpărătorul Banii şi „iarba“ trec dintr-o mână în alta După tranzacţie, cei doi îşi continuă fiecare drumul

mic nu se sfiieşte să facă 
asta alături de prieteni, cu 
părinţii acasă. 

Evaluarea a prevăzut şi 
provenienţa drogurilor, însă 
prietenii celor care consumă 
spun că habar nu au de unde 
provin substanţele, iar con-
sumatorii au precizat doar 
termenul de „dealer”, fără a 
da alte detalii. Imaginea ce-
lor care consumă este perce-
pută de ceilalţi ca fiind „de 
bani gata” şi „cu probleme 
emoţionale”.

Cât costă drogurile în Timişoara?
Pentru un gram de cannabis 
cei mai mulţi scot din buzu-
nare între 50 şi 80 de lei. De-
pinde de unde provine. Dacă 
achiziţionează marijuana 
crescută „outdoor”, adică 
în câmp, timişorenii plătesc 
50 de lei, iar dacă e adusă 
”din afară” sau e crescută 
în locuri special amenajate 
preţul unui gram poate 
ajunge şi la 80 de lei. Haşişul 
costă cam la fel. 
Pentru o pastilă de ecstasy, 
care îi poate ţine în extaz o 
noapte întreagă într-un club, 
tinerii dau între 40 şi 70 de 
lei. Şi ketamina reprezintă o 
sursă de droguri pentru cei 
care au nevoie de aşa ceva. 3 
ml de ketamină, care poate fi 
cristalizată, costă între 10 şi 
20 de euro. La capitolul nou-

tăţi sunt incluse halucinoge-
nele, ”magic mushrooms”. 
Zeci de tineri apelează deja 
la ele. Pentru o porţie de 
ciuperci, adică 2 - 3 grame, 
tinerii scot din buzunar între 
10 şi 20 de euro.   
Dacă vorbim despre droguri 
mai tari, care pot crea 
dependenţă, ajungem la 
heroină şi la cocaină. Aici, 
preţurile sunt mult mai 
piperate decât cele pentru 
drogurile obişnuite. Gramul 
de cocaină poate să-i coste 
pe curioşi sau pe dependenţi 
între 50 şi 100 de euro. Asta 
în timp ce gramul de heroină 
depăşeşte 100 de euro, 
bani pe care cei ce ajung să 
depindă de aceste droguri ar 
face orice să-i aibă. (roxana 
deaconescu)

Locurile cel mai frecvent utilizate de consumatorii de droguri
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Patru vaporaşe ar putea 
să îi plimbe încă de anul 
acesta pe timişoreni pe ca-
nalul Bega, dacă Primăria 
Timişoara găseşte surse de 
finanţare pentru ele. Mai 
mult decât atât, oficialii din 
adminsitraţia locală promit 
că vor face din malurile ca-
nalului locuri ideal de pro-
menadă pentru timişorenii 
care vor să uite de proble-
mele cotidiene. Astfel, pen-
tru transformarea malurilor 
este nevoie de investiţii ma-
jore: vor fi reabilitate trotua-
rele, se vor construi fântâni, 
piste de biciclete, staţii de 
închirieri biciclete, se va 
achiziţiona mobilier urban 
şi se vor pune la punct reţe-
lele electrice, iar mai apoi, 
se vor face terase belvedere 
şi puncte de acces. De ase-
menea, vor fi amenajate 9 
staţii pentru vaporaşele pe 
care reprezentanţii primări-
ei vor să le cumpere şi se vor 
amenaja puncte de vânzare 
bilete, în dreptul podurilor 
de peste Bega.

Pentru realizarea acestor 
investiţii, Timişoara primeş-
te 30 de milioane de lei de 
la Fondul European de Dez-
voltare Regională şi 6,5 mi-
lioane de la bugetul de stat, 
în timp ce municipalitatea 
alocă pentru reamenajarea  
malurilor canalului aproape 
15 milioane de lei din bu-
getul local. Reabilitarea in-
frastructurii publice urbane 
a malurilor Begăi ar trebui 
să fie gata în 3 ani de zile, 

după ce ministrul Dezvoltă-
rii Regionale şi Turismului 
semnează proiectul depus 
în luna noiembrie a anului 
trecut la minister.

o călătorie pe Bega  
va costa patru lei

Pentru o plimbare de la 
Uzina de Apă până la Sol-
ventul timişorenii vor scoa-
te din buzunar aproximativ 
4 lei, potrivit şefei Direcţiei 
de Dezvoltare din cadrul 
municipalităţii, Aura Junie. 
”Preţurile vor fi cam ace-
leaşi ca la Regia Autonomă 
de Transport în Comun, de 

aproximativ 4 lei pentru o 
călătorie”, a declarat Junie.

Directorul Administraţi-
ei de Apă Banat, Titu Bojin, 
spune că, oficial, canalul 
Bega este navigabil, pentru 
că decolmatarea Begăi, pen-
tru care s-au investit 20 de 
milioane de lei, s-a finalizat 
deja la nivelul Timişoarei. 
”Se poate circula deja, din 
punctul nostru de vedere, 
al Apelor Române, urmând 
ca noi să păstrăm un anu-
mit nivel, care va fi ridi-
cat, faţă de ceea ce se vede 
acum. Am lăsat nivelul mai 
jos pentru a se vedea lucră-

rile care sunt executate, 
urmând să creştem nivelul 
în funcţie de necesităţile 
vaporaşelor care vor fi cum-
părate şi a modului în care 
vor circula”, a declarat Titu 
Bojin.

timişorenii  
se vor plimba cu  
patru vaporaşe

În primă fază, dacă se gă-
sesc surse de finanţare, se 
vor cumpăra patru ambarca-
ţiuni, pentru ca mai apoi să 
se achiziţioneze alte patru, 
dacă sunt necesare şi dacă 
numărul timişorenilor dor-

nici să se plimbe pe Bega va 
fi destul de mare.

”Pentru început vom 
achiziţiona patru vaporaşe. 
Vrem să aibă nişte particu-
larităţi, adică să fie ca în 
alte oraşe din Europa, să 
fie ecologice. De finanţare 
vorbim aşa cum am vor-
bit de finanţarea pentru 
autobuzeRATT, pentru că 
aceste vaporaşe vor intra 
în aceeaşi administrare”, a 
declarat viceprimarul Sorin 
Grindeanu.

Roxana deaConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Oficialii primăriei ti-
mişoara reiau sistemul de 
parcare alternativă pe mai 
multe artere importante din 
oraş. Măsura care a fost tes-
tată şi anul trecut, este me-
nită să-i ajute pe angajaţii 
de la RETIM să-şi facă treaba 
ca la carte atunci când mă-
tură şi spală carosabilul. Mai 
exact, programul presupune 
interzicerea parcării într-o 
anumită zi din săptămână 
pe câte un sens de circulaţie 
astfel încât utilajele com-
paniei de salubrizare să nu 
fie incomodate de maşinile 
parcate pe stradă. În situaţia 
în care şoferii nu respectă 
noile reguli de parcare, s-ar 
putea trezi că angajaţii Ad-
ministrării Domeniului Pu-
blic le ridică autoturismele. 
În plus, riscă şi amenzi ustu-
rătoare. 

Programul lansat anul 
trecut de municipalitate în-
cepe de luni, 18 aprilie şi se 
încheie în luna septembrie 
a acestui an. Viceprimarul 
Adrian Orza spune că aceas-
ta este cea mai bună soluţie 
pentru măturarea mecanică 
şi spălarea manuală sau me-
canică a străzilor din oraş, în 
contextul în care ministrul 
Mediului, Laszlo Borbely, a 
anunţat recent că Timişoara 
este printre cele mai poluate 
oraşe din ţară, alături de Bu-
cureşti, Târgu-Jiu, Rovinari 
şi Suceava. În plus, nivelul 
de poluare cu praf este de-
păşit zilnic în capitala Bana-
tului. 

utilaje care să spele  
străzile pe sub maşini

”În viitorul apropiat o să 
ne vină şi două utilaje pen-
tru RETIM, care, tehnic, să 
poată spăla străzile şi pe sub 
maşini, pentru a nu mai fi 

necesară mutarea lor. Pro-
blema este că e mult mai efi-
cient dacă ai un aliniament 
eliberat pe o anumită parte, 
că astfel se poate mătura şi 
spăla mult mai eficient stra-
da”, ne-a declarat Adrian 
Orza. Mai mult decât atât, 
viceprimarul ne-a mai spus 

că cea mai mare vină pentru 
poluarea cu praf o au firme-
le de construcţii care au şan-
tiere deschise în oraş. 

”Din păcate, amenzile pe 
care le dăm la şantiere sunt 
destul de mici, iar construc-
torii nu au frică de aceste 
amenzi. Până acum am dat 

30 de amenzi. După Paşte, 
o să oprim lucrul pe şanti-
erele unde nu se respectă 
normele. Aţi văzut şantiere 
unde se spală roţile maşi-
nilor când ies? Şantierele 
şi traficul sunt principalele 
surse de praf în Timişoara”, 
a mai explicat Orza măsura 
spălării alternative a străzi-
lor. Viceprimarul ameninţă 
constructorii cu anularea 
autorizaţiilor de construcţie 
acolo unde nu sunt respec-
tate normele. Cât despre 
şoferii care nu îşi parchează 
maşinile alternativ, Adrian 
Orza spune că măsurile lu-
ate împotriva lor nu vor fi 
prea dure, deşi anul trecut 
zeci de timişoreni au trebuit 
să plătească amenzi pentru 
a-şi recupera maşinile din 
garajul Administrării Dome-
niului Public.

Plimbări cu vaporaşul pe Bega

Se reia parcarea alternativă pentru spălarea străzilor

O sentinţă buclucaşă a Tribunalului 
aruncă în faliment o fermă agricolăn Viaţa urbană şi transportul în comun se vor muta pe malurile canalului

În curând, transportul în comun se extinde şi pe Canalul Bega

Primăria va reîncepe spălarea străzilor, în speranţa că praful 
din Timişoara va dispărea

gHEorgHE ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Un fermier din Timiş este 
la un pas de falimentul afa-
cerii sale cu cereale şi pier-
derea casei în care locuieşte, 
care este ipotecată la o ban-
că, din cauza unui litigiu con-
tractual cu un distribuitor de 
inputuri pentru agricultură. 
Gheorghe Merluţ, adminis-
tratorul SC „Agroconcept 
M.G.” SRL din Becicherecul 
Mic, acuză magistraţii de la 
Tribunalul Timiş că, în do-
sarul litigiului său cu firma 
„Agro Clasic” SRL Timişoara, 
au pronunţat o sentinţă care, 
practic, i-a blocat întreaga 
activitate. „În plină campa-
nie de primăvară, noi n-o să 
mai putem cultiva peste 200 
de hectare de teren arabil. 
Aşa au decis judecătorii timi-
şoreni. Ne-au obligat să plă-
tim peste un miliard de lei 
vechi cu titlul de penalizări 
de întârzire într-un contract 
în care s-au achitat integral 
toate facturile. În aceste con-
diţii, în care ni se poate cere 
intrarea în lichidare judici-
ară în orice moment, nici o 
bancă nu mai vrea să ne dea 
bani pentru achiziţionarea 
de seminţe, îngrăşăminte şi 
ierbicide”, s-a revoltat Gheor-
ghe Merluţ. 

De cealaltă parte, admi-
nistratorul SC „Agro Clasic” 
SRL Timişoara, Octavian 
Guler, spune că fermierul 
din Becicherecul Mic nu şi-a 
onorat la timp obligaţiile de 
plată şi, din cauza acestor 
întârzieri, a avut o serie de 
pierderi financiare pe care 
trebuie să şi le recupereze. 
„Există un contract foarte 
clar între noi şi firma din 
Bechicherecul Mic! Domnul 
Merluţ a întârziat plăţile, 
deşi marfa i-am livrat-o, anul 
trecut, la timp pentru a pu-
tea să-şi cultive pământul. 
De câte ori am solicitat să 
ne facă plăţile, pentru că şi 

noi lucrăm cu linii de credit 
şi avem nevoie de bani, ne-a 
tratat cu indiferenţă şi nu a 
venit nici măcar să ne pro-
pună soluţii pentru a ieşi din 
impas. Nu puteam să lăsăm 
lucrurile aşa, trebuia să ne 
recuperăm banii, aşa că am 
cerut prin intermediul exe-
cutorului toate penalizările 
de întârziere, pe care în alte 
condiţii nu le-am fi invocat”, 
ne explică administratorul 
Octavian Guler.

Penalităţi de întârziere 
de aproape un miliard de 
lei vechi  
la sume deja plătite

Tot scandalul a pornit de 
la încheierea contractului 
de vânzare-cumpărare nr. 8 
CA, din 08.04.2010, în care 
au fost stipulate condiţii 
aspre pentru cumpărător, 
respectiv SC „Agroconcept 
M.G.” SRL Becicherecul Mic, 
în cazul în care o calamitate 
naturală sau alte motive l-ar 
fi împiedicat să achite marfa 
livrată la timp. „În primăvara 
anului trecut, am fost sunat 
insistent de reprezentantul 
firmei „Clasic Agro”, Aurel 
Cipere, care mi-a făcut o ofer-
tă de seminţe, îngrăşăminte 

şi ierbicide cu plata la recol-
tare. Fiind într-o acută lipsă 
de bani, aşa cum este orice 
agricultor primăvara, am 
acceptat oferta, dar fără să le 
dau vreun instrument de pla-
tă. Pe încredere... Peste două 
zile am şi primit primul tir 
de îngrăşăminte, apoi au ve-
nit să facem contractul. În 
momentul în care am văzut 
contractul, am rămas per-
plex. Era invocată OUG nr. 
119/2007 privind măsurile 
de combatere a întârzierilor 
la plată în contractele co-
merciale şi, în cazul depăşirii 
termenului de plată a factu-
rilor, penalităţi de 0,5% pe zi. 
În cazul în care s-ar fi aplicat 
acea clauză, la valoarea con-

tractului de 2,8 miliarde de 
lei vechi s-ar mai fi adăugat 
încă peste un miliard. Ca şi 
cum aş fi luat un credit ban-
car cu o dobândă de 185% pe 
an. L-am întrebat pe Cipere 
ce-i cu acea prevedere în 
contract, dar mi-a dat garan-
ţii verbale că acea penaliza-
re nu se va aplica în niciun 
caz”, povesteşte Gheorghe 
Merluţ. Acesta a cultivat cu 
grâu cele 450 de hectare de 
teren şi a aşteptat recoltarea, 
vânzarea şi plata furnizoru-
lui de inputuri agricole. „O 
dată cu campania de recolta-
re, a început şi calvarul meu. 
Grâul l-am predat la moară, 
însă din cauza lipsei de lichi-
dităţi plăţile au fost amâna-
te. Primii bani i-am primit 
în septembrie şi tot atunci 
le-am făcut şi prima plată în 
valoare de 400 milioane de 
lei vechi. Ulterior, până în 
decembrie am reuşit să achit 
contravaloarea contractului, 
mai puţin 290 milioane de 
lei vechi, dar, între timp, cei 
de la „Clasic Agro” ceruseră 
deja executarea penalităţilor 
de întârziere, care se ridicau 
la peste un miliard de lei 
vechi”, spune fermierul din 
Becicherecul Mic.

„datoria putea fi  
plătită şi prin  
compensare cu cereale!”

La începutul lunii noiem-
brie 2010, „Clasic Agro” a 
apelat la executorul judecăto-
resc Sorin Matei, care a somat 
„Agroconcept” să achite sol-
dul restant, inclusiv penaliză-
rile de întârziere. „Vă somăm 
ca în 15 zile de la data pre-
zentei să faceţi dovada plăţii 
integrale a sumei datorate, 
inclusiv prin compensări de 
produse agricole, în caz con-
trar vom fi nevoiţi să ne adre-
săm instanţelor competente 
pentru recuperarea debitului 
principal, la care vor fi adău-
gate penalităţi de întârziere 
de 0,5% pentru fiecare zi de 
întârziere”, se precizează în 
somaţia 503/09.11.2010. Li-
tigiul a ajuns în instanţa de 
judecată, în condiţiile în care 
debitorul a contestat adăuga-
rea la plăţile restante a penali-
tăţilor. „Am fost victima relei 
credinţe a reclamantei, care 
pe toată durata derulării con-
tractului nr. 8CA/9.08.2010 
mi-a dat asigurări că sub 
nici o formă nu vor emite 
pretenţii privind penalităţile 
de întârziere 0,5% pe zi. Mai 
mult, înainte de termenul 

de judecată din 28.01.2011, 
domnul Aurel Cipere mi-a 
dat asigurări că acţiunea a fi 
retrasă întrucât efectuasem 
plata întregului debit”, mai 
spune Gheorghe Merluţ, care 
mai reclamă faptul că judecă-
toarea Ramona Iotcovici nu 
i-a acordat dreptul la apărare, 
în condiţiile în care a solicitat 
o amânare pentru angajarea 
unui apărător, cerere care i-a 
fost respinsă. Mai mult, deşi 
a învederat instanţei că toa-
te preţurile facturate erau la 
nivelul lunii noiembrie 2010, 
iar penalităţile de întârziere 
au fost calculate începând cu 
luna iulie, toate pretenţiile 
reclamantei au fost accepta-
te. Conform sentinţei civile 
nr. 346/28 ianuarie 2011, 
„Agroconcept” trebuie să 
plătească „Clasic Agro” suma 
de 105.391,95 lei cu titlu de 
penalităţi de întârziere. „Noi 
ne-am îndeplinit toate obli-
gaţiile din contract, lucru 
care ar fi trebuit să-l facă şi 
domnul Merluţ. Seminţele şi 
celelalte mărfuri au fost livra-
te la timp, ne-am deplasat de 
câteva ori pe teren pentru a-i 
da anumite indicaţii privind 
ierbicidarea, iar domnia sa 
a refuzat să ne facă plăţile. 
Putea să-şi achite obligaţiile 
şi prin compensare cu cere-
ale, i-am oferit preţuri mai 
mari decât cele de pe piaţă, 
dar a tergiversat acest lucru. 
Contractul este clar! Am mai 
avut asemenea probleme şi 
cu alţi fermieri, dar au venit 
la discuţii, am eşalonat plăţi-
le şi mergem mai departe. Şi 
domnul Merluţ a venit la noi, 
dar nu să ne propună soluţii 
de rezolvare a debitului, ci 
pentru a fi scutit. Acum este 
problema lui că nu mai poate 
cultiva nimic pentru că băn-
cile nu-i dau bani! Noi când 
i-am cerut banii pe marfă a 
spus că-l stresăm cu telefoa-
nele, acum va rezolva execu-
torul”, ne-a declarat Octavian 
Guler.

n 200 de hectare de teren vor rămâne necultivate în urma unui litigiu între proprietarul unei ferme din 
Becicherecul Mic şi un furnizor al acestuia

Gheorghe Merluţ nu îşi poate cultiva ternul în această primăvară Contractul dintre fermă şi Agro Clasic

parcare alternativă
Programul de măsuri pen-
tru parcarea alternativă a 
autovehiculelor pe arte-
rele de circulaţie în scopul 
eliminării pulberilor în 
suspensie se va pune 
în practică pe cele mai 
importante străzi şi bule-
varde din oraş. Este vorba 
despre Calea Dorobanţi-
lor, Str. Simion Bărnuţiu, 
B-dul Take Ionescu, Calea 
Aradului, Calea Circum-
valaţiunii, Calea Şagului, 
B-dul 16 Decembrie 1989, 
B-dul Dâmboviţa, Calea 
Lipovei, Str. Ialomiţa, 
Calea Torontalului, B-dul 
Cetăţii, Calea Bogdăneş-
tilor, Calea Martirilor, Str. 
Gheorghe Lazăr şi multe 
altele. Întregul program 
din care aflaţi cum puteţi 
parca îl găsiţi la adresa 
www.optm.ro.

Pentru început vom 
achiziţiona patru 
vaporaşe. Vrem să 
aibă nişte particulari-
tăţi, adică să fie ca în 
alte oraşe din Europa, 
să fie ecologice. De 
finanţare vorbim aşa 
cum am vorbit de 
finanţare pentru auto-
buze RATT, pentru că 
aceste vaporaşe vor 
intra în aceeaşi admi-
nistrare.

 Sorin Grindeanu
 viceprimar Timişoara

Se poate circula deja, 
din punctul nostru de 
vedere, al Apelor Ro-
mâne. Am lăsat nivelul 
mai jos pentru a se ve-
dea lucrările care sunt 
executate, urmând 
să creştem nivelul în 
funcţie de necesităţile 
vaporaşelor care vor fi 
cumpărate şi a modu-
lui în care vor circula.

 Titu Bojin
Directorul Administraţiei  

de Apă BanatComentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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penalităţilor.
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O investiţie în „energia 
verde”, atât de mult trâmbiţa-
tă de autorităţi, are, teoretic, 
o amortizare rapidă, dar din 
cauza legislaţiei şi a unor blo-
caje birocratice, investitorii 
spun că nu reuşesc să îşi ducă 
proiectele la capăt în condiţii 
prielnice. În Timiş există o 
singură investiţie preconizată 
pentru un parc eolian şi mai 
multe proiecte pentru par-
curi fotovoltaice, în timp ce 
în Caraş-Severin există deja 
opt societăţi care au solici-
tat scoaterea unor terenuri 
din circuitul agricol pentru a 
monta turbine eoliene.

Motivul pentru care Timi-
şul nu este foarte atractiv în 
ceea ce priveşte energia ge-
nerată de vânt este faptul că 
judeţul nu se află pe traiecto-
ria potrivită pentru asemenea 
investiţii. Excepţie face zona 
Jimbolia şi sudul judeţului, 
dar până acum numai la Jim-
bolia a început o asemenea 
afacere, afirmă Adrian Pau, 
directorul Administraţiei Na-
ţionale de Îmbunătăţiri Fun-
ciare – sucursala Timiş-Mureş 
Inferior, instituţie de unde 
se dau avize pentru scoate-
rea unui teren din circuitul 
agricol. Societatea Compania 
Eoliană SA din Oradea a pre-
gătit pentru “ferma” de eoli-
ene un teren de 2,6 hectare. 
“În Timiş nu este un culoar 
foarte bun pentru vânturi, 
judeţul Caraş-Severin fiind 
favorizat în acest sens. Curen-
ţii de aer sunt mai buni de la 
Socol spre Dunăre. E nevoie 
şi de infrastructură pentru 
a produce curent care să fie 
livrat în sistemul naţional, 
trebuie să existe linii de me-
die şi înaltă tensiune, pentru 
a livra curent în reţea. Este şi 
o investiţie foarte costisitoa-
re. Amenajarea unui hectar 
de eoliene costă milioane de 
euro”, a adăugat Pau. În jude-
ţul vecin, intenţii de plasare 
a turbinelor eoliene există în 
localităţile Topleţ, Măceşti, 
Ciclova Română, Gârnic, 
Coronini, Vrani, Răcăşdia şi 
Oraviţa. 

interes sau dezinteres?
Omul de afaceri timişo-

rean Lucian Perescu este 
unul dintre cei care a ales 
să investească în “energia 
verde” din Caraş-Severin. În 
această perioadă se fac pro-
cedurile pentru montarea 
primelor 6 eoliene la Ora-
viţa având o putere de 1,5 
MW. Vor urma alte 7 turbi-
ne de 2,5 MW şi o investiţie 

totală de 47 milioane euro.
“Am început în 2006 cu 

Balkan Hydroenergy şi avem 
proiecte de microhidrocen-
trale de 8,2  megawaţi (peste 
18 milioane euro) în zona 
Muntele Mic şi la Cornereva. 
Săptămâna aceasta punem 
în funcţiune primele trei 
microhidrocentrale. Avem 
şi proiectul de parc eolian 
la Oraviţa, din care primul, 
cu o capacitate de 9MW, tre-
buie terminat până în luna 
mai. Un alt proiect este pen-
tru o centrală electrică foto-
foltaică, la Buziaş, de 1 MW, 
proiect blocat din cauza au-
torităţilor locale care nu ştiu 
ce să mai inventeze pentru a 

cere avize. În acest moment 
este aproape imposibil de 
făcut un business plan pre-
dictibil pentru o companie 
care produce energie verde 
în România, iar diferenţele 
de rentabilitate pot varia şi 
cu până la 20%. Nu poţi avea 
predictibilitatea veniturilor 
şi, deci, nu poţi dovedi în-
casările pe care le vei avea. 
De aceea, pentru proiectele 
în energie verde nu se poa-
te lua împrumut. Doar cu o 
mare înţelegere din partea 
BCR Timişoara am reuşit să 
obţinem creditul”, a decla-
rat Lucian Perescu, pentru 
“Opinia Timişoarei”. 

Experienţa sa în colabora-

rea cu autorităţile i-a arătat 
că există un dezinteres sus-
ţinut în aplicarea legislaţiei 
şi spune că Legea 220 din 
2008, care promovează toc-
mai producerea de energie 
din surse regenerabile, nu 
se aplică. La finalul investi-
ţiei de la Oraviţa,  producţia 
primelor 6 turbine de 9 MW 
va fi de 20.000 MW anual, 
producţie care acoperă ne-
cesităţile oraşului Oraviţa şi 
ale unui sătuc mai mic. 

Panourile solare  
se răspândesc în timiş

Cea mai importantă in-
vestiţie care se pregăteşte în 
Timiş în privinţa parcurilor 
fotovoltaice este pe raza ora-
şului Gătaia. La ANIF Timiş 
s-au depus înştiinţări pentru 
patru proiecte. Trei dintre 
ele se referă la parcuri de 
energie fotovoltaică, pe o 
suprafaţă totală de circa 65 
hectare, iar un altul ar în-
semna construirea unei cen-
trale electrice fotovoltaice. 
32 de milioane de euro ar 
fi valoarea acestei investiţii, 
spune directorul ANIF, iar 
amortizarea se face în 7 ani. 
Proiectul aparţine unor soci-
etăţi care au investiţii masi-

ve în agricultura timişeană. 
Alte două parcuri fotovoltai-
ce sunt în plan la Sânnicolau 
Mare, pe 12 ha în total.

eConomiC Auto & Turism Ziua Muncii, un  motiv de  
redus tarifele pentru  hotelieri

Femeile se dau în vânt  
după maşinile decapotabile
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Pasiunea românilor pen-
tru maşini mari şi puternice 
este încă prezentă chiar şi 
într-o lume în care preţul 
combustibilului este în creş-
tere. Este uşor de înţeles de 
ce românii vor SUV-uri sau 
alte maşini de dimensiuni 
mai mari, având în vedere 
că şoselele sunt într-o stare 
deplorabilă. Totuşi, criza 
economică i-a învăţat pe 
unii români că ar trebui să 
fie mai moderaţi când vine 
vorba de consum. Mulţi 
sunt de părere că maşinile 
mici, cu consum redus şi cu 
o tehnologie modernă vor 
ajunge să le ia locul celor 
puternice mai ales în Ro-
mânia, una dintre ţările cu 
cel mai mare preţ la com-
bustibil. O parte importan-
tă a populaţiei îşi petrece 
timpul în maşină. Cei mai 
dezavantajaţi sunt aşa-nu-
miţii „şoferi navetişti”, care 
vin cu maşinile personale 
pentru a ajunge la locul de 
muncă din oraş.  Dacă nu 
ţinem cont de timpul pier-
dut în trafic, să ţinem cont 
măcar de consumul de com-
bustibil care creşte cu fieca-
re blocaj rutier, cu fiecare 
şosea împânzită de maşini 
care circulă bară la bară.

 Este vizibil şi cunoscut 
faptul că oraşele devin din 
ce în ce mai neîncăpătoare 
şi sistemul rutier din ţară 
nu mai face faţă numărului 
tot mai mare de autovehicu-

le. Nici o maşină nu poate 
schimba blocajele în trafic 
sau nu poate îmbunătăţi 
sistemul rutier, însă există 
o categorie de maşini care 
rezolvă această problemă 
într-un mod mai puţin „du-
reros”. Maşinile mici care 
au consum redus de car-
burant sunt cele mai bune 
„ustensile” pentru o viaţă 
mai uşoară în trafic. Capa-
citatea gabaritică mică a 
acestora face din ele o nece-
sitate fiind  uşor de condus, 
de strecurat şi de parcat 
prin traficul îngrozitor cu 
care se confruntă fiecare şo-
fer. Principalele candidate 
pentru o viaţă rutieră mai 

calmă şi mai ieftină, sunt 
reprezentantele claselor 
compacte. În general, maşi-
nile cu consum redus sunt 
maşinile care au motorul 
de sub 1.200 cmc. Acestea 
sunt cele mai economice 
maşini, iar motorul care se 
regăseşte sub capotă nu este 
de dimensiuni mari, fiind 
astfel reţeta perfectă pentru 
o maşină de oraş,  care se 
strecoară prin ambuteiaje. 
Cele trei calităţi ale maşi-
nilor mici ţin de consumul 
redus, fiabilitate şi parcare.

maşini cu consum  
redus de combustibil 

Cea mai cunoscută şi 
controversată maşină cu 
consum redus, la fel ca şi di-
mensiunile ei, este Smart-ul 
creat de cei de la Mercedes. 
Modelul ForTwo Coupe are 
un motor de 999 centrime-
tri cubi şi 61 de cai putere. 
Consumul mixt este de 4,2 
litri iar în oraş nu consumă 
mai mult de 4,5 litri. Preţul 
trece peste 10.000 de euro. 

Dacă tot suntem în sfera 
maşinilor mici şi controver-
sate mai trebuie să amintim 
o maşină care se află în pre-
ferinţele ambelor sexe de 
ceva timp. Mini, o maşină 
care dacă e şi Cooper, poate 
satisface atât dorinţa vitezo-
manilor cât şi dorinţa celor 
care vor să plătească puţin 
la staţiile de combustibil. 
Cu un motor de 1,4 si 75 CP, 
Mini One consumă în medie 
5,3 litri de benzină la suta 
de kilometri. Maşina costă 
în jur de 15.000 de euro. 

Dacă optaţi pentru un 
Mini Cooper, care, pe lângă 
consumul redus de combus-
tibil, vă aduce şi o putere 
de 120 de cai, plaţiţi pentru 
suta de kilometri parcursă 
în oraş 6,5 litri de benzină. 
În afara oraşului consumul 
unui Cooper nu depăşeş-
te 5,4 litri. Preţul este însă 
unul ridicat pentru o maşi-
nă mică. Această bijuterie 
a celor de la BMW costă 
aproape 20.000 de euro .

Una dintre maşinile cu 
cel mai redus consum este 

binecunoscutul Renault 
Twingo. În cazul versi-

unii „Trend“, cu un 
motor de 1,2 litri şi 
75 cai putere, con-
sumul de carbu-

rant se cifrează 
undeva în jurul 
a 5 litri la suta de 
kilometri. Ma-
şina costă apro-
ximativ 8.000 de 

euro şi este prefera-
tă în special de femei.

Miniautomobilele,  
loc în trafic şi consum redus
n Preţul benzinei crește iar șoselele devin neîncăpătoare. 
Este timpul să cumparaţi mașini mici, care consumă puţin

Timişul – ţara soarelui, 
Caraşul – tărâmul vânturilor
n un hectar de „energie verde” necesită o investiţie de milioane de euro

1 MW eoliene  = investiţie de 1,8 milioane euro şi teren de 0,5 ha /eoliană  

1 MW hidro = investiţie de 2 milioane euro, pe 0,5 ha

1 MW solar = investiţie de 3 milioane euro, pe 2-3 ha

Costurile unei investiţii în energie alternativă

PulS eConomiC

CAMPAnie “TiMişoreAnA”

Fabrica de Bere timişoreana, 
sponsor al Cupei româ-
niei la fotbal, va începe o 
campanie menită să promo-
veze această întrecere de 
masă şi fotbalul în general, 
apelând la foste glorii ale 
acestui sport, printre care ilie 
Balaci, miodrag Belodedici, 
rodion Cămătaru şi sorin 
Cârţu. Campania se numeşte 
“drumul mingii”, va începe pe 
data de 16 aprilie, în timişoa-
ra, şi va presupune ca 1.000 
de oameni să ducă mingea la 
picior pe o distanţă de 2.400 
de kilometri, trecând prin 35 
de oraşe şi având ca destina-
ţie finală oraşul Braşov, unde 
se va disputa finala Cupei.

ToP AsiGurATori

Comisia de supraveghere a 
asigurărilor a anunţat că, în 
2010, au fost consemnate 
scăderi pe piaţa asigurărilor 
generale. În topul asigurato-
rilor din timiş conduc astra, 
asirom şi euroins, la asigurări 
generale, ing asigurări de 
Viaţă, BCr asigurări de Viaţă 
şi generali, la asigurări de 
viaţă, şi safety Broker, toma-
sig-Broker şi aon românia, la 
brokeri. 

MAri ConTriBuABili

din cei peste 3.000 de mari 
contribuabili din românia, 
declaraţi la începutul anului 
în curs, un număr de 108 îşi 
au sediu în judeţul timiş. În 
categoria branduri locale cu 
capital autohton regăsim fir-
mele unor importanţi oameni 
de afaceri din zonă, printre 
care ovidiu tender, romeo 
dunca, georgică Cornu, iulian 
dascălu, olimpia moica, 
mihai olariu, ioan Cova, ioan 
georgiu, ioan Biianu şi alţii. 
de asemenea, mari contribu-
abili au fost declaraţi şi 28 de 
investitori străini din timiş. 
dintre aceştia nu putea să 
lipsească alcatel, smithfield, 
Zoppas, Continental, Butan 
gas, linde gaz, Carpatair, 
Flextronics şi Hella.  

shoPPinG, loCul iii

magazinele din cele mai 
bune centre comerciale din 
Bucureşti au vândut, anul 
trecut, cu 25% mai mult decât 
magazinele din mall-urile din 
ţară. la capitolul vânzări în 
centre comerciale, timişoara 
ocupă locul trei, după Con-
stanţa şi Cluj. Ultimul studiu 
Colliers explică acest decalaj 
al timişoarei prin faptul că 
populaţia încă îşi face cumpă-
răturile în Ungaria.

PUBLICITATE

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

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

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

Spălare exterioară/interioară
Polish profesional
Curăţat tapiţerie piele/textil

Curăţat climă auto

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

0256.213.587
0733.928.546
0728.878.495

www.spalatoriapicobello.ro

profesionala
  Timisoara

Sfaturi pentru  
reducerea  
consumului

- opriţi motorul dacă staţio-
naţi mai mult de un minut;
- este preferabil un traseu 
mai lung ca distanţă, dar 
mai scurt ca timp;
- revizia tehnică face 
minuni pentru consumul 
redus al maşinii;
- păstraţi motorul curat  
cu schimbul de ulei  
făcut la timp;
- nu schimbaţi  
vitezele des,  
mai ales la un  
drum lung şi  
nu turaţi motorul.

Săptămâna aceasta 
punem în funcţiune 
primele trei microhidro-
centrale. Avem şi pro-
iectul de parc eolian la 
Oraviţa, din care primul, 
cu o capacitate de 9MW, 
trebuie terminat până în 
luna mai. Un alt proiect 
este pentru o centrală 
electrică fotofoltaică, la 
Buziaş, de 1 MW, proiect 
blocat din cauza auto-
rităţilor locale care nu 
ştiu ce să mai inventeze 
pentru a cere avize.

 lucian Perescu
 om de afaceri

La oraviţa se montează primele turbine eoliene

o eoliană ocupă jumătate de hectar de teren
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Diete adaptate pentru tine

Învaţă să mănânci sănătos

Consultaţii săptămânale gratuite

Suport şi motivaţie  
pentru a ajunge la  
greutatea perfectă

Împreună e mai uşor

toate  

consultaţiile  

sunt gratuite

Programează-te acum!
073 777 0 777; info@natur-clinic.ro

iulius mall timişoara, la etajul 1
WWW.natUr-CliniC.ro

Cele mai proaspete informaţii. Eşti câştigător şi ştii tot ce se întamplă.

www.opiniatimisoarei.ro
Contează Pe ştiriLe timişoreniLor!

CiTEşTE şTirilE, dEzbaTE pE forum,  
află dETalii din CulisE, CâşTigă prEmii

ToTul deSPRe eChiPa Ta
www.fortaviola.ro

andReea hnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Reducerea normei orare 
la serviciu sau chiar o întrea-
gă zi liberă, pe scurt 1 Mai. 
Daca v-aţi săturat să daţi dru-
mul sezonului de mici şi gră-
tare de ziua muncii, vă reco-
mandăm câteva alternative, 
pentru toate buzunarele şi 
gusturile. Cu toate că anul 
acesta 1 Mai va pica într-o zi 
de weekend, nu trebuie să 
vă întristaţi, pentru că hote-
lierii tot au pregătit câteva 
oferte atractive.

1 mai în românia.  
Staţiunile montante  
şi balneare au pregătit 
numeroase oferte

Pe lângă clasicul grătar 
şi râurile de bere, cele mai 
ieftine variante sunt staţi-
unile montane şi balneare 
din apropiere. Pentru un se-
jur de două zile, la un hotel 
de două stele la Băile Felix, 
trebuie să plătiţi 133 lei. În 
acest cost aveţi incluse cele 
două nopţi de cazare pentru 
două persoane, micul dejun 
şi patru intrări la Ştrandul 
Apollo. O altă variantă este 
staţiunea Văliug, unde ofer-
tele sunt la fel de tentante. 
”Să ai la tine un sac de voie 
bună, şi în buzunare doar 95 
lei, în schimbul economiilor 
tale noi îţi oferim o noapte 
de cazare, trei mese incluse, 
foc de tabără şi karaoke în 
aer liber” - aşa sună oferta 
unei pensiuni din Văliug. 

Nici la Herculane preţu-
rile nu diferă foarte mult. 
Pentru un sejur de două zile 
la un hotel de trei stele veţi 
plăti 369 lei. În acest preţ 
aveţi incluse o cameră dubla 
şi demipensiune cu bufet su-
edez. Pe lângă acestea aveţi 
acces la piscină, la sala de 
fitness şi aveţi şi un loc de 
parcare asigurat. Doamnele 
primesc un pachet wellness 
cu masaj anticelulitic timp 
de 20 minute, iar domnii un 
masaj de relaxare. Dacă sun-
teţi obişnuit cu aceste locuri 
şi doriţi ceva nou, puteţi ale-
ge staţiunea Bran. În afară 
de ofertele tentante pe care 
le prezintă hotelierii, aveţi şi 
foarte multe locuri de vizitat 
în împrejurimi. Pentru două 
nopţi de cazare într-o pensi-
une de trei stele plătiţi 139 
lei. Parcarea amenajată, in-
ternet, piscină interioară şi 
exterioară, billiard, teren de 
tenis şi mini fotbal sunt nu-

mai câteva din activităţile la 
care aveţi acces gratuit dacă 
sunteţi clienţii unei pensi-
uni în Bran.

1 mai pe litoralul  
românesc. Vama Veche 
cea mai căutată staţiune

Dacă vreţi să petreceţi un 
1 Mai clasic, ca la carte cu 
toate detaliile, Marea Neagră 
este destinaţia perfectă. Bile-
tul de accelerat Timişoara – 
Constanţa, la clasa a II, pen-
tru un adult costă 85 lei, iar 
pentru un student 40 lei. În 
acelaşi tren, numai la cuşe-
tă, un adult plăteşte 100 lei, 
iar un student 80. Dacă vreţi 
să ajungeţi cu aproximativ o 
oră mai repede, puteţi alege 
trenul rapid. Tot la clasa a II, 
un bilet pentru un adult cos-
tă 100 lei, iar pentru un stu-
dent 50 lei. La clasa I, preţul 
unui bilet întreg este de 150 
lei, iar pentru un student 
90 lei. Odată ajunşi la Con-
stanţa, prima variantă este 
să rămâneţi chiar acolo. Este 
probabil cel mai viu loc de la 
mare din această perioadă. 
Dacă sunteţi tentat, trebuie 
să ştiţi că la o pensiune de 
o stea, cu baie comună, pre-
ţul este de 60 lei pe cameră 
dublă. Două stele în plus 
aproape că dublează suma, 
100 lei pe noapte. Indife-
rent că mergeţi cu familia, 
cu jumătatea sau cu o gaşcă 
sănătoasă de prieteni, puteţi 
alege garsoniera de închiri-
at. Preţul acesteia este 80 lei 
pe noapte, iar pe proprietar 
nu-l interesează câte persoa-
ne vor locui acolo. Acestea 
sunt împrăştiate în tot ora-
şul, atât în zonele centrale, 
cât şi în apropierea falezei. 

Dacă aceste variante nu 
vă plac, doriţi mai mult 
confort, că doar sunteţi în 
concediu, puteţi alege un 
hotel de trei stele, unde pre-
ţul este cu 30 lei mai mare 
ca la o pensiune. Pentru o 
cameră dublă veţi plăti 130 
pe noapte. Dacă nu vă place 
Constanţa, sau dacă doriţi să 
schimbaţi peisajul a doua zi, 
în două ore, cu 10 lei, ajun-
geţi liniştiţi la Vama Veche, 
simbolul minivacanţei de 1 
Mai. Dacă vă place cum sună 
ideea trebuie să vă grăbiţi că 
ofertele se cam termină. Me-
saje de genul: ”1 Mai 2011: 
Nu mai avem camere dispo-
nibile”, ”Important: nu mai 
avem camere libere pentru 
data de 30 aprilie - 2 mai 
2011”, ”Nu mai sunt came-

De Ziua Muncii hotelierii  
fac reduceri substanţiale
n Nu ştiţi cum să sărbătoriţi ziua de 1 Mai departe de casă şi nu cu foarte mulţi bani? Iată câteva oferte

re libere pentru 1 Mai” sunt 
cam pe toate site-urile unde 
se puteau face rezervări. Nu 
vă speriaţi, o cameră - două 
acolo, tot mai găsiţi dacă vă 
grăbiţi. Ofertele care mai 
sunt disponibile arată cam 
aşa: pentru trei nopţi de 
cazare într-o cameră dublă 
cu baie, plătiţi 400 lei; trei 
nopţi de cazare într-o came-
ră dublă cu baie comună - 
240 lei, cu trei locuri şi baie 
comună - 360 lei, iar pentru 
o cameră de patru locuri cu 
baie proprie plătiţi 570 lei. 
Oricine vrea să-şi mai ia o 
noapte de cazare pe lângă 
pachet, va plăti camera la 
jumătate de preţ. 

1 mai în străinătate. şi 
străinii s-au pregătit la 
fel de intens ca şi  
românii, pentru a  
sărbători ziua muncii

Două nopţi în Bulgaria 
cu 42 euro de persoană. În 
oraşul Balchik, în apropie-

rea portului, într-un hotel 
de trei stele. Aveţi acces 
la piscina atât interioară 
cât şi exterioară, internet, 
room service, parcare şi 
terasă. O altă variantă este 
Grecia, unde un hotel de 
cinci stele în insula Ha-
lkidiki oferă turiştilor un 
pachet de trei nopţi cu 101 
euro. Pe lângă locurile de 
cazare mai aveţi inclus în 
preţ şi micul dejun, locul 
de parcare, accesul la pis-
cină, terenuri de sport şi 
room service-ul. Transpor-
tul se face individual. 

La fel de interesant sună 
şi oferta pentru “1 Mai în 
insula Creta” în perioada 
27 aprilie – 4 mai, cu 195 
euro. Pachetele includ cele 
7 nopţi de cazare, biletul 
de avion şi transferul de la 
aeroport la hotel.

Şi Amsterdamul se pre-
găteşte de 1 Mai. 5 zile şi 
patru nopţi cu 499 de euro 
de persoană. Transportul 

este inclus cu avionul, nu-
mai că plecarea se face din 
Bucureşti. Aveţi asigurat 
transferul de la aeroport 
la hotel, un tur al oraşului 
de 4 ore pe zi, cu un ghid 
local şi însoţitor de grup 
român.

Pentru cei cu gusturi 
mai pretenţioase, în peri-
oada 28 aprilie – 05 mai, 
există oferte de petrecere 
a mini-vacanţei de 1 Mai 
în Cuba. Oraşul Havana 
vă întâmpină cu un sejur 
care costă 1099 de persoa-
nă. Tariful include un bilet 
de avion Bucureşti – Pa-
ris – Havana, transferul la 
hotel şi invers, 5 nopţi de 
cazare în oraşul Varadero, 
la hotel de 5 stele cu all 
inclusive, şi două nopţi în 
Havana, la hotel de patru 
stele, cu mic dejun inclus. 

Tenisul de masă 
şi minifotbalul 
sunt numai câteva 
din activităţile la 
care aveţi acces 
gratuit dacă 
sunteţi clienţii unei 
pensiuni în Bran. 

La Văliug, pentru 
95 lei primiţi o 
noapte de cazare, 
trei mese incluse, 
distracţie la 
foc de tabără şi 
karaoke în aer 
liber.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Se mai schimbă unele 
lucruri şi în domeniul auto 
din România. În anii trecuţi, 
maşinile cabrio erau un 
moft şi o fiţă pentru româ-
nii afundaţi în celebra criză 
financiară. Vânzările la ca-
briolete erau foarte scăzute 
în perioada 2008-2009, iar 
acest lucru a dus la o scădere 
a preţurilor venită din partea 
producătorilor de maşini de-
capotabile. În 2011 se vede 
o creştere semnificativă a 
numărului de cabriolete care 
circulă pe şoselele din Româ-
nia. Oferta de maşini cabrio 
nu este deloc mică pe piaţa 
auto românească. Cele mai 
vândute şi cunoscute cabrio-
lete sunt Volkswagen Eos şi 
Peugeot 206 CC. Dacă prima 
maşină face parte din clasa 

premium, fiind o maşină ele-
gantă cu multiple dotări, a 
doua maşină, Peugeot-ul 206 
CC este o simpatică decapo-
tabilă care consumă puţin şi 
costă din ce în ce mai puţin. 
Rămâne aşadar în topul pre-
ferinţelor, fiind o decapotabi-
lă cu acoperiş rigid care face 
din autoturismul cu doua 

usi, unul frumos decupat pe 
timpul verii.  Avantajele şi 
dezavantajele achiziţionării 
unei maşini cabrio se echi-
libreză în balanţă. Să luăm 
exemplul Peugeot-ului 206 
CC. Este o maşină de dimen-
siuni mici, deci cu un con-
sum redus de combustibil,  
cu acoperiş rigid care face din 

maşină un autovehicul exce-
lent şi pe perioada anotimpu-
lui rece. 206 CC - ul se vinde 
cu dotări de serie sau opţio-
nale de la cele primare până 
la încălzire în scaune. Unde 
mai pui eleganţa pe care o ai 
la volanulu unui cabrio care 
goneşte pe şosele... Toate 
acestea sunt doar câteva din-
tre avantajele unei decapota-
bile. Dezavantajele pe care le 

presupune cumpărarea unei 
maşini cabrio ţin mai mult 
de un anumit confort pe 
care îl au pasagerii. Vibraţiile 
puternice şi zgomotul în ha-
bitaclu sau spaţiul prea mic 
pentru mai multe persoane, 
fac din cabrio o maşină mof-
turoasă... Aşa că e cazul să vă 
gandiţi de mai multe ori îna-
inte să o cumpăraţi.

Dacă nu vreţi să faceţi 
mari investiţii într-o maşină 
de tip cabrio nouă, dar totuşi 
vă doriţi ca vara care se apro-
pie să fie specială pe şosele, 
puteţi alege să vă cumpăraţi 
un cabriolet second-hand. Cu 
preţuri care să nu depăşeas-
că 10 mii de euro, maşinile 
la mâna a doua pot constitui 
o investiţie bună. Pentru că 
vorbim de o vară… de criză, 
o maşină cabrio poate fi şi 
ieftină. Câteva modele care 
se află pe piaţa second hand 

sunt:  BMW seria 3 cabrio, 
Peugeot 206 CC, Opel Tigra 
Twin Top sau, pentru cei mai 
excentrici, un Fiat Brachetta, 
care nu va trece neobservat 
datorită designului italian 
sofisticat.

10 interViu

CiPRian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Domnule rumega, de ce 
se circulă atât de greu în 
timişoara?

Nu se circulă greu. Se cir-
culă încet. Uneori. Mai ales în 
orele de vârf. Structura ora-
şului nostru este circulară şi 
circulaţia este gâtuită de cele 
două traversări, râul Bega şi 
calea ferată. Pentru a traver-
sa râul Bega ne trebuie po-
duri, iar pentru a traversa ca-
lea ferată ne trebuie pasaje. 
Cele existente sunt depăşite 
din punctul de vedere al ca-
pacităţii de a prelua traficul 
rutier existent acum în oraş. 
În momentul în care şi in-
frastructura ne va ajuta vom 
putea spune că se circulă mai 
bine în Timişoara. Deocam-
dată încărcăm să ne adaptăm 
la ceea ce avem...

În timişoara apar semafoa-
re peste noapte, se montea-
ză peste tot. De exemplu, 
pe calea lipovei sunt trei 
semafoare în 600 de metri. 
În ce măsură îngreunează 
traficul acestea?

Da, ştim de situaţia de pe 
Calea Lipovei, este în atenţia 
noastră. Semafoarele despre 
care vorbiţi sunt la treceri 
de pietoni şi sunt proaspăt 
instalate şi sunt sub atenta 
noastră monitorizare, pentru 
a vedea cât de mult ne ajută. 
În afară de fluidizarea trafi-
cului, Poliţia Rutieră are în 
vedere şi alte aspecte, anume 
siguranţa traficului şi sigu-
ranţa participanţilor la trafic. 
Participanţi la trafic sunt şi 
pietonii. Între principalele 
cauze ale accidentelor grave 
se află neacordarea de priori-
tate la trecerea străzii pentru 
pietoni, sau traversarea de 
către aceştia prin locuri ne-
permise. De aceea facem tot 
ce putem să limităm numă-
rul accidentelor  în care sunt 
implicaţi pietonii.

cine decide unde se pun 
aceste semafoare?

Comisia de Circulaţie din 
cadrul Primăriei Timişoara. 

Membrii comisiei vă întrea-
bă şi pe dumneavoastră 
unde să pună şi unde nu 
semafoare?

Unul dintre membrii co-
misiei de circulaţie este dom-
nul comisar Domăşnean de 
la Biroul Rutier Timişoara.

şi nu e cam puţin un singur 
poliţist într-un for care 
decide cum se circulă în 
timişoara?

Asta este constituirea co-
misiei... are şi el un singur 
vot...

păi de aceea vă întreb. 
poate când membrii acestei 
comisii spun, punem un 
semafor aici, poate domnul 
comisar Domăşnean se 
opune, şi spune, nu e bine..., 
dar are un singur vot...

Cu siguranţă nu are el vo-
tul decisiv. Dar asta e compo-
nenţa acestei comisii...

Nu ar trebui să fie mai mulţi 
poliţişti de la rutieră în 
această comisie?

...(ezită n.r.) Nu... neaparat 
să fie mai mulţi. Ar trebui ca 
avizul dat de Poliţia Rutieră 
să aibă o mai mare importan-
ţă. Să se ţină mai mult cont 
de avizul dat de noi.

Să înţelegem că au fost 
situaţii în care aţi dat avize 
negative, dar membrii co-
misiei nu au ţinut seama de 
ce spuneţi dumneavoastră?

Nu cunosc asemenea ca-
zuri.

aţi cerut ca să se ţină mai 
mult cont de avizul dum-
neavoastră. asta însemană 
că acum nu se ţine cont de 
avizul dumneavoastră!

Păi să aibă o importanţă 
mai mare... votul acela pe 
care îl are Poliţia Rutieră să 
aibă o importanţă mai mare 
în cadrul comisiei. Acum eu 
nu am participat la şedinţe-
le acestei comisii... haideţi 
să nu mai discutăm despre 
acest aspect...

păi nu l-aţi întrebat pe dom-
nul comisar Domăşnean? 
Nu v-a povestit despre 
astfel de cazuri?

Nu cunosc...

S-a discutat la un moment 
dat despre trecerea poliţiei 
ruiere la poliţia locală. 
cum vedeţi acest aspect?

Apariţia Poliţiei Locale cu 
o competenţă clar definită de 
lege este benefică. Însă să treci 
Poliţia Rutieră la Poliţia Locală 

este practic imposibil. Com-
petenţa pe care ar trebui să 
o aibă Poliţia Locală ar trebui 
să fie mult lărgită... este vorba 
despre cercetarea accidente-
lor, aspecte ce ţin de poliţia 
judiciară... Eu nu văd Poliţia 
Locală capabilă de astfel de 
competenţe foarte curând... 
Un alt aspect este cel legat de 
faptul că Poliţia Locală e pen-
tru cei care îşi permit!

păi timişoara se pare că îşi 
permite...

Păi e vorba de cheltuieli 
importante. Faptul că în Ti-
mişoara va apărea o nouă 
forţă pe drumurile publice, 
Poliţia Locală, ne va ajuta 
foarte mult în ceea ce pri-
veşte contravenţiile statice, 
degrevându-ne pe noi de 
acestea, astfel că vom putea 
să ne ocupăm mai mult de 
fluidizarea traficului şi de 
reducerea numărului de acci-
dente cu victime.

ce competenţe are această 
poliţie locală? au voie să 
mă oprească în trafic sau 
nu?

Pe drumurile publice Po-
liţia Locală va putea aplica 
sancţiuni în ceea ce noi nu-
mim contravenţii statice, adi-
că oprire interzisă, staţionare 
interzisă, parcare în locuri 
nepermise şi blocarea acce-
sului la garaje, etc... În zonele 
rezidenţiale vor avea voie sa 
facă tot ceea ce înseamnă cir-
culaţie rutieră.

ce înseamnă zonă reziden-
ţială?

Zonele rezidenţiale sunt 
strict reglementate de lege. 
Sunt zone care trebuie mar-
cate ca atare, unde viteza 
maximă admisă este de 30 de 
km pe oră.

avem în timişoara astfel de 
zone?

Nu cred că există. Sunt 
acele zone care „afară“ sunt 
zone în care viteza maximă 
este limitată la 30 de km pe 
oră, iar prioritatea este regle-
mentată de regula priorităţii 
de drepta. Ceea ce este im-
portant este că au competen-
ţe în dirijarea traficului ruti-
er. Lucrul acesta ne va ajuta 
foarte mult. Ei vor fi instruiţi 
în acest sens. Tocmai în pe-
rioada Aprilie - Mai o primă 
tranşă de 22 de poliţişti locali 
fac un curs la Lugoj, iar după 
ce vor termina acel curs vom 
face un protocol, astfel încât 
să putem lucra împreună la 
dirijare. Cursul este foarte 
important la fel cum este să 
şi lucrăm împreună pentru 
că dacă nu sunt instruiţi cum 
trebuie pot provoca acciden-
te aşa cum s-a întâmplat, de 
altfel în alte oraşe.

Deci în timişoara ei nu pot 
încă să oprească autoturis-
me în trafic... asta pentru că 
nu avem zone rezidenţiale...

Doar contravenţii statice 
pot să aplice.

Dar pot să vină să îmi pună 
fiola? Sau să îşi achiziţione-
ze radare?

Pentru zonele rezidenţia-
le da.

prefectul Mircea Băcală 
v-a solicitat să vă retrageţi 
din echipajele mixte cu 
angajaţii de la aDp  pentru 
ridicarea maşinilor parcate 
neregulamentar...

Da. Ne-am retras din acele 
echipaje. După incidentul cu 
acel copil uitat în maşină, ne-
am retras efectivele din aces-
te operaţiuni.

câţi poliţişti de la rutieră 
au fost daţi afară că au luat 
şpagă?

Nu am avut cazuri de co-
rupţie.

asta înseamnă că nu sunt 
poliţişti la rutieră care iau 
şpagă?

Dacă nu sunt corupţi... nu 
există nici corupţie... 

ce implicaţii a  avut faptul 
că aţi introdus pe drumuri 
acele aparate radar noi, 
care nu pot fi detectate de 
dispozitvele antiradar?

Faptul că de la 6 aparate 
radar în tot judeţul Timiş am 
ajuns să avem 19. Vă daţi sea-
ma că a avut un impact.  D 
exemplu, anul trecut am în-
registrat o scădere la numă-
rul de accidente. Anul acesta 
am început puţin în forţă, în 
sensul că am avut o creştere 
în primele luni, dar ulterior 
ne-am echilibrat. Acum sun-
tem aproximativ la aceleaşi 
valori ca anul trecut în ceea 
ce priveşte numărul acciden-
telor grave.

S-au dat mai multe amenzi 
de când aveţi aceste radare?

Da. S-au dat mai multe. 
S-au dat multe amenzi pen-
tru viteză. Acum toate aceste 
contravenţii sunt filmate.

Dar am înţeles că poliţiştii 
nu mai pot interveni pe 
imagini, nu le mai pot deru-
la, astfel că se elimină „mica 
înţelegere“ cu şoferul...

Imaginile se stochează pe 
un hardisk şi asupra imagi-
nilor nimeni nu poate inter-
veni...

Deci s-a eliminat „mica 
înţelegere“ când poliţistul 
derula imaginile şi înregis-
tra peste ele altele...

Dacă existau astfel de în-
ţelegeri, da au fost elimiante.

păi existau din moment ce a 
crescut numărul de amenzi 
de când a fost eliminată 
această posibilitate, nu?

E o speculaţie a dumnea-
voastră... (râde n.r.) Eu pot să 
speculez că a crescut numă-
rul de amenzi pentru că a 
crescut şi numărul aparate-
lor radar de la 6 la 19...

poliţia rutieră poate 
amenda adminstratorul 
unui drum dacă starea lui 
pune în pericol siguranţa 
participanţilor la trafic. De 
ce nu aţi amendat primăria 
timişoara pentru felul în 
care arată drumurile din 
oraş?

Am amendat primăria în 
iarnă când nu au deszăpezit 
cum trebuie drumurile. De 
când s-a încălzit nu s-a dat 
nici o amendă.

credeţi că ar merita, la 
cum arată drumurile din 
timişoara?

Păi arată deplorabil... Şi 
primăria îi poate sancţiona 
pe drumarii care au executat 
acele lucrări. Avem în vede-
re aceste aspecte şi dacă nu 
vor repara drumurile cei din 
primărie riscă să primească 
amenzi din partea noastră.

Mai există planuri de 
amenzi? Mai sunt plătiţi 
poliţiştii în funcţie de câte 
amenzi dau?

Eu sunt şef la Poliţia Ruti-
eră din noiembrie 2010. Ase-
menea planuri de amenzi nu 
am impus şi nu voi impune 
niciodată.

Dar ce-i instruiţi pe agenţi? 
Să dea avertismente acolo 
unde legea permite sau să 
aplice o amendă?

Fiecare faptă are o anumi-
tă gravitate. Avertismentul 
este prevăzut, dar nu ştiu cât 
de mare efect are... Dumnea-
voastră credeţi că cetăţeanul 
german este disciplinat şi ci-
vilizat prin natura lui? Nu! În 
momentul în care ştie omul 
că dacă face o prostie, plăteş-
te, se gândeşte bine a doua 
zi dacă să mai facă ceea ce a 
făcut sau nu. Eu spun că aver-
tismentul e bun, dar nu prea 
are efect...

„Votul poliţiei rutiere ar trebui 
să aibă o importanţă mai mare 
în cadrul comisiei de circulaţie“

Subcomisar Petru Rumega. Din noiembrie 2010 este şeful Serviciului de Poliţie Rutieră Timiş. Din 
2003 a activat la Serviciul Cercetări Penale din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, iar din 
2009 şi-a desfăşurat activitatea ca ofiţer de poliţie judiciară la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului Timiş.

PeTRu RumeGa

PUBLICITATE
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Cabriolete pentru 
veri perfecte

auto & turiSm

n Femeile se dau în vânt, la propriu după maşinile decapotabile

Top 5 maşini cabrio
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mini Cabriolet  este la 
pretul de 18 mii de euro cu 
numeroase dotări.

Volkswagen new Beetle 
Cabrio (foto), disponibilă 
la un preţ ce pleacă de la 
16 mii de euro. 
nissan micra C+C are un 
preţ care porneşte de la 15 
mii de euro.
opel Tigra Twin Top o 
puteţi cumpăra pentru 
suma de 14 mii de euro.
peugeot 207 CC ajunge 
până la suma de 16 mii 
euro.
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şi Moisil. Ne-a costat dru-
mul şi cazarea 250 de lei, 
plus ce-am mai cheltuit 
acolo pe schiuri, plăci de 
snowboard - vreo trei mi-
lioane. Nu am fost decât 
noi şi câţiva diriginţi”, mai 
spune Marius, elevul de 
clasa a XII-a de la Colegiul 
Bănăţean. 

Ţinutele pentru banchet 
costă între 300 şi 650 de lei

Pe lângă costurile fixe, 
părinţii mai trebuie să plă-
tească sute de lei şi pentru 
ţinutele odraslelor. Dacă 
pentru ţinuta unei domni-
şoare în noaptea de banchet 
părinţii trebuie să scoată 
din buzunar în medie 650 
lei, pentru un băiat lucru-
rile sunt puţin mai simple, 
costurile ajungând în acest 
caz  pe la 300 de lei.

Freza pentru fete cos-
tă între 40 şi 100 lei, în 
funcţie de preferinţele fie-
căruia. ”În general la ban-
chetul de clasa a VIII-a se 
caută buclele, care variază 
între 60-70 de lei, în func-
ţie de dimensiunea păru-
lui, în timp ce la clasa a 
XII se caută părul întins şi 
cocurile. Părul întins este 
undeva la 40 lei, iar un coc 
poate ajunge şi la 100 lei”, 
spune Monica Iacobescu, 
coafeză. 

Un alt detaliu peste 
care nu se poate sări este 
machiajul, care poate 
ajunge la sume impresi-
onante, dacă tânăra ab-
solventă are gusturi mai 
pretenţioase. ”Un machiaj 
de seară normal costă 70 
lei, iar cu gene false costă 
100 lei. Ambele sunt la fel 
de solicitate. Cele de cla-
sa a XII-a aleg în general 
machiajul cu gene false”, 
spune Sandra Mihalache, 
make-up artist. Momentul 

pe care fiecare domnişoa-
ră îl aşteaptă încă din co-
pilărie este rochia de ban-
chet. Indiferent că vorbim 
de clasa a VIII-a sau de cla-
sa XII-a, rochia reprezintă 
nucleul evenimentului. 
Elegante sau vaporoase, 
lungi sau scurte, colorate 
sau clasice, preţul acesto-
ra începe de la un minim 
de 80 lei. Dacă în magazi-
nele mai accesibile preţul 
unei rochii variază între 
80 şi 300 lei, în magazi-
nele cu branduri celebre 

sau atelierele caselor de 
modă, preţul de pornire 
este de 300 de lei şi ajun-
ge până la cât îi ţine buzu-
narul pe părinţi.

Părinţii de băieţi şi 
în această privinţă sunt 
mai favorizaţi, pentru că 
preţul unui costum înce-
pe de la 200 lei. Singurul 
moment în care situaţia 
se echilibrează este când 
vorbim de pantofi. Pentru 
ambele sexe preţul este 
aproximativ acelaşi, un-
deva la 150 lei. Ca să atin-

gem fiecare detaliu pen-
tru care părinţii de fete 
trebuie să scoată bani din 
buzunar, să nu uităm de 
accesorii. Aici moda 2011 
ţine puţin cu buzunarele 
“finanţatorilor” pentru că 
bijuteriile din plastic sunt 
la modă. Un set de cercei 
cu lanţ şi brăţară din plas-
tic este undeva la 100 lei, 
din argint poate ajunge şi 
la 200 lei. Tot la capitolul 
accesorii intră şi geanta, 
care costă între 100 şi 150 
lei. 

anul acesta protocolul  
a fost scos din  
costul banchetului!

Până în 2009 în banii 
pentru banchetul de final 
de an se includeau şi bani 
pentru protocolul din tim-
pul bacalaureatului. Anul 
acesta însă, se pare că, ofi-
cial, aceşti bani nu se vor 
mai strânge. Elevii din li-
ceele timişorene se feresc 
să spună dacă vor da sau 
nu bani de protocol. “Din 
câte ştiu eu anul trecut 
s-au dat 50 de lei de elev 
pentru protocol. Anul aces-
ta nu ne-a zis nimeni nimic 
despre acest subiect, dar 
dacă trebuie să dăm, dăm. 
Mie mi s-ar părea normal 
să dăm, pentru că şi profe-
sorii ar fi mai indulgenţi. 
În plus mai e şi chestia ca 
profesorii să aibă condiţii-
le normale, pentru că mă 
gândesc că e greu să stai 
la supravegheat atâtea ore 
fără un suc, o apă”, spune 
un elev din clasa a XII-a de 
la Loga.
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Elevii şi profesorii li-
ceelor timişene au intrat 
deja în febra pregătirilor 
pentru banchetele de ab-
solvire. Liceele de elită 
par să se întreacă în a or-
ganiza petreceri care mai 
de care mai fastuoase, în 
restaurante luxoase, dar şi 
cu preţuri pe măsura ofer-
tei. Pentru ca odraslele să 
rămână cu o amintire cât 
mai frumoasă de la ba-
lul de absolvire a clasei a 
XII-a, părinţii scot din bu-
zunare sume ce depăşesc 
binişor 1000 de lei. Cota 
maximă se înregistrează la 
Colegiul Bănăţean, unde, 
doar pentru banchet şi 
cursul festiv (fără îmbră-
căminte, albume foto, etc.) 
suma care trebuie plătită 
de fiecare elev este de 650 
de lei. 

La Colegiul Bănăţean  
un elev plăteşte albu-
mul foto cât plătesc doi  
elevi de la „alimentar” 
pentru tot banchetul 

Când e vorba despre pe-
trecerea copiilor lor, părin-
ţii de la Colegiul Bănăţean 
nu se uită la bani. După ce 
în iarnă le-au plătit odras-
lelor 250 de lei pentru un 
banchet mic în staţiunile 
Straja, Arieşeni sau Mun-
tele Mic, aceştia dau, la 
finalul clasei a XII-a, doar 
pe albumul foto 200 de lei. 
Bani puţini ar spune unii, 
bani mulţi ar spune alţii. 
Asta pentru că, de exem-
plu, pe aceşti bani, doi 
elevi de la Grupul Şcolar 
de Industrie Alimentară 
Timişoara sau mai simplu 
Liceul Alimentar îşi pe-
trec ultima seară de liceu. 
“Noi am plătit pentru ban-
chet 450 de lei. I-am dat în 
trei tranşe de la începutul 
anului şcolar. Încă nu s-a 
stabilit locul, iar doam-
na dirigintă ne-a spus că 
aceşti bani s-ar putea să fie 
prea mulţi pentru banchet 
şi că probabil după ce se 
va alege locul vom primi 
o parte din ei înapoi. Pe 
lângă aceşti bani am mai 
dat 200 de lei de persoană 
pentru albumul foto, poze 
şi filmarea de la banchet 
si de la cursul festiv”, spu-
ne Marius, elev în clasa a 
XII-a la Colegiul Bănăţean 
din Timişoara. În aceşti 
bani intră şi plata pentru 
masa de la banchet pen-
tru fiecare dintre cei 30 de 
profesori care le-au predat 
de-a lungul timpului celor 
100 de elevi care termină 

acum liceul. În schimb, la 
Alimentar, pe 100 de lei 
se face totul: la cantina 
liceului, iar din meniu nu 
lipsesc bunătăţile ca la cei-
lalţi elevi care au ales lo-
caluri de lux din Timişoa-
ra sau din împrejurimile 
Timişoarei:  gustarea rece, 
care include ruladă de caş-
caval cu verdeţuri, muşchi 
file afumat, rulou de şun-
ca, ruladă de pui, ardei 
cu brânză, roşii umplute, 
masline, friptură de porc 
şi pui plus cartofii piure 
sau prăjiţi şi la final tortul. 
În plus elevii şi profeso-
rii au suc, apă şi cafea la 
discreţie. Albumul, pozele 
şi filmarea cursului festiv 
mai costă undeva la 100 de 

lei, la Alimentar. 
La celelalte licee din Ti-

mişoara doar preţul la me-
niu diferă. În rest, preţul 
pentru albumul foto, un 
DVD cu filmarea de la ban-
chet şi pozele de la cursul 

festiv nu îi costă pe părinţi 
mai mult de 150 de lei. La 
Liceul cu Program Sportiv 
Banatul, de exemplu, pre-
ţul pentru masa festivă 
este de 300 de lei, la Cal-
deron, Economic şi la UMT 

ajunge la 200 de lei, iar la 
Loga se plăteşte pentru ul-
tima noapte ca elev 250 de 
lei. În aceşti bani intră şi 
atmosfera întreţinută de 
un DJ plus o sticlă de bere 
la două persoane şi un pa-
har de şampanie.   

Preţul s-a dublat  
şi la clasa a Viii-a

Nu doar părinţii elevilor 
de clasa a XII-a scot bani 
serioşi pentru distracţia 
de sfârşit de an a copiilor 
lor. Şi la clasa a VIII-a se 
organizează banchet, însă 
acesta nu depăşeşte mai 
mult de 150 de lei. Dacă 
în urmă cu doi ani un ban-
chet la clasa a VIII-a costa 
până în 70 de lei, cu tot cu 
album foto şi câteva ima-
gini filmate pe DVD, acum 
în 2011 banchetul costă 
undeva la 130 de lei. “Am 
avut fata în clasa a VIII-a 
la Generală 25 acum doi 
ani şi am plătit 700 de mii 
lei vechi tot: album foto, 
ultima masă din anul şco-
lar plus câteva flori pen-
tru profesori. Anul acesta 
pentru cealaltă fată a mea 
trebuie să dau 130 de lei 
pentru aceleaşi lucruri, în 
condiţiile în care se spune 
că este criză. Eu dau pen-
tru că aş face orice să-i fie 
bine copilul meu...”, spune 
mama unei eleve de la Ge-
nerală 25. 

Pe lângă albume au fost 
multe şcoli generale care 
au optat şi pentru cocarde, 
panglici pe care elevii îşi 

scriu amintirile din liceu 
şi gândurile de bine. Gabi 
face de mulţi ani cocarde 
şi spune că situaţia econo-
mică grea prin care trec ro-
mânii nu-i afectează aface-
rea. De câteva săptămâni 
nu mai doarme nopţile 
pentru că are sute de ce-
reri de panglici pe care le 
face cu multă, multă miga-
lă. “În ultima perioadă tot 
mai mulţi elevi au început  
să apeleze la cocarde. De 
obicei aceştia sunt cei care 
termină clasa a VII-a. Pre-
ţurile sunt undeva între 
10 lei şi 15 lei, în funcţie 
de panglici. Cele cu 10 lei 
au trei panglici, cele cu 15 
au 5 panglici. Culorile pre-
ferate sunt mov sau violet 
pentru băieţi şi roz pentru 
fete”, mai spune Gabi.  

Banchetul mic  
s-a făcut în iarnă la 
Straja

Cei care cred că la clasa 
a XII-a cheltuielile se rezu-
mă doar la coafură, ţinută, 
masa festivă şi albumul 
foto se înşală. În perioada 
29 ianuarie - 6 februarie 
elevii din mai multe licee 
din Timişoara au luat ca-
lea staţiunii Straja unde 
a avut loc banchetul mic. 
Cât a costat? Doar drumul 
şi cazarea au fost între 200 
şi 250 de lei. “Am fost mai 
mulţi elevi din Timişoara. 
Din câte ştiu eu au fost 
de la Liceul Sportiv, de la 
Loga, de la noi de la Cole-
giu, de la Calderon, Lenau 

Preţurile banchetelor  şc olare sfidează criza!
n Părinţii băieţilor scot peste 1.000 de lei din buzunar, pe când cei care au fete dau şi peste 1300 de lei   pentru distracţia de sfârşit de liceu a copiilor lor

Pentru petrecerea de sfârşitul clasei a Xii-a, părinţii elevilor plătesc sute „bune“ de lei 

meniul la aceste banchete rivalizează cu cel de la nunţi

fiţe de Timişoara: mersul la banchet cu limuzina!
În timp ce mijlocul de 
transport către mult 
asteptatul eveniment 
pentru unii este masina 
personală a părinţilor sau 
taxiul, alţii plătesc o sută 
de euro pentru a apărea 
cu limuzina. ”M-am ocu-
pat o perioadă destul de 
scurtă de afacerea asta, 
însă am avut o asemenea 
solicitare. Au fost patru 
domnisoare de la Liceul 
Ana Aslan, le-am dus până 
la Hotel Continental”, 
spune patronul unei firme 
de închirieri limuzine. Comentează pe 

opiniatimisoarei.ro

Sunt sigur că ar trebui să 
scriu şi despre lucruri mai 
frumoase. Nu doar despre 
crime şi vânători ilegale 
de mistreţi, ca până acum. 
S-ar putea crede că în 
acest sat cu nume de spic, 
civilizaţia n-a avut acces 
încă. De aceea, vreau să vă 
spun ce a însemnat pentru 
mine, acest sătuc dintre 
dealurile cărăşene, dar 
mai ales ce ar fi însemnat 
acest sătuc pentru Banat şi 
România, dacă am fi avut 
puţină minte. Ar fi putut 
să devină un muzeu al 
istoriei tehnicii şi industriei 
europene! Satul se numeşte 
Valeapai, iar în perioada 
de după război, avea un 
castel-conac de peste două 
sute de ani, situat în centrul 
satului, conac unde funcţi-
ona o fântână arteziană şi 
exista chiar şi o gheţărie.
(http://artasiarhitectura.
blogspot.com/2010/02/
conacul-atanasievici.html) 
Acum castelul este o ruină, 
dar în vremurile sale bune, 
oamenii locului tăiau 
gheaţă de pe râul Pogăniş 
şi o transportau cu săniile 
trase de cai, la castel, unde 
boierii depozitau gheaţa 
sub pământ, într-o movilă 
împădurită, in curtea caste-
lului (curte de 10 ha!!). Tot 
în acest castel-conac, mai 
funcţiona şi o gradiniţă, o 
casă de naşteri modernă şi 
un dispensar pus la punct. 
Sătucul mai avea o moară, 
care făcea o făină de o ca-
litate nula-nula cum ziceau 
ţăranii din zonă! Moara 
avea opt valţuri nemţeşti, şi 
funcţiona impecabil. Tot la 
aceasta moară era o anexă, 
unde un motor de sub-
marin german din primul 
război mondial, producea 
curent electric. Aproape 
de moară. Curgea alene 
râul. Pe râu, mai era şi un 
baraj, cam trei kilometrii 
în sus, baraj care alimenta 
un canal special de irigaţii. 
Oamenii înstăriţi ai satului, 
sau „chiaburii“ (cum aveau 
să-i numească comuniş-
tii noi, veniţi la putere) 
munceau cu spor şi aveau 
tractoare, batoze şi chiar 
combine de treierat. Sătu-
cul era şi printre primele 
localităţi care a avut un au-
tomobile la început de secol 
douăzeci. Despre producţia 
de cereale, vă pot spune că 
– pe vremea boierilor - s-a 
atins cifra incredibilă de o 
sută douăzeci de vagoane 
de grâu. Niciodată, cu toată 
agricultura ultracomunistă, 
CAP-ul sau IAS-ul satului 
n-au reuşit să producă mai 
mult de şaizeci de vagoane 
de cereale. Dar ce s-a în-
tâmplat în acest sat şi de ce 
s-a ajuns aici, în numerele 
viitoare!

Sătucul uitat

Coriolan 
Gârboni
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Noi am plătit pen-
tru banchet 450 de 
lei. I-am dat în trei 
tranşe de la începu-
tul anului şcolar. Pe 
lângă aceşti bani am 
mai dat 200 de lei 
de persoană pentru 
albumul foto, poze şi 
filmarea de la ban-
chet şi de la cursul 
festiv.

 marius
elev în clasa a XII-a  

la Colegiul Bănăţean

Am avut fata în cla-
sa a VIII-a la Gene-
rală 25 acum doi ani 
şi am plătit 70 de lei 
tot: album foto, ul-
tima masă din anul 
şcolar plus câteva 
flori pentru profe-
sori. Anul acesta 
pentru cealaltă fată 
a mea trebuie să 
dau 130 de lei pen-
tru aceleaşi lucruri, 
în condiţiile în care 
se spune că este 
criză. Eu dau pen-
tru că aş face orice 
să-i fie bine copilul 
meu...

 Mama unei eleve

Cât costă banchetul 
în Timişoara

Masa festivă: 100 - 450 lei

Album foto + un DVD cu 
imagini de la cursul festiv 
şi banchet: 150 lei. 

Pentru fete:
Freză: între 40 – 100 lei
Machiaj: 70 – 100 lei
Rochie: începând de la 
80 lei
Pantofi: 150 lei
Accesorii: 100 lei
Geanta: 100 – 150 lei
ToTal:  790 - 1.500 lei

Pentru BăieŢi:
Costum: 200 – 500 lei
Pantofi: 100 – 150 lei
ToTal: 550 -  1.250 lei

Cocardele au preţuri cuprinse între 10 şi 15 leiDacă în urmă 
cu doi ani un 
banchet la clasa a 
VIII-a costa până 
în 70 de lei, acum, 
în 2011, banchetul 
costă undeva la 
130 de lei.

Un detaliu 
peste care nu se 
poate sări este 
machiajul, care 
poate ajunge la 
peste 100 de lei, 
dacă tânăra este 
pretenţioasă.
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dan duţu
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Are Timişoara forţa să 
treacă de gălăţeni, respectiv 
să-i ţină la distanţă pe vas-
luieni în condiţiile în care 
aceştia din urmă au avut cea 
mai puternică ascensiune de 
la începutul campionatului?

La încheierea turului di-
ferenţa între Oţelul Galaţi 
şi Poli Timişoara era de trei 
puncte (n.n. Oţelul avea 36 
puncte, urmată de Poli cu 33), 
iar între Poli şi FC Vaslui, pe 
atunci ocupanta locului al 
treilea, de cinci puncte. Co-
mandoul de „bucureştene” se 
afla în plutonul doi. În acest 
pluton se intercalase Gaz Me-
tan Mediaş. Interesant este 

parcursul primelor trei echi-
pe de pe podium, dar şi al 
pretendentelor la o eventuală 
“medalie” la finalul sezonu-
lui. Echipele din Bucureşti au 
avut evoluţii contradictorii 
de-a lungul turului. Dinamo 
care a ocupat prima poziţie 
în etapele 2, 3, 5 şi 7, Steaua 
care a fost lider o singură eta-
pă, cea cu numărul 6 sau Ra-
pid, care a simţit aerul greu al 
înălţimilor primei ligi doar în 
etapa inaugurală, au dat sem-
ne de oboseală în iarna trecu-
tă. Astfel, oţelarii s-au cocoţat 
în vârful clasamentului, încă 
din etapa a opta şi nu au mai 
plecat de acolo. Chiar dacă a 
pierdut o treime din punctele 
puse în joc, Galaţiul continuă 
să reziste în frunte. La fel şi Ti-

mişoara, care a avut ocazia în 
urmă cu două etape să treacă 
în frunte, atunci când vasluie-
nii şi oţelarii s-au anihilat re-
ciproc, însă nu a profitat, re-
uşind doar o remiză pe „Dan 
Păltinişanu” cu Astra.

Actualul podium este in-
edit, cu trei echipe din pro-
vincie care se bat la titlu. 
Dacă echipa lui Porumboiu a 
cules punct cu punct până să 
ajungă în coasta celor două, 
liderul Oţelul Galaţi, respec-
tiv Poli Timişoara s-au tato-
nat reciproc din etapa 14 de 
când merg cap la cap. Atunci 
gălăţenii învingeau în Bănie, 
iar elevii lui Dusan Uhrin jr. 
rezolvau încă trei puncte toc-
mai în dauna moldovenilor 
din Vaslui. Acum echipele 
antrenate de Dusan Uhrin jr 
şi Dorinel Munteanu aşteap-
tă confruntarea din penulti-
ma etapa a sezonului. Până 
atunci însă... mai au de dus 
câteva lupte.  

www.fortaVioLa.rotimP LiBer

Când eram fecior la 
mama/Hei ce ploaie şi 
ce vânt/Dam şi eu prin 
fete iama/Fiindcă plouă 
pe pământ. Frumoase 
versuri…nu? Dar de 
astea ce ziceţi? Când 
eram tânăr ficior/Eram 
fala munţilor…Puşca şi 
cureaua lată/Ce ficior 
eram odată… Să fie vorba 
de un caz de plagiat? Nu! 
Primele aparţin operei 
celebrului Shakespeare 
iar ultimele fac parte din 
repertoriul obligatoriu al 
lăutarilor care se respec-
tă. Sunt convins că cei 
care au compus piesa 
pseudo-folclorică nu au 
mers până acolo încât să 
se inspire din Marele Will.
Plagiatul în artă este un 
adevărat sacrilegiu. În 
ştiinţă se poate ajunge 
până la forme penale. 
Printre puţinele domenii 
în care plagiatul este 
acceptat şi uneori chiar 
încurajat este sportul şi în 
special fotbalul. Dacă ro-
mânaşul nostru este spe-
cialist în a copia, de cele 
mai multe ori fără ruşine, 
cărţi întregi, lucrări de 
licenţă şi doctorat, muzici 
şi tablouri, în materie 
de fotbal şi politică este 
foarte timid ba chiar re-
ticient în adopta până la 
identificare totală modele 
de succes de sorginte 
occidentală.
De ce ar trebui să-l 
copieze Gigi pe omologul 
său de la Real? De ce ar 
trebui ca Mircea Sandu 
să facă aceeaşi politică 
federală ca şi a celui care 
ocupă acelaşi scaun în 
Franţa? De ce, în general, 
nu copiem sisteme „de 
afară”, sisteme care s-au 
dovedit eficiente în timp? 
Răspunsul este simplu. 
În fotbal ca şi în politică, 
două domenii la care se 
pricepe oricine, am fost, 
suntem şi vom fi originali. 
Democraţia originală 
şi fotbalul original sunt 
invenţii româneşti 100%, 
invenţii a căror paterni-
tate nu o poate tăgădui 
nimeni. Originalitatea 
noastră fotbalistică a 
atins forme inimaginabi-
le. Din păcate, pe noi, ge-
nii pustiite de idei măre-
ţe, Europa nu ne înţelege. 
Noi am devansat spaţiul 
şi timpul iar ei, sărma-
nii, se încăpăţânează să 
rămână sclaviii ideilor lor 
preconcepute şi învechite. 
În timp ce noi ne luăm 
zborul spre orizonturile 
abisului nemărginit ei ră-
mîn cu picioarele înfipte 
în pământ. Şi uite aşa ne 
îndepărtăm de Europa 
fotbalistică.

Plagiat

Viorel  
Screciu
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CineMA CiTy
scream 4: Coşmarul conti-
nuă Vineri - Miercuri : 13:50, 
16:00, 18:10, 20:20, 22:30
rio: Vineri - Miercuri : 
14:40(ro), 16:40(ro), 18:40, 
20:40, 22:40
Transfer de identitate: Vi-
neri - Miercuri : 14:50, 16:50, 
18:50, 20:50, 22:50
scufiţa roşie: Vineri - Mier-
curi : 13:40, 15:50, 18:00, 
20:10, 22:20
Animals united: Echipa 
trăsniţilor Vineri - Miercuri : 
15:40, 17:40
invadarea lumii: Bătălia Los 
Angeles Vineri - Miercuri: 
19:20
hop-Ţop: Vineri - Miercuri : 
13:00, 15:00
Avocatul din limuzină: Vi-
neri - Miercuri : 19:50, 22:20
Dincolo de limite: Vineri - 
Miercuri : 17:00, 21:40
nevastă de împrumut: 
Vineri - Miercuri : 14:30, 
17:10, 19:30, 21:50 Mămici 
pentru Marte

Joi, 14 APrilie
Daos: Stone Fixion, Katharos XIII şi 
Stellar Soul
scottish Pub: Phaser
lemon: Specijalno Srpsko Uzivo Vece
Bunker: Serată veche

Vineri, 15 APrilie
seput: Cedry2k şi FaiboX 
Bunker: Nişte Băieţi 
scottish Pub: I love Scottish
Zambara: Audiofly
Club space: Dj Ybor
Pantheon: Narcotic Sound
lifePub!: I Love Retro
Art Club 700: Streaptease masculin

sâMBăTă, 16 APrilie
lifePub!: Coyote Ugly Party 
no name: Solomun, Ntfo, Rhadow, Nazo 
setup: Disco Bears,Phoneme si Alex Chronic
scottish Pub: Vali Florena
Vanilla Club: Vanilla Special

DuMiniCă, 17 APrilie 
life Pub!: Amala, AIM si No BraiN
scottish Pub: Fely, Horia Crişovan şi Florin
Daos: Magica

Teatrul naţional Timişoara: joi 14 aprilie, 
ora 19.00, Sala 2, “În vizită”, de Roland 
Schimmelpfennig, un spectacol de Alexan-
dru Dabija.

Teatrului German de stat Timişoara: joi 
14 aprilie, ora 19, în sala Teatrului German 
de Stat, “Grăsani în fustă”, Nicky Silver, în 
regia Simonei Vintilă.

Filarmonica “Banatul” Timişoara: Sala 
Capitol, joi 14 aprilie ora 19.00. Recital de 
fagot Radu Ţaga.  

Palatul Administrativ al Consiliului 
Judeţean Timiş: joi 14 aprilie, ora 19.00, 
spectacol Incanto Quaretto. Vor fi inter-
pretate Melodii din filme precum: My Fair 
Lady, Sunetul Muzicii, Parfum de Femeie, 
Oblivion, Love Story, Cats, Moon river, 
Cinema Paradiso şi Il Postino. 

Teatrul naţional Timişoara: vineri 15 
aprilie, ora 19.00, Studio 5, Iaacovi şi 
Leidental de Hanoch Levin, un spectacol de 
Mihaela Lichiardopol.

Filarmonica “Banatul” Timişoara: Sala 
Capitol, vineri 15 aprilie ora 19.00. Concert 
simfonic de muzică barocă. Dirijor: Ghe-
orghe Costin, solişti Florin Ionescu Galaţi, 

Bianca Luigia Manoleanu, Antonela Bârnat 
şi corul de copii al Colegiului Naţional de 
Artă Ion Vidu.  

Bugar’D Pub: vineri 15 aprilie ora 19.00 
Teatru de obiect Romeo şi Julieta, iubiţi 
de plută. 

Teatrul Maghiar de stat „Csiky Gerge-
ly”: sala mare, sâmbătă, 16 aprilie, ora 
19:00, spectacolul de teatru Capdelemn în 
regia lui Gálovits Zoltán - Vass Richárd. 

Filarmonica “Banatul” Timişoara: Sala 
Capitol, sâmbătă 16 aprilie ora 20.00 
Expanding Time Colours – Project 7 expan-
ding jazz, funk and time itself. Sebastian 
Spanache (pian), Ştefan Olariu (trompetă), 
Lucian Naste (chitară), Csaba Santa (con-
trabas), Radu Pieloiu (tobe), Sergiu Catană 
(percuţie). 

spirit Caffe: sâmbătă 16 aprilie ora 19.00 
Teatro Caprile Despre Trompetişti de apă şi 
peştii de serviciu. Lectură scenică după un 
colaj de texte de Fritz von Herzmanovsky-
Orlando. 

Teatrul Maghiar de stat „Csiky Ger-
gely”: duminică 17 aprilie, ora 19, Sala Stu-
dio, Cursă specială. Serată cu Éder Eniko.

dan duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

În ultimele trei etape fot-
baliştii de la Pandurii au în-
registrat tot atâtea victorii. 
Două pe teren propriu, îm-
potriva Brăneştiului şi CFR-
ului clujean şi un succes în 
deplasarea de pe terenul 
Universităţii Craiova. Aşadar 
o nucă tare pentru echipa 
lui Uhrin jr., măcinată de ab-
senţe. De la o etapă la alta, 
tehnicianul ceh se plânge că 
îi este tot mai greu să trimi-
tă în teren un unsprezece 
care să câştige fără emoţii. 
Ultima dată a spus că nu 
este mulţumit de calitatea 
jucătorilor care vin după 
recuperări. „Nu sunt mulţu-
mit de faptul că de la meci 
la meci trebuie să schimb 

patru – cinci jucători, pier-
dem mult din forţa noastră 
din acest motiv. Jucătorii 
care vin după accidentări 
nu sunt 100% recuperaţi”, a 

declarat vădit supărat Uhrin 
jr. Nici partida de miercuri 
nu a făcut excepţie de la re-
gulă. Un început de partidă 
timid urmat de o deschide-

re de scor a gazdelor, apoi, 
după două goluri încasate, 
a început din nou acea cur-
să nebunească de urmărire. 
Pentru ca totul să fie şi mai 

greu, timişorenii au egalat 
la 2 în ultimul minut, însă 
acest lucru nu a fost îndea-
juns pentru a linişti spiritele 
în tabara alb-violetă. ,,Dacă 
nu ar fi aceste obiective (n.n. 
titlul sau cel puţin o partici-
pare în cupele europene) ne-
ar fi mult mai uşor. Uitaţi-vă 
cum joacă Vasluiul şi cum 
adună puncte...” afirmă an-
trenorul Timişoarei, încer-
când parcă să găsească scu-
ze pentru faptul că echipa 
sa nu a reuşit nicio victorie 
în ultimele trei meciuri dis-
putate acasă. Cu acest  punct 
obţinut in extremis Poli reu-
şeşte să mai treacă un hop şi 
aşteaptă acum dificila parti-
dă de duminică cu Rapid.

Tot mai dificil pentru 
Poli de la o etapă la alta
n Poli nu reuşete decât să smulgă un egal cu Pandurii

multe puncte pierdute în retur  
(au fost luate în calcul etapele 18-25)

Oţelul - 8 puncte (câte 3 cu Tg. Mureş şi Brasov şi 2 cu Vaslui)
Poli Tm.- 8 puncte (câte 2 cu Bistriţa, Steaua şi Astra Ploieşti)
FC Vaslui - 8 puncte (câte 2 cu Rapid, Braşov, Steaua şi Oţelul)

lifePub!: Joi, 14 aprilie, ora 18:30, Vernisajul expoziţiei personale 
de grafică “Identităţi”, Claudia Mihoc.

Papillon Cafe: expoziţia de creaţii handmade, Nori Încondeiaţi. Ex-
poziţia poate fi vizitată în zilele de 16 şi 17 aprilie, între orele 12-18

Centrul Cultural Francez: expoziţie consacrată lucrărilor Andreei 
Foanene şi ale lui Filip Petcu. Acest cuplu de tineri pictori, ambii 
absolvenţi ai Facultăţii de Artă din Timişoara, expun pe tematica: 
Sublimarea spaţiului în pictură. Expoziţia poate fi vizitată până în 
22 aprilie.

iulius Mall parter: expoziţia Icoane pe sticlă pictate de beneficiarii 
cercului de art-terapie coordonat de designerul Cristina Bugariu. 
Expoziţia poate fi vizitată până în 19 aprilie.

Galeria helios: Expoziţie Marian Truţulescu - Spaţii celeste. Cu 
acestă ocazie va fi lansat şi albumul „Grafică şi feeria angelică“. 
Expoziţia va rămâne deschisă până în data de 21 aprilie.

Galeria Calina: Expoziţia Fragmente a artistului vizual Teodor 
Moraru. Expoziţia poate fi vizionată până în 5 mai.

libraria humanitas Joc secund: Expoziţia „O primăvară în primă-
vară“, expoziţia poate fi vizionată zilnic până în 25 aprilie. 

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

Scream 4: coşmarul continuă
La cincisprezece ani 
după oribilele crime ale 
celui numit Ghostface, 
Sidney Prescott (Neve 
Campbell), acum scrii-
toare de succes a unui 
roman motivaţional, se 
întoarce în orăşelul său 
natal, Woodsboro, care 
este ultima oprire în 
turneul de promovare a 
cărţii sale.
Din nefericire, odată cu 
întoarcerea ei, reapare 
şi Ghostface, care îi 
pune în pericol pe toţi 
cei dragi lui Sidney, 
şeriful Dewey (David 
Arquette) şi Gale Wea-
thers (Courteney Cox), 
care acum sînt căsăto-
riţi, ca şi pe verişoara 
ei Jill (Emma Roberts) 
şi pe mătuşa sa Kate 
(Mary McDonnell). Însă 
aceştia nu sînt singurii 

care se află în pericol, 
căci o nouă generaţie 
are acum de înfruntat o 
teroare nouă.
Scenariul celui mai nou 
episod horror din aceas-
tă serie începută în anii 
’90 îi aparţine lui Kevin 
Williamson, iar regizor 
este însuşi maestrul 
genului horror şi crea-
torul acestei serii, Wes 
Craven. Alături de Neve 
Campbell îi mai regăsim 
pe Courteney Cox, David 
Arquette, Emma Ro-
berts, Hayden Panettie-
re, Rory Culkin, Anthony 
Anderson, Adam Brody, 
Mary McDonnell, Marley 
Shelton, Nico Tortorella, 
Marielle Jaffe, Kristen 
Bell, Anna Paquin, Lucy 
Hale, Shenae Grimes, 
Aimee Teegarden şi 
Brittany Robertson.

horoscop
BerBec
Vei începe săptămâna cu o stare emo-
tivă şi vei fi foarte sensibilă. Nu ai un 
motiv serios să fii îngrijorată, dar asta nu 
înseamnă că ar trebui să-ţi ignori starea. 
Însă astrele te înzestrează în această 
perioadă cu creativitate şi în combinaţie 
cu sensibilitatea de care dai dovadă poţi 
să-ţi dai frâu liber pasiunilor. Astfel vei 
beneficia de oportunităţi şi mari succese 
pe plan profesional. Weekend-ul este 
mult mai dulce, ai energie aşa că ar 
trebui să profiţi din plin pentru a-ţi 
îmbunătăţi viaţa sentimentală. 

taur  
Fii atentă să nu ratezi o situaţie în care 
să te simţi provocată, altfel vei muri 
de plictiseală încă de la începutul săp-
tămânii. În relaţia cu partenerul astăzi 
vei avea o răbufnire, apoi vei plânge. 
Eşti emotivă, dar până la sfasitul zilei va 
trece. Ai putea dori, de asemenea să iei 
parte la un eveniment care îţi va oferi 
informaţii preţioase. O persoană mai în 
vârstă sau mai tânără, din viaţă ta, poate 
fi o povară. Nu îţi irosi timpul pentru a 
rezolvă problemele altor oameni. 
  
Gemeni 
Urmează o perioadă scurtă în care ţi se 
vor îndeplini toate dorinţele, mai ales 
cele legate de progresul în viaţa socială. 
Este posibil să reînnoieşti relaţii de 
amiciţie cu un fost prieten, să te împaci 
cu rude îndepărtate. Venus se află în 
continuare în casa dragostei, aşa că 

profită şi iubeşte cu pasiune, dăruieşte-
te din toată inima.  

rac
Nu îţi este recomandat să începi nimic 
nou până la finele lunii aprilie, dar poţi 
profita de afacerile iniţiate în trecut, 
care-ţi vor aduce progres. Deşi nu 
este indicat să pui bazele unei afaceri 
acum, îţi poţi consolida cariera luând 
în considerare reputia câştigată până la 
momentul actual. Ai noroc de bani marţi 
şi miercuri. Joi este posibilă o ieşire la un 
restaurant. 
  
leu
De luni până la sfârşitul săptămânii 
vei avea parte de tot tacâmul: odihnă, 
contemplare, activităţi bogate din punct 
de vedere spiritual, acţiuni caritabile. 
Noroc că se află planeta Mercur în re-
trograd şi te influenţează pozitiv. Dispui 
de energie, carismă, dar şi de momente 
tensionante. Vei reuşi joi să faci o impre-
sie plăcută oriunde vei merge, aşa că nu 
ezită să-ţi exprimi sentimentele.  
  
Fecioară 
E normal să fii un pic paranoică atunci 
când iubeşti, nu vrei să pierzi persoana 
la care ţii atât de mult. Însă vei începe 
săptămâna cu mai multe suspiciuni 
decât ar fi cazul. Deşi încerci să îţi menţii 
calmul îţi vei vărsa nervii pe o colegă, 
marţi sau miercuri. Miercuri vei pune la 
cale un plan de afaceri împreună cu doi 
colaboratori pe care te poţi baza.  

Balanţă
Săptămâna aceasta te poţi baza pe 
intuiţia feminină atunci când ai de luat o 
decizie importantă sau nu. Luni şi Marţi 
vei realiza că ai greşit zilele trecute faţă 
de partener şi îţi vei da seamă ce se 
întâmplă dacă reacţionezi înainte de a 
avea dovezi plauzibile. Rămâi receptivă 
cât mai mult cu putinţă, este posibil 
să primeşti o şansa de la viaţă. Însă nu 
uită de responsabilităţile actuale, atunci 
când te mai încarci cu altele noi. 
  
scorpion
Săptămâna această eşti creativa şi ro-
mantică, de altfel că pe tot parcursul lunii 
Aprilie. Eşti că sărea şi piperul în cercul 
tău de prieteni şi vei reuşi să îi convingi să 
iasă din casă ori de câte ori vei organiza 
o întâlnire în oraş. Poate că nu vor să 
meargă cu ţine la munte, deoarece este 
o perioadă strâmtorata a bugetului, dar 
indiferent de ce altă sugestie care va veni 
din partea ta vor reacţiona pozitiv.  

Săgetător
Vei fi mult mai atentă la detalii decât 
de obicei şi îţi vei revizui stilul personal 
dar şi activitatea socială. Nu vei mai fi 
dispusă la compromisuri de niciun fel. 
Chiar este posbil să renuti la amiciţia 
cu unele persoane deoarece consideri 
că nu ai ce învăţa de la unii oameni din 
jurul tău. Vei avea o dispoziţie bună, 
întreagă săptămâna, nimic rău nu te va 
atinge, eşti detaşată complet de orice 
nu îţi este pe plac. 

capricorn 
În general, această săptămâna va fi 
una foarte bună pentru tine, dragă 
nativă în Capricorn. Ţi se va părea un 
pic ciudat atunci când şefii te vor bate 
la cap pentru certificări. Indiferent de de-
licateţea subiectului abordat nu înţelegi 
de ce sunt atât de pesimişti în privinţă 
desfăşurării evenimentelor. Totuşi, ai 
perspective valoroase astfel încât nu 
trebuie să te temi să le împărtăşeşti. 

VărSător
Vei porni cu stângul în această săptă-
mâna încă de duminică seară. Eşti îngri-
jorata tare de ceva, probabil o situaţie 
stresantă la locul de muncă sau poate 
cineva din familie suferă de o boală 
mai serioasă. Te vei simţi copleşită încă 
de miercuri, ai atâtea responsabilităţi 
încât ţi se suprapun şi vei intră în panică, 
nefiind sigură că te poţi descurcă. Ia-o 
încet, întotdeauna merge strategia păşi 
mici dar siguri. 
  
Peşti
Fii pregătită pentru reacţii inopor-
tune în următoarele 5 zile. Luni şi 
marţi aşteaptă-te că oamenii să aibă 
un comportament răutăcios. Fii un 
pic egoistă că să nu te afecteze atât 
de tare reproşurile partenerului. 
Vestea bună este că te simţi excelent 
şi beneficiezi de binecuvântare as-
trala. Aşadar, săptămâna aceasta îţi 
poate aduce tot felul de oportunităţi 
deosebite.

PUBLICITATE

Lukas magera a deschis scorul în partida cu Pandurii

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

Când oboseşte Oţelul?

Comentează pe 
www.fortaviola.ro
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„Popor mizerabil spoit cu 
un pic de latinitate”- Cio-
ran.
Cioran m-a răvăşit pe la 
23 de ani, când l-am citit 
prima dată… Apoi m-a 
revoltat…Apoi m-a indig-
nat convins fiind că ar 
trebui interzis… Apoi m-a 
zdruncinat, lovindu-mă în 
unghere ale minţii mele 
în care nici eu n-aveam 
curaj să caut… Apoi l-am 
admirat şi detestat în ega-
lă măsură… Acum habar 
n-am ce să mai cred…
Românii nu l-au vrut şi el 
a repudiat România… N-a 
mai scris deloc în limba 
română, nu s-a mai întors 
NICIODATĂ în România… 
Pur şi simplu nu l-a mai in-
teresat… E nevoie de forţă 
pentru asta…
Statul roman n-a avut 
400.000 de euro să-i 
cumpere manuscrisele… 
În Bucureşti găseşti zeci 
de apartamente de 3-4 ca-
mere care costă peste 400 
000 euro! În Sibiu, la doi 
paşi de Răşinari, găseşti 
case multe la jumătate de 
milion de euro…
TVR a plătit 35 milioane 
de euro pe drepturile 
de Champions League, 
reuşind totodată să mini-
malizeze interesul pentru 
acest program, audienţele 
Champions League pe 
vremea Pro sunt incompa-
rabil mai mari decât cele 
de acum, difuzate de TVR 
cu 35 milioane de euro…
Şi totuşi statul român n-a 
găsit 400.000 de euro 
pentru Cioran…
George Brăileanu, cum-
părătorul, un particular, a 
promis că va dona manus-
crisele Bibliotecii Centrale 
Universitare…
Poate Cioran a avut drep-
tate… „Popor mizerabil 
spoit cu un pic de latini-
tate”. Uneori mă revoltau 
cuvintele de mai jos, 
alteori le înţeleg.
„Mărturisesc că am con-
siderat odinioară ca o ru-
şine faptul de a aparţine 
unei naţii oarecare, unei 
colectivităţi de învinşi, 
asupra originii căreia 
nu-mi era îngăduită nici 
o iluzie. Credeam – şi 
poate că nu mă înşelam 
– că noi ne tragem din 
drojdia barbarilor, din 
resturile marilor năvăliri, 
din acele hoarde care, 
ostenind să-şi conti-
nue drumul spre Apus, 
s-au aşezat de-a lungul 
Carpaţilor şi Dunării, 
căutându-şi un culcuş 
ca să vegeteze – masă 
de dezertori la graniţele 
Imperiului Roman, vulg 
mizerabil spoit cu un pic 
de latinitate” – Cioran.

Cioran

Dan  
Negru

oPinie

16 

DuminiCă
17 apriliE

Cerul  
va fi  
mai mult  
înnorat.
Minima.  6˚
Maxima. 15˚

miErCuri
20 apriliE

Cerul  
va fi mai  
mult  
senin.
Minima.  8˚
Maxima. 18˚

marţi
19 apriliE

Cerul va fi înnorat. 
Răzleţ este  
posibil să apară 
averse de ploaie.
Minima.  7˚
Maxima. 17˚

Luni
18 apriliE

Cerul va fi înnorat. 
Răzleţ este posibil să 
apară averse  
de ploaie.
Minima.  6˚
Maxima. 17˚

Sâmbătă
16 apriliE

Cerul  
va fi  
mai mult  
înnorat.
Minima.  3˚
Maxima. 16˚

VinEri
15 apriliE

Cerul va fi mai mult 
înnorat, există 
posibilităţi de averse 
de ploaie.
Minima.  2˚
Maxima. 14˚

Joi
14 apriliE

Cerul va fi  
mai mult  
înnorat.  
Moderat ploaie.
Minima.  2˚
Maxima. 10˚
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Timişoara 
exportă 
fotbalişti  
în Italia

Marfa foarte bună produ-
să la Timişoara la nivel fot-
balistic este la mare căutare 
în Italia, mai precis în Serie 
A. AS Roma şi Juventus Tori-
no au pus ochii pe doi puş-
ti de la LPS Banatul, Deian 
Boldor şi Darius Buia. Cei 
doi, fii ai doi foşti fotbalişti 
timişoreni, portarul Adrian 
Boldor, respectiv Romică 
Buia, vor fi din vară colegi 
cu Totti şi Del Pierro. Deian 
Boldor are 16 ani şi evolu-
ează ca fundaş central, în 
timp ce Darius Buia îi cal-
că pe urme tatăl său, fiind 
şi el un playmaker extrem 
de apreciat la cei 17 ani ai 
săi. Amândoi joacă la LPS 
Banatul. Boldor jr. a efec-
tuat deja vizita medicală la 
Juve, iar Buia jr. aşteaptă ca 
neînţelegerile dintre tatăl 
său şi clubul Poli Timişoara 
să se rezolve pentru a para-
fa înţelegerea cu echipa din 
Cetatea Eternă. 

sună bine şi... ecolo-
gic! sorin grindeanu, 
viceprimar al timişoarei, 
vrea să pună panouri 
cu celule fotovoltaice 
pe vaporaşele pe care 
primăria intenţionează 
să le cumpere, cândva, 
pentru a circula pe Bega. 
În viziunea ştiinţifico-
fantastică a acestuia, 
energia electrică produsă 
de aceste panouri ar 
trebui să propulseze 
de una singură vapora-
şele. de ce nu, aceasta 
ar putea fi şi o temă de 
campanie pentru actualul 
viceprimar care se vrea 
a ocupa fotoliul actua-
lului său şef, primarul 
gheorghe Ciuhandu. 
numai că specialiştii în 
domeniu îl contrazic pe 
viceprimar. „tehnic, e o 
aberaţie”, spun ei. panoul 
cu celule fotovoltaice ar 
trebui să aibă o suprafaţă 

de 300 de metri pătraţi, 
iar tehnic, acest  lucru 
este imposibil! mai mult, 
pentru funcţionarea co-
rectă a acestora ar trebui 
să existe condiţii, adică 
soare puternic şi lumină 
suficientă, ori malurile 

Begăi sunt umbrite de 
copaci. În europa sunt, 
într-adevar, oraşe în 
care au apărut bărci cu 
propulsie solară, dar au 
motor hibrid. Ce îşi doreş-
te grindeanu nu numai 
că este un proiect sF, dar 

nici măcar nu s-a inventat 
încă! aşa că... vorba recla-
mei... sorinee.... ia mai fă 
mă ...tzzzzzz!

Reabilitarea în funcţia de 
preşedinte al filialei Timişoa-
ra a PSD a viceprimarul Sorin 
Grindeanu a stârnit nemulţu-
miri în rândul multor social-
democraţi. Grindeanu fusese 
suspendat pentru o perioadă 
de 4 luni din funcţiile deţinu-
te, motivaţia oficială fiind că 
nu a fost un bun manager al 
organizaţiei municipale. Vice-
primarul a contestat decizia la 
Bucureşti, la Comisia de Onoa-
re şi Arbitraj, şi a avut câştig 
de cauză, aşa că drepturile 
sale de lider i-au fost din nou 
recunoscute. Pe timpul cât a 
fost suspendat, de organizaţie 
s-a ocupat o echipă condusă 
de consilierul judeţean Matei 
Suciu. De-abia s-au apucat oa-
menii să refacă structurile de 
la municipiu, că Grindeanu a 
fost repus pe post. Decizia l-a 
făcut pe Suciu să se gândească 
la o auto-suspendarea din par-
tid şi să spună, pe la colţuri, 
că iar nu se va mai munci în 
organizaţie. O reacţie dură au 
avut şi primarii PSD din ju-

deţ, care au criticat haosul şi 
revenirile asupra unor decizii 
deja luate. Opozant ar fi fost şi 
primarul de la Lugoj, Francisc 
Boldea, care i-a cerut lui Sorin 
Grindeanu să se scuze pentru 
scandalul în care a implicat 
organizaţia. Lucru care nu s-a 
întâmplat, spun supăraţii pe-
sediştii.

Urmează autosuspendări  
la social-democraţii din Timiş?

Culoare alunecoase 
pentru şefii din Primărie

Şefa inves-
tiţiilor pe bani 
europeni din 
Primăria Timi-
şoara a alune-
cat  şi a ajuns 
în genunchi pe 
holurile unui 
spital, chiar 
când se îndrep-
ta spre prezen-
tarea lucrărilor 
ambulatoriului 
de specialitate 
al Clinicii de 
Chirurgie Cra-
nio-Maxilo-Facială, care se reabilitează în 
aceste luni. Aura Junie a vrut să prezinte 
jurnaliştilor investiţiile din banii de la Uni-
unea Europeană şi a ajuns să caute fondu-
rile pe culoarele clinicii. Mai mult, în timp 
ce responsabilii de lucrări s-au lăudat cu 
proiectul, Junie s-a lăudat cu... căzătura, 
după ce un medic a amintit că în cadrul 
clinicii nu prea au avut loc accidente în ul-
timii ani.

Proiect SF sau moft? 
Grindeanu vrea să pună panouri fotovoltaice 
pe vaporaşele care vor circula pe Bega

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

matei Suciu

deian Boldor

darius Buia

aura Junie


