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„Aveţi grijă  
să nu-l rataţi  
pe iepuraş“

Marian Iancu speră ca  
jucătorii cheie să ducă echipa 
într-un vârf de formă.  15

interviu
Încerc să le induc 
rezidenţilor mândria 
de a nu lua şpagă

Interviu cu Mihai Grecu Medic 
şef Unitatea de Primire Urgenţe 
a Spitalului Judeţean.  11

actualitate
Poliţia de frontieră 
a „şmecherit” 
evaluarile Schengen

Ministrul de interne, Ioan Igaş, 
la ultima inspecţie  
de la Vama Moraviţa.  4

comunitate
100.000 de euro 
pentru întreţinerea 
arborilor
Pentru cosmetizarea unui 
plop primăria plăteşte peste 
625 de euro.  13

economic
Vilele cu multe 
camere, scoase  
la vânzare
Preţurile încep de la 120.000 
de euro şi ajung şi la peste 
două milioane de euro.  6
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Trec pe lângă noi poate 
în fiecare zi şi nu ştim că 
sunt străini care s-au în-
drăgostit de Timişoara. În 
ultimii 18 ani Timişoara a 

pierdut peste 11 mii de lo-
cuitori care au ales să ple-
ce din oraşul de cinci stele 
spre America, Germania, 
Spania sau Italia, locuri 
unde duc o viaţă mai 
bună. Locul lor în viaţa de 
zi cu zi în Timişoara a fost 

luat de alţi oameni, veniţi 
de pe alte meleaguri, care 
au decis să-şi formeze aici 
o familie. Peste 2.700 de 
cetăţeni din Italia, lumea 
arabă sau Germania au lă-
sat totul în ţara lor şi s-au 
stabilit la Timişoara, gă-

sindu-şi aici jumătatea şi 
realizându-se atât pe plan 
personal, cât şi profesio-
nal. Pe lângă ei, Timişoara 
a devenit centrul univer-
sului şi pentru tineri din 
Congo, Filipine, Finlanda 
ori de mai aproape, din 

Belgia. „Opinia Timişoa-
rei” vă spune poveştile lor, 
în paginile 2-3. Veţi afla ce 
le place străinilor în acest 
oraş, ce nu le place şi de ce 
au rămas alături de noi.

pag 2-3

Îndrăgostiţi  
de Timişoara!
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Timişoara e „acasă“ pent ru peste 2.500 de străini
n Noilor timişoreni le plac mâncarea, ospitalitatea bănăţenilor şi frumuseţea româncelor, dar sunt deza  măgiţi de drumurile proaste, birocraţie şi corupţia din sistemul sanitar

Andy Behaegel, un belgi-
an de 33 de ani, a desco-
perit Timişoara în urmă 
cu 10 ani, când a venit aici 
să investească în agricul-
tură. A venit cu gândul să 
descopere România, să 
facă bani, iar apoi să se în-
toarcă la Bruxelles, locul 
de unde este. Acum, la 10 
ani de la primul contact 
cu Timişoara, conduce 
o fermă de cereale la 
Periam, are o firmă care 
se ocupă cu vânzarea uti-
lajelor agricole şi îşi duce 
zi de zi copilaşul de 4 ani 
la grădiniţă. 
“În 2001 am venit la 
Timişoara cu tatăl meu şi 
cu încă un prieten, să fac 
afaceri. Am găsit pământ 
la Periam, am cumpărat 
acolo nişte terenuri, o că-
suţă, mi-am deschis firma 
şi am început să lucrez. 
Între timp, am descoperit-
o pe viitoarea  mea soţie: 
Georgeta. A fost prima 
persoană din România pe 

care am cunoscut-o. Ea 
mi-a fost ca un ghid, ca să 
zic aşa. Lucra pentru o fir-
mă de consultanţă şi m-a 
ajutat enorm să fac tot ce 
ţine de hârtii. Atunci mi-a 
plăcut de ea şi am ştiut 
că-mi va fi soţie. Între 
timp, tatăl meu şi prie-
tenul meu s-au reîntors 
în Belgia, pentru că nu 
au reuşit să se descurce 
în România”, poveşteşte 
Andy.
După 3 ani de la sosirea 
la Timişoara, cei doi s-au 
şi căsătorit, deşi, spune 
Georgeta, s-au gândit 
mult până să facă acest 
pas. “El din prima lună 
a zis că mă ia de soţie, 
dar eu i-am zis să se 
gândească foarte bine. 
Aveam amândoi 22 de 
ani şi i-am tot spus să 
se gândească bine dacă 
vrea pasul ăsta, pentru 
că în România sunt multe 
fete frumoase”, spune, 
glumind, Georgi. 

“Ohh, da, da sunt foar-
te frumoase fetele din 
România”, completează 
şi Andy. În 10 ani de când 
sunt împreună,  cei doi au 
uitat complet de Belgia 
şi merg acolo doar în 
vacanţe. “Luna trecută 
Andy a fost la Bruxelles 
şi m-a sunat să-mi spună 
că-i e dor să vină acasă. 
Eu tot i-am zis că acasă 

pentru el ar trebui să fie la 
Bruxelles, nu Timişoara, 
dar el nu: îi era dor de Ti-
mişoara”, mai povesteşte 
Georgeta. Şi băiatul de 4 
ani s-a bănăţenizat, însă 
amândoi spun că, fiind 
mai măricel, el îşi doreşte 
parcă mai mult să plece 
în Belgia decât ei. “Fiind 
mare şi mergând în Belgia 
în vacanţe, tot întreabă de 

bunicii săi. Nu ştim dacă 
atunci când va creşte va 
rămâne la Timişoara. Eu, 
în orice caz, nu voi pleca 
de aici”, mai spune Andy. 
Faptul că el a rămas la 
Timişoara, iar tatăl său a 
plecat înapoi la Bruxelles 
se datorează în special 
bunătăţilor din România, 
dar şi oamenilor foarte 
primitori. „Oamenii sunt 
foarte primitori aici. Sunt 
săritori, sunt mai deschişi 
ca în Belgia. Vorbesc cu 
tine”, spune Andy, între-
rupt de soţia sa: „De mân-
care nu zici nimic?” După 
care acesta răspunde: 
“Aveţi o mâncare super-
bă. Aş mânca orice aici 
în România, de la mici, la 
sarmale, orice e super. 
Se şi vede. M-am îngrăşat 
peste 10 kilograme de 
când stau în România...”
 Ce nu-i convine în 
Timişoara? Birocraţia şi 
drumurile. „Drumuri mai 
proaste ca aici nu cred că 

mai găseşti pe undeva în 
lume. Plus că e birocraţie. 
Pentru orice îţi trebuie 
aprobări peste aprobări”, 
spune cu zâmbetul pe 
buze. 
Inevitabil vine şi întreba-
rea de ce o româncă şi nu 
o belgiancă şi de ce un 
belgian şi nu un român. 
Răspunsul e simplu:  „Pen-
tru că e superbă”, spune 
Andy despre soţia sa, în 
timp ce Georgeta spune 
că l-a cucerit felul lui de 
a se comporta. „El, deşi 
avea pe vremea aceea 
foarte mulţi bani, era 
extrem de matur şi voia 
să facă el banii săi, nu 
să moştenească şi să 
folosească banii strânşi 
de familia sa. Mi-a plăcut 
că era extrem de matur 
şi ştia exact ce vrea de la 
viaţă. În plus, nu-i plăcea 
să epateze cum se întâm-
pla cu tinerii de atunci”, 
spune Georgeta. (CAIUS 
SERACIN)

Belgianul Andy: „Nu voi mai pleca din Timişoara”

A venit din Filipine în Ro-
mânia pentru o femeie fru-
moasă cu care s-a căsătorit şi 
a decis astfel să se stabileas-
că aici. Reo Martin Mercado 
On, pe numele său complet, 
a fost dintodeauna pasio-
nat de munca de barman, 
de sticle aruncate în aer şi 
cocktail-uri bazate pe reţete 
inventate de el. Prima oară 
a lucrat după absolvirea li-
ceului într-un bistro de tip 
american din Filipine ca aju-
tor de barman. După o lună 
a fost promovat şi a devenit 
barman „cu acte-n regulă”. 
A participat în tot acest timp 
la numeroase concursuri şi 
cursuri de flairing de unde 
s-a ales cu medalii de aur şi 
locuri secunde

Într-o zi, viaţa lui simplă 
s-a schimbat radical. A fost 
descoperit la acel bistro de 

un american care manageria 
un hotel. Nu un hotel oare-
care, ci un hotel aflat pe un 
vas de croazieră. „Îmi place 
la tine pasiunea cu care mâ-
nuieşti sticlele de băutură şi 
felul ireproşabil cu care îţi 
tratezi clienţii”, au fost cu-
vintele de la care Martin a 
început o viaţă nouă. 

Vasul lor, a ajuns în por-
tul din Genova, Italia, unde 
s-a îmbarcat echipa de os-
pătari din România. „Am 
văzut în mulţime o fată cu 
ochelari ce mi-a atras aten-
ţia imediat”. S-au îndragos-
tit, iar în mai puţin de un 
an erau căsătoriţi şi aştep-
tau un copil. „Eram obligat 
să îmi respect contractul de 
muncă. Când mi-a expirat, 
am plecat spre Filipine unde 
am stat trei luni pentru acte, 
ca să locuiesc legal în Ro-

mânia. Am ajuns aici când 
Diana, soţia mea, mai avea 
o lună de sarcină. Mi-a fost 
tare greu să stau departe de 
ea”, declară Martin.   

În prezent lucrează ca 
barman într-un club din Ti-
mişoara şi spune că nu ar 

renunţa la meseria prin care 
şi-a cunoscut soţia. Îşi trăieş-
te munca şi o „joacă” atunci 
când prin aer zboară sticle 
grele. 

Deşi povestea lor de dra-
goste s-a încheiat, Martin va 
rămâne în România pentru 

că are aici o fetiţă pe care vrea 
să o vadă cum creşte. În plus, 
spune că atunci când e între-
bat dacă îi place în România, 
el răspunde „Iubesc Timişoa-

ra”. Îi place acest oraş pentru 
oamenii ospitalieri, spune că 
îi place pentru că este un oraş 
curat, iar oamenii sunt foarte 
deschişi în gândire. 

„Sunt multe naţionali-
tăţi, mulţi studenţi străini 
şi asta mă face să mă simt 
ca acasă”, spune Martin. 
Există şi câteva lucruri care 
îl dezamăgesc la acest oraş. 
„Drumurile din acest oraş 
sunt îngrozitoare, avem şo-
sele mult mai bune în Fili-
pine”. Tânărul spune că cel 
mai uimit a fost să vadă şi să 
atingă zăpada. S-a obişnuit 
cu clima între timp şi acum 
adoră zilele în care ninge. 
Martin îşi petrece timpul 
liber stând cu prietenii în 
Piaţa Unirii unde, spune el, 
se simte ca acasă, pentru că 
avea şi el în ţară un astfel de 
loc. (ALINA DEGAu)

Filipinezul Martin: „Avem şosele mai bune în Filipine”

Într-o perioadă în care oricine 
încearcă să prindă un loc de mun-
că într-o ţară din Scandinavia pen-
tru că acolo sunt cele mai bine plă-
tite joburi, Satu Lavonen a decis să 
lase în urmă ţara natală şi a venit 
la Timişoara să-şi facă o familie şi 
un rost în lume. 

La 11 ani de la venirea la Timi-
şoara, Satu are un job la o firmă de 
traducere din străinătate, dar care 
are filială în Timişoara. Spune că 
se simte foarte bine în Oraşul Flo-
rilor. L-a cunoscut pe Cristi Vladi-
mirescu şi dragostea a convins-o 
să rămână în oraşul de pe Bega, în 
loc să meargă înapoi în Finlanda. 

Povestea ei începe în anul 2000 
când a venit la Timişoara să studi-
eze. Visul de a vedea România l-a 
avut încă de mic copil când a luat 
în mână un atlas şi a văzut că în 
România există un oraş care este 
identic cu numele său, Satu Mare. 
Între timp, nu a apucat încă să 
vadă oraşul care a adus-o în ţara 
aflată la mii de kilometri distanţă 
de locul său de naştere. 

În 2004 s-a căsătorit cu un ti-
mişorean, Cristian Vladimirescu, 
au plecat împreună înapoi în ţara 
celor o mie de lacuri, dar au decis 
să revină “acasă”, aşa cum îi place 
ei să-i spună Timişoarei. Conjunc-
tura care i-a readus aici nu a fost 
una foarte plăcută. “Părinţii lui 
Cristi s-au îmbolnăvit şi am reve-
nit în Timişoara. Nu mi-a fost uşor 
să mă adaptez, îmi aduc aminte 
că în primii ani a trebuit neapărat 
să merg o dată pe an în Finlanda”, 

povesteşte Satu, completată de 
Cristi: “Fiind singurul copil din 
familie trebuia să-mi ajut părinţii 
bolnavi”. 

Satu s-a adaptat în Timişoara 
şi spune că-i place mai tot, mai 
puţin drumurile şi faptul că e ne-
voie să împartă mită şi atenţii ori-
unde s-ar duce. “Nu înţeleg de ce 
un drum care se repară anul ăsta, 
peste un an se strică şi are nevoie 
de reparaţii. Pentru mine a mai 
fost un şoc când soacra mea a fost 
în spital şi noi, rudele, a trebuit să 
dăm bani asistentelor şi doctori-
lor. Este foarte foarte trist”, spune 
tânăra. 

În perioada în care a stat în Ro-
mânia singura problemă pe care a 
avut-o a fost cu căldura prea mare 
din timpul verii. Îi cam dă de fur-
că şi limba română. “Cel mai amu-
zant moment a fost când am mers 
la veterinar să-l întreb care e vâr-
sta potrivită pentru a castra mota-
nul pe care-l avem noi acasă. După 
mult timp, am realizat că, de fapt, 
întrebasem când să-l castrez pe ve-
terinar”, îşi aminteşte finlandeza. 

Cu viitorul soţ a fost dragoste 
la prima vedere din partea amân-
durora. “M-a îndrăgostit de el. Nu 
e simplu?”, spune râzând Satu, în 
timp ce Cristi spune că ea l-a cu-
cerit atunci când şi-a dat seama 
că deşi venită dintr-o lume în care 
avea totul, nu a emis nicio preten-
ţie în România: “E o fată foarte 
simplă. Niciodată nu mi-a cerut 
ceva ce nu i-am putut oferi”, spu-
ne şi soţul său. (CAIuS SERACIN)

Saminou Yengue Kizi-
di (Yengue) şi Matsimou-
na Zitou Manza (Sami) 
sunt doi fraţi din Congo 
care locuiesc de ani de 
zile în Timişoara. Primul 
s-a născut în România, 
unde a trăit câţiva ani 
după care a plecat cu 
familia în ţara lui natală 
pentru a-şi începe studi-
ile. Cu mama româncă 
şi tatăl congolez, Sami 
s-a întors în România să 
studieze la o facultate 
din Timişoara. A început 
arhitectura, dar a renun-
ţat la facultate şi, acum, 
la 29 de ani, congolezul 
învaţă la Facultatea de 
Design. În restul tim-
pului, Sami are diferite 
activităţi la Centrul Cul-
tural Francez, fiind foar-
te pasionat de munca în 
echipă făcută cu copiii. 
Teatrul, desenul sau pic-
tura sunt câteva dintre 
talentele pe care Sami le 
are şi le pune în practică 
la Centrul Cultural Fran-
cez. 

A decis să se stabileas-
că aici pentru că s-a că-
sătorit cu o româncă cu 
care are şi un copil. Nu 
s-a gândit să se întoarcă 
în Africa, pentru că, spu-
ne Sami, “diferenţa din-

tre cele două ţări, e că în 
România lucrurile sunt 
mai stabile. Politica din 
Africa este mereu insta-
bilă, şi chiar dacă şi aici 
sunt numeroase proble-
me, e totuşi mai în regu-
lă de trăit în România”. 

Sami este impresio-
nat de spaţiile verzi din 
Timişoara şi de malul 
Begăi, unde merge des 
cu fetiţa lui. Îi place să se 
plimbe în Parcul Rozelor 
şi în Piaţa Operei, deşi 
detestă porumbeii care 
se perindă prin Piaţă. 
Întrebat ce nu îi place în 
acest oraş, Sami spune 
că răspunsul lui este pro-
babil răspunsul oricărui 
cetăţean român. Nu îi 
plac drumurile şi parcu-
rile care deşi există sunt  
complet ignorate de au-
torităţi, având un aspect 
neîngrijit. „Îmi plac oa-
menii din oraş pentru că 
mi se par foarte liniştiţi. 
Atmosfera din Timişoa-
ra este foarte liniştită 
în comparaţie cu alte 
oraşe, ca Bucureştiul de 
exemplu”, mai adaugă 
Sami. 

Dacă fratele mai 
mare s-a stabilit în altă 
ţară, după mai bine de 
zece ani, mezinul famili-

ei a decis să i se alăture.  
În urmă cu trei ani, Yen-
gue a venit în Timişoara 
cu gânduri şi planuri 
mari. A vrut să urmeze 
cursuri de aviaţie, fiind 
foarte pasionat de tot 
ce înseamnă avioanele, 
de la fabricarea lor pâna 
la pilotarea lor. Şcoala 
a fost însă prea scumpă 
pentru Yengue, aşa că 
s-a hotărât să se înscrie 
la Facultatea de Informa-
tică. Are 21 de ani şi este 
student în primul an şi 
spune că s-a bucurat că 
a luat această decizie 
pentru că îi place foarte 
mult ceea ce studiază. 
“Nu îmi place când văd 
cât de greu se obţine un 
loc de muncă în Româ-
nia şi cât de prost eşti 
plătit. Dacă totuşi ajungi 
să lucrezi undeva, nu lu-
crezi, ci munceşti mult 
pe bani puţini”, afirmă 
Yengue.

Cei doi fraţi sunt su-
porteri Poli Timişoara 
iar Sami spune că în 
ultimul timp este dez-
amăgit de echipă. Cei 
doi s-au adaptat foarte 
bine în România unde 
îşi construiesc un viitor 
poate mai bun decât în 
Africa. (ALINA DEGAu)

Povestea acestori tineri este 
aproape identică cu a celorlalte 
mii de străini care au venit în 
capitala Banatului şi şi-au făcut 
o familie în Timişoara. Bogdan 
Nadolu, profesor în cadrul Sec-
ţiei de Sociologie-Antropologie 
din cadrul Universităţii de Vest 
din Timişoara, ne explică ce i-a 
motivat pe noii timişoreni să 
rămână aici.
“Toate aceste poveşti de viaţă 
vin din experienţă directă. Stră-
inii au venit la Timişoara, le-a 
plăcut, şi-au găsit jumătatea şi 
au rămas aici. Aleg Timişoara 
şi nu Bucureşti, pentru că acolo 
e concurenţa mult mai mare, 
infrastructura până la Bucureşti 
e deficitară, este doar pe calea 
aerului. Timişoara este foarte 
aproape de graniţa cu spaţiul 
european şi are un exerciţiu 
mult mai mare pentru intercul-
turalitate decât Bucureştiul. Bu-
cureştiul are spiritul capitalei, 
Timişoara are respectul pentru 
alteritate, pentru multicultura-
litate, pentru străini, pentru cei 
ce aparţin de culturi diferite, 
lucru foarte apreciat de cei 
care vin aici. Chestia cu femeile 
este o caracteristică generală a 
României. La fel şi distracţia. În 
Europa centrală, la ora 6 seara 
se închide tot. Noi, românii, 
avem un reflex de a pierde 
nopţile din când în când. E un 
lait-motiv care poate fi foarte 
bine exploatat. În Nostrava, de 
exemplu, există o stradă cele-
bră cu o sută şi ceva de berării, 
baruri, restaurante, cluburi. La 
un moment dat, din Polonia 
era organizat un tren de navetă 
care pleca vinerea seara şi se 
întorcea duminica dimineaţa, 
special pentru consumatori”.
Conform statisticilor, din 1990 
până în 2008 populaţia Timi-
şoarei a scăzut cu 50.000 de 
persoane, minimul fiind atins 
în 2007, când Timişoara avea 
301.000 locuitori. La începu-
tul anului 2011, populaţia 
Timişoarei este de 311.400 de 
locuitori. 
Pe fondul mediatizarii intensive 
a crizei, natalitatea va fi din 
nou în regres. Populatia tânără 
a oraşului a scăzut de la 27,7% 
în 1990 la 17,3% în 2009, iar în 
perioada 1992-2007, numărul 
deceselor a fost constant mai 
mare decât numărul naşterilor. 
Trebuie spus şi că populaţia în 
comunele suburbane a crescut 
cu 5.774 locuitori permanenţi, 
adică 1,64 la sută din populaţia 
Timişoarei. Cei mai mulţi stau 
în Săcălaz – circa 7.000, oraş 
urmat de comuna Giarmata, cu 
peste 6.000 locuitori.

De ce Timişoara 
şi nu Bucureşti?

Bogdan 
Nadolu

oPinie

Georgiana şi Andy Behaegel sunt de zece ani împreună

Satu Lavonen trebuia să ajungă la Satu Mare dar s-a oprit la Timişoara

Martin este barman la un club din Timişoara

Sami şi Yengue merg des la stadion

La Timişoara sunt 
multe naţionalităţi, 
mulţi studenţi străini 
şi asta mă face să mă 
simt ca acasă. Îmi pla-
ce acest oraş pentru 
oamenii ospitalieri, 
pentru că este un 
oraş curat şi oamenii 
sunt foarte deschişi 
în gândire.

 reo martin mercado on

Satu, din Finlanda, a 
visat România de mică

Congolezii Sami şi 
Yengue – sunt suporteri 
înfocaţi ai lui Poli
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Un articol publicat de săp-
tămânalul Opinia Timişoarei 
în data de 18 februarie 2011 
a declanşat o adevărată re-
voltă online în localitatea 
Banloc. În cele două luni tre-
cute de la dezvăluirea unor 
afaceri în care este implicat 
primarul Cornel Toţa, care 
au ajuns în atenţia procurori-
lor anticorupţie, pe site-ul zi-
arului nostru , www.opinia-
timisoarei.ro, au fost postate 
peste patru sute de mesaje, 
fiecare conţinând informaţii 
inedite despre modul în care 
este administrată una dintre 
cele mai bogate comune din 
Timiş. Revolta banlocenilor 
nu a rămas doar la stadiul 
de texte anonime postate pe 
internet, ci a luat şi forma 
unor noi denunţuri penale la 
organele de urmărire penală. 
O parte dintre documentele 
care dovedesc tranzacţiile 
imobiliare care au avut ca 
obiect terenuri intravilane 
sau imobile publice din Ban-
loc au ajuns şi la redacţia 
ziarului nostru, astfel că sun-
tem în măsură să le facem 
publice.

De altfel, reluarea subiec-
tului Banloc a fost încurajată 
de un mesaj postat pe site-ul 
Opiniei Timişoarei, în care 
ni se recomandă să continu-
ăm acest demers jurnalistic. 
“Am un mesaj special pentru 
autorul articolului care, într-
adevar, a zguduit Banlocul. 
Întrucât în urma acelui arti-
col au apărut tabere adverse 
şi s-a creat o tensiune destul 
de neplăcută în comunitate, 
care nu se ştie cum va evolua 
şi ce întorsatură vor lua lu-
crurile, vă rog respectuos în-
cercaţi să investigaţi în calita-
te de jurnalist pe mai departe 
în ce stadiu se află reclamaţia 
cu pricina. Eu sper ca oame-
nii legii să-şi facă datoria, dar 
după câte se văd pe la televi-
zor – daţi-mi voie sa am îndo-
ieli”, ne scrie unul dintre cei 
peste 8000 de oameni care au 
citit articolul în discuţie...

Jonglerii cu case  
şi terenuri în favoarea  
cetăţeanului italian  
Pietro Baldelli

Din noile documente 
sosite pe adresa redacţiei, 
xerografiate din arhivele 
primăriei în ciuda măsurilor 
de pază maximă instituite 
de primar, câteva contracte 
de vânzare-cumpărare ne-au 
atras atenţia în mod deosebit. 
În primul rând, este vorba 
despre contractul autentifi-

cat sub nr. 1703/10 iulie 2008 
de către notarul Ana-Ştefania 
Ciobanu, prin care se para-
fează achiziţionarea de către 
primarul Cornel Toţa a unui 
teren intravilan în suprafaţă 
de 10.299 mp, contra sumei 
modice de 18.695,25 lei. În 
condiţiile în care terenul 
aparţinea Primăriei Banloc, 
iar primarul nu putea fi şi 
vânzător, şi cumpărător, 
domnia sa l-a împuternicit pe 
Ion Bizian să reprezinte inte-
resele comunităţii în calitate 
de administrator public. În 
vederea taxării, bunul a fost 
evaluat conform expertize-
lor întocmite pentru Camera 
Notarilor Publici Timişoara 
la suma de 182.500 lei, adică 
de zece ori mai mult decât 
preţul achitat de primar. 
Alte două tranzacţii care pot 
atrage atenţia oricărui poli-
ţist sau procuror mai vigilent 
sunt cele cu numerele 2277 şi 
2278, autentificate în aceeaşi 
zi, 23 octombrie 2008, de no-
tarul public Camelia Lăcătuş. 
Ambele contracte de vânzare-
cumpărare consfinţesc trece-
rea în proprietatea cetăţeanu-
lui italian Pietro Baldelli a nu 
mai puţin de... cinci imobile 
din Banloc. Astfel, prin con-
tractul nr. 2277, soţii Cornel 
şi Maria Toţa vând către SC 
Roman Green SRL, reprezen-
tată de Pietro Baldelli, imo-
bilele situate în Banloc la nu-
merele cadastrale 2978/1/11 
şi 2978/1/10/a/2, în suprafaţă 
de 1557 mp, respectiv 7350 
mp. Preţul tranzacţiei a fost 
de numai 31.759 de lei, echi-
valentul a 8.844 de euro. În 
aceeaşi zi, alte trei imobile 
din Banloc sunt vândute ita-
lianului amator de chilipiruri 
imobiliare. De această dată, 
un pic mai scump. Aşadar, 
aceleaşi două persoane, soţii 
Cornel şi Maria Toţa, vând 
imobilele cu numerele cadas-

trale 2978/1/11, 2978/1/14/a/1 
şi 2978/1/10/b, cu suprafeţele 
de teren aferente de 10.299 
mp (al doilea) şi 3403 mp 
(al treilea), contra sumei de 
196.867 de lei. La preţul zilei, 
echivalentul a 55.000 de euro. 
Pentru cititorii atenţi, trebuie 
să arătăm că imobilul cu te-
ren în suprafaţă de 10.299 mp 
este acelaşi cumpărat de pri-
mar, de la Primărie, în data 
de 10 iulie 2008, contra su-
mei de 18.695 de lei. Un mic 
artificiu imobiliar prin care 
primarul a băgat în buzunar 
peste 50.000 de euro.

Portret robot  
pentru următorul  
primar din Banloc

Printre reacţiile grăbite 
ale primarului Cornel Toţa 
provocate de apariţia în presă 
a unora dintre afacerile sale 
din Banloc, la loc de cinste 
s-a situat punerea în posesie 
cu teren a localnicilor care 
aşteptau de câţiva ani aceas-
tă minune. “Erau locuitori în 
Banloc care aşteptau de câţiva 
ani să fie puşi în posesie con-
form Legii 247/2005. Acest 
lucru s-a întâmplat, în mod 
surprinzător, abia luna trecu-
tă, ca reacţie la revolta popu-
laţiei care a citit articolul din 

Opinia Timişoarei”, spune 
Aurel Traiconi, persoana care 
a sesizat justiţia asupra nere-
gulilor edilitare din Banloc. 
Acest aspect a fost sesizat şi 
de un alt cetăţean din Banloc, 
participant la răscoala online 
împotriva primarului, care se 
semnează cu pseudonimul 
“Un dobitoc”: “În legătură 
cu Legea 247/2005, privind 
retrocedarea unor suprafeţe 
de pământ pe raza localităţii 
Banloc! Comisia judeţeană de 
fond funciar Timiş i-a validat 
în anul 2007 pe toţi cei care 
erau îndreptăţiţi, după lege, 
să primească pământ, iar 
dvs. i-aţi pus în posesie doar 
în MARTIE 2011! De ce aşa 
târziu, adică după patru ani? 
Ce afaceri aţi mai făcut?”, se 
întreabă retoric cititorul. “Da, 
bine spus ca nu-l interesează 
primăria, ci doar postul de 
primar! Nu mai ştiu câteodată 
dacă e de condamnat sau de 
apreciat faptul că un om de 
genul Toţa reuşeşte să învârtă 
pe degete o comună întrea-
gă. Dacă cumva reuşim să-l 
schimbăm, trebuie cumva 
să ne asigurăm că următorul 
primar să nu mai poată face 
absolut ce vrea în primărie. 
Asta numai având un consiliu 
adevărat, cu oameni de ca-

racter, cu puţină demnitate, 
greu de cumpărat, puţin cu-
raj şi, nu în ultimul rând, să 
nu fie marionetele nimănui”, 
spune Alex. În acelaşi registru 
poate fi inclus şi comentariul 
care face portretul robot, în 
zece puncte, al următorului 
primar. “Cel ce ar putea urma 
la primărie trebuie sa aibă ur-
mătoarele calităţi: 1.Să fie bă-
năţean sau banlogean 100%. 
2.Să fie inteligent, nu nea-
părat şcolit. 3 Să fie bun po-
litician, dar nu fals. 4.Sa aibă 
caracter. 5. Să fie familist. 6.Să 
ştie să se înconjoare de profe-
sionişti chiar cu riscul ca la 
următoarele alegeri va pierde 
în favoarea unui subaltern 
care s-a dovedit a fi mai bun 
decât el. 7.Să fie corect, cin-
stit în limitele acceptate de 
consiliu. 8.Să îşi facă un con-
siliu cu oameni competenţi. 
9.Să promoveze funcţionari 
publici buni, care să fie ade-
văraţi promotori. 10.Să facă 
mai mult pentru comunitate 
decât pentru el personal”. Co-
mentariile lui Alex au ener-
vat-o de-a binelea pe Viorica 
din Banloc. “Stimate domn 
sau doamnă Alex! Ştiu că faci 
parte din Consiliul Banloc, că 
altfel nu ai şti ce se petrece 
acolo în şedinţă. Să nu-ţi fie 
frică că vei fi identificat, că nu 
interesează pe nimeni ce abe-
raţii susţii dumneata!”.

În ciuda eforturilor noas-
tre, nu am reuşit să luăm 
legătura cu primarul Cornel 
Toţa pentru a-şi spune opinia 
vizavi de noile acuzaţii. În 
aceste condiţii, reluăm expli-
caţia sa din articolul prece-
dent: “Tot ce se spune acolo, 
în denunţ, sunt minciuni. 
Mă aştept la controale, ştiu 
că a depus dosarul peste tot, 
dar o să demonstrez că sunt 
nevinovat. În cazul în care 
domnul Traiconi va candida 
la Primărie, nu cred că va 
avea încrederea oamenilor!”

anchetăactualitate

PUBLICITATE

Sergiu miaT
sergiu .miat@opiniatimisoarei.ro

Numită „Tura Schengen” 
sau „Tura aleşilor”, aceasta 
a fost antrenată şi pregăti-
tă de către instructori de 
la Inspectoratul General al 
Poliţiei de Frontieră, con-
duşi de comisarul şef Hara-
lambie, la care s-a adăugat 
o tură de rezervă. Pregăti-
rea s-a desfăşurat la sediul 
IJPF Timiş, iar membrii din 
Tura Schengen au fost no-
minalizaţi de către şefii de 
punct sau, direct, de către 
conducerea centrală a IGPF 
Bucureşti. După fiecare vizi-
tă de evaluare, fie că a fost 
vorba de conducerea Minis-
terul de Interne sau a repre-
zentanţilor comisiei care se 
ocupă cu testarea perfor-
manţelor profesionale ale 
poliţiştilor de la Moraviţa, 
componenţii din Tura Aleşi-
lor reveneau la turele unde 
activau de drept. Este vorba 
de 40 de persoane, ofiţeri 
şi subofiţeri, şefi de ture şi 
de grupe, precum şi lucră-
tori cu documentele de că-
lătorie şi cei repartizaţi la 
supravegherea zonei verzi 
de graniţă. La gherete unde 
se efectua controlul docu-
mentelor de călătorie erau 
16 lucrători, iar cei aflaţi la 
supravegherea zonei verzi 
erau în număr de 24. 

„o păcăleală ieftină,  
tipic românească”

„În mod normal ar fi 
trebuit să ne pregătească 
din punct de vedere pro-

fesional pe toţi cei care 
activăm în punctul de 
frontieră de la Stamora-
Moraviţa, atât rutier cât 
şi feroviar. Numai că şefii 
de la Bucureşti au ales să 
ieşim în faţa inspectori-
lor Schengen doar cu o 
tură bine pregătită, pen-
tru ca evaluarea să iasă 
bine. Pentru asta o echi-
pă de ofiţeri de la IGP a 
prelucrat, anul trecut, cu 
aleşii din Tura Schengen 

legislaţia din zona Euro-
pei Comunitare fără fron-
tiere. Ne-au mai predat şi 
modul de funcţionare a 
noii aparaturi care a in-
trat în dotarea punctului. 
Toate acestea s-au desfă-
şurat pentru evaluarea fi-
nală din luna noiembrie a 
anului trecut. Oricum, la 
fiecare inspecţie sau eva-
luare erau scoşi în faţă 
aceeaşi oameni. O păcă-
leală ieftină, tipic româ-

nească ca să-i ducă de nas 
pe oficialii europeni”, 
spune unul din poliţiştii 
de frontieră de la Vama 
Moraviţa.  

evaluare da,  
intrare ba!

Restul lucrătorilor care 
alcătuiau cele cinci ture 
care acopereau necesită-
ţile de funcţionare a unui 
punct de frontieră aflat la 
graniţa Uniunii Europene, 
ar fi trecut şi ei printr-o 
perioadă de pregătire, 
dar nu la intensitatea şi 
complexitatea celei de 
care au avut parte „aleşii 
Schengen”. „Din câte ştiu 
eu şi ceilalţi poliţişti de 
frontieră au participat la 
aprofundarea pregătirii 
profesionale care s-a efec-
tuat prin Compartimentul 
de pregătire continuă, din 
IJPF Timiş”, ne-a declarat 
Ciprian Gaic, de la Biro-
ul de presă al poliţiei de 
frontieră. Evaluarea finală 
pentru admiterea Româ-
niei în Spaţiul Schengen 
a avut loc, numai că am 
rămas în afara acestuia. 
Unul din motive a fost 
invocat chiar de minis-
trul de interne francez, 
care spunea că pregătirea 
profesională a poliţiştilor 
români care trebuie să asi-
gure securitatea graniţei 
externe a Unuinii Europe-
ne, lasă de dorit.

liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

În perioada Sărbătorilor 
de Paşte, marile magazine 
îsi schimbă orarul de func-
ţionare. Unele vor avea pro-
gram non stop în anumite 
zile, iar altele doar îşi vor 
prelungi programul. Majo-
ritatea magazinelor îşi vor 
închide însă porţile în prima 
şi a doua zi de Paşte, dumi-
nică şi luni. De marţi, orarul 
va reintra în normal.

reAl timişoArA
Joi, 21 aprilie: non – stop 
Vineri, 22 aprilie: non – stop 
sâmbătă, 23 aprilie: 08.00 – 19.00 
duminică, 24 aprilie – inchis 
luni, 25 aprilie: 08.00 – 23.00

KAuflAnd  timişoArA
Vineri, 22 aprilie: 07.00 – 24.00 
sâmbătă, 23 aprilie: 07.30 – 19.00 
duminică, 24 aprilie: inchis 
luni, 25 aprilie: 09.00 – 17.00 
marţi, 26 aprilie: program normal – 
07.30 – 22.00

billA timişoArA
Joi, 21 aprilie: non – stop 
Vineri, 22 aprilie: non-stop 
sâmbătă 23 aprilie: 07.00 – 21.00 
duminică 24 aprilie: 10.00 – 18.00 
luni, 25 aprilie: 07.00 – 22.00

carreFour timişoArA
sâmbătă, 23 aprilie: 08.00 – 19.00 
duminică, 24 aprilie: inchis 
luni,25 aprilie: 10.00 – 18.00

SelgroS caSH & carrY
sâmbătă, 23 aprilie: 06.00 – 16.00 
duminică, 24 aprilie: inchis 
luni, 25 aprilie: 07.00 – 22.00

AuchAn  timişoArA
20-22 aprilie: 08.00 – 23.00 
sâmbătă, 23 aprilie: 08.00 – 18.00 
duminică, 24 aprilie: inchis 
luni, 25 aprilie: 08.00 – 22.00

Profi timişoArA
18 – 22 aprilie: 07.00 – 24.00 
sâmbătă, 23 aprilie: 7.00 – 19.00 
duminică, 24 aprilie: inchis 
luni, 25 aprilie: 08.00 – 20.00

meTro caSH & carrY 
sâmbătă, 23 aprilie: 08.00 – 16:00 
duminică, 24 aprilie: inchis 
luni, 25 aprilie: 08.00 – 16.00 
marţi,26 aprilie: 06.00 – 21.00

iuliuS mAll timişoArA 
sâmbătă 23 aprilie: 10.00 – 18.00 
duminică, 24 aprilie: inchis 
luni, 25 aprilie: 12.00 – 22.00 
marţi, 26 aprilie: 10.00 – 22.00

SHoPPing cenTer Bega
duminică, 24 aprilie: inchis 
luni, 25 aprilie: inchis 
marţi, 26 aprilie: 09.00 – 20.00

cenTrul comercial euro
sâmbătă, 23 aprilie: 09.00 – 16.00 
duminică, 24 aprilie: inchis 
luni, 25 aprilie: inchis

cenTrul comercial kaPPa
sâmbătă, 23 aprilie: 10.00 – 19.00 
duminică, 24 aprilie: inchis 
luni, 25 aprilie: inchis

PrAKtiKer timişoArA
sâmbătă, 23 aprilie: 8.30 – 21.00 
duminică, 24 aprilie: inchis 
luni, 25 aprilie: inchis

dedemAn timişoArA
sâmbătă, 23 aprilie: 8.00 – 15.00 
duminică, 24 aprilie: inchis 
luni, 25 aprilie: inchis

bAumAx timişoArA
sâmbătă, 23 aprilie: 8.00 – 18.00 
duminică, 24 aprilie: inchis 
luni, 25 aprilie: inchis

Poliţia de frontieră a „şmecherit” 
evaluările pentru aderarea la Schengen

Hypermaketurile deschise non stop înainte de Paşte

Un articol din Opinia Timişoarei a 
declanşat „răscoala online“ în Banloc

n Poliţiştii de frontieră de la Moraviţa au fentat toate evaluările la care au fost supuşi pentru aderarea 
României la Spaţiul Schengen, prezentând de fiecare dată inspectorilor europeni doar o singură tură 
de serviciu, din cele cinci care-şi desfăşurau în mod curent activitatea la graniţa cu Serbia.

Ministrul de Interne, Ioan Igaş, la ultima inspecţie de la Moraviţa, înainte de evaluarea Schengen

n Prin cumpărarea unui imobil cu teren de la primărie şi vânzarea lor mai departe către 
o firmă privată, primarul Cornel Toţa a făcut un profit de “doar” 50 de mii de euro

Italianul Baldelli cumpără 2 imobile cu 8.500 de euro Primarul cumpără alţi 10.000 mp de la Primărie

comentarii postate pe 
www.opiniatimisoarei.ro

aurel Traiconi
“Erau locuitori în Banloc 
care aşteptau de câţiva 
ani să fie puşi în posesie 
conform Legii 247/2005. 
Acest lucru s-a întâmplat, 
în mod surprinzător, abia 
luna trecută, ca reacţie la 
revolta populaţiei care a 
citit articolul din Opinia 
Timişoarei.”

anonim
“În legătură cu Legea 
247/2005, privind retroce-
darea unor suprafeţe de 
pământ pe raza localităţii 
Banloc! Comisia judeţeană 
de fond funciar Timiş i-a 
validat în anul 2007 pe toţi 
cei care erau îndreptăţiţi, 
după lege, să primească 
pământ, iar dvs. i-aţi pus 
în posesie doar în MARTIE 
2011! De ce aşa târziu, 
adică după patru ani? Ce 
afaceri aţi mai făcut?”

alex
“Da, bine spus ca nu-l inte-
resează primăria, ci doar 
postul de primar! Nu mai 
ştiu câteodată dacă e de 
condamnat sau de apreciat 
faptul că un om de genul 
Toţa reuşeşte să învârtă pe 
degete o comună întreagă. 
Dacă cumva reuşim să-l 
schimbăm, trebuie cumva 
să ne asigurăm că urmă-
torul primar să nu mai 
poată face absolut ce vrea 
în primărie. Asta numai 
având un consiliu adevă-
rat, cu oameni de caracter, 
cu puţină demnitate, greu 
de cumpărat, puţin curaj şi, 
nu în ultimul rând, să nu fie 
marionetele nimănui”

Viorica
“Stimate domn sau doam-
nă Alex! Ştiu că faci parte 
din Consiliul Banloc, că 
altfel nu ai şti ce se petrece 
acolo în şedinţă. Să nu-ţi fie 
frică că vei fi identificat, că 
nu interesează pe nimeni 
ce aberaţii susţii dumnea-
ta!”

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

LYCOS COURIER
poştă 

particulară
TIMIşoARA, GIRoC, ChIşoDA, DUMBRăVIţA

Servicii de distribuire facturi,  
corespondenţă, pliante publicitare

0256-209.083; 0723-245.508; 0749-036.211;
www.lycoscourier.ro

„Tura aleşilor”a 
fost pregătită de 
Inspectoratul 
General al Poliţiei 
de Frontieră, 
conduşi de 
comisarul şef 
Haralambie.

La fiecare 
inspecţie erau 
scoşi în faţă 
aceeaşi oameni. O 
păcăleală ieftină, 
ca să-i ducă de 
nas pe oficialii 
europeni.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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În circa trei luni, de când 
s-a dat drumul la programul 
„Prima Casă 3”, în Timişoara 
a fost înghesuială la băncile 
care au acordat credite. Cei 
care au dorit cu orice preţ să 
beneficieze de program şi, 
implicit, de creditul de până 
la 60.000 de euro pentru o 
locuinţă veche, au răbdat 
cerinţele bancherilor şi au 
reuşit să obţină creditul. Ei 
se tem că noul program nu 
va mai fi la fel de avantajos. 
Peste 2 milioane de euro este 
suma totală acordată prin 
„Prima Casă 3” în Timişoa-
ra, în ultimele luni, doar la 
o singură bancă. Plafonul s-a 
epuizat repede. „La nivelul 
judeţului Timiş s-au acordat, 

până în 15 aprilie, prin inter-
mediul programului Prima 
Casă 3 aproximativ 65 de cre-
dite în valoare totală de 2 mi-
lioane de euro şi unele mai 
sunt în lucru. Majoritatea co-
vârşitoare a clienţilor a optat 
pentru apartamente”, a de-
clarat Anca Flueraş, director 
judeţean retail la BCR Timi-
şoara. Nivelul garanţiilor de 
stat a fost de 75.000 de euro 

în cazul în care se construia 
o locuinţă de la zero, 70.000 
de euro în cazul în care era 
vorba despre achiziţionarea 
unei locuinţe noi şi 60.000 
de euro în cazul în care se 

cumpăra o locuinţă veche. 
Avansul necesar a fost de 5%. 

Deşi s-a zvonit că avan-
sul ce va trebui acordat va 
fi dublat, la 10%, în ultima 
şedinţă de Guvern s-a decis 

să rămână aceleaşi condiţii 
de creditare, cu modifica-
rea că garanţiile de stat se 
vor împărţi în proporţie de 
50%-50% între stat şi bancă. 
Primul-ministru Emil Boc a 
menţionat că, prin continu-
area programului, nivelul 
dobânzii şi condiţiile pri-
vind avansul pentru achizi-
ţionarea locuinţei prin acest 
program rămân neschim-
bate. Succesul programului 
garantat de stat a făcut băn-
cile să gândească planuri de 
finanţare similare, dar cu un 
avans mai mare, 15% în ca-
zul BCR, şi dobândă similară 
„Primei Case” (5,4-6%). Un 
credit ipotecar clasic practi-
că un avans de 15-25%.
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Perioada de creştere eco-
nomică de până în 2008 a 
făcut ca timişenii să îşi con-
struiască proprietăţi vaste, cu 
mult teren şi multe camere. 
În perioadă de criză, aceeaşi 
proprietari au apelat la agen-
ţiile imobiliare sau la site-uri-
le de profil, ca să vândă aceste 
locuinţe, deoarece costurile 
de întreţinere au crescut şi 
nu mai sunt rentabile. Sute 
de case cu peste 5 camere 
sunt scoase la mezat şi îşi aş-
teaptă de luni de zile clienţii. 
În acest timp, au mai lăsat şi 
din preţ, doar-doar se va găsi 
cineva care să cumpere. 

Pe imobiliare.ro, cea mai 
scumpă ofertă se referă la o 
casă cu 10 camere, situată la 
Pişchia, al cărei preţ este de 
2,2 milioane euro. Suprafaţa 
locuită este de 500 mp, dar 
terenul trece de 20.000 mp, 
motiv pentru care imobilul 
are potenţial turistic. Pen-
siunea, aflată în stadiul de 
finisare, are şi padocuri pen-
tru cai. În Timişoara, cea mai 
scumpă casă pusă la vânzare 
costă 1.050.000 euro şi este 
situată în zona de nord-est a 
oraşului. Are 12 camere şi 2 
garaje, suprafaţa construită fi-
ind de 780 mp, iar terenul de 
peste 2.800 mp. Casa se vinde 
mobilată parţial. Mai central, 
în Complexul Studenţesc, 
preţul este mai mic, 850.000 
de euro, vila având 8 camere, 
800 mp utili şi 870 mp teren. 
Proprietarii şi-au amenajat 
aici şi saună şi un solar, pre-

cum şi un solar şi jacuzzi, 
iar în curte este şi o piscină. 
Preţul unei case construite 
în 1927, situată în zonă cen-
trală şi având 11 camere este 
de 600.000 de euro. Imobilul 
necesită reamenajări, pentru 
a fi transformat, cel mai pro-
babil, în spaţiu de birouri. 

Cele mai multe vile scoa-
se la vânzare au 5 camere, 
iar preţul lor se învârte în 
jurul a 450-500.000 de euro. 
O ofertă al cărei preţ nu este 
cunoscut, pentru că se ba-
zează pe cât va da un posibil 
cumpărător interesat, este 

un conac boieresc construit 
în perioada 1830-1840, situat 
în zona Telegrafului. Imobi-
lul amenajat unicat are 6 ca-
mere şi îşi aşteaptă clienţi de 
luni bune. „Este la vânzare de 
anul trecut. Ofertele încep să 
se apropie de ceea ce îmi do-
resc, aşteptarea din august nu 
a fost zadarnică, primesc tot 
mai multe oferte. Nu sunt pe-
simist, este o casă unicat şi lu-
mea apreciază asta. Oamenii 
investesc pe timp de criză”, 
ne-a spus Ştefan Kallos, pro-
prietarul conacului.

Dacă aveţi la dispoziţie 

bani mai puţini, aveţi o fami-
lie mare şi nu vă deranjează 
să vă mutaţi în mediul rural, 
puteţi cumpăra o casă în co-
muna Belinţ, cu 6 camere 
şi un preţ de doar 28.000 de 
euro. Nu veţi mai avea grija 
preţului la gaz, dar va trebui 
să vă cumpăraţi an de an 
lemne pentru încălzire în 
sobele de teracotă. În oraş, 
în zone mai periferice, pot fi 
achiziţionate doar case mai 
vechi, dar la preţuri mai mici: 
120.000 de euro în zona Lugo-
jului, cu 5 camere şi 250 mp. 

„Există o piaţă limitată 

pentru casele cu patru sau 
cinci camere. Deşi în multe 
cazuri preţul pe metru pătrat 
poate părea atractiv, preţul 
final pentru o astfel de pro-
prietate la marginea oraşului 
sau în localităţile limitrofe 
este destul de ridicat. În gene-
ral, pe segmentul rezidenţial, 
căutarile se îndreaptă, în cea 
mai mare parte, spre apar-
tamente”, a precizat Daniel 
Crainic, marketing manager 
imobiliare.ro

economic

Vilele cu multe camere, scoase 
la vânzare pe bandă rulantă
n Preţurile încep de la 120.000 de euro şi ajung şi la peste 2 milioane de euro

PulS economic

în ToP LA AnGAjărI

Judeţul timiş se află în topul 
celor mai dinamice zone 
din ţară în ceea ce priveşte 
evoluţia pieţei muncii. potrivit 
datelor inspecţiei muncii, în 
primele trei luni ale anului, 
în timiş au apărut 6.555 
de joburi noi, în timp ce în 
Bucureşti angajatorii au 
creat 24.024 de noi locuri de 
muncă, iar în prahova, judeţ 
care se află pe locul trei în 
acest top, şi-au găsit de lucru 
6.010 persoane. la data de 
31 martie, la nivel naţional 
erau active un număr de 
6.060.267 contracte de 
muncă, cu aproape 150.000 
de locuri de muncă mai mult 
decât în aceeaşi perioadă a 
anului trecut. Gradul cel mai 
mic de ocupare a pieţei mun-
cii este consemnat în sălaj 
(1.198), teleorman (1.200) şi 
Caraş-severin (1.303). 

BILLA Se renoveAză

lanţul de supermarketuri Bil-
la, parte a grupului german 
reWe, va investi în acest 
an suma de 12,5 milioane 
de euro în modernizarea a 
opt magazine din românia. 
potrivit oficialilor companiei, 
se are în vedere modifica-
rea arhitecturii de interior, 
respectiv podele, sistem de 
iluminat şi rafturi, investiţia 
pe fiecare magazin urmând 
să ajungă la 1,6 milioane 
de euro. În cazul a două 
unităţi Billa, din Bucureşti şi 
timişoara, această remo-
delare a fost deja finalizată. 
Costurile de renovare a celor 
două magazine au fost de 3 
milioane de euro.

TrAnSeLecTrIcA Se ASIGură

Compania naţională de 
transport al energiei elec-
trice transelectrica sa va 
organiza, pe data de 16 mai 
2011, o licitaţie pentru achizi-
ţia de servicii de asigurare a 
clădirilor, bunurilor şi echipa-
mentelor proprii, pe o durată 
de 3 ani, la o sumă asigurată 
de 1,27 miliarde lei. Valoarea 
estimată a contractului va fi 
de 3.186.420 lei. la licitaţie 
pot participa toţi asiguratorii 
autorizaţi de Comisia de 
supraveghere a asigurărilor 
(Csa) pentru tipurile de asi-
gurări cerute de transelectri-
ca, care fac dovada că nu au 
fost sancţionaţi în ultimele 12 
luni. printre clădirile, bunuri-
le şi echipamentele ce vor fi 
asigurate se află şi cele de la 
timişoara.

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.

Proprietarul conacului din zona telegrafului aşteaptă preţul corect pentru un imobil unicat

În timiş s-au acordat credite în valoare de două milioane de euro

Prestigiul nostru nu trebuie 
să vie de la zgomotul  
pe care-l facem, ci de la  
faptele pe care le săvârșim  
în marșul nostru pe pământ

Pentru toţi agricultorii 
bănăţeni un Paşte Fericit!

Direcția agricolă 
Timiș

Dumnezeu ne-a dăruit viaţa  
pentru a trăi pentru noi şi pentru 
alţii, ne-a dat conştiinţa pentru a 

privi în interiorul nostru şi a încerca 
să facem mai multe lucruri bune, 

ne-a oferit posibilitatea de a  
împărtăşi un sentiment unic,  

iubirea pentru noi şi pentru alţii...

Conducerea Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Timiş urează întregului 

personal al unităţilor de învăţământ 
din judeţ, elevilor şi părinţilor  

acestora, ca Sfânta Sărbătoare a 
Învierii Domnului să aducă tuturor 
încredere, lumină, iubire, speranţă.

Paşte fericit!

Fie ca lumina sfântă  
a acestei mari sărbători  
să vă călăuzească paşii,  
să vă aducă multă  
sănătate şi bucurii!

Dorim tuturor pasagerilor, angajaţilor  
şi colaboratorilor noştri Sărbători Fericite!

Hristos a înviat!
ADminiStrAţiA Aeroportului 

internAţionAl  
timişoArA – trAiAn VuiA

Sărbătoarea Sfântă a Învierii  
Domnului să reverse asupra  

voastră sănătate, belşug şi bucurii, 
iar Lumina din Noaptea Sfântă să 

vă ridice sufletele spre noi trepte 
spirituale şi să vă însoţească  

paşii pe drumul vieţii. 

Hristos a Înviat!

regiSTrul 
auTo  
român

oPiniA timişoArei

SăPtămânAl indePendent PuBlicitate 7 

Prima Casă 3, la final. Vine Prima Casă 4, după sărbătorile de Paşte

Deşi s-a zvonit că 
avansul va fi dublat 
la 10%, în ultima 
şedinţă de Guvern 
s-a decis să rămână 
aceleaşi condiţii de 
creditare.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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-curăţenie profesională-

curăţenie industrială
la birouri

...şi oriunde ai nevoie...

Tel. 0356.265.091

9 

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

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

Direcţia Regională 
de Statistică Timiş 
urează tuturor 
angajaţilor  
şi colaboratorilor  

Paşte Fericit!

Autoritatea Rutieră Română  
urează cu ocazia Sărbătorilor 
Pascale tuturor transportatorilor, 
angajaţilor şi colaboratorilor un 
Paşte fericit alături de cei dragi.
Şef agenţie, ing Cutu Dorin Pompiliu

Lumina sfântă  
a învierii să vă  
aducă în suflet  
numai bucurii,  
multă sănătate  
și un Paște  
fericit alături  
de cei dragi.

Pentru toți asigurații  
și colaboratorii 
Hristos a înviat!

Cu ocazia sărbătorilor  
Pascale, Sucursala  

Regională C.F. Timişoara,  
vă urează să aveţi parte  

de sentimente pozitive,  
zile însorite  

şi multă  
sănătate!

Director
Valeriu trică

Agenția de Plăți pentru  
Dezvoltare Rurală și Pescuit,  

Centrul Regional 5 Vest 
Timișoara, urează tuturor  

colaboratorilor și angajaților un

Paște Fericit!
Paşte 

Fericit!

Învierea Domnului  
să vă sporească  

sănătatea şi belşugul  
casei şi familiei.

aDminiStraŢia 
Bazinală  

De aPă Banat

Sfintele sărbători de Paşte  
să vă aducă linişte în suflet,  

multă bucurie, sănătate,  
fericire şi puterea  

de a dărui şi ajuta semenii. 

Hristos a Înviat!

SENATORUL 

GHEORGHE DAVID
urează tuturor timişorenilor

UN PAŞTE FERICIT  
ŞI BUCURIE ALĂTURI  
DE CEI DRAGI!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Bucuria vine din lucruri mărunte. 
Liniştea vine din suflet.  
Lumina vine din inima fiecăruia.

Partidul Democrat-Liberal vă doreşte  

Paşte Fericit!

Sfintele sărbători de Paşte să vă  
aducă linişte şi pace, sănătate,  
bucurii şi fericire! Să aveţi puterea  
să fiţi mai buni şi dragostea să vă  
înconjoare, iar lumina sfântă să  
coboare în casele şi în sufletele voastre! 

Hristos a înviat!

comPania naŢională De autoStrăzi 
şi Drumuri naŢionale 

DirecŢia regională De Drumuri  
şi PoDuri timişoara

În Noaptea Învierii, cu lumânări 
aprinse şi sufletul curat, să ne rugăm 
pentru iertarea păcatelor şi  
regăsirea speranţei.  
Sărbătorile de paşti să ne aducă 
numai bucurii, sănătate şi multă 
fericire. Bătaia clopotelor să anunţe 
o lume mai bună în care să găsim din 
plin tot ceea ce ne dorim.

Sfânta Noapte a Învierii 
să vă aducă zbor de 
îngeri, pace în suflet, 
credinţă, puterea de a 
învinge toate obstacolele 
şi indeplinirea tuturor 
dorinţelor. Pasca, ouăle 
înroşite, cozonacul şi 
mielul rumenit să vă 
umple masa şi casa de 
bucurie. 

Paşte Fericit!

Sunt zile când trebuie să ne reamintim să fim mai buni,  
mai plini de dragoste cu inima caldă şi mai deschisă,  
când lumina sfântă coboară în casele şi în inimile noastre

Redacţia Opinia Timişoarei vă urează

PAŞTE FERICIT!

Fie ca lumina Sfântă a acestei mari 
sărbători să vă călăuzească paşii, să 
vă aducă sănătate şi fericire care să 
dăinuie veşnic în preajma voastră!

Deraton vă  
urează  
un paşte  
Fericit  
alături  
de cei dragi!
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Mai bine de jumătate din 
pacienţii care vă trec pragul 
nu reprezintă urgenţe şi vă 
încarcă nota de plată. ce se 
poate face în acest sens?

E impropriu spus că ne în-
carcă nota de plată. Avem de-a 
face cu persoane care nu au 
neapărat asigurare medicală, 
nu sunt din localitate, au tot 
felul de alte motive pentru 
care nu accesează, chiar şi din 
necunoştinţă, sistemul medi-
cal pe căile care sunt normale. 
Ce să faci cu ei, pentru că dacă 
nu îi tratezi, dacă discutăm de 
sistemul medical în ansamblu, 
o să te pună la cheltuieli mult 
mai mari. Dacă nu tratezi şi nu 
diagnostichezi o hipertensiu-
ne banală în momentele iniţi-
ale şi ajungi să îi tratezi com-
plicaţiile, accidentul vascular 
cerebral, afecţiunile cardiace, 
nu vei face o economie la bu-
getul sănătăţii, ci se va încărca 
în mod nejustificat. Asta dacă 
e să discutăm strict din punct 
de vedere financiar. Din punct 
de vedere moral, etic, eu cred 
că facem bine că vedem toţi 
pacienţii, pentru că aşa e nor-
mal să fie. Nu discut de cei 5% 
şi nu cred că sunt mai mult de 
atât, care abuzează conştient 
şi regulat serviciile de urgen-
ţă. De ce să sufere ceilalţi 95% 
pentru că 5% fac, haideţi să le 
spunem, mârlănii medicale, 
vor să îşi obţină analizele mai 
repede, să îşi facă o electrocar-
diogramă gratis, vor să facă 
o radiografie de torace. Cam 
acestea sunt motivele, sau să 
îşi ia tensiunea. Trec pe lân-
gă spital şi spun hai să intru 
să văd cum mai stau cu gli-
cemia... În condiţiile acestea, 
dacă văd 100 de pacienţi care 
nu sunt urgenţe majore şi des-
copăr un pacient cu sindrom 
coronariat acut, un preinfarct 
sau, Doamne păzeşte, un in-
farct sau dacă dintr-o sută de 
pacienţi care vin cu dureri de 
cap, descopăr  un pacient care 
are o tumoră cerebrală sau o 
hemoragie subarahnoidiană, 
eu cred că mi-am făcut treaba.

Deci aceşti pacienţi ar putea 
să meargă foarte liniştiţi 
direct la medicul de familie...

Sigur. A fost acum vreo 2 
ani când s-a implementat sis-
temul de triaj a fost o întreagă 
discuţie legată de ce este şi ce 
nu este o urgenţă, care ar fi 
lista diagnosticelor, nu este 
la îndemâna pacientului să 
îşi stabilească dacă e sau nu 
o urgenţă. Asta e treaba mea, 
de aceea trebuie să îl con-
sult. Modalitatea de a finaliza 
consultul, de a finaliza actul 
medical este diferită. Poţi să 
tratezi criza hipertensivă, să 
îi recomanzi să meargă în am-
bulatoriu să vadă un cardiolog, 
pentru că ştie să gestioneze ur-
genţa, nu să gestioneze boala 
cronică, să stabilească docu-
mentaţia. 

Din punct de vedere etic, e în 
regulă să îi vedeţi pe toţi care 
vă trec pragul. pe de altă par-
te, dacă toţi cei din upu sunt 

ocupaţi cu astfel de oameni, îi 
neglijaţi pe alţii...

 Acesta este şi rostul siste-
mului de triaj. Discutăm deja 
de un număr statistic semni-
ficativ de pacienţi, 220-240 de 
pacienţi pe 24 de ore, care nu 
sunt văzuţi ca la aprozar în or-
dinea aşezării la coadă. Există 
un sistem de a prioritiza cazu-
rile care au simptome care ar 
putea sugera nişte boli grave, 
nu are rost să dezbatem acum. 
E un sistem de triaj cu 5 clase 
şi pacientul intră în funcţie de 
simptomatologia pentru care 
se prezintă, el poate intra după 
o oră şi jumătate la consult. Iar 
altul care a venit cu o durere 
toracică să intre imediat.

Deci nu există riscuri, dacă vă 
ocupaţi de aceste cazuri să îi 
neglijaţi pe alţii?

Există riscuri întotdeauna, 
dar nu discutăm de excepţii. 
Regula este că sistemul de triaj 
funcţionează, l-am implemen-
tat, am instruit personalul, 
am făcut evaluări care priveau 
încadrarea ca şi clasă de triaj 
şi diagnosticul final. Nu am 
inventat noi acest sistem, este 
preluat de la americani, care 
l-au pritocit ani de zile până au 
ajuns la toate semnele pe care 
trebuie să le iei  în considerare 
în triaj, când încadrezi pacien-
tul într-o clasă.

pacienţii cum răspund la 
acest sistem? Mă gândesc că 
sunt supăraţi dacă stau câte o 
oră şi jumătate...

Aici e şi o problemă de co-
municare. Şi pentru medic 
există posibilitatea să se tre-
zească cu faţa la cearşeaf. Dacă 
şi pacientul este prost dispus, 
există, aş păcătui să spun că nu 
există din când în când tensi-
uni, mai ales în zilele în care 
este supraglomerată urgenţa. 
Până la urmă, dacă se pleacă 
cu bună credinţă şi de-o parte 

şi de alta lucrurile se rezolvă.
Secretarul de stat raed arafat 
a făcut, în iulie 2010, o decla-
raţie cum că ar urma să se facă 
o licitaţie pentru cumpărarea 
unui elicopter SMurD pentru 
timiş. când ajunge aici?

Ultima dată când am vor-
bit cu domnul subsecretar de 
stat a fost după ce dl ministru 
Igaş a ieşit public şi a spus că 
va pune un elicopter la Arad, 
care să aparţină SMURD. Ei îşi 
desfăşoară activitatea în subor-
dinea ISU, parte a Ministerului 
de Interne. Nu am niciun fel 
de problemă din punctul ăsta 
de vedere, că e la Arad şi nu 
aici. Aradul, din păcate, nu are 
posibilitatea de a susţine sin-
gur, din punct de vedere medi-
cal, ca linie de gardă cu medici, 
o astfel de activitate. Putem să 
ne implicăm în deservirea eli-
copterului trimiţând oameni 
care să facă gardă pe elicopter. 
E un mare avantaj al medici-
nei de urgenţă că suntem o 
echipă şi deocamdată, să bat 
în lemn, nu avem orgolii, din 
acestea locale.

ca jurnalist şi ca timişorean, 
eu pot să am orgolii şi atunci 
vă întreb: nu era mai necesar 
la timişoara decât la arad?

În condiţiile în care deser-
veşte regiunea, pe mine nu 
mă interesează dacă decolează 
de la Arad.  Discutăm şi de cos-
turile de operare, nu doar de 
asigurare a materialelor sani-
tare, a medicaţiei şi a salariilor 
personalului. 

De principiu, la timişoara se 
strâng toate cazurile compli-
cate şi grave. Nu e logic şi nor-
mal să plece de la timişoara? 
Dacă e un accident la radna, 
se deplasează din arad la rad-
na, vine la timişoara şi apoi 
se întoarce la arad. ar fi mai 
elocvent să fie la timişoara 
din punctul ăsta de vedere... 

E vorba şi de costuri, de com-
bustibil...

Nu cred că operarea elicop-
terului ţine de banii sănătăţii. 
Trebuie luat în calcul mente-
nanţa elicopterului, mecani-
cii, toate lucrurile care ţin de 
elicopter. 

Din 2004 sunteţi şef al upu. 
ca în multe domenii din 
românia, conducerea e politi-
zată. cum de aţi rămas aici de 
atâta timp?

Pentru că nu m-am lipit de 
niciuna dintre guvernări, nu 
cred că este rostul urgenţei să 
fie politică. Nu spun că nu poţi 
să ai simpatii, dar una e să ai 
simpatii politice, una e să cu-
noşti oameni dintr-un partid 
sau din celălalt, şi alta e să te 
duci cu toate bagajele într-una 
dintre corăbii. Urgenţa e un 
lucru vizibil şi este un avantaj 
pentru că, investind în urgen-
ţă practic se şi vede imediat. Se 
adresează unei categorii foarte 
largi de oameni şi ăsta a fost 
unul dintre motivele pentru 
care probabil s-a şi investit în 
sistemul medical de urgenţă. 
Motivul care a stat la baza deci-
ziei, că a fost politic, că a fost o 
decizie managerială de sistem 
sanitar, nu contează. Întărirea 
unui segment de urgenţă re-
zolvă foarte multe probleme 
în sistem. Nu ai medic de fami-
lie, dar ai serviciu de urgenţă 
performant capabil să intervi-
nă. În ultimii 5-6 ani, sistemul 
medical de urgenţă a făcut 
paşi importanţi şi din punct de 
vedere al personalului şi al do-
tării. Nu se poate peste noapte 
să le faci pe toate, poţi doar să 
cumperi maşini, monitoare, 
ventilatoare etc., dar trebuie 
5 ani să formezi un medic 
de medicină de urgenţă. Din 
păcate, o parte dintre colegii 
care îşi termină rezidenţiatul 
nu rămân în sistem, nu îi poţi 
obliga să practice medicina la 

UPU.

unde pleacă ei?
Afară, pentru că este căuta-

tă, e una dintre specialităţile 
căutate şi foarte bine plătite. 
Ar fi un salariu de 10 ori mai 
mare afară, decât aici.

atunci cum de mai rămân?
Pentru că nu partea financi-

ară este totul, e un segment ex-
trem de important, dar partea 
bună e că la medicina de ur-
genţă ai cu ce să lucrezi, ai sa-
tisfacţii profesionale, se lucrea-
ză în echipă. Marea majoritate 
a UPU şi a serviciilor mobile, a 
SMURD-urilor lucrează în echi-
pe şi există o atmosferă plăcu-
tă la locul de muncă. Până la 
urmă, sunt oameni care pun 
în balanţă banii, partea de re-
alizare profesională cu faptul 
că pot rămâne, până la urmă, 
acasă. 

care credeţi că e cea mai 
mare problemă în sistemul 
sanitar românesc în ceea 
ce înseamnă medicina de 
urgenţă?

Resursa umană, fără îndo-
ială, este problema majoră, 
pentru că nu ies suficienţi me-
dici. E o specialitate tânără, eu 
sunt a doua generaţie de speci-
alişti de medicină de urgenţă. 
Nu se pot forma peste noapte, 
nu poţi umple toate urgenţele 
cu medici de urgenţă. Ai şi un 
număr limitat de rezidenţi pe 
care îi poţi forma într-un cen-
tru, altfel scade calitatea pre-
gătirii.

Medicina de ambulatoriu, 
cea de la spital, nu urgenţă, 
are acele mici atenţii. E poate 
urât spus şpagă, dar ea vine 
din partea pacientului... În 
urgenţe nu există. 

Eu încerc să le induc colegi-
lor mai tineri rezidenţi şi mân-
dria de a nu lua şpagă. Eu am o 

satisfacţie mare să spun - „Nu 
am nevoie de banii dumitale. 
Nu fac ceea ce fac pentru că 
aştept din partea ta o atenţie“.  
Eu sunt mult mai bucuros 
când omul vine când se ex-
ternează şi spune „Domnule 
doctor, plec acasă, am trecut 
numai să vă mulţumesc”. Cât 
poate să îşi bage în buzunar, 
500 de mii?

Domnule doctor, nu sunteţi 
la curent cu mercurialul. Nu 
ştiţi că numai anestezistul, la 
o operaţie, ia cel puţin 50 de 
euro? 

Nu mă preocupă mercuri-
alul acesta. Ceea ce încerc eu 
să fac aici este să îi încurajez 
să nu ia. 

aveţi de-a face cu moartea, 
sau cu ameninţarea ei, în 
fiecare zi. cum rezistaţi? 
Deveniţi imun?

Clar nu. Problema este 
că nu te poţi implica afectiv. 
La un moment dat, chestia 
asta e cu două tăişuri. Rişti să 
devii insensibil, dar pentru 
binele medical al pacientului 
este mai bine să nu te implici 
emoţional, să nu îl vezi inte-
grat în societate, că e copilul 
cuiva, că e părinte, că e într-o 
structură din aceasta, socială. Îl 
priveşti ca un pacient, un bol-
nav, ca boală, pentru că altfel 
stai şi plângi cu el de mână şi 
trece tratamentul pe lângă el. 
Sunt lucruri ce trebuie făcu-
te atunci, ori dacă tu te uiţi la 
tânărul motociclist care e în 
comă, ca fiind fiul cuiva sau 
tatăl unui copil mic nu mai eşti 
eficient în ceea ce faci şi pierzi. 
După care există un fenomen 
de burn-out în care se întâmplă 
mai ales când discutăm de co-
pii, nu mai eşti bun de nimic, 
mai ales dacă se termină rău. 
Trebuie să ieşi puţin din activi-
tate, să faci un pas în spate şi 
să îţi lingi rănile. Eu ştiu că pa-
cienţii de la urgenţă au nevoie 
de o vorbă bună, ea nu costă, 
să empatizezi cu ei este ok, dar 
e foarte greu să stabileşti limita 
aceasta. Discutăm de un nu-
măr foarte mare de pacienţi, 
nu poţi să stai câte 5 minute de 
vorbă, dacă înmulţeşti 5 cu 170 
de pacienţi pe o tură de 12 ore 
nu faci decât să stai la poveşti. 
Nu pui la socoteală că fiecare 
pacient are măcar un aparţină-
tor la care trebuie să îi spui ce 
se întâmplă şi atunci trebuie să 
găseşti o cale de mijloc... 

Spuneţi-mi un lucru care 
nu vă place în medicina de 
urgenţă.

 În momentul acesta, că nu 
suntem destui. Este un lucru 
care îmi displace în mod pro-
fund şi trebuie să ne întindem 
ca să facem faţă tuturor sarci-
nilor la care trebuie să facem 
faţă. Nu am, deocamdată o 
soluţie la această problemă şi 
asta mă nemulţumeşte şi mai 
tare.

ce vă place în medicina de 
urgenţă?

Restul...

Încerc să le induc rezidenţilor 
mândria de a nu lua şpagă

Medic şef Unitatea de Primire Urgenţe - Spitalul Judeţean. Este născut în 30 sep-
tembrie 1967, este căsătorit şi are un băiat de 17 ani. Din 1998 lucrează ca specialist 
în medicina de urgenţă la UPU Spitalului Judeţean. Din 2004 conduce acestă secţie.

miHai grecu

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

PuBlicitate

top 5 maşini cabrio

director ec. Nelu Balaş vă urează

Paște Fericit!

Fie ca Sfintele 
Paști să vă  
lumineze  
sufletul și casa, 
să vă aducă 
numai bucurie 
și sănătate, iar 
Dumnezeu să 
vă aibă în pază!
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Trebuie să ceară voie de la 
primărie ca să îşi taie crengile 
din arborii din faţa blocurilor 
în care locuiesc pentru a nu 
primi amenzi usturătoare de 
la poliţiştii locali. Dacă vor 
ca aceste lucrări să fie făcu-
te de primărie, pe cheltuiala 
administraţiei locale, uneori 
trebuie să aşteapte luni bune 
până ajunge cineva la ei. Prin 
asta trec sute de timişoreni, 
în fiecare lună. În plus, totul 
se transformă într-o cursă 
contra cronometru, pentru că 
banii din buget alocaţi lucră-
rilor de corecţie la arborii din 
Timişoara nu ajung decât în 
primele şase luni ale anului.

Dacă tai singur  
crengile, plăteşti!

Toată această procedură 
crează de multe ori situaţii 
penibile. Este şi cazul unui 
timişorean care locuieşte 
în Calea Aradului. Acesta 
s-a săturat să tot aştepte 
venirea celor de la primă-
rie şi s-a apucat singur să 
cosmetizeze arborele din 
faţa blocului. Răsplata? O 
amendă din partea Poliţi-
ei Comunitare. ”Am depus 
nişte acte şi am solicitat 
să vină să-mi taie o crean-
gă din faţa blocului. Mi-au 
zis că nu se poate dacă nu 
fac rost de semnătura veci-
nilor. M-am dus altă dată, 
cu un tabel cu locatarii şi 
cu semnături, dar tot am 
aşteptat mult până să vină 
cineva. Până la urmă, s-a 
dus un vecin, s-a apucat şi 
a tăiat creanga şi a venit 
Poliţia Comunitară şi l-a 
amendat”, ne-a declarat 
Marius Rotunjeanu. Amen-
zile pentru cei care nu res-
pectă procedurile ajung 
până la 500 de lei. Poliţiş-
tii recunosc că, în astfel 
de cazuri, nu aplică prea 
multe amenzi (anul acesta 
au aplicat cinci sancţiuni), 
pentru că nu îi prind prea 
des în flagrant pe cei ce 
taie crengi din copaci fără 
aviz. „Amenzile sunt între 
300 şi 500 de lei, poate de 
aceea mulţi se şi feresc. 
Problema este că cetăţenii 
speculează momentul şi 
încearcă să facă aceste co-
recţii de arbori fără să fie 
văzuţi de agenţii noştri, 
mai ales având în vedere 
valoarea mare a amenzi-
lor”, ne-a declarat Nicoleta 

Popa, purtător de cuvânt 
Poliţia Locală. 

loviţi de crengi
Lentoarea cu care se mişcă 

adminsitraţia locală în astfel 
de cazuri este cu atât mai 
greu de înţeles cu cât, uneori 
delăsarea poate produce ac-
cidente serioase. În urmă cu 
mai bine de un an, un tânăr a 
fost la un pas să moară după 
ce a fost lovit de o creangă 
desprinsă dintr-un copac. 
”Îmi amintesc că în urmă cu 

un an şi ceva, a venit un tâ-
năr care a făcut un hematom 
intracerebral din cauza unei 
crengi care i-a căzut în cap. 
A fost destul de rău...”, ne-a 
spus Mihai Grecu, medic-şef 
al Unităţii de Primiri Urgenţe 
din cadrul Spitalului Judeţean 
din Timişoara. 

toţi vecinii trebuie  
să fie de acord

De partea celaltă, repre-
zentanţii primăriei sunt in-
transigenţi. Tăierile de corec-

ţie la arborii din oraş se fac 
după o procedură clară, care 
trebuie respectată: pentru a 
putea să-şi cureţe copacii din 
faţa blocului de crengile usca-
te este nevoie de un aviz de la 
municipalitate. Trebuie adre-
sată o cerere care să cuprindă 
semnăturile tuturor vecinilor 
afectaţi de lucrare. Mai apoi, 
un angajat al primăriei mer-
ge la faţa locului pentru veri-
ficări, urmând ca, în final, să 
se execute lucrările necesare. 
Doar dacă sunt bani. Asta 
pentru că fondurile din buget 
sunt insuficiente...

tăierea crengilor  
unui copac poate costa  
până la 2.500 de lei

Potrivit  lui Vasile Ciupa 
directorul Direcţiei de Mediu 
din primărie, banii alocaţi 
din bugetul local acestor lu-
crări se termină în prima 
jumătate a anului, după care 
timişorenii pot face singuri 
cosmetizările, dar doar cu avi-
zul de la primărie şi pe banii 
lor. Preţurile plătite de pri-
mărie din bani publici firmei 
Drufec, compania care se află 
sub contract cu administraţia 
locală pentru astfel de lucrări, 
sunt cel puţin... piperate. Co-
recţia unui singur copac poa-
te costa şi până la 2.500 de lei. 
”Banii ne ajung până în lunile 
iulie sau august. Pe un arbo-
re, în medie, dacă luăm un 
plop de 20 de metri înălţime, 
costurile pot să ajungă până 
la 2.500 de lei. Aici intră ma-
caraua care trebuie să ajungă 
acolo, un alpinist care să re-
teze vârful plopului să nu fie 
probleme, dar şi utilajul care 
macină toate crengile şi, bi-
neînţeles, transportul”, ne-a 
declarat Ciupa.

comunitatecomunitate12 

Când eram de vreo cinci-şase 
anişori şi mergeam la grădiniţă, 
educatoarea mea, Leana, ne 
certa dacă nu o ascultam. 
Ba chiar ne bătea dacă ne 
depărtăm de ea prea mult. Mai 
ales, atunci când ieşeam afară, 
şi aveam câteva hectare de parc 
la dispoziţie, unde puteam să 
ne jucăm. Grădiniţa noastră, 
era situată la etajul unui conac-
castel... sătesc. Clasa noastră 
era deosebit de luminoasă şi 
spaţioasă, iar în alte încăperi la 
acelaşi etaj, vecine grădiniţei, 
se mai aflau şi un dispensar şi o 
casă de naşteri. Rozi-tanti, era 
moaşa satului şi ea ne cauta 
în gât când eram bolnavi şi în 
păr când eram suspecţi de... 
păduchi. Tot Rozi-tanti m-a 
adus şi pe mine pe lume, în 
acest  castel, într-o călduroasă 
după-amiază de vară. De altfel, 
îmi place să glumesc atunci 
când sunt întrebat unde m-am 
născut, le răspund că sunt un 
ţăran – castelan. Deci, Leana-
educatoarea, ne spunea să nu 
mergem afară la Conu’ Riz să-l 
supărăm. Să stăm aproape de 
castel şi să ascultăm de ea. Cine 
era acest Conu’ Riz?!  Ei bine, 
Conu’ Riz era un “bătrânel” de 
vreo şaizeci de ani, care păştea 
vacile prin parcul castelului. 
Copiii mai mari, de la grădiniţă, 
erau învăţaţi de părinţii lor, 
să meargă la Conu’ Riz şi să-i 
strige... „ruşini”. Că doar, o 
trecut vremea moşierilor!! Iar 
Conu’ Riz era fostul stăpân al 
satului, era... boierul! Conu’ 
Riz, privea îngândurat la copiii 
cei răi şi rareori răspundea 
provocărilor. Acest om, era 
stăpânul castelului unde noi 
veneam la grădiniţă. Comuniştii 
nu i-au naţionalizat niciodată 
castelul, ci doar l-au „închiriat“ 
cu forţa CAP-ului din sat. Conu’ 
Riz şi soţia sa Coana Pufi, au 
fost daţi afară din castel şi 
mutaţi forţat într-o căsuţă de 
serviciu la marginea parcului. 
Li s-a confiscat tot: aur, bani, 
pământ şi pădure, mobilă şi 
haine, moară şi utilaje agricole, 
dar cel mai mult le-au „con-
fiscat”... onoarea şi respectul! 
Le-au lăsat doar umilinţa şi 
amintirile trecutului, alături 
de speranţa unui viitor negru 
şi ocazia de a cerşi la poarta 
propriului conac; dar le-au dat 
permisiunea de a-şi paşte vacile 
în propriul parc! Deşi copil mic 
fiind, simţeam cu tot sufleţelul 
meu că ceva nu e în regulă; că 
nu Conu’ Riz era de vină pentru 
că noi o duceam greu. Că nu el 
era cel pe care noi trebuia să-l 
blestemăm şi să-l înjurăm ! Şi 
azi, mulţumesc divinităţii, că 
nu mi-am bătut joc niciodată 
de acest formidabil om. Peste 
ani şi ani de zile, la discuţiile 
prelungi avute cu Coana Pufi, 
aveam să înţeleg ce înseamnă 
cu adevărat o tragedie. Ce 
înseamnă să pierzi tot, iar peste 
noapte să te trezeşti că nu mai 
ai nimic şi când te întorci de 
la închisoare, ostenit şi bătut, 
să realizezi că nu mai eşti 
stăpânul propriei averi ci doar 
un simplu... văcar tolerat în pro-
pria-ţi casă! Ca într-o poveste, 
din stăpânul conacului devii … 
văcarul conacului.

Văcarul   
conacului

Coriolan 
Gârboni

oPinie

100.000 de euro pentru 
întreţinerea arborilor
n Pentru cosmetizarea unui plop primăria plăteşte unei firme private peste 625 
de euro. În aceste condiţii banii nu ajung, iar oamenii sunt nevoiţi să taie singuri 
crengile copacilor, riscând amenzi usturătoare.

În unele blocuri, timişorenii nu pot privi pe geam din cauza copacilor

corecţiile la arbori - o afacere bănoasă
Anul trecut primăria a 
primit nu mai puţin de 
1.800 de solicitări de la 
timişorenii care doreau 
lucrări de cosmetizări la 
arborii din preajma locu-
inţelor. Dintre acestea, 
lucrătorii de la Drufec au 
onorat 1.200. anul acesta 
numărul solicitărilor va 
fi chiar mai mare. ”În 
fiecare săptămână avem 
între 50 şi 60 de solicitări, 
deci foarte multe. Suntem 

la peste 570 de solicitări 
în acest an. O parte dintre 
ele au fost realizate, iar o 
parte nu, pentru că la faţa 
locului se dovedeşte că 
nu toţi cetăţenii sunt de 
acord. Chiar săptămâna 
trecută am avut, în zona 
Take Ionescu, o astfel de 
situaţie în care am oprit 
lucrările şi am plecat 
până ajung cetăţenii la 
un consens. Lucrările le 
facem doar de comun 

acord, în aşa fel încât să 
nu afecteze arborele, mai 
intâi, şi apoi bunurile sau 
proprietăţile din zonă”, 
ne-a mai explicat Vasile 
Ciupa. 
Anul acesta, administraţia 
locală a prevăzut la capi-
tolul defrişări sau corecţii 
arbori suma de 400.000 
de lei. Banii, aproape o 
sută de mii de euro, vor 
intra în totalitate în contu-
rile firmei Drufec. 

Am depus nişte acte şi 
am solicitat să vină să-
mi taie o creangă din 
faţa blocului. Mi-au zis 
că nu se poate dacă 
nu fac rost de semnă-
tura vecinilor. M-am 
dus altă dată, cu un 
tabel cu locatarii şi cu 
semnături, dar tot am 
aşteptat mult până 
să vină cineva. Până 
la urmă, s-a dus un 
vecin, s-a apucat şi a 
tăiat creanga şi a venit 
Poliţia Comunitară şi 
l-a amendat.

 marius rotunjeanu

Banii ne ajung până în 
lunile iulie sau au-
gust. Pe un arbore, în 
medie, dacă luăm un 
plop de 20 de metri 
înălţime, costurile 
pot să ajungă până 
la 2.500 de lei. Aici 
intră în primul rând 
macaraua care tre-
buie să ajungă acolo, 
utilaj care costă foarte 
mult, un alpinist care 
să reteze vârful plopu-
lui, dar şi utilajul care 
macină toate crengile 
şi, bineînţeles, trans-
portul.

 Vasile ciupa
Director - Direcţia de Mediu - 

Primăria Timişoara
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Strada Turgheniev sau 
Protopop G. Dragomir (denu-
mirea nouă), renovată în tota-
litate la sfârşitul anului 2010, 
nu a fost, de fapt, finalizată. 
Asta susţin locuitorii străzii 
care se confruntă cu mai mul-
te probleme după ce angajaţii 
Societăţii Drumuri Municipa-
le (SDM) care s-au ocupat cu 
renovarea străzii au “uitat” 
mici amănunte legate de as-
pectul carosabilului, al bordu-
rilor şi al accesului în imobile. 
Situaţia este cu atât mai gravă 
cu cât  SDM aparţine chiar 
municipalităţii, unicul acţio-
nar al firmei fiind Consiliul 
Local Timişoara.

La una dintre intrările în 
blocul situat pe strada Tur-
gheniev nr. 3 muncitorii nu 
au mai făcut nicio rampă de 
acces pentru bicicletă, căru-
cioare pentru copii sau chiar 
cărucioare pentru persoanele 
cu dizabilităţi. „Uitaţi-vă şi 
dumneavoastră cum e. Nu e 
nicio rampă de acces. E pur 
şi simplu nişte nisip pus aco-
lo. Trebuia făcut frumos, aşa 
cum a fost înainte: asfalt, 
rampă, totul aranjat”, spune 
Olga Kovacs, locatară a imo-
bilului.

Oamenii au făcut zeci de 
drumuri la primărie ca să le 
repare rampa, însă autorităţi-
le i-au pasat de la un birou la 
altul. „Am depus hârtii peste 
hârtii, am fost în audienţă, 
am făcut de toate... Mereu 

am primit acelaşi răspuns: 
«Se va rezolva». Am şi primit 
răspuns în scris de la domnii 
din Primărie în care se scrie 
că investiţiile au fost prevăzu-
te pentru anul 2011, însă nu 
se specifică clar, data exactă”, 
mai spune Olga Kovacs.

De fapt, în hârtia oficială 
venită de la Primărie, repre-
zentanţii acestei instiutuţii 
spun că, dacă vor avea bani 
vor face reparaţiile, iar dacă 
nu, lucrurile vor rămâne cum 
sunt în prezent: „Repararea 
accesului de pe str. Prot G. 
Dragomir nr 3, a fost intro-
dusă în programul de repara-
ţii pe anul 2011, urmând ca 
aceste lucrări să fie executate 
în cel mai scurt timp, în func-
ţie de disponibilităţile finan-
ciare. Vă mulţumim pentru 
înţelegere”. Răspunsul este 
semnat atât de şeful Birou-
lui Transporturi şi Siguranţa 
Circulaţiei, Chiş Culiţă, dar şi 

de Ioan Ganciov, Şeful Servi-
ciului Drumuri şi Poduri din 
Primăria Timişoara

muncitorii au lăsat  
o ditamai groapa  
pe spaţiul verde

Muncitorii care au lucrat 
în zonă au făcut o groapă 
pe spaţiul verde în faţa imo-
bilului de la numărul 6, pe 
care mai apoi au uitat să o 
astupe. „Eu i-am întrebat 
când o astupă, dar ei mi-au 
spus că se rezolvă. Au plecat 
şi nu au mai făcut nimic. 
Acum noi va trebui să luăm 
pământ să punem acolo şi 
aşa o vom astupa”, spune o 
locatară a imobilului de la 
numărul 6. 

lipsesc marcajele  
stradale şi pistele  
pentru bicilişti

Locuitorii de pe stra-
da Turgheniev acuză 

autorităţile că au uitat de 
ei şi că de atunci nimeni 
nu a mai trecut pe acolo 
să vadă dacă e cu adevărat 
finalizată sau nu lucrarea. 
„Uitaţi-vă şi dumneavoas-
tră. Vedeţi vreun marcaj 
pe stradă? Pentru că eu nu. 
Eu ştiu că în momentul în 
care se termină o stradă vin 
muncitorii cu vopsea şi tra-
sează liniile care delimitea-
ză două benzi. Aici nimeni 
nu  a mai venit să facă acest 
lucru”, spune un alt timişo-
rean care locuieşte pe stra-
da Turgheniev. 

O altă nemulţumire a ce-
lor care stau pe această stra-
dă este şi faptul  că cei din 
primărie ar fi uitat să facă 
pistă de biciclete aşa cum e 
pe toate arterele nou reno-
vate în oraşul de pe Bega. 

Vinovaţii fără vină cer  
să se facă... o rampă

De partea celalată, răs-
punsul oficial al adminis-
traţiei locale frizează ridico-
lul. Potrivit viceprimarului 
Sorin Grindeanu, cel care 
s-a ocupat personal de bu-
nul mers al lucrărilor din 
zonă, vizitând aproape zil-
nic şantierul, pentru toate 
aceste probleme sunt vi-
novaţi chiar locatarii din 
zonă care nu s-ar fi înţeles 
cu dirigintele de şantier. 
Unde mai pui faptul că de-
claraţia Grindeanu se bate 
cap în cap cu răspunsul 
oficial semnat de subordo-
naţii acestuia. „Din câte am 

înţeles eu, acolo nu era pro-
blema noastră să refacem 
rampa sau să nu acoperim 
groapa. Eu am vorbit cu di-
rigintele de şantier şi ştiu de 
la el că unii locatari nu erau 
de acord să li se refacă ram-
pa, alţii erau. S-a vorbit cu fi-
ecare în parte şi nu s-a ajuns 
la niciun consens. Când cei-
lalţi au fost de acord, ceilalţi 
nu au mai vrut şi tot aşa s-a 
tărăgănat. Din punctul nos-
tru de vedere totul este în 
regulă”, spune cu nonşalan-
ţă Grindeanu.  

lucrare de 176.000 
euro

Lucrările pe strada Tur-
gheniev au început în iunie 
2010 şi au costat 176.000 
de euro, bani câştigaţi de 
Aquatim printr-un proiect 
european pe măsura ISPA 
(Instrumentul pentru Poli-
tici Structurale de Preade-
rare). Strada a fost cuprinsă 
în programul de reabilita-
re a reţelei de apă şi canal 
din Piaţa Crucii. Aici s-au 
refăcut în totalitate ţevile 
de apă şi canalizare şi s-au 
asfaltat mai multe străzi. 
Lucrarea a fost terminată 
în decembrie 2010 şi re-
prezentanţii primăriei s-au 
lăudat la vremea respectivă 
că a fost pentru prima dată 
când asfaltarea s-a realizat 
din bordură în bordură.

Cum se reface o stradă: 
fără căi de acces în imobile 
şi fără marcaje pe asfalt! 

timişorenii de pe strada turgheniev s-au trezit cu o groapă acolo unde înainte era spaţiu verde
răspunsul oficial al primăriei se bate cap în cap 
cu declaraţiile viceprimarului Sorin grindeanu

rampa de acces în bloc este, de fapt, un morman de nisip

Nu e nicio rampă de 
acces. E pur şi simplu 
nişte nisip pus acolo. 
Trebuia făcut frumos, 
aşa cum a fost îna-
inte: asfalt, rampă, 
totul aranjat!

 olga kovacs
locatar Strada Turgheniev

Acolo nu era proble-
ma noastră să refa-
cem rampa sau să nu 
acoperim groapa. unii 
locatari nu erau de 
acord să li se refacă 
rampă, alţii erau. 
Când ceilalţi au fost 
de acord, ceilalţi nu au 
mai vrut şi tot aşa s-au 
tărăgănat.

 Sorin grindeanu 
viceprimar Timişoara

n Primăria spune că vinovaţi de situaţie sunt tocmai locuitorii şi nu cei care au făcut lucrările



14 21 - 27 APrilie 2011, nr 149 

www.opiniatimisoarei.ro

oPiniA timişoArei

SăPtămânAl indePendent www.fortaViola.rotimP liBer

Mare fierbere în campio-
natul ligii întâi la fotbal. 
Bătălia pentru titlul care 
umflă buzunarele s-a în-
cins până la cote nebănu-
ite. Firesc, pentru că trăim 
în România, s-au încins şi 
minţile unora. Oricum sunt 
câţiva „băieţi” care aveau 
şi înainte mintea puţin „în-
volburată”. Cică Poli nu ar 
primi licenţa pentru că ar fi 
făcut nu ştiu ce „divizări” şi 
prin urmare adio partici-
pare în Europa fotbalistică. 
Nu mă pricep la chestiile 
astea de factură juridică 
şi probabil multă lume  e 
în situaţia mea, aşa că nu 
mă apuc să îmi dau cu 
părerea legat de aceste 
chichiţe. Mă îndoiesc însă 
că Marian Iancu ar putea 
fi atât de nepriceput, ca să 
nu spun fraier, încît să facă 
o asemenea gafă în anul 
în care clubul face 90 de 
ani de existenţă şi Poli se 
află aproape de titlu. Asta 
după ce a câştigat nişte 
procese mult mai încurcate 
decît  speţa asta simplă cu 
licenţa.
Dacă tot se pune problema 
licenţierii aş propune ca 
această procedură să se 
aplice mai întâi conducăto-
rilor de cluburi. Nu poţi fi 
profesor, doctor sau inginer 
dacă nu ţi-ai luat examenul 
de licenţă. Corect? Merg 
mai departe şi spun că şi la 
nivel federal conducătorii 
ar trebui să fie licenţiaţi. 
Sandu şi Mitică ar trebui 
să o dea la UEFA sau FIFA. 
Ha...ha...ce spectacol ar fi 
! E normal ca în condiţiile 
actuale să vină un crescă-
tor de animale, fără licenţă 
în domeniul ovin, şi să 
treacă peste un antrenor 
posesor al licenţei Pro ?
Şi dacă tot a venit vorba de 
Gigi să aruncăm un ochi 
în saivanul său. De Florii 
câteva sute de suporteri 
stelişti au venit la stâna 
lui să îi ceară să plece...
în lumea largă. Nu discut 
cât de legitimă a fost acea 
manifestare...e problema 
steliştilor. Importantă a fost 
reacţia baciului muntean 
care are oi mai multe...
mîndre şi...cornute. Gigi 
spune că cei din faţa 
Palatului, a locuinţei sale, 
nu sunt reprezentativi 
pentru că sunt manipulaţi 
şi posedaţi. Pe el, Marele 
Conducător, îl iubesc şi îl 
divinizează patru milioane 
de suporteri. Mai urma 
să o scoată pe gură şi pe 
aia cu „agenturili străine”. 
Parcă îl văd pe Ceaşcă în 
decembrie 89 şi pe Mo-
ubarak mai lunile trecute. 
Uite de aia se impune ca 
toată lumea să treacă prin 
procesul de licenţiere!

Licenţa

Viorel  
Screciu
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cIneMA cITY
Apă pentru elefanţi: Vineri 
12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 
22:00
Hall Pass: Vineri : 11:20, 
13:30, 15:40, 17:50, 20:00, 
22:10
Scream 4: Coşmarul conti-
nuă Vineri : 20:20, 22:30
rio: Vineri : 12:40, 14:40, 
16:40, 18:40, 20:40
Transfer de identitate: 
Vineri : 16:50, 18:50, 20:50, 
22:50
Scufiţa roşie: Vineri : 12:30, 
17:10, 21:30
Animals united - echipa 
trăsniţilor: Vineri : 14:50
Invadarea lumii : Bătălia 
Los Angeles Vineri : 18:00
Hop-Ţop: Vineri : 11:50, 
13:50, 15:50
Avocatul din limuzină: 
Vineri : 22:40
Periferic: Vineri : 16:00
Dincolo de limite: Vineri : 
14:50, 19:15

joI, 21 APrILIe
Art club 700: Happy Bunny Party
zambara: Otilia Pană - rochii de mireasă
no name: Crazy Rabbits Week-end
river Deck: Reopening party!
Lemon: Specijalno Srpsko Uzivo Vece
Bunker: Serată veche

vInerI, 22 APrILIe
LifePub!: I Love Retro
Pantheon: Petrecere surpriză
Dublin express: Karaoke Night
Scottish Pub: I love Scottish
zambara: Julietta

SâMBăTă, 23 APrILIe
Heaven Studio: Happy Easter
Bunker: Easter after Midgnight
Fratelli: Saturday Easter Pink Bunny
jaxx Pub: Retro Party
LifePub!: Coyote Ugly Party 

DuMInIcă, 24 APrILIe 
Life Pub: Romanian Party

Teatrul German de Stat Timişoara: 
joi 21 aprilie, ora 19, în sala Teatrului 
German de Stat, „Cameristele“, de 
Jean Genet, în regia lui Künstlerische 
Leitung. Coordonarea artistică: Ioana 
Iacob & Olga Török.

Teatrul Maghiar de Stat csiky 
Gergely: joi 21 aprilie, ora 19:00, 
Sala Studio, „Capdelemn” de Gálovits 
Zoltán şi Vass Richárd

Teatrul German de Stat Timişoara: 
vineri 22 aprilie, ora 19:00, în sala 
Teatrului German, „Sunetul muzicii”, 
regia: Simona Vintilã.

Filarmonica Banatul: sala Capitol, joi 
21 aprilie, ora 19 concertul vocal-sim-
fonic dedicat Sfintelor Paşti. Orchestra 
şi corul Filarmonicii „Banatul” vor 
interpreta, sub conducerea maes-
trului Gheorghe Costin, Concertul 
pentru pian şi orchestră nr.2, în do 
minor, op.18 de Sergei Rahmaninov şi 
Requiem op.48, pentru solişti, cor şi 

orchestră de Gabriel Fauré. 

Teatrul naţional Timişoara: Studio 
5, marţi, 26 aprilie, ora 19, Nu, eu nu 
regret nimic, un concept de Sabina 
Bijan.

Teatrul naţional Timişoara: Sala 
2, miercuri, 27 aprilie, ora 19, Boala 
Familiei M, după Fausto Paradivino, un 
spectacol de Radu Afrim.

Teatrul German de Stat Timişoara: 
miercuri, 27 aprilie, ora 19, „Cui i-e 
frică de Virginia Wolf”, regia: Michael 
Bleiziffer.

Teatrul Maghiar de Stat csiky Ger-
gely: miercuri, 27 aprilie, ora 19:00, 
Sala Studio, „Întoarcerea lui Ulise” de 
Balázs Zoltán.

opera naţională română Timişoa-
ra: miercuri 27 aprilie, ora 19, Voie-
vodul Ţiganilor, ora 19.00. Operetă 
în trei acte, Muzica Johann Strauss. 
Libretul: Ignaz Schnitzer.

dAn duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Bossul bănăţenilor încă 
mai crede în şansa echipei 
sale însă problemele de la 
Timişoara nu sunt numai 
de natură sportivă ci şi de 
comunicare. Între el şi sub-
ordonaţii lui care îl consi-
derau un „şi alţii”. Asta îl 
face să reacţioneze uneori 
mai radical şi să le reamin-
tească angajaţilor de la Poli 
Timişoara cine e jupânul la 
acest club şi le reaminteşte 
că în aceste zile au o şansă 
mare: să-l prindă pe iepuraş 
sau să-l rateze şi să rămână 
cu buzunarele goale.

Vine într-un moment nepo-
trivit această înfrângere?

Da, în mod cert. Sunt ar-
gumente pro şi împotrivă. 
Trebuia altfel să fie acest 
meci cu Rapid. Dar a trecut 
şi acum aşteptăm reviri-
mentul care trebuie să vină 
uşor, uşor. Zicu, Ghionea, 
Sepsi, se vede în jocul lor că 
îşi revin. E important pen-
tru noi să ne prindă sfârşi-
tul de campionat în vârf de 
formă. Acum argumentele 
împotrivă ar fi că noi ne-
am mobilizat întotdeauna 
cu adversarii cu care sun-
tem în lupta directă şi Ra-
pidul este încă în luptă di-
rectă cu noi şi nu am reuşit 
să facem diferenţa. Ar mai 
fi şi partea de moral care 
neapărat trebuie luată în 
seamă şi sper să recuperăm 
la acest capitol sâmbată în 
acest meci foarte greu (n.n. 
cu FCM Tg. Mures).

După jocul echipei eraţi 
conştient că până la urmă 
avea să vină şi acest mo-
ment?

Da, pentru că era o co-
borâre clară. În interiorul 
unui campionat există atât 
momente de vârf cât şi de 
cădere. Contează însă ca 
traseul să fie permanent 
ascendent, cu un unghi mai 
mare sau mai mic, e impor-
tant ca pe parcursul unui 
campionat să administrezi 
bine şi aceste momente 
(n.n. înfrângerea cu Rapid). 
Eu am tras semnalele de 
alarmă de mai mult timp. 
Am acumulat destulă expe-
rienţă, în şase ani de când 
sunt în fotbal am trecut 
prin multe. E bine ca Duşan 
să găsească soluţii pentru 
sâmbătă, să învingem şi să 
recuperăm  moral ce am 
pierdut după meciul cu Ra-
pid. Puteţi fi siguri că fina-

lul de campionat ne va prin-
de într-un vârf de formă.

Vă deranjează că reproşu-
rile dvs nu sunt percepute 
aşa cum aţi dori de către 
cei de la echipă?

Da, mă deranjează că de 
foarte multe ori nu numai 
jucătorii ci şi staff-ul tehnic 
mă iau aşa ca pe „şi alţii” şi 
nu prea mă bagă în seamă. 
De foarte multe ori am avut 
reacţii târzii dar şi când le-
am avut au fost clare. Se în-
tâmplă foarte des să nu fiu 
luat în serios. Ei nu vor să 
înţeleagă că această provo-
care devine la un moment 
dat ireversibilă, că o hotă-
râre pe care o iau de obicei 
e foarte dură şi serioasă. 
Cu mine se lucrează cu ar-
gumente, sunt în stare să 
merg până la cer, de oriun-
de ar veni aceste argumen-
te dar consecinţele sunt 
ca atare apoi, dacă eu am 
dreptate. Când nu sunt luat 

în seamă de multe ori o iau 
şi personal.

câte echipe sunt în acest 
moment în lupta pentru 
titlu?

Şase, pe două paliere. 
Unul dintre paliere pentru 
Champions League iar celă-
lalt pentru Europa League. 
Fără să nominalizez, ori-
când una dintre echipele 
din primul palier poate să 
lupte pentru Europa Lea-
gue şi una din palierul al 
doilea să urce în cel pentru 
Champions League. Încă nu 
s-a făcut clar departajarea.

timişoara are deplasări la 
Vaslui şi Galaţi. În aceste 
meciuri se decide campi-
oana?

Şi în aceste meciuri. Re-
pet, şi în aceste meciuri, nu 
numai în aceste meciuri. 
Mai avem şi alte meciuri 
acasă şi trebuie să la tratăm 
foarte serios nu numai ca pe 

cele de şase puncte cu Vaslui 
şi Galaţi ca să nu mai spun 
de Universitatea Cluj care 
este într-o creştere de formă.

până la meciul cu Dinamo 
mai veniţi la timişoara?

Nu am în program să vin 
dar dacă voi simţi că echi-
pa are nevoie de mine voi 
veni. Acum nu ştiu însă.

Suntem în Săptămâna pa-
timilor, credeţi că ar trebui 
să vă cereţi scuze faţă de 
cineva?

Oricum nu o voi face pu-
blic. Dacă consider că am 
greşit atât de grav încât să fie 
nevoie să fac un asemenea 
gest ar fi doar unul personal, 
aş face-o între patru ochi sau 
direct către acea persoană. 
Nu consider că trebuie nea-
părat să dovedesc cuiva fap-
tul că sunt cuvios. 

Va veni iepuraşul la jucători?
Cred că nu mai vine ie-

puraşul de mult la nimeni. 
Cred că ei sunt cei care ar 
trebui să facă daruri. La vâr-
sta lor ei ştiu când vine iepu-
raşul. Iepuraşul e pe drum şi 
stă numai în puterea lor să 
se întâlnească cu el. Ei sunt 
cei care trebuie să meargă 
pe drumul pe care merge şi 
iepuraşul şi să aibă grijă să 
nu greşească drumul ca să 
rateze întâlnirea cu el.

Dumneavoastră ce aţi vrea 
să vă aducă iepuraşul?

Nimic, am destule. Reu-
şesc să îmi fac singur ceea ce 
îmi trebuie. Important este 
să îmi ating obiectivele şi de 
obicei am reuşit acest lucru.

Vă veţi spovedi înainte de 
paşte?

Sunt un om cu frica lui 
Dumnezeu dar nu sunt un 
habotnic sau un practicant, 
spre ruşinea mea. Sunt reli-
gios, cred în Dumnezeu, dar 
nu merg în fiecare zi la bi-
serică. Am modul meu de a 
ţine legătura cu dinivitatea.

Iancu: „Aveţi grijă să 
nu-l rataţi pe iepuraş“
n Marian Iancu speră ca jucătorii cheie să ducă echipa într-un vârf de formă

Muzeul de Artă - Palatul Baroc: joi 21 aprilie expoziţie de 
fotografii, deja prezentată în oraşe precum: Tokyo, Cape Town, 
New York, Berna, Geneva, Bruxelles, Paris, Moscova, Vancouver, 
Munchen, Tel Aviv, cu scopul strângerii de fonduri pentru copiii cu 
afecţiuni cardiace.

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.

Galeria Helios: Expoziţie Marian Truţulescu - Spaţii celeste. Cu 
această 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. 

Institutul francez Timişoara: Ioana Ghiuri, tânăra pictoriţă 
de origine română care locuieşte de puţin timp în Franţa îşi va 
prezenta cele mai recente opere. Expoziţia poate fi vizionată până 
în 28 aprilie.

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

Apă pentru elefAnţi
Tânărului Jakob Jankov-
ski îi mor ambii părinţi 
într-un accident, chiar cu 
o săptămână înainte ca 
el să-şi dea examenul de 
absolvire a facultăţii de 
medicină veterinară. Şocul îl 
aruncă într-o aventură care 
îi va schimba viaţa pentru 
totdeauna. Pe când încearcă 
să fugă de noua sa condiţie, 
el se aruncă din întâmplare 
într-un tren aparţinând unui 
circ care dădea reprezentaţii 
prin America. Este perioa-
da Marii crize economice 
din anii ’30, iar locurile de 
muncă sunt extrem de greu 
de găsit.
La circ îi cunoaşte pe Marle-
na şi August Rosenbluth. El 
este directorul menajeriei 
circului şi dresorul animale-
lor, iar soţia sa participă în 
spectacol cu un număr cu 
cai dresaţi. Jacob va primi 
slujba de veterinar, ceea 
ce îl va aduce în anturajul 
familiei Rosenbluth, desco-
perind cruzimea lui August 

faţă de animale, dar şi faţă 
de oameni. Între Marlena şi 
Jacob izbucnește o dragoste 
intensă, cu atât mai mult cu 
cât este foarte periculoasă.
Jacob se împrieteneşte cu 
clovnul pitic Kinko şi cu 
bătrânul Camel, care îl ajută 
să primească de lucru la 
circ. Tânărul va descoperi 
că lumea circului este plină 
de primejdii şi rivalitate, iar 
oamenii îşi au aici locul lor 
bine stabilit. un rol decisiv 
va juca în poveste elefantul 
Rosie.

horoscop
BerBec:
Este, o săptămâna de curăţare, de 
dezintoxicare (pentru cei preocupaţi se 
sănătate), pentru purificarea şi reglarea 
relaţiilor, pentru înţelegerea adevăratelor 
voastre nevoi - mai ales în zonă relaţio-
nală. Este vorba de voinţa şi de gândire. 
Voinţa e bine să urmeze înţelepciunea 
minţii voastre, orientată către analiză, 
către autocontrol, către înţelegerea cauze-
lor lucrurilor. 

tAur:  
Este o săptămâna cu o Luna în scădere, 
care va invită să va faceţi curăţ în ograda 
muncii, să vedeţi cu cine continuaţi 
să colaboraţi, cum va desfăşuraţi mai 
departe muncă, în ce condiţii materiale şi 
cu ce resurse materiale, care este viitorul, 
perspectivă sau ţintă pe care o urmăriţi 
prin serviciul vostru şi cum puteţi îndepăr-
ta frânele sau aspectele mai puţin plăcute 
din serviciul vostru. Pentru unii dintre voi 
poate fi, chiar de la începutul săptămânii, 
un moment în care vechile greşeli va 
prind din urmă - trebuie să va confruntaţi 
cu ele şi să le rezolvaţi.  
  
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. 
Este de asemenea posibil să se aprindă 
flacăra iubirii pe care ai îngropat-o de 
ceva vreme. Nimic nou nu este previzibil 

să se întâmple în domeniul profesional, 
dar aceasta nu înseamnă că nu ai proble-
me de rezolvat, situaţii de clarificat. 

rac:
Săptămâna aceasta nu va fi una tocmai 
bună. Vei întâlni obstacole dacă vei dori 
să pui pe picioare o afacere nouă. Încă 
de miercuri vei resimţi oboseală şi vei 
avea tendinţa să-ţi dedici momente de 
singurate, încercând să eviţi întâlnirile. 
Joi vei fi mai energică şi plină de viaţă. 
Vineri sunt posibile reînnoiri de relaţii 
sau îndeplinirea unei sarcini greoaie. La 
sfârşitul săptămânii nu vei cunoaşte decât 
un singur cuvânt: odihnă.

leu: 
Un început de săptămâna dificil pentru 
nativii/nativele născute în zodia Leu. Luni 
te vei întâlni cu o persoană care are reti-
cenţe în privinţă implicării într-un proiect 
alături de tine. Însă nu este cazul să-ţi faci 
probleme, deoarece dispui de şarm şi o 
vei scoate la capăt în favoarea ta. În restul 
zilelor vei avea parte de divertisment, 
zâmbete sau chiar râs isteric. O viaţă 
romantică extraordinară are nevoie de un 
sacrificiu, dar depinde dacă eşti dispusă 
să-l faci. O dorinţă aprigă va deveni în 
curând realitate! 
  
fecioAră: 
E normal să fiţi interesaţi de câştig. Asta 
vor de fapt astrele de vreo luna de zile, 
aşezându-vă mai multe planete în do-
meniul averii. Nu neapărat banii circulaţi, 
banii câştigaţi de pe urmă muncii voastre 
sunt importanţi, ci banii în general ca 
idee, ca şi concept, felul în care vă relaţi-

onaţi voi cu averea voastră, cu averea pe 
care vreţi s-o strângeţi, tipul de abunden-
ţă la care vreţi să ajungeţi, de fapt. 
  
BAlAnţă:
O săptămână complicată aşa este această 
perioadă. De vreo luna de zile planetele 
sunt aşezate în zona relaţiilor şi pot creă 
zone tensionate. Săptămâna începe 
cu formarea Lunii Pline sub patronajul 
Berbecului şi activează în felul acesta chiar 
axa parteneriatelor şi relaţiilor. Este o 
săptămână bună pentru a curaţa, pentru 
a elibera toate legăturile voastre de 
aspectele toxice care există acolo. Saturn 
retrograd în semnul vostru zodiacal este o 
garanţie a profunzimii şi a maturităţii. 
  
Scorpion: 
O săptămână dificilă, care începe cu 
Luna Plină sub patronajul Berbecului şi 
activează în felul acesta axa muncii. S-ar 
putea să nu le găsiţi acolo unde le căutaţi, 
s-ar putea să descoperiţi că nu puneţi 
întrebările potrivite sau că nu vă duceţi la 
persoanele potrivite. Cert este că mintea 
voastră este captivă în această căutare a 
răspunsurilor şi nu vă puteţi elibera decât 
atunci când aţi epuizat toate căile.

SăGetător:
O săptămână care activează axa inimii şi 
axa iubirii. Lucrul acesta se întâmplă de 
o luna încoace, de când planetele s-au 
aşezat în Berbec şi ocupă acest domeniu 
din viaţă voastră. E vorba de toate relaţiile 
afective, de cât de iubiţi vă simţiţi, dar şi 
de felul în care voi manifestaţi iubirea. 
Sunt multe lecţii de învăţat aici! Planetele 
în Berbec va înflăcărează, vă încurajează, 

poate vă fac să vă simţiţi mai plini de 
viaţă, mai tonici, mai fermecători, mai 
şarmanţi şi mai cuceritori. 
  
cApricorn: 
Sunt multe lucruri de curăţat, de dezinto-
xicat în viaţă voastră personală. Probabil 
că reflectorul este pus pe relaţia conjuga-
lă, pe relaţia cu părinţii, relaţia cu căminul, 
casă, locul în care locuiţi, cartierul în care 
vă aflaţi, dar şi lucrurile pe care le-aţi 
realizat până acum în viaţă voastră şi pe 
care vă fundamentaţi cumva existenţa, de 
care sunteţi mândri şi mulţumiţi. 

VărSător:
La o prima vedere se poate spune că 
sunteţi căutători ai adevărului şi aveţi 
multe răspunsuri de aflat. Probabil că va 
preocupa o problemă concretă de viaţă 
sau o problemă filosofică. Cert este că nu 
aveţi pace până când nu găsiţi răspunsuri. 
Asta spune şi Mercur retrograd conjunct 
cu Marte! În special până sâmbătă, cât 
Mercur este retrograd, este o febrilă 
căutare a răspunsurilor. 
  
peşti: 
O săptămână care începe cu Luna 
Plină pe axa banilor. Este un domeniu 
activat de vreo luna şi jumătate de 
planetele instalate în Berbec. În aceas-
tă săptămâna nevoia de câştig este 
uriaşă, numai că banii vin din efortul 
vostru direct şi nu din investiţii de mult 
făcute, care îşi arată acum roadele, din 
moşteniri sau din alte speculaţii finan-
ciare. Banii vin din muncă! Planetele în 
Berbec vă invită să daţi din coate şi să 
va afirmaţi.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

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

Mă deranjează că 
de foarte multe ori 
nu numai jucătorii ci 
şi staff-ul tehnic mă 
iau aşa ca pe „şi alţii” 
şi nu prea mă bagă 
în seamă. De foarte 
multe ori am avut 
reacţii târzii dar şi 
când le-am avut au 
fost clare.

Eu am tras semnalele 
de alarmă. Am acu-
mulat destulă expe-
rienţă, în şase ani de 
când sunt în fotbal. E 
bine ca Dusan să gă-
sească soluţii pentru 
sâmbătă, să învin-
gem şi să recuperăm  
moral ce am pierdut 
după meciul cu Rapid.
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D’ale cetăŢii

Cea mai frumoasă nego-
ciere din istoria lumii s-a 
purtat între Avraam şi 
Dumnezeu…Vă amin-
tiţi? Sodoma şi Gomora! 
Cetăţile unde păcatul a 
strigat pâna la cer…
Dumnezeu n-a vrut ca 
Avraam , aflat acolo, să 
fie una dintre victime-
le urgiei, spunându-i 
despre ce va urma să se 
întâmple în Sodoma şi 
Gomora…”Cum Doam-
ne, distrugi o cetate 
chiar dacă în ea se mai 
găsesc 10 oameni puri, 
nepătaţi? Asta-i drept-
atea ta?”…Dumnezeu 
acceptă că va ţine cont 
de asta … A fost cea mai 
frumoasă negociere din 
istorie…Şi totuşi, n-a fost 
nici măcar un singur om 
pur acolo, nici macar 
unul…
Citiţi ziarele, priviţi 
televizorul, mergeţi cu 
tramvaiul, deschideţi 
revistele, urmăriţi recla-
mele de pe străzi…
Dumnezeu e gata 
să se îndure de orice 
loc murdar dacă în el 
pâlpâie cea mai mică 
scânteie de curăţenie…
În Sodoma şi Gomora, 
Avraam a căutat în 
zadar scânteia.
Pe o stradă din oraşul 
meu, Timişoara, am 
văzut un panou în care 
un bebeluş promova 
homosexualitatea... Nu-l 
comentez în niciun fel 
şi nu fac nicio aluzie !!! 
Sunt uimit şi mâhnit dar 
NU COMENTEZ! (rog 
C.N.C.D să reţină asta!, 
acesta nu este un articol 
discriminator, în niciun 
fel!)
Cea mai frumoasă nego-
ciere din toate timpurile 
a fost cea dintre Avraam 
şi Dumnezeu…”Dar 
dacă sunt 10 curaţi , 
Doamne? ” …”Dar dacă 
sunt 3?…”…Unul dacă 
e , Doamne, îl nimiceşti 
pentru păcatele celor-
lalţi?”  Cum ar arăta azi, 
după mii de ani, o nouă 
negociere?
Citiţi ziarele, priviţi 
televizorul, mergeţi cu 
tramvaiul, deschideţi 
revistele, urmăriţi recla-
mele de pe străzi…Găsiţi 
scânteia de lumină?

Negocierea...

Dan  
Negru

oPinie
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DuminiCă
24 apriliE

Cerul  
va fi  
mai mult  
senin.
Minima.  8˚
Maxima. 21˚

miErCuri
27 apriliE

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

marţi
26 apriliE

Cerul  
va fi  
mai mult  
înnorat.
Minima.  9˚
Maxima. 19˚

Luni
25 apriliE

Cerul  
va fi  
mai mult  
senin.
Minima.  9˚
Maxima. 20˚

Sâmbătă
23 apriliE

Cerul  
va fi  
mai mult  
senin.
Minima.  8˚
Maxima. 21˚

VinEri
21 apriliE

Cerul  
va fi  
mai mult  
senin.
Minima.  9˚
Maxima. 22˚

Joi
21 apriliE

Cerul  
va fi  
mai mult  
senin.
Minima.  9˚
Maxima. 24˚
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Cum să devii 
milionar, 
metoda 
“euro”

Nemulţumire în rândul 
chiriaşilor de la centrul co-
mercial Euro din Timişoara. 
Afectaţi încă de criza eco-
nomică şi sătui să plăteas-
că angajaţii de la standuri 
în timp ce poporul sărăcit 
cască ochii la marfă şi plea-
că mai departe, patronii au 
mai închis din magazine şi 
au renunţat la afacere. Al-
ternativa ieftină a mall-ului 
în ceea ce priveşte preţul 
mărfilor nu este la fel şi 
când vine vorba de chirii. 
Asta pentru că pe fiecare 
factură de chirie, ce variază 
în jurul sumei de 2.000 lei, 
este ataşată şi suma de 345 
de lei lunar, bani care repre-
zintă cheltuielile complexu-
lui comercial cu publicita-
tea la un post tv cu difuzare 
naţională. Problema chiria-
şilor este că publicitatea nu 
îi este dedicată unui maga-
zin sau altuia, ci întregului 
centru comercial, iar bene-
ficiile nu par să se vadă şi 
în buzunarele lor. Pe lângă 
sumele menţionate, chiria-
şul mai achită peste 400 de 
lei drept chirie anticipată, 
în caz că părăseşte spaţiul şi 
lasă dezordine în urma lui. 
Şi vă mai întrebaţi cum a 
ajuns milionar patronul de 
la Euro, Darius Jumanca? 
Averea sa a fost estimată la 
27 milioane euro. Acesta de-
ţine şi centrele comerciale 
Galeria 1 şi Euro 2.

Cât de norocos este 
capitanul alb-violeţilor, 
dan alexa? la această 
întrebare este posibil să 
aflăm răspunsul chiar 
în duminica paştilor. 
Fotbalistul a fost văzut, în 
plin centrul timişoarei, de 
câţiva suporteri înfocaţi, 
cumpărând bilete, dar nu 
la meciul de fotbal de la 
sfarşitul săptămânii, ci la... 
Bingo metropolis! Ce să 
înţelegem? Că iancu nu 
le-a dat baieţilor banii? 
Că alexa doreşte să îşi 
rotunjească veniturile? 
sau că vrea să câştige 
premiul cel mare şi să se 
lase de fotbal? Cine ştie, 
poate duminică, atunci 

când la televizor 
se difuzează 
celebra emisiune, 
romică Ţociu şi 
Cornel palade, 
prezentatorii 
show-ului, îl vor 
suna pe alexa 
al nostru să 
îl anunţe că 
a câştigat o 
sumă mare 
de bani. 
noroc, dan 
alexa!

Scandalizaţi de tendinţa fir-
melor de asigurări de a tergi-
versa plata despăgubirilor în ca-
zul accidentelor auto, chiar cu 
riscul ajungerii în faţa instanţe-
lor de judecată, reprezentanţii 
service-urilor au ieşit în stradă. 
Asiguratorii au înregistrat pro-
testele cu camerele video de la 
telefoanele mobile, în speranţa 
că vor face bani buni din vân-
zarea filmuleţelor către televi-
ziunile franceze interesate. Un 
agent sub acoperire infiltrat în 
staff-ul unei importante firme 
de asigurări din oraş ne-a dez-
văluit că atitudinea sfidătoare 
a asiguratorilor în dosarele 
despăgubirilor provocate de ac-
cidentele auto s-ar datora unui 
fenomen care, de la începutul 
crizei economice, a luat o tot 
mai mare amploare. Este vorba 
despre înscenarea accidentelor 
de către cei care au ajuns în 
imposibilitatea de a-şi achita 
ratele de leasing, chiar cu riscul 
punerii în pericol a integrităţii 
fizice. Reţeta este simplă! Se 
caută un şanţ mai adânc, cu 

dimensiuni specifice unei dau-
ne totale, şi se conduce maşina 
cu grijă, direct la ţintă, după ce 
în prealabil şoferul se fixează 
bine în centura de siguranţă. 
Rezultatul este garantat: daună 
totală, închiderea leasing-ului, 
iar firma de asigurări este bună 
de plată. La o asemenea metodă 
dură de a scăpa de rate lunare 
de aproape 1.000 de euro a ape-
lat chiar şi fiul unui important 
om de afaceri din Timişoara, 
care şi-a făcut praf un BMW X5.  

Cum poţi să închizi anticipat  
un leasing auto la BMW X5?

Băcală a primit o diplomă 
corectată cu pixul

La 20 de ani 
de la înfiinţa-
rea Memorialu-
lui Revoluţiei, 
Mircea Băcală, 
prefectul jude-
ţului Timiş, a 
primit o diplo-
mă de onoare. 
Până aici, ni-
mic deosebit. 
Numai că diplo-
ma primită de 
reprezentantul 
Guvernului în 
teritoriu este greşită. Cei de la Memorial 
i-au acordat diploma lui Mihai Băcală, în 
loc de Mircea Băcală, aşa cum se numeşte, 
de fapt, prefectul de Timiş. Cei care au de-
cernat această diplomă se pare că şi-au dat 
seama la timp de greşeala comisă şi au în-
cercat să o îndrepte. Astfel, ei au corectat, 
cu pixul, numele scris greşit. Diploma pri-
mită de prefect de la Memorialul Revoluţi-
ei stă acum expusă pe holurile Prefecturii 
Timiş, spre amuzamentul celor care ajung 
pe aici.

Îi surâde  
norocul lui  
Dan Alexa?

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


