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Viorel  
Screciu

Gălăţenii pozează  
de la începutul 

întrecerii în nevino-
vaţi şi inocenţi. 15

dan  
negru

Pe 12 mai BBC  
transmite moartea  

unui bătrân de  
84 de ani. 16

Timp liber - pagina 14 FeSTiValul dramaTurgiei

Filarmonica Banatul: al di meola - Vineri, 13 mai

Bunker: german Jazz - Sâmbătă, 14 mai

romania 21, de Peca Ştefan
producător Teatrul Tineretului Piatra Neamţ
Sâmbătă, 14 mai 2011, ora 19.00, Sala Mare TNT

sport
Fanii anunuţă o 
invazie violetă  
la malul Dunării

Suporterii timişoreni merg 
la Galaţi să susţină echipa în 
finala campionatului.  15

interviu
„în spitale sunt 
multe cheltuieli  
nejustificate“

Interviu cu Cristian Călin Careba, 
directorul Casei Judeţene de 
Asigurări de Sănătate.  11

eXCLusiv
Italienii au ajuns să 
se ţepuiască între 
ei la Timişoara

Paolo Incremona s-a ales cu 
o plângere penalădin partea 
unui conational italian.  4

Comunitate
elevii au un singur 
vis: să devină Hagi, 
Chivu sau mutu
Liceele Loga, Colegiul 
Bănăţean sau Pedagogicul nu 
mai au căutare în judeţ.  12

eConomiC
Mai multe agenţii 
imobiliare, 
amendate de OPC
Beneficiarii nu au fost 
informaţi de costurile şi tarifele 
pentru serviciile primite.  6

CIPrIan VOIn
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Dacă în urmă cu aproape 
300 de ani, canalul Bega era 
navigabil, iar pe la jumătatea 
anilor 1900 pe Bega se trans-
portau un sfert de milion de 
tone de mărfuri şi peste 500 

de mii de pasageri pe an. În 
prezent, din toate acestea, 
nu a mai rămas nimic. Au-
torităţile se chinuie de doi 
ani să decolmateze canalul 
şi promit că acesta va rede-
veni navigabil, iar primăria 
susţine că va înfiinţa chiar o 
linie de transport în comun 

pe apă. Promisiunile admi-
nistraţiei locale se dovedesc 
a fi doar praf în vânt, sau 
mai bine spus doar valuri pe 
apă... Aceasta pentru că, dacă 
la început era vorba despre 
achiziţionarea a 8 vaporaşe 
- vaporetto asemănătoare cu 
cele din Veneţia - pe parcurs 

numărul acestora s-a redus 
la 4, pentru ca zilele trecute 
să aflăm că vor fi doar 2. În 
plus nici acestea nu vor fi 
cumpărate în curând pentru 
că nu există alocare bugeta-
ră pentru această achiziţie. 
Mai mult, vaporaşele pot fi 
achiziţionate doar după ce 

se termină reamenajarea 
malurilor Canalului, lucrări 
care încă nici nu au demarat. 
În paginile 2-3 puteţi citi o 
istorie a canalului Bega, dar 
şi despre viitorul incert al na-
vigabilităţii acestuia.
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ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro
Dacă cu câţiva ani în urmă bicicleta era mijlocul de transport al săracului, iată că lucurile încep să se schimbe. Timişorenii aruncă tot mai des privi-rea peste graniţă la vecinii unguri, de la care încet în-cet fură şi lucruri practice. Un stil de viaţă sănătos în care să fie inclus şi mersul pe bicicletă regulat este numai unul din multele lucruri care le-a stârnit in-teresul bănăţenilor. „Am fost plecat într-o exurusie cu bicicleta, unde mi-a plă-cut extraordinar de mult. Le-am povestit apropiaţi-lor, iar de atunci primesc tot mai des întrebări des-pre acest subiect. Aşa mi-a şi venit ideea de a promova în cadrul agenţiei mele de turism acest tip de excur-sie. Este un soi de turism pentru criză, care mai este şi foarte sănătos”, spune Radu Tîrpe, managerul unei agenţii de turism din Timişoara. În ţări precum Austria, Elveţia, Spania sau Italia, acest tip de turism de practică de ani de zile. Fie că alegeţi un traseu montan în Alpii Elveţieni, 

sau pur şi simplu un traseu pe malul Dunării de la Pas-sau la Viena, pentru 5 zile nu trebuie să scoateţi din buzunar mai mult de 400 de euro, bani în care intră toate cheltuielile. Dacă sunteţi şi pasionat de munte şi de peisajele unice pe care acesta vi le arată, alegeţi o excursie în Alpii Elveţieni. Fie că alegeţi să mergeţi într-un grup cu mai mulţi prieteni sau individual, condiţiile sunt aceleaşi. Punctul de întâlnire este malul lacu-lui Geneva. Se stabilesc trasee în funcţie de con-diţia fizică a fiecăruia, de dificultate, de altitudine etc, după care se formează grupuri de 8-12 persoane. Traseele alese pot fi pen-tru o singură zi, caz în care 
seara vă întoarceţi de unde aţi plecat, sau pentru 2,3,4 sau chiar 5 zile, caz în care se înoptează în locurile stabilite la plecare. Pe tot parcursul traseului există un ghid care vorbeste trei limbi străine (engleză, ger-mană şi franceză). Ghidul pentru un grup întreg cos-tă aproximativ 200 de euro pe 5 zile. O astfel de excur-sie costă undeva între 300 şi 400 de euro, în funcţie de mijlocul de transport până la locul de întlnire. Dacă muntele nu vă 

intră în graţii şi preferaţi plimbarea cu bicicleta la şes, puteţi alege o excur-sie pe malul Dunării, de la Viena la Passau sau invers. Este vorba de un traseu de aproximativ 400 km, spe-cial amenajat pentru aşa ceva. Fie că alegeţi să mer-geţi cu bicicleta personală sau să închiriaţi una, dife-renţa de cost nu este una foarte mare. Când vorbim de cazare pe acest traseu lucrurile se complică pu-ţin pentru că este foarte greu de ales. Pe toată dis-

tanţa există hoteluri, pen-siuni şi restaurante, toate destinate bicicliştilor, cu preţuri reduse, care mai de care mai aspectuoase şi mai atractive. „Eu reco-mand celor interesaţi să se ducă fără să rezerve nimic. Unde nu mai pot să pedale-ze să se oprească şi să înop-teze. Preţurile sunt aproxi-mativ aeleaşi, undeva între 30-40 euro pe noapte”, mai spune Radu Tîrpe. Cei care pedalează din pasiune, fac într-o medie, aproximativ 100 de km pe zi. Pentru 4-5 

zile pe traseul de pe malul Dunării, cu toate serviciile incluse, plătiţi în medie 300 de euro. La întoarcere, există trenuri cu compar-timente special amenajate pentru biciclete, unde un bilet costă aproximati 30 de euro.

Auto & Turism
Start la sporturi de aventură!

Kartingul, hobby pentru adulţi, sport de performanţă pentru copii

8-9

10Turismul cu bicicleta stârneşte interes şi în rândul timişorenilor

Pentru traseul pe malul Dunării de la Passau la Viena, în cinci zile nu trebuie să scoateţi din buzunar mai mult de 400 de euro.

Comentează pe opiniatimisoarei.ro

 Cu aproximativ 300 de euro puteţi pleca cinci zile pe un traseu 

montan în Alpii Elveţieni, sau pe un traseu de şes, de la Viena la Passau

„Eu recomand celor in-teresaţi să se ducă fără să rezerve nimic, unde nu mai pot să pedaleze să se oprească şi să înopteze. Preţurile sunt aproximativ aeleaşi, un-deva între 30-40 euro pe noapte.”

 Radu Tîrpemanager - Agenţie de Turism

Turismul pe timp de criză este sănătos şi oferă posibilitatea de a vedea peisaje unice

Turismul cu 
bicicleta stârneşte  
interes şi în rândul 
timişorenilor pag 7

Kartingul, hobby  
pentru adulţi, sport  
de performanţă  
pentru copii pag 10

Adrenalină  
şi mişcare  
la sporturile de 
aventură! pag 8-9

Coriolan  
gârboni

Numai un nebun ia 
credit bancar ca să 
se pregătească de...

„rugă”. 13
CITeşTe şTIrIle, DezbaTe Pe FOruM,  

aFlă DeTalII DIn CulISe, CâşTIgă PreMII

ToTul despre 
echipa Ta

n Se fac doar... valuri pe Bega! Vaporetto de Venezia ajunge greu în Portul Timişoara

Vaporetto de Venezia,  
fata morgana de pe Bega!
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timp, cele patru vaporaşe 
s-au transformat în două. ”În 
primă etapă cred că vom achi-
ziţiona doar două vaporaşe”, 
spunea acelaşi Grindeanu. 
Şi în prezent adminsitraţia 
locală caută încă soluţii de 
finanţare. Mai mult, pe lângă 
faptul că nu sunt bani pentru 
ele, reprezentanţii primăriei 
susţin că, deocamdată nu se 
pot cumpăra nici măcar cele 

două vaporaşe, până când nu 
este finalizată reamenajarea 
malurilor - care nici măcar 
nu a început! Aceaste lucrări 
ar urma să demareze, pe 
bani europeni şi numai după 
ce ministrul Dezvoltării Re-
gionale şi Turismului, Elena 
Udrea, va semna un proiect 
în acest sens. 

”Nu putem achiziţiona 
atâta timp cât proiectul în 

sine, de amenajare a maluri-
lor, nu este aprobat. Sunt lu-
cruri care depind unele de al-
tele. S-a făcut decolmatarea, 
acum urmează etapa aceasta. 
Nu putem să facem transpor-
tul în comun, atâta timp cât 
acest proiect nu este făcut”, a 
mai spus viceprimarul Sorin 
Grindeanu. 

Proiectul de reamenajare 
va cuprinde şi 9 staţii pentru 

”vaporetto”, de-o parte şi de 
alta a malurilor, în dreptul 
fiecărui pod din oraş. 

afacere profitabilă?
La primărie se discută 

deja despre afacerea trans-
portului în comun pe Bega. 
Va fi ea profitabilă sau nu? 
Vor plăti timişorenii cam cât 
plătesc pe un bilet RATT să 
se plimbe cu vaporaşul? Vi-

Gică mihalache - „tatăl” Pelicanului: „aş renunţa 
în orice clipă la taxi pentru a mă întoarce pe vas “

Preţurile bărcilor cu motor sunt destul de 
piperate: 1 cal putere = 100 euro

rOxana DeaCOneSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro
gHeOrgHe Ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Bega a fost primul canal 
navigabil din România, fiind 
construit între anii 1728 şi 
1760. Are o lungime de 114 
km şi se întinde între Timi-
şoara şi oraşul sârbesc Titel. 
Iniţiatorul acestui proiect a 
fost contele Claudius Mercy, 
care a dispus săparea unui 
canal care să contribuie la 
asanarea terenurilor inun-
dabile din jurul Timişoarei. 
Patru ani mai târziu, în 1732, 
pe acest canal circula primul 
vapor, până la Pancevo. Portul 
oraşului a fost ridicat, iniţial, 
în anul 1732, în zona actualu-
lui hotel Continental şi a fost 
mutat, 20 de ani ma târziu, 
în cartierul Josefin. Cu toate 
acestea, prima atestare docu-
mentară a Portului Timişoara 
datează doar din 1860. Pri-
mele curse de pasageri pe ca-
nalul Bega s-au făcut în anul 
1869, în acest fel Timişoara 
devenind primul oraş de pe 
teritoriul actual al României 
care a utilizat acest mijloc de 
transport în comun. Între anii 
1900 – 1916 se construieşte 
sistemul de ecluze de pe Ca-
nalul Bega, fapt care duce la 
creşterea considerabilă a na-
vigaţiei. Între anii 1937 - 1938 
volumul de mărfuri transpor-
tate a ajuns la un maxim de 
250.000 tone/an. Transportul 
de pasageri pe canal a cunos-
cut un vârf de aproximativ 
500.000 de pasageri în anul 
1944, navele de pasageri fiind 
retrase în anul 1967. Totuşi, 
în registrele Căpităniei Por-
tului Timişoara din anul 1986 
erau înmatriculate 20 de vase 
funcţionale pe Canalul Bega. 
O mică porţiune a rămas na-
vigabilă pe raza municipiului 
Timişoara pentru un număr 
redus de nave de agrement. 
Transportul persoanelor pe 
canalul Bega este cuprins în 
strategia de dezvoltare a zo-
nei metropolitane Timişoara. 
Din studiul de fezabilitate co-
mandat de edili la Institutul 
Fraunhofer, din Germania, re-

iese că transportul pe apă este 
unul dintre mijloacele cele 
mai facile de a duce navetiştii 
din localităţile periurbane că-
tre Timişoara. Transportul de 
marfă a fost sistat în 1958, iar 
cel de persoane în 1967. Cana-
lul Bega are o lungime de 44 
km pe teritoriul României şi 
70 de km pe teritoriul Serbiei, 
având o legătură direct pen-
tru transportul de mărfuri şi 
pasageri până la Rotterdam.

Prezentul Begăi,  
navigare interzisă

Teoretic, Bega este naviga-
bilă şi în zilele noastre, numai 
că, practic, acum, pe canal, 
nu se poate circula pentru că 
acest lucru este interzis. În 
prezent, niciun timişorean cu 
barcă nu se poate plimba cu 
ambarcaţiunea pe Bega, deoa-
rece firma care s-a ocupat de 
decolmatare încă nu a termi-
nat treaba. Lucrările au durat 
doi ani şi s-au investit aproa-
pe 20 de milioane de euro. 
Decolmatarea va fi finalizată 
complet până în iulie, ne asi-
gură directorul Administraţi-
ei Bazinale de Apă Banat, Titu 
Bojin. 

Viitorul Begăi, navigabil
„Anul acesta timişorenii 

se vor plimba cu vaporaşul 
pe Bega.“ Am auzit această 
afirmaţie de mai multe ori 
de la edilii locali... Cel mai 
recent, în această primăvară. 
De atunci, oficialii din admi-
nistraţia locală au prezentat 
un proiect care prevede rea-
menajarea malurilor Canalu-
lui Bega pe bani europeni şi 
achiziţionarea unor vaporaşe. 
”Vaporetto”, aşa cum le spun 
edilii Timişoarei, doar doar 
părem un oraş european. 
Pentru ca acest proiect să de-
vină realitate, reprezentanţii 
primăriei au spus că vor cum-
păra opt ”vaporetto”. După 
ce au anunţat că vor lua opt 
şi au constatat că sunt prea 
costisitoare, s-au răzgândit. 
”În primă fază vom lua patru. 
Acum lucrăm la găsirea finan-
ţării. Vrem să fie ecologice”, 
a declarat viceprimarul Sorin 
Grindeanu. După încă ceva 

Certificatul de conducător de ambarcaţiune se poate obţine şi pe Bega
Oficiul de Căpitănie Ti-

mişoara eliberează şi Cer-
tificatul  Internaţional de 
Conducător de Ambarca-
ţiune de Agrement (CAA) 
pentru categoriile D şi C. 
Atenţie, însă, acest certifi-
cat nu este valabil pentru 
marinari! Un permis de ca-
tegoria D este valabil doar 
în zona de navigare ape in-
terioare internaţionale, ni-
cidecum în mare sau ocean. 
În schimb, un permis de ca-
tegoria C permite navigarea 

în mare până la şase mile 
marine, însă nu este valabil 
fără categoria D. Examenul 
pentru obţinerea Certifica-
tului de Conducător de Am-
barcaţiune de categoria A şi 
B se dă doar la Constanţa. 
„Examenul este mai greu 
decât cel pentru permis 
auto şi nu seamănă deloc. 
Aici se dă un test teoretic cu 
30 de întrebări grilă, struc-
turat pe câte trei probe a 
câte 10 întrebări. Costurile 
obţinerii unui astfel de cer-

tificat pentru o categorie se 
ridică la 300- 350 de lei”,  
a mai declarat Alexandru 
Bărboi. Din 2009 şi până 
acum, Oficiul de Căpitănie 
Timişoara a eliberat nu mai 
puţin de 580 de CAA-uri, iar 
numărul solicitărilor este 
în creştere. Şi înmatricu-
lările ambarcaţiunilor se 
pot face la Timişoara, iar 
proprietarii au de scos din 
buznar, pentru aceasta, în-
tre 900 de lei şi 5.500 de lei 
în funcţie de putere.

Dr.ing. Alexandru Bărboi, şeful 
Oficiului de Căpitănie Timişoara

Va mai dura până pe Bega vor naviga vaporaşe ca în Veneţia Canalul Bega în 1905, când era navigabil

Teoretic, pornind  pe Bega, apoi pe Tisa, pe Dunăre şi Rin, din Timişoara se poate ajunge, pe apă, până în Olanda, la Rotterdam

Cu aproape 200 d e ani în urmă mergeam 
pe apă de la Timiş oara la Rotterdam

Azi doar visăm 
la două vaporaşe 
de transport 
între Solventul şi 
Uzina de Apă

ceprimarul Sorin Grindeanu 
este convins că da! Şi că aface-
rea va fi profitabilă. Dacă nu 
se găseşte finanţare pentru 
cele două vaporaşe, edilii Ti-
mişoarei vor să se împrumu-
te de la o bancă, iar mai apoi 
să le cumpere după modelul 
autobuzelor RATT. . 

Port pentru ambarcaţiuni
Bega navigabilă ar urma 

să se deschidă de la Uzina de 
Apă şi până la Solventul. Ar 
fi nevoie de un port, iar re-
prezentanţii ABAB (Adminis-
traţia Bazinală de Apă Banat) 
au găsit soluţia. ”După ce te 
plimbi cu barca, trebuie să îi 
găseşti un loc, în aşa fel încât 
să nu o cari în spate de fieca-
re dată”, a precizat Titu Bojin. 

interzis ski-jet-urilor...  
în oraş

Nici nu se pune problema 
ca ski-jet-urile să navigheze 
pe Bega, cel puţin în oraş. ”Pe 
tronsonul Timişoara – Sân-
mihai la ora actuală, pentru 
că noi lucrăm la Nodul hidro-
tehnic de la Sânmihai, este 
exclusă discuţia vizavi de ski-
jet-uri. Noi lucrăm acum la 
proiectul pentru decolmata-
rea Begăi de la Ghiroda, de la 
Uzina de Apă, către comuna 
Balinţ şi atunci vom putea să 
stabilim nişte trasee pentru 
posibilitatea şi a celor care 
se regăsesc cu dorinţa pentru 
asemenea ambarcaţiuni“.

Condiţii pentru  
timişoreni

Vreţi să vă plimbaţi cu 
barca pe Bega, trebuie să ştiţi 
că aveţi de îndeplinit câteva 
condiţii! Toate părţile impli-
cate lucrează la un regula-
ment de circulaţie, pentru ca 
orice timişorean care are car-
net de barcă să ştie cât are de 
plătit ca să o lanseze pe Bega 
şi când va avea voie să se 
plimbe pe Canal. Bojin spu-
ne că acesta va fi gata până 
la sfârşitul lunii iulie. Nu se 
ştie însă sigur ce va prevede 
el, cert este că cine va dori să 
se plimbe cu barca pe Bega, 
va trebui să plătească o taxă. 

”Orice timişorean cu 

barcă poate naviga, cu res-
pectarea condiţiilor pe care 
le pregătim în caietul de 
sarcini şi în regulamentul 
de exploatare, pentru toţi 
cei care vor avea ambarcaţi-
uni de transport. În primul 
rând, ne preocupă modul în 
care vor fi propulsate aces-
te bărcuţe. Nu se pune pro-
blema pentru bărcuţele cu 
vâsle sau pentru motoarele 
ecologice, dar sigur că vom 
avea o reticenţă la tot ceea 
ce înseamnă motoare cu 
combustie internă, aşa cum 
circulau ele pe vremuri”, 
ne-a declarat Titu Bojin. El 
s-a declarat total împotriva 
ambarcaţiunilor cu combus-
tie internă, dar nu s-a decis 
încă dacă aceştia vor avea 
voie sau nu. ”În principiu, 
eu sunt contra. Discutăm 
de 2011, nu de 1900 şi ceva, 
când se foloseau ele”, a mai 
spun Bojin.

În timişoara, Canalul  
ar putea avea trei  
porturi de agrement

Din Timişoara, de la Uzi-
na de Apă, se poate naviga 
pe Canalul Bega până la 
Marea Nordului şi Marea 
Neagră, însă singurul impe-
diment este în partea româ-
nă, deoarece aici Canalul nu 
este încă  pregătit şi curăţat 
de autorităţi pentru a su-
porta navigaţia. Căpitănia 
Portului Timişoara a trimis 
Primăriei un proiect în care 
propune construirea a trei 
porturi de agrement,  pe 
Bega, în oraş. Primul port ar 
urma să fie, conform acestui 
proiect, chiar în faţa Palatu-
lui Apelor, din Piaţa Maria, 
al doilea port e propus a fi 
amplasat în aval de Podul 
de fier, iar al treilea după pa-
sarela de dinaintea Podului 
Modoş din zona Dâmboviţa. 
„Conform proiectului nos-
tru, bărcile pot fi ancorate 
pe Bega, în plan paralel cu 
malul”, a declarat dr.ing. Ale-
xandru Bărboi, şeful Oficiu-
lui de Căpitănie Timişoara.

Cu brevet de ofiţer pilot fluvial 
de 31 de ani, gică Mihalache 
spune că s-ar întoarce oricând 
la cârma unui vas, pe Bega. 
a obţinut acest drept în anul 
1980, la galaţi, după care a 
profesat ca ofiţer pilot şi şef 
de echipă timp de 8 ani, pe 
un vas de marfă pe dunăre. În 
anul 1988 a venit la Timişoara 
şi a fost “tatăl” pelicanului, 
până când acesta a ieşit 
din uz. ”Cu 3-4 ani înainte 
ca pelicanul să iasă din uz 
m-am apucat în paralel şi de 
taximetrie, meserie pe care o 
practic şi în momentul de faţă. 
Fără nicio ezitare aş renunţa în 
orice clipă la taxi pentru a mă 
întoarce pe vas”, spune gică 
Mihalache. 
Îşi aminteşte cu bucurie de 
Zilele Marinei sărbătorite pe 
Bega, sau de cursele speciale 
pe care le făcea pentru diferite 
evenimente. ”S-au ţinut nunţi, 
botezuri, banchete pe pelican, 
era minunat. Îmi amintesc 
cu drag de ziua când iolanda 

Balaş a fost numită cetăţean 
de onoare al Timişoarei, am fă-
cut o cursă specială. de Zilele 
Marinei se organizau diferite 
concursuri... se aruncau răţuş-
te în apă şi 15-20 de oameni 
înotam după ele, era frumos. 
iar amintiri neplăcute... nu-mi 
plăcea că de fiecare dată când 
intram în zona iosefin trebuia 
să am grijă la piraţi, la copii 
care înotau în apă. odată era 
să agăţ cu ancora unu”, poves-
teşte gică Mihalache.
Cel care ne-a plimbat cu 
pelicanul timp de 17 ani este 
de părere că investiţia de pe 
Bega este foarte bună. ”dacă 
au decolmatat canalul acum 
trebuie să şi investească. 
Faptul că Bega va fi din nou 
navigabilă este o bulină albă 
pentru oraş. Nu ştiu câtă ren-
tabilitate va avea pentru stat, 
însă nu cred că trebuie să se 
gandească la asta. Cred că se 
vor face bani din transportul 
pe apă, însă nu suficienţi încât 
să iasă pe profit.”

preţurile ambarcaţiunilor 
diferă în funcţie de mărime, 
calitate şi cai putere. o barcă 
ce nu măsoară mai mult de 6 
metri costă aproximativ 12 mii 
de euro.  la acestă sumă se 
adaugă preţul motorului ,care 
se calculează în funcţie de cai 
putere. 1 cal putere costă în jur 
de 100 de euro. Întreţinerea 
unei bărci este asemănătoare 
cu cea a unei maşini. În fiecare 
an se schimbă uleiul şi se 
gresează articulaţiile. În plus, 
barca ce stă pe uscat trebuie 
să fie acoperită constant. este 
şi grija lui radu Hambaraş, 
unul dintre timişorenii care 
aşteaptă ca lucrările de decol-
matarea a Canalului Bega să 
se finalizeze pentru a scoate 
din nou la plimbare ambarca-
ţiunea pe care a cumpărat-o în 
urmă cu trei ani. Ca o jucărie 
pentru timpul liber, barca lui 
radu Hambaraş se lansează 
pe apă de la începutul primă-
verii până spre sfârşitul ei. 
pentru că radu este un mare 

iubitor de mare, bărci şi apă, 
dar şi pentru că are la îndemâ-
nă un râu navigabil, s-a gândit 
să îşi achiziţioneze o barcă cu 
care să se plimbe cât o fi vara 
de lungă. Cu o capacitate de 
8 locuri, ambarcaţiunea care 
măsoară 6,3 metri  are nu 
mai puţin de 130 de cai. ”am 
cumpărat-o în urmă cu 3 ani şi 
mă bucur de ea în fiecare vară. 
am fost şi în grecia cu ea. de 
obicei, cei care deţin ambarca-
ţiuni, le scot cât mai aproape 
de ţară iar grecia este cea mai 
permisivă din acest punct 
de vedere. Nu se prevăd nici 
un fel de taxe, nu te întreabă 
nimeni ce faci cu barca.” spune 
radu Hambaraş.  ambarcaţi-
unea s-a bucurat însă cel mai 
des de apa din Bega. ”Merg 
toată vara pe Bega, dar îmi 
plăcea mai mult când nu 
era curăţat, era natură, nu 
betoane, deşi decolmatarea 
face bine malurilor. râul Bega 
se vede altfel din barcă...”, mai 
adaugă radu Hambaraş. 

Bega

TiS
aDunăre
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Din cauza unui proces, in-
tentat în vara anului 2009 de 
către Prefectura Timiş împo-
triva deciziei Consiliului Local 
de a majora preţul gigacaloriei 
de la 162 la 187 de lei, timişo-
renii sunt acum buni de plată. 
Deoarece procesul a fost câşti-
gat de Consiliul Local, diferen-
ţa de preţ de la 162 la 187 de 
lei va fi achitată retroactiv, eşa-
lonat, de către consumatori.

Iniţial, societatea de termo-
ficare a anunţat că banii vor 
fi recuperaţi în luna martie a 
anului 2011, însă Colterm a 
amânat distribuirea facturilor 
majorate pentru mai sau iu-
nie. Cei de la Colterm spun că 
este un mic “cadou” pentru ca 

abonaţii Colterm să nu simtă 
în iarnă facturile oricum mult 
prea mari.  

“În data de 30 aprilie, noile 
facturi care vor fi anexate la 
factura pe care orice asociaţie 
de locatari o primeşte au fost 
emise. În funcţie de când o vor 
primi, mai sau iunie, vor tre-
bui să le plătească. Nu le-am 
trimis în luna martie pentru 
că nu am dorit să încărcăm 
facturile din perioadă de iar-
nă”, spune Laura Bondrilă, 
purtător de cuvânt al Colterm.

Reprezentanţii Federaţiei 
Asociaţiilor de Locatari Timi-
şoara (FALT) consideră că de-
cizia Colterm de a recupera 
aceste sume de la populaţie 
nu este tocmai legală şi le re-
comandă tuturor celor care 
primesc noile facturi să le ata-

ce în instanţă. Ba mai mult, le 
asigură şi asistenţă juridică. 
“Eu le recomand timişorenilor 
care primesc această factură 
să o conteste. Aşteptăm şi noi 
să ajungă facturile şi să vedem 
ce se întâmplă”, spune Petru 
Olariu, preşedinte FALT. 

Cum se vor calcula noile 
facturi care vor cuprinde 
diferenţele de preţ?

Reprezentanţii Colterm 
anunţa că pe lângă factura 
obişnuită, timişorenii vor pri-
mi o a două factură, vreme de 
10 luni, în care se vor regăsi 
sumele restante din perioa-
da 1 august 2009 - 13 august 
2010, împărţite în 10 rate ega-
le. Conform calculelor făcute 
de specialiştii de la Colterm, 
timişorenii vor trebui să plă-
tească 15,20 lei pentru un 
apartament cu o cameră, 21 
lei pentru un apartament cu 
două camere, 27,5 pentru trei 
camere şi 32,20 la un aparta-
ment de 4 camere.

anChetăaCtualitate
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Un cetăţean italian a 
fost reclamat la Parche-
tul de pe lângă Judecăto-
ria Timişoara, pentru că 
a încercat să escrocheze 
un conaţional de la care 
ar fi luat, folosind acte 
falsificate, o suprafaţă de 
teren aflată în apropie-
rea localităţii Giarmata. 
Ca să pară cât mai cre-
dibil, italianul a folosit 
o stratagemă prin care a 
angrenat în acţiunea sa 
un birou notarial, unul 
de avocatură, dar şi un 
executor judecătoresc. 
Ieri însă, biroul de avoca-
tură a renunţat să-l mai 
reprezinte pe falsul cum-
părător de terenuri, iar 
actele emise de avocaţii 
acestuia se află în mâna 
procurorilor, alături de o 
plângere penală.  

„A fost o surpriză pen-
tru mine să aflu că am în-
cheiat un precontract de 
vânzare-cumpărare pen-
tru un teren care nu era 
proprietatea mea şi mai 
ales cu o persoană fizică 
străină, care nu are drept 
să cumpere pământ în Ro-
mânia. Am primt acasă o 
notificare de la Societatea 
Civilă de Avocaţi Speriusi 
Vlad-Sarafolean, prin care 
eram înştiinţat că trebu-
ie să mă prezint la un bi-
rou notarial din oraş, ca 

să închei un contract de 
vânzare/cumpărare cu Pa-
olo Incremona, un tip pe 
care-l cunoşteam, dar cu 
care eu nu făcusem nici 
un fel de afaceri. În faţa 
notarului, Incremona a 
spus că eu eram semna-
tarul precontractului şi 
că mi-ar fi dat şi un avans 
în bani, conform prevede-
rilor din acelaşi precon-
tract. Când însă i-am cerut 
să facă dovada că mi-ar fi 
virat măcar 4 euro în con-
tul meu, acesta nu a putut 
demonstra acest lucru. De 
la alţi conaţionali ai mei 
am aflat că Incremona ar 
mai fi făcut şi alte matra-
pazlâcuri prin România”, 
spune Tino Beghetto, un 
italian care trăieşte de mai  
mulţi ani la Timişoara. 
Dacă stratagema conaţi-
onalului său ar fi reuşit, 
Beghetto ar fi vândut o ju-
mătate de hectar de teren, 
bine situat lângă Giarma-

ta, cu doar 4.500 de euro. 
„Incremona a vrut să mă 
escrocheze, dar despre 
lucrul acesta o să-i poves-
tească mai bine procuro-
rului. Am să-i cer despă-
gubiri morale însumând 
50.000 de euro, ca urmare 
a stresului la care a fost 
supusă familia mea”, a 
mai spus Beghetto. 

avocaţii lui  
incremona se  retrag

Deşi notificarea scri-
să, trimisă lui Beghetto 
poartă antetul Societăţii 
Civile de Avocatură Spe-
riusi-Vlad/Sarafolean, iar 
la dosarul depus de recla-
mant la parchet se găseşte 
şi o împuternicire pentru 
Incremona Paolo, semna-
tă în 4 mai 2011, avocaţii 
acestuia nu mai vor să-l 
reprezinte pe acuzat. „Nu 
dorim să formulăm niciun 
punct de vedere în legătu-
ră cu situaţia creată, pen-
tru că nu-l reprezentăm 
pe cetăţeanul Incremona 
Paolo în nicio procedură 
judiciară”, s-a mulţumit să 
precizeze o reprezentantă 
a SCA Speriusi-Vlad/Sarafo-
lean. Retragerea avocaţilor 
naşte o serie de speculaţii, 
mai cu seamă datorită fap-
tului că italianul acuzat de 
fals a fost însoţit la biroul 
notarial, acum trei zile, de 
un avocat de la societatea 
care acum i-a restras spri-
jinul.

Italienii au ajuns să se 
ţepuiască între ei, la Timişoara

Despăgubiri de 10 mii de lei pentru o  pacientă 
care a născut un copil cu sindromul Down

n La mijloc este un precontract de vânzare-cumpărare a unui teren de lângă Giarmata

Paolo Incremona s-a ales cu o plângere penală

Facturile pentru încălzire majorate vin începand cu luna mai

gHeOrgHe Ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

O sentinţă pronunţată, la 
sfârşitul anului trecut, de Ju-
decătoria Timişoara ar putea 
intra în istoria justiţiei bănăţe-
ne, în cazul în care în viitorul 
apropiat nu va fi desfiinţată de 
instanţele de apel sau recurs. 
Judecătorul Cristian Felix Nica 
va fi reţinut de statistici ca fi-
ind primul magistrat care a 
trecut peste recomandările 
Colegiului Medicilor şi a ale 
Ministerului Sănătăţii şi a pro-
nunţat o hotărâre care obligă 
un medic primar ginecolog să 
plătească unei paciente des-
păgubiri civile în valoare de 
10.000 de lei. Este vorba des-
pre dr. Maria Olimpia Oprea, 
de la Spitalul Clinic de Obste-
trică-Ginecologie „Dr. Dumi-
tru Popescu” (Maternitatea 
Odobescu), care, prin sentin-
ţa nr. 14796 din 28.09.2010, 
pronunţată în dosarul nr. 
19516/325/2009, a fost obliga-
tă la plata sumei de 10.000 de 
lei către reclamanţii Mihaela-
Ribana Roşculescu şi Ovidiu 
Roşculescu cu titlu de despă-
gubiri civile. Paradoxal, sen-
tinţa a nemulţumit ambele 
tabere, care au declarat apel.  
Reclamanţii cer mai mulţi 
bani, respectiv 48.000 de lei, 
reprezentând daune materia-
le şi morale, iar pârâta solicită 
casarea sentinţei instanţei de 
fond, rejudecarea dosarului 
şi respingerea acţiunii ca ne-
fondată. Procesul este pe rolul 
Tribunalului Timiş, iar după 
trei amânări consecutive ale 
dezbaterilor, următorul ter-
men este fixat pentru data de 
25 mai.

Trebuie să mai precizăm 
că dr. Maria Olimpia Oprea 
este liderul Sindicatului „Ma-
terna” din cadrul Spitalului 
Clinic “Dr Dumitru Popescu” 
Timişoara, iar la sfârşitul anu-
lui trecut şi-a depus dosarul, 
alături de medicii Dan Păscuţ, 
Mihai Băcilă şi Cosmin Cîtu, la 
concursul de manager al spita-
lului…

„Dacă aş fi fost avertizată 
din timp de riscul naşterii 
unui copil cu sindrom 
Down, aş fi ales întreru-
perea de sarcină!”

În plângerea depusă la Jude-
cătoria Timişoara, reclamanta 
Mihaela-Ribana Roşculescu, 
în vârstă de 34 de ani, a arătat 
că, fiind însărcinată în luna a 
2-a, a decis să apeleze la servi-
ciile de obstetrică-ginecologie 
ale medicului Maria-Olimpia 
Oprea. În data de 02.12.2008, 
în urma efectuării unui test 
prenatal de screening, în a 
14-a săptămână de sarcină, 
a rezultat un risc sporit al 
existenţei anomaliei genetice 
sindrom Down, respectiv un 
raport de 1:227, urmat de pre-
cizarea că vârsta mamei ridică 
riscul la o cotă de 1:506. “Re-
zultatele sub limita normală 
ale acestui test de screening 
erau foarte îngrijorătoare şi 
impuneau efectuarea altor tes-
te prenatale neinvazive, cum 
ar fi fetoscopia, radiografia 
fetală, triplu test”, se menţio-
nează în sentinţă, magistratul 
observând că „pârâta a decis 
nu doar să omită a efectua alte 
teste, ci mai mult, să omită a-i 
informa pe reclamanţi asupra 

eventualului risc al existenţei 
sindromului Down la făt, risc 
precizat în raportul testului de 
screening”.

Ulterior naşterii fiicei 
reclamanţilor, în data de 
19.05.2009, a fost efectuată 
o analiză citogenetică, nr. 
343, au indicat o evidenţiere 
a metafazelor cu trizomie 21, 
în proporţie de 100%, ceea ce 
stabileşte un diagnostic gene-
tic de sindrom Down. „În acel 
moment li s-a adus la cunoş-
tinţă pentru prima dată ano-
malia genetică de care suferă 
fiica acestora, anomalie ne-
tratabilă, de care va suferi în-
treaga viaţă”, mai subliniază 
judecătorul cauzei, stabilind 
că „prejudiciul reclamanţilor 
este cât se poate de evident: 
neglijenţa medicală i-a îm-
piedicat să ia o decizie în 
cunoştinţă de cauză privind 
întreruperea sau continuarea 
sarcinii şi, în această ultimă 
variantă, să pregătească psi-
hic şi mental mama pentru 
a îngriji un copil diagnosticat 
cu sindromul Down”. În acte-
le depuse la dosar, Mihaela-
Ribana Roşculescu spune că, 
dacă ar fi fost avertizată că 
urmează să nască un copil cu 

malformaţii, ar fi ales calea 
întreruperii de sarcină. „Dacă 
dr. Maria-Olimpia Oprea mi-
ar fi adus la cunoştinţă că 
există o probabilitate extrem 
de mare de a aduce pe lume 
un copil cu sindrom Down, 
nu mi-aş fi asumat riscul de a 
aduce pe lume un copil care 
suferă de o asemenea malfor-
maţie congenitală. Doamna 
doctor ar trebui să conştieti-
zeze că orice femeie care este 
sau îşi doreşte să fie mamă, va 
pune întotdeauna pe primul 
plan sănătatea şi binele copi-
lului său. Naşterea unui copil 
cu grave probleme de sănăta-
te a avut un efect negativ asu-
pra psihicului întregii familii 
şi ne-a provocat o imensă 
suferinţă. Prejudiciul materi-
al este reprezentat de trata-
mentele costisitoare pe care 
trebuie să le suportăm pentru 
ameliorarea stării de sănătate 
a fiicei noastre”, susţine recla-
manta. În prezentarea acestei 
situaţii disperate, reclamanta 
mai arată că o persoană cu 
sindrom Down prezintă de-
ficienţe de auz, văz, vorbire, 
înţelegere, mişcare, malfor-
maţii cardiace, ale creierului, 
anomalii ale sângelui.

„Consider că nu am gre-
şit, pentru că avortul ar 
fi însemnat infracţiune!”

În apărarea sa, dr. Maria-
Olimpia Oprea susţine că 
reclamanta a fost înştiinţată 
asupra rezultatelor analizelor 
medicale, a triplului test şi a 
riscurilor amiocentezei, dar 
că nu s-au înregistrat aceste 
convorbiri pentru a putea fi 
aduse ca probă în instanţă. 
„Chiar şi în condiţiile în care 
s-ar fi efectuat amniocenteza, 
care este o investigaţie inva-
zivă şi presupune extragerea 
unui lichid amniotic prin 
puncţia peretelui abdominal, 
a uterului şi a pungii amnio-
tice, iar rezultatul acesteia ar 
fi indicat existenţa sindromu-
lui Down la făt, avortul nu 
era legal. Amniocenteza se 
efectuează la 16 săptămâni 
de sarcină, rezultatul durea-
ză 2 săptămâni, deci sarcina 
s-ar fi putut întrerupe la 18 
săptămâni şi ar fi constituit 
infracţiune”, spune medicul 
ginecolog, evidenţiind faptul 
că în cazul în care ar fi efec-
tuat avortul s-ar fi expus la o 
condamnare penală cuprinsă 
între 6 luni şi 3 ani de închi-
soare. „Eu consider că nu am 
greşit în acest caz. Am urmat 
conduita medicală care se 
practică în spitalul nostru. 
S-au făcut toate investigaţiile 
necesare, iar pacienta a fost 
trimisă pentru investigaţii 
mai laborioase şi la domnul 
doctor Olaru, care, de aseme-
nea, n-a depistat vreun risc de 
a se naşte un copil cu malfor-
maţii. Nu am luat decizia de 
a efectua amniocenteza pen-
tru că, aşa cum am învăţat 
la facultate, nu putem face o 
investigaţie care aduce mai 
multe riscuri decât beneficii. 
Sentinţa nu este corectă şi 
ce mă deranjează foarte tare 
este faptul că judecătorul nu 
a ţinut cont de rapoartele Co-
legiului Medicilor şi a Minis-
terului Sănătăţii. După toate 
aceste riscuri la care este ex-
pus un medic ginecolog, dacă 
ar fi să o iau de la capăt, nu aş 

mai intra în această profesie”, 
ne-a declarat dr. Maria-Olim-
pia Oprea, decisă ca, în cazul 
în care sentinţa instanţei de 
fond nu va fi schimbată, să 
ajungă până la CEDO pentru 
a-şi pleda nevinovăţia.

n Banii ar trebui să îi plătească medicul ginecolog Maria olimpia oprea de la Maternitatea odobes-
cu pentru că, potrivit instanţei, nu a informat pacienta că este posibil să nască  un copil bolnav

Medicul ginecolog Olimpia Oprea susţine că e pregătită să îşi dovedească nevinovaţia şi la CEDO

„Dacă dr. Maria-Olim-
pia Oprea mi-ar fi adus 
la cunoştinţă că există 
o probabilitate extrem 
de mare de a aduce 
pe lume un copil cu 
sindrom Down, nu 
mi-aş fi asumat riscul 
de a aduce pe lume un 
copil care suferă de o 
asemenea malforma-
ţie congenitală.“

 Mihaela-ribana roşculescu
pacientă

„ Eu consider că nu am 
greşit în acest caz. Am 
urmat conduita medi-
cală care se practică 
în spitalul nostru. S-au 
făcut toate investi-
gaţiile necesare, iar 
pacienta a fost trimisă 
pentru investigaţii 
mai laborioase şi la 
domnul doctor Olaru, 
care, de asemenea, 
n-a depistat vreun risc 
de a se naşte un copil 
cu malformaţii.“

 dr. Maria Olimpia Oprea
medic ginecolog
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Ca să pară cât mai 
credibil, italianul 
a angrenat în 
acţiunea sa un 
birou notarial, unul 
de avocatură, dar 
şi un executor 
judecătoresc.

Colterm a amânat 
distribuirea 
facturilor 
majorate, ca 
un mic “cadou” 
pentru ca oamenii 
să nu le „simtă“ în 
iarnă.

Cadou amar de la Colterm! Facturile mărite ce 
trebuiau să ajungă în martie vin doar în mai sau iunie!
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Incremona a vrut să 
mă escrocheze, dar 
despre lucrul acesta o 
să-i povestească mai 
bine procurorului. Am 
să-i cer despăgibiri mo-
rale însumând 50.000 
de euro, ca urmare a 
stresului la care a fost 
supusă familia mea.

 Tino Beghetto
om de afaceri

Nu dorim să formu-
lăm nici un punct de 
vedere în legătură 
cu situaţia creată, 
pentru că nu-l repre-
zentăm pe cetăţea-
nul Incremona Paolo 
în nici o procedură 
judiciară.

Reprezentant - Societatea  
de Avocatură Speriusi  

Vlad - Sarafolean
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Dacă cu câţiva ani în 
urmă bicicleta era mijlocul 
de transport al săracului, 
iată că lucurile încep să 
se schimbe. Timişorenii 
aruncă tot mai des privi-
rea peste graniţă la vecinii 
unguri, de la care încet în-
cet fură şi lucruri practice. 
Un stil de viaţă sănătos în 
care să fie inclus şi mersul 
pe bicicletă regulat este 
numai unul din multele 
lucruri care le-a stârnit in-
teresul bănăţenilor. „Am 
fost plecat într-o excursie 
cu bicicleta, unde mi-a plă-
cut extraordinar de mult. 
Le-am povestit apropiaţi-
lor, iar de atunci primesc 
tot mai des întrebări des-
pre acest subiect. Aşa mi-a 
şi venit ideea de a promova 
în cadrul agenţiei mele de 
turism acest tip de excur-
sie. Este un soi de turism 
pentru criză, care mai este 
şi foarte sănătos”, spune 
Radu Tîrpe, managerul 
unei agenţii de turism din 
Timişoara. În ţări precum 
Austria, Elveţia, Spania sau 
Italia, acest tip de turism 
de practică de ani de zile. 

Fie că alegeţi un traseu 
montan în Alpii Elveţieni, 

sau pur şi simplu un traseu 
pe malul Dunării de la Pas-
sau la Viena, pentru 5 zile 
nu trebuie să scoateţi din 
buzunar mai mult de 400 
de euro, bani în care intră 
toate cheltuielile. 

Dacă sunteţi şi pasionat 
de munte şi de peisajele 
unice pe care acesta vi le 
arată, alegeţi o excursie 
în Alpii Elveţieni. Fie că 
alegeţi să mergeţi într-un 
grup cu mai mulţi prieteni 
sau individual, condiţiile 
sunt aceleaşi. Punctul de 
întâlnire este malul lacu-
lui Geneva. Se stabilesc 
trasee în funcţie de con-
diţia fizică a fiecăruia, de 
dificultate, de altitudine 
etc, după care se formează 
grupuri de 8-12 persoane. 
Traseele alese pot fi pen-
tru o singură zi, caz în care 

seara vă întoarceţi de unde 
aţi plecat, sau pentru 2,3,4 
sau chiar 5 zile caz în care 
se înoptează în locurile 
stabilite la plecare. Pe tot 
parcursul traseului există 
un ghid care vorbeşte trei 
limbi străine (engleză, ger-
mană şi franceză). Ghidul 
pentru un grup întreg cos-
tă aproximativ 200 de euro 
pe 5 zile. O astfel de excur-
sie costă undeva între 300 
şi 400 de euro, în funcţie 
de mijlocul de transport 
până la locul de întâlnire. 

Dacă muntele nu vă 

intră în graţii şi preferaţi 
plimbarea cu bicicleta la 
şes, puteţi alege o excur-
sie pe malul Dunării, de la 
Viena la Passau sau invers. 
Este vorba de un traseu de 
aproximativ 400 km, spe-
cial amenajat pentru aşa 
ceva. Fie că alegeţi să mer-
geţi cu bicicleta personală 
sau să închiriaţi una, dife-
renţa de cost nu este una 
foarte mare. Când vorbim 
de cazare pe acest traseu 
lucrurile se complică pu-
ţin pentru că este foarte 
greu de ales. Pe toată dis-

tanţa există hoteluri, pen-
siuni şi restaurante, toate 
destinate bicicliştilor, cu 
preţuri reduse, care mai 
de care mai aspectuoase 
şi mai atractive. „Eu reco-
mand celor interesaţi să se 
ducă fără să rezerve nimic. 
Unde nu mai pot să pedale-
ze să se oprească şi să înop-
teze. Preţurile sunt aproxi-
mativ aeleaşi, undeva între 
30-40 euro pe noapte”, mai 
spune Radu Tîrpe. Cei care 
pedalează din pasiune, fac 
într-o medie, aproximativ 
100 de km pe zi. Pentru 4-5 

zile pe traseul de pe malul 
Dunării, cu toate serviciile 
incluse, plătiţi circa 300 de 
euro. La întoarcere, există 
trenuri cu compartimente 
special amenajate pentru 
biciclete, unde un bilet 
costă aproximativ 30 de 
euro.

6 

gHeOrgHe  Ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Comisariatului Judeţean 
pentru Protecţia Consumato-
rilor Timiş a amendat contra-
venţional mai multe agenţii 
imobiliare din Timişoara, iar 
altele au primit avertisment, 
după ce inspectorii trimişi 
pe teren au depistat abateri 
de la legislaţia în vigoare la 
încheierea contractelor de 
intermediere pentru servicii-
le imobiliare. În condiţiile în 
care OG 21/1992, privind pro-
tecţia consumatorilor, impu-
ne agenţiilor imobiliare obli-
gaţia informării complete, în 
scris, a clienţilor cu privire la 
serviciul prestat, atât în faza 
pre-contractuală, cât şi în cea 
contractuală, inspectorii OPC 
au constatat că aceste preve-
deri nu se respectă întocmai. 

În majoritatea contractelor 
verificate s-a depistat faptul 
că beneficiarii serviciilor de 
natură imobiliară nu erau 
informaţi cu claritate asupra 
comisionului datorat, existau 
diferenţe între comisionul 
afişat în agenţie şi cel menţio-
nat în contract, lipseau infor-
maţiile privitoare la situaţia 
juridică a imobilelor oferite 
spre vânzare şi nivelul esti-
mativ a costurilor ce urmau 

să fie suportate de eventualii 
cumpărători, s-au impus da-
une/interese neprecizate în 
contract şi, mai grav, condiţi-
ile de reziliere a contractelor 
încheiate nu erau menţionate 
în documente. „În cadrul ac-
ţiunii tematice de verificare 
a operatorilor economici din 
Timiş, prestatori de servicii 
imobiliare, au fost controlaţi 
un număr de 9 operatori eco-
nomici, care au fost depistaţi 
cu abateri de la legislaţia în 
vigoare, aplicându-se amenzi 
contravenţionale în valoare 
de 31.000 de lei”, ne-a comu-
nicat directorul coordonator 
al CJPC Timiş, Marinela Iliaş. 
În opinia sa, cele mai frecven-
te abateri au fost de natură 
contractuală, beneficiarii nefi-
ind informaţi cu privire la cos-
turi şi tarife pentru serviciile 
prestate.

„Din 900 de agenţii imobi-
liare, am mai rămas 60!” 

De partea cealaltă, Nicoleta 
Pop, directoarea agenţiei imo-
biliare Cartier RHM Timişoa-
ra, spune că aceste controale 
vor sufoca, treptat, activitatea 
agenţiilor care mai prestea-
ză servicii de intermediere 
imobiliară. „Din cele peste 
900 de agenţii şi comisionari 
imobiliari existenţi în Timi-
şoara înainte de izbucnirea 
crizei am mai rămas vreo 50 
- 60. Cred că aceste controa-
le repetate ale OPC vor duce 
şi la dispariţia acestora. Am 
primit înştiinţare de control, 
am refăcut toate contractele, 
a doua oară deja, însă nu am 
avut bucuria să fiu vizitată de 
vreun inspector OPC. Cred că 
au verificat prin sondaj. În loc 
să facă legi clare, pentru că 
domeniul imobiliar încă n-are 

propria legislaţie, s-au pus pe 
capul nostru cu controalele. 
Noi utilizăm contracte comer-
ciale standard, pe care acum 
le-am completat cu o grămadă 
de alte rubrici. Spre exemplu, 
trebuie să punem pe hârtie 
toate informaţiile despre o 
eventuală proprietate scoasă 
la vânzare, de la vecinătăţi şi 
situaţie juridică, până la starea 
fizică şi nivelul de zgomot. Şi 
aşa fug clienţii de agenţii ca 
de dracu, se duc direct la pro-
prietar, acum o să fugă şi mai 
tare!”, spune revoltată Nicole-
ta Pop. La nivelul întregii ţări, 
inspectorii OPC au aplicat 101 
amenzi contravenţionale, în 
valoare totală de 434.750 lei, 
şi au dat 244 de avertismente.

eConomiC Auto & Turism Start la sporturi de aventură!

Kartingul, hobby pentru adulţi, 
sport de performanţă pentru copii
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Turismul cu bicicleta stârneşte  
interes şi în rândul timişorenilor

Mai multe agenţii imobiliare, 
amendate de OPC Timiş 

PulS eCOnOMIC

FACTuRI MAI MARI

Factura populaţiei pentru 
încălzire şi apă caldă ar putea 
creşte cu până la 60% până la 
finele anului, ca urmare a fap-
tului că guvernul a convenit 
cu FMi eliminarea subven-
ţiilor acordate de la bugetul 
statului pentru producerea 
energiei termice. procentul 
de creştere a facturilor va de-
pinde de capacitatea primari-
ilor de a acoperi diferenţa de 
preţ din resurse proprii. 

REgIsTRATORI COMERCIAlI

Judecătorii de la oficiul 
registrului Comerţului vor 
fi înlocuiţi cu registratori 
comerciali, care vor avea 
statut de personal contrac-
tual investit cu putere de au-
toritate publică. În următorii 
doi ani, urmează să fie creată 
o platformă electronică prin 
intermediul căreia toate 
persoanele interesate vor 
putea, la costuri minime, să 
aibă acces la baza de date a 
firmelor din românia.  

InTERnETul suB luPă

Toţi furnizorii de servicii de 
internet au obligaţia de a 
include, până la data de 20 
ianuarie 2012, în contrac-
tele încheiate cu utilizatorii 
finali, un set de indicatori de 
calitate pentru serviciul de 
acces la internet. Conform 
autorităţii Naţionale pentru 
administrare şi reglementa-
re în Comunicaţii, este vorba 
despre viteza de transfer a 
datelor sau rata pierderii de 
pachete.  

JOBul DE ACAsă

Un sondaj al companiei Cisco 
relevă faptul că 80% dintre 
angajaţii români spun că, 
pentru a desfăşura o activita-
te eficientă şi productivă, nu 
este neapărat necesară pre-
zenţa lor la birou. Majoritatea 
ar prefera să lucreze de aca-
să, îndeplinindu-şi sarcinile 
de serviciu prin intermediul 
mijloacelor informatice de 
comunicare şi transmitere a 
datelor. din acest punct de 
vedere, românia se înscrie 
în trendul european al 
mobilităţii forţei de muncă, 
întrucât 60% dintre europeni 
consideră că sarcinile de 
serviciu se pot rezolva şi de 
acasă. excepţie fac circa 35% 
dintre repondenţi, care afir-
mă că trebuie să vină la birou 
pentru a participa la şedinţe 
şi alte întruniri. (g.i.)

Pentru traseul pe 
malul Dunării de 
la Passau la Viena, 
în cinci zile nu 
trebuie să scoateţi 
din buzunar mai 
mult de 400 de 
euro.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

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

n Cu aproximativ 300 de euro puteţi pleca cinci zile pe un traseu 
montan în Alpii Elveţieni, sau pe un traseu de şes, de la Viena la Passau pe malul Dunării

PUBLICITATE

Convocator NR. 25/ 12.04.2011
Preşedintele cosiliului local de administraţie şi director general al „S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara- Traian Vuia- S.A”

În baza prevederilor H.G nr. 1.096/2008; Ordinului M.T.I nr. 17/11.01.2010 Ordinului M.T.I nr 655/25.08.2010;

ConVoaCă:
Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor a S.N Aeroportul Internaţional Timişoara- ”Traian Vuia” S.A, cu sediul în com. Ghiroda, str. Ae-
roport nr. 2, jud. Timiş, având nr. de înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, în data de 23.05.2011, ora 9:00, la sediul 
S.N Aeroportul Internaţional Timişoara – ”Traian Vuia” S.A, com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timiş, cu următoarele ordine de zi:

l aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2010 (Bilanţ 
contabil la 31.12.2010, Contul de profit şi pierderi, Notele explicative), 
avizate de către Consiliul de administraţie – conform situaţiei nr. 
2.245/ 11.04.2011-potrivit art. 14 alin.(4) lit. a din Statutul societăţii. 
l aprobarea raportului Consiliului de administraţie pentru activi-
tatea anului 2010 şi descărcarea de gestiune – conform situaţiei nr. 
2.245/ 11.04.2011- potrivit art. 14 alin. (4) lit. f din Statutul societăţii.
l aprobarea efectuării Studiului de fezabilitate privind oportunita-
tea fuziunii aeroporturilor Timişoara şi arad, în vederea înfiinţării 
Companiei Naţionale aeroportuare Banat (Timişoara-arad), în 
valoare maximă de 200.000 euro- potrivit art. 14 alin.(7) lit. g din 
Statutul societăţii-conform situaţiei nr. 2.507/21.04.2011.
l aprobarea încheierii unui contract de audit financiar extern cu o 
societate autorizată- potrivit art. 14 alin.(4) lit. d din Statutul socie-
tăţii

l aprobarea începerii procedurilor de achiziţie publică privind 
lucrările de intervenţie”reparaţia capitală a suprafeţei de mişcare la 
S.N aeroportul internaţional Timişoara – ”Traian Vuia S.a”-finanţată de 
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi infras-
tructurii şi/sau alte surse legal constituite (surse proprii, surse atrase 
– credit furnizor sau credit bancar sau fonduri europene)-în confor-
mitate cu ordinul oMTi Nr. 1.115/02.11.2009 şi avizului nr. 136/143 din 
12.10.2009 al Consiliuliui Tehnico-economic de avizare al MTi, BVC 
2011 aiT aprobat prin H.g nr. 12 172/23.02.2011 cap. Vi şi Vii, potrivit art. 
14 alin. (7) lit. q şi r din Statutul societăţii. 
l Împuternicirea domnului Sămărtinean Cornel Mircea, în calitate de 
preşedinte al adunării generale a acţionarilor, de a semna procesul-
verbal al şedinţei şi hotărârile a.g.a potrivit art.131 alin. (1) din legea nr. 
31/1990 a societăţilor comerciale, completată şi modificată, în vederea 
înregistării hotărârilor a.g.a la oficiul registrului Comerţului.

Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Director General al S.N AIT-TV S.A
Dipl. Ing. Sămărtinean Cornel Mircea

Au fost controlaţi un 
număr de 9 operatori 
economici, care au 
fost depistaţi cu aba-
teri de la legislaţia în 
vigoare, aplicându-se 
amenzi contravenţi-
onale în valoare de 
31.000 de lei.

 Mariana Iliaş
directorul coordonator  

CJPC Timiş

Din cele peste 900 de 
agenţii şi comisionari 
imobiliari existenţi în 
Timişoara înainte de 
izbucnirea crizei am 
mai rămas vreo 50 
- 60. Cred că aceste 
controale repetate 
ale OPC vor duce şi la 
dispariţia acestora.

 nicoleta Pop
Director Agenţie imobiliarăComentează pe

opiniatimisoarei.ro

n Cele mai multe abateri sunt de natură contractuală

„Eu recomand celor in-
teresaţi să se ducă fără 
să rezerve nimic, unde 
nu mai pot să pedaleze 
să se oprească şi să 
înopteze. Preţurile sunt 
aproximativ aceleaşi, 
undeva între 30-40 
euro pe noapte.”

 radu Tîrpe
manager - Agenţie de Turism

Turismul pe două roţi este sănătos şi oferă posibilitatea de a vedea peisaje unice
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Sporturile de aventură 
reprezintă pentru mulţi 
oameni o lume nouă şi fas-
cinantă în care adrenalina, 
senzaţiile tari şi mişcarea se 
îmbină într-un mod inedit şi 
foarte plăcut. Fie că vorbim 
de sporturile montane sau 
de cele nautice, se pare că 
oamenii sunt tot mai des-
chişi spre acest nou mod de 
distracţie. Pe lângă faptul că 
cei care practică astfel de 
sporturi, descoperă natura 
şi forţa ei,  ei  au parte de 
peisaje fascinante şi senzaţii 
unice toate acestea făcând 
deliciul unui mod de viaţă 
inedit. Astfel de sporturi 
sunt destinate persoanelor 
care iubesc natura şi au un 
spirit de aventură care se 
dezlănţuie odată cu practi-
carea acestor activităţi. 

Cei care fac sporturi de 
aventură, pe lângă doza de 
adrenalină de care benefi-
ciază, mai au parte de un 
câştig:  pierd calorii şi au 
un mod de a trăi mai sănă-
tos.  Fie că e vorba despre 
o excursie de aventură, un 
team building complet fie 
doar o activitate pentru tim-
pul liber, sportul de acest 
tip trebuie făcut  în condiţii 
de siguranţă şi doar sub în-
drumarea unor instructori 
pregătiţi, alpinişti experi-
mentaţi, ghizi montani sau 
ciclişti. Asta pentru ca spor-
tul de aventură să nu devină 
sport extrem. ”Raftingul, 
tiroliana, rapelul, canyo-

ning-ul, şi multe alte spor-
turi se numesc sporturi de 
aventură tocmai pentru că 
se desfăşoară în condiţii de 
siguranţă. Dacă se fac fără 
asistenţă şi nu se ţine cont 
de regulile impuse, devine 
sport extrem, sport în care 
riscurile sunt mai mari.” 
spune Florin Mitriş, instruc-
tor de rafting.

 Sporturile cele mai că-
utate de cei cu spirit de 
aventură sunt de obicei cele 
nautice. Rafting, canyoning 
sau rapel, sunt cele mai 
spectaculoase sporturi nau-
tice. Fiecare dintre acestea 
captivează prin trăsăturile 
lor unice. Totuşi, trebuie 
să ţinem cont de un aspect 
extrem de important. Frica 
de apă se poate instala şi 
în cazul celui mai experi-
mentat înotător. ”Am avut 
clienţi care ştiau să înoate şi 
când au intrat în barca s-au 
transformat. Li s-a instalat o 
panică şi o frică pe chip de 
neimaginat. Se blochează 
complet. Nu trebuie neapă-
rat să ştii să înoţi, dar trebu-
ie să nu îţi fie frică de apă”, 
spune Florin Mitriş, instruc-
tor de rafting. 

raftingul, perla  
sporturilor nautice

Raftingul presupune co-
borârea cu barca pe râurile 
repezi. Echipaţi şi curajoşi, 
aventurierii se aruncă pe 
cursurile repezi ale râurilor 
şi încearcă să se menţină pe 
poziţie. Caiacele sunt lăsate 
să curgă la vale într-o rapi-
ditate care îţi taie respiraţia. 

Sportivii pot alege între ex-
cursii de câteva ore până la 
câteva zile de făcut rafting. 
Unde se face? Aproape de 
Timişoara, o zi îmbibată în 
adrenalină în vâltoarea ape-
lor se poate face pe Cerna, 
Jiu şi Nera. Fiecare apă are 
un grad anume de dificulta-
te. Râurile Cerna şi Jiu au un 
grad mai ridicat de dificulta-
te. 5-6 ore de instructaj şi de 
rafting pe Cheile Nerei costă 

150 lei, iar pe Jiu şi Cerna 
preţurile cresc cu 50 de lei. 
Unele echipe oferă pache-
te complete de excursii în 
Slovacia. Aici preţul ajunge 
până la 300 euro, preţ în 
care aveţi incluse cazarea şi 
intrarea la unul dintre cele 
mai impresionante aqua 
park-uri din Europa. 3000 de 
metri de tobogane şi multe 
cursuri repezi vă aşteaptă în 
4 zile de senzaţii tari în Slo-
vacia. 

Cei 4 P- Parapantă,  
plutire, psihic puternic

Zborul cu parapanta este 
unul dintre cele mai specta-
culoase sporturi de aer care 
se poate practica pe tot par-
cursul anului, indiferent de 
anotimp. O parapantă este 
o aripă nerigidă şi gonflabilă 
care permite unei persoane 
ca după lansare să plutească 
pe curenţii de aer. Parapanta 
este un aparat de zbor foarte 

uşor de lansat, de pilotat si 
de aterizat. Echipamentul de 
bază este format din haine 
uşoare, îmbrăcăminte sport, 
cască de protecţie, chingi de 
susţinere, şi altele. Este un 
sport de aventură care poa-
te fi practicat la orice vârstă, 
dar care nu este recomandat 
pentru persoanele cu pro-
bleme la inima, rău de înăl-
ţime sau altele probleme de 
sănătate. Locurile în care se 
zboară cu parapanta sunt 
numeroase. Cele mai impre-
sionante locuri sunt la Piatra 
Craiului, în Masivul Parâng 
sau în judeţul Braşov. Preţul 
pe care trebuie să îl plătiţi 
pentru acest sport se aplică 
de obicei în pachete care cu-
prind mai multe facilităţi. De 
exemplu, puteţi să practicaţi 
zborul cu parapanta instruiţi 
de persoane specializate, în 
Munţii Hăşmaşului pentru 
preţul de 120 de euro/2 zile.

testează-ţi limitele -  
escaladează!

Căţărarea unui perete, 
munte sau zid oferă curajoşi-
lor senzaţii extreme. Pe lân-
gă efortul fizic, psihicul va fi 
intens solicitat. Satisfacţia cu 
care te alegi când ajungi în 
vârf este una extraordinară. 
Dacă vă echipaţi corespun-
zător, riscurile sunt infime. 
Pentru acest fel de distracţie 
puteţi apela la numeroasele 
săli de escaladă din ţară, iar 
dacă vreţi să urcaţi pe mun-
te, trebuie să faceţi înainte 
un curs pentru ca distracţia 
să se desfăşoare în cele mai 
sigure condiţii. Un curs de 

escalada costă aproximativ 
130 de lei pe lună. Există şi 
pachete anuale care costă 
peste 1000 lei. În aceste cur-
suri, instructorul vă învaţă 
tehnicile de bază utilizate în 
escaladă, echilibru şi poziţio-
narea corpului, antrenamen-
te de respiraţie, etc. 

Desfăşurătorul unui 
astfel de sport începe în-
totdeauna cu o instruire a 
clienţilor, o listă cu reguli 
de care trebuie să ţină cont 
ca să aibă parte de plăcere 
nu de accidentări sau alte 
”aventuri” de acest fel.

OPInIa TIMIşOareI
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reguli de navigaţie

Una dintre cele mai impor-
tante reguli pe care trebu-
ie să le respecte iubitorii 
de sporturi de aventură 
este aceea în care se are 
în vedere modul în care 
este condusă ambarcaţi-
unea. De această regulă 
depinde succesul unei 
coborâri, dar şi o mai 
multă siguranţă pentru 
pasagerii din barcă, aceia 
care fac sporturi nautice. 
Întotdeauna barca trebuie 
menţinută cu prova (vâr-
ful din faţă) spre aval (spre 
vale). Această mişcare 
dă stabilitate bărcii şi mai 
multă siguranţă pasageru-
lui care poate vedea toate 
obstacolele mai devreme. 
Echipamentul este vital
Folosirea unui echipa-
ment este obligatorie. 
Trebuie să se ţină cont de 
situaţia în care pasagerul 
bărcii cade în apă. Şi pen-
tru cel mai bun înotător 
echipamentul este vital 
pentru că fereşte corpul 
de leziuni, zgârieturi şi în 

unele cazuri de apa foarte 
rece. Cel mai important 
obiect vestimentar din 
echipament este vesta 
specială care este destul 
de groasă şi protejează 
coloana fără să inco-
modeze. Casca prote-
jează capul de loviturile 
crengilor, iar hainele din 
neopren(materialul folo-
sit la aceste echipamente) 
asigură confortul termic 
în apă. 
Cel mai important lucru 
când se întâmplă un inci-
dent este să ne păstrăm 
calmul. Panica duce la 
consum de energie şi la 
luarea unor decizii care 
de cele mai multe ori 
sunt luate greşit. Cea mai 
bună soluţie în cazul unei 
răsturnări la rafting este 
să nu ne împotrivim apei, 
ci să ne lăsăm duşi de 
vale, menţinându-ne la 
suprafaţă, până ajungem 
în zone mai liniştite care 
permit o ieşire sigură pe 
mal.

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

Un curs de 
escalada costă 
aproximativ 130 
de lei pe lună. În 
aceste cursuri, 
instructorul vă 
învaţă tehnicile 
de bază.

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

raftingul pe cascada 
este un sport extrem 
destinat numai celor 
experimentati

Start la sporturi 
de aventură!

„Raftingul, parapanta, 
escalada, canoying-ul 
şi multe alte sporturi 
se numesc sporturi 
de aventură tocmai 
pentru că se desfă-
şoară în condiţii de 
siguranţă. Dacă se fac 
fără asistenţă şi nu se 
ţine cont de regulile 
impuse, devine sport 
extrem.“

 Florin Mitriş
instructor de rafting

Parapanta se poate practica pe tot parcursul anului

n Apă învolburată, mult curaj, cer senin, sau un vârf de atins! Sporturile de aventură sunt pe placul tinerilor nonconformişti
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anDreea HnYaTeK
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Viteză, adrenalină şi sen-
zaţii tari, pe un traseu tehnic 
imprevizibil cu mai multe 
curbe strânse şi numeroase 
posibilităţi de depăşire, toate 
într-o deplină siguranţă, într-
un cuvânt karting. Un sport 
nou pentru copii, în acelaşi 
timp o modalitate de petre-
cere a timpului liber pentru 
adulţi, care în ultimul timp 
atrage tot mai mulţi timişo-
reni. “Sunt multe persoane 
care vin din pasiune, atât ti-
mişoreni cât şi din alte oraşe, 
ba chiar şi din străinătate. Vin 
turişti din Ungaria, Austria, 
Germania... avem un grup de 
nemţi care au venit special 
pentru karting la Timişoara”, 
spune Florin Isac, patronul 
unei piste de karting. 

Vârsta minimă este 5 ani, 
în rest, nu există niciun alt 
criteriu de selecţie pentru cei 
care vor să-şi consume adre-
nalina în acest mod. Înainte 
de intrarea pe pistă, toată 

lumea trebuie să completeze 
şi să iscălească un formular, 
prin care îşi asumă propria 
responsabilitate pentru com-
portamentul pe pistă şi îşi ia 
angajamentul că va respecta 
regulile, astfel încât să evite 
un potenţial accident. Fieca-
re persoană va primi o cască, 
aceasta fiind obligatorie, iar 
echipamentul este opţional. 
Riscurile sunt minime, aproa-
pe inexistente. Karturile sunt 

prevăzute numai cu accele-
raţie şi frână, iar viteza ma-
ximă pe care o ating este de 
60km/h. “Dispunem de o pis-
tă de 320 de metri lungime şi 
6 laţime, care este prevăzută 
şi cu un pod. În total încap 9 
karturi. O tură minimă durea-
ză 10 minute şi costă 25 lei, 
iar pentru gupurile de persoa-
ne avem oferte speciale. Ris-
curile sunt aproape inexisten-
te, din 2004 noi nu am avut 

niciun incident”, mai spune 
Florin Isac. Pista este prevăzu-
tă cu fotocelulă care înregis-
trează cel mai scurt timp al 
unui tur. Cel care depăşeşte 
timpul record primeşte un 
premiu. Până în momentul 
de faţă recordul este 22.11, 
obţinut de un tânăr de 27 ani. 

Când vorbim de copii şi 
adolescenţi, lucrurile sunt 
diferite, pentru că aceştia au 
posibilitatea de a ţinti undeva 

mai sus. Performanţa poate 
începe de la 5 ani până la 18 
ani. O problemă mai delicată 
ar fi costurile destul de ridica-
te. Un antrenament de o oră 
pentru un copil între 5 şi 8 
ani costă 60 lei, iar pentru un 
copil între 8 şi 18 ani costă 80 
lei. Un echipament costă înce-
pând de la 150 euro, iar preţul 
unui kart variază între 1300 
şi 3.000 de euro. La Campio-
natul Regional de Karting de 
anul trecut au fost prezenţi 
peste 30 copii. „În momentul 
de faţă noi avem 6 copii care 
fac performanţă, 5 băieţi de 
5,6 şi 7 ani şi o fetiţă de 7 ani, 
care a şi ieşit campioană anul 
trecut”, adaugă Florin Isac. 

Isabela Isac numai ce a 
împlinit 7 ani şi încă este 
la grădiniţă. Face karting de 
la 4 ani şi până în momen-
tul de faţă a adunat 9 cupe. 
La 5 ani a ieşit pe locul 3 la 
Campionatul Regional de 
Karting, iar următorul an a 
reuşit să obţină locul I. „Şi 
anul acesta vreau să iau lo-
cul I, să adun cât mai multe 

cupe. Nu e greu deloc, am 
făcut şi dansuri dar tot mai 
mult îmi place kartingul”, 
povesteşte micuţa.

10 interViu

CIPrIan VOIn
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

De ce nu ajung niciodată ba-
nii din sănătate, în românia?

În sănătate nu vor ajunge 
banii niciodată! În sănătate 
vor fi întotdeauna bani insu-
ficienţi. Totuşi, în ciuda crizei, 
în anul 2010, bugetul casei de 
asigurări de sănătate a fost cel 
mai mare de când a fost înfi-
inţată această instituţie. Ştiu 
că surprinde pe toată lumea 
acest lucru, dar pot să şi dove-
desc acest lucru. Bineînţeles, 
în acest buget au intrat şi ace-
le datorii istorice care au fost 
plătite către spitale. Recunosc, 
însă că, în ciuda faptului că 
am avut cel mai mare buget, 
lucrul acesta nu s-a văzut în 
spitale. Lucrul ăsta mă nemul-
ţumeşte şi am început anumi-
te controale din ianuarie. În 
momentul de faţă jumătate 
dintre furnizorii de servicii 
medicale care se află în con-
tract cu Casa de Asigurări sunt 
deja controlaţi şi sancţionaţi 
acolo unde a fost cazul. Pro-
bleme sunt în spitale, unde 
cheltuielile, din punctul meu 
de vedere sunt prea mari. În 
sănătate sunt mai mulţi fac-
tori implicaţi. Chiar dacă sunt 
bani mulţi la nivelul Casei de 
Asigurări, sunt degeaba, dacă 
managerii spitalelor nu îşi fac 
treaba cum trebuie. Manage-
ment-ul acestor spitale trebu-
ie făcut de aşa natură încât să 
se încadreze în bugetul apro-
bat cu Casa de Asigurări.

ca manager de spital ce ai 
de făcut? ai de ales între a te 
încadra în buget şi a nu salva 
viaţa unui pacient pentru că 
ai depăşit bugetul...

Pacientul este pe primul 
plan. Nu se pune problema. 
Eu mă refer la alte cheltuieli...

cum ar fi?
Contracte ineficiente pen-

tru spital, externalizări inefici-
ente sau cheltuieli administra-
tive care prejudiciază bugetul 
spitalului respectiv. Nu vreau 
să dau nume...

păi de ce nu vreţi să daţi 
nume? Să ştie oamenii unde 
se duc banii din moment 
ce ei trebuie să îşi cumpere 
seringi şi pansamente când 
se internează...

Nu vreau să dau nume 
pentru că, din păcate, potrivit 
statutului Casei, această insti-
tuţie poate să verifice cum se 
cheltuie doar acei bani care se 
obţin în urma plăţii serivicii-
lor medicale. Asta cu toate că 
spitalul e finanţat în proporţie 
de 99% de către Casă.

cine verifică acele contracte 
despre care vorbiţi?

Ministerul Sănătăţii direct 
sau prin reprezentanţii aces-
tuia în teritoriu, adică Direcţia 
de Sănătate Publică sau auto-
rităţile locale. Eu am spus-o şi 
o să o repet mereu. Ar trebui 
modificată legislaţia, astfel în-
cât cei care finanţează, respec-
tiv Casa, să poată să şi verifice 
ce se întâmplă cu acei bani. 
Probabil şi la insistenţele mele 

şi ale colegilor de la alte Case, 
deocamdată s-a impus un pla-
fon de 70% până la care mana-
gerii spitalelor pot să cheltu-
iască din banii de la Casă pe 
salarii. În plus nu mai e voie să 
facă investiţii din aceşti bani.

şi banii pentru investiţii 
de unde vor veni de acum 
înainte?

Păi de la minister sau de la 
autorităţile locale care le-au 
preluat în administrare. Cu 
ceva timp în urmă am partici-
pat la o discuţie cu ministrul 
sănătăţii, discuţie la care au 
fost prezente şi autorităţile 
locale şi atunci, ministrul a 
propus ca autorităţile locale 
să poată suplimenta salariile 
medicilor care au rezultate 
deosebite. Autorităţile locale 
de la noi nu au fost de acord. 
Eu cred că autorităţile locale 
ar trebui să se implice mai 
mult. Un astfel de exemplu 
este autoritatea din Deva, care 
s-a implicat şi suplimentează 
salariile medicilor de acolo.

Nu puteţi să spuneţi că vina 
pentru lipsa de bani din sănă-
tate aparţine doar medicilor 
şi directorilor de spitale. şi 
sistemul este subfinanţat!

Da, aveţi dreptate! Eu sper 
ca procentul din PIB care se va 
aloca sănătăţii să fie mai mare 
în viitor.

pe de altă parte sunt şi multe 
găuri în care se scurg banii şi 
aşa puţini.

Da, sunt găuri. Este vorba 
despre acele contracte despre 
care am vorbit, neavantajoase 
pentru spitale, este vorba des-
pre spitale ineficiente, care o 
parte au dispărut, după păre-
rea mea nu au dispărut toate 
cele care sunt ineficiente şi 
nu tocmai cele care trebuia să 

dispară. Prin introducerea cla-
sificării spitalelor, şi finanţarea 
lor în funcţie de această clasifi-
care, până la urmă şi cele care 
au rămas vor dispărea dacă nu 
sunt eficiente. Mangerul va 
avea de ales: ori reduce cheltu-
ielile şi se va înscrie în bugetul 
aprobat, ori se va desfiinţa pen-
tru că nu va mai primi bani.

păi ce trebuie să facă mana-
gerul? Vede că se apropie 
limita bugetară... ce face, 
nu mai tratează pacienţi, 
închide uşa spitalului, îi lasă 
să moară?

Nu se pune problema aşa... 
Ei primesc bugetul la începu-
tul anului. Tu, ca manager, 
trebuie să faci în aşa fel încât 
să te încadrezi în prevederile 
bugetare. Dacă ai depăşit bu-
getul într-o lună, îl echilibrezi 
în alta.

cum? că îţi vin pacienţi la 
internare şi la operaţii... cum?

Cheltuielile mari nu sunt 
pe pacienţi. Credeţi-mă, în 
spitale sunt foarte multe chel-
tuieli care nu sunt justificate. 
Dacă s-ar duce banii acolo, ar 
fi medicamente în spitale, ar fi 
materiale sanitare, ar fi mân-
care bună. Dar plângerile pa-
cienţilor tocmai în domeniul 
acesta curg, deci înseamnă că 
banii se duc în alte părţi. Şi 
aici e problema mea, că nu pot 
verifica aceste aspecte! Şi mă 
derajeanz enorm pentru că nu 
pot să-i motivez să nu mai facă 
aceste cheltuieli din moment 
ce nu pot să-i controlez.

De ce nu le astupă nimeni 
aceste găuri cărora le 
recunoaşte toată lumea 
existenţa?

E foarte greu să vă răs-
pund... Sunt convins că se 
poate! Sunt multe probleme, 

şi nimei nu a făcut nimic pe 
parcursul a 20 de ani şi nimic 
nu se poate face peste noapte! 
Eu, în doi ani de când sunt 
aici, mă aşteptatm să fac mult 
mai mult! Recunosc asta... Nu 
am reuşit din diverse moti-
ve.... Sunt implicaţi mulţi fac-
tori, mai mulţi oameni. E greu 
dacă nu trag toţi la aceeaşi 
căruţă. Mă refer la oamenii cu 
care lucrezi, la oamenii care 
fac politici în sănătate. Uneori 
legislaţia nu îţi permite să iei 
anumite măsuri pe care ţi le 
doreşti să le iei! Se trage de 
timp când trebuie schimbată 
legislaţia şi lucrurile degene-
rează şi uite aşa nu se astupă 
găurile din sănătate.

lipseşte voinţa politică? 
acum sunteţi la guvernare, 
aveţi toate pârghiile, de ce nu 
schiţaţi legislaţia? Faceţi de 
aşa natură încât să astupaţi 
aceste găuri!

Nu se pune problema de 
voinţă politică. Aşa cum ştiţi 
unele măsuri s-au luat. E vor-
ba despre acele măsuri care 
sunt cele mai nepopulare... 
Acele măsuri nu acoperă, din 
păcate, tot ceea ce trebuia fă-
cut în sănătate în ultimii 20 
de ani.

ce spitale au datorii la aceas-
tă oră?

Cele mai mari datorii le 
are Spitalul Judeţean. E şi 
normal să fie aşa, şi luaţi 
asta cu ghilimele de rigoare, 
pentru că nu e normal să fie 
datorii niciunde, deoarece 
este cel mai mare spital din 
vestul ţării. Asta nu înseam-
nă că trebuie să intre, pe 
lună ce trece mai adânc în 
datorii. Acele datorii istorice 
s-au plătit din bugetul sta-
tului, iar dacă se adună din 
nou datorii cineva va trebui 

să le plătească, să răspundă 
pentru ele!

potrivit unui Studiu iMaS 
din luna aprilie, unu din cinci 
români preferă spitalele pri-
vate când vine vorba despre 
tratamente medicale. cum 
apreciaţi acest rezultat?

În spitalele de stat nu se 
duce lipsa specialiştilor şi a 
aparaturii ci a calităţii cazării. 
Cei care aleg spitale private 
sau cele din străinătate o fac, 
în proporţie de peste 80 % din 
acest motiv, condiţiile de ca-
zare sunt mult mai bune ca la 
noi în ţară.

ce relaţii există între casa 
de asigurări şi aceste spitale 
private?

Din punctul de vedere al 
Casei de Asigurări, furnizorii 
de servicii medicale sunt la fel, 
fie că sunt privaţi fie că sunt 
de stat. Tariful de decontare 
este stabilit pentru fiecare de 
către Şcoala Naţională de Să-
nătate Publică şi Management 
Sanitar. La spitalele private, pe 
lângă cota decontată de Casă, 
pacientul mai trebuie să achi-
te o sumă care o stabileşte spi-
talul fiind privat.

cota decontată de casă e 
aceeaşi ca şi în cazul Spitalu-
lui Judeţean?

Depinde de intervenţie, de-
pinde de specialitate...

pe aceeaşi investigaţie!
E vorba despre aceeaşi 

sumă. Aici eu consider că 
mai e o problemă. Trebuie să 
apară asigurările private. Ori 
să apară o Casă privată, ori 
un alt tarif pentru asigurările 
private. Şi atunci, omul care 
plăteşte o asigurare privată 
care, logic este mult mai mare 
decat cea obligatorie, are posi-

bilitatea să opteze pentru alte 
condiţii, mai bune.

Dacă îmi închei o astfel de 
asigurare privată, voi mai fi 
obligat să o plătesc pe cea 
obligatorie?

Pot să spun că da. Spun asta 
pentru că nu oricine poate să 
îşi permită o asigurare privată. 
Omul care are asigurarea obli-
gatorie primeşte un pachet 
minim de servicii medicale în 
contul acelor bani.

ce aţi schimba în sistemul 
sanitar, dacă aţi fi ministrul 
sănătăţii?

E o întrebare foarte dificilă. 
Nu ştiu dacă pot să cuprind tot 
ceea ce aş vrea să spun.

Spuneţi-mi trei schimbări.
În primul rând aş da mult 

mai multă putere autorităţilor 
locale. Poate m-aş gândi şi la o 
regionlizare în acest sistem. 
Aş uni conducerile Direcţii-
lor de Sănătate Publică şi ale 
Casei de Asigurări şi aş face 
în aşa fel încât banii care se 
colectează prin contribuţii să 
rămână la nivel regional. S-ar 
economisi bani în acest fel, la 
nivel administrativ.

a doua?
Aş face ca pacientul să fie ur-

mărit de bani. Centrele univer-
sitare, cum e şi Timişoara, sunt 
foarte mari consumatori de 
bani. Din păcate se cheltuiesc 
foarte mulţi bani cu pacienţi 
care vin din alte judeţe, iar ba-
nii pentru decontarea servicii-
lor medicale oferite acestora nu 
vin de la celelalte judeţe. A treia 
schimbare ar fi eliminarea crite-
riului politic în numirea şefilor 
din sistemul sanitar local. 

De ce banii care se strâng 
din contribuţiile la sănătate 
nu rămân la sănătate? În 
momentul de faţă ei intră în 
oala comună a bugetului, şi 
nimeni nu-i urmăreşte...

E o mare problemă aici. 
În momentul de faţă Casa de 
asigurări este pe nicăieri. Con-
ducerea Casei nu are niciun 
statut, nu are un cuvât de spus 
în Guvern, nu are secretar de 
stat, absolut nimic. Eu aş trece 
această instituţie sub Parla-
ment, care să aprobe bugetul, 
şi atunci lucrurile s-ar simplifi-
ca foarte mult.

câţi bani se strâng în timiş, 
din contribuţii?

Nu pot să vă spun exact. La 
noi plătesc direct doar cei care 
sunt persoane fizice autoriza-
te. Restul plătesc la finanţe... 
Noi nu ştim exact... Ni se dă o 
raportare trimestrială şi atât.

şi cât consumă judeţul timiş? 
Banii care se strâng în judeţ 
ar ajunge pentru timiş? Sau 
la nivel regional , dacă tot aţi 
pomenit de regiune...

Îmi e greu să apreciez dacă 
nu ştiu cât se colectează. Anul 
trecut bugetul Casei a fost de 
650 de milioane de lei. Şi l-am 
cheltuit pe tot!

„în spitale sunt foarte multe 
cheltuieli care nu sunt justificate“

Este directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate din decem-
brie  2009. Înainte de a ocupa acest post, a fost director adjunct şi 
şef birou audit în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Timiş.

CrISTIan CălIn Careba

Am dezvoltat de la an la an activitatile companiilor
Grupului MVT Logistik, telul nostru fiind acela de a oferi
servicii cat mai sigure si complete, spre deplina satisfactie

a partenerilor nostri. Privim calitatea nu ca pe un efort, ci ca pe un atribut
al succesului. Va oferim:

•Transporturi rutiere de marfuri generale, interne si 
internationale•Transporturi ADR•Servicii rutiere expres•Depozitare interna 

si in spatiul UE•Servicii aeriene expres•Rezervari ferry-boat •Grupaje de 
marfuri•Intermedierea tuturor tipurilor de transporturi rutiere de marfuri

Chisoda,comuna Giroc,DN 59, Km8 + 550m stanga, jud.Timis; 
Tel.: 0256287932; Fax:0256244821; E-mail:office@mvtlog.ro

www.mvtlog.ro
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Kartingul, un hobby pentru adulţi,  
un sport de performanţă pentru copii

Dispunem de o pistă 
de 320 de metri lungi-
me, care este prevăzu-
tă şi cu un pod. O tură 
durează 10 minute şi 
costă 25 lei.

 Florin isac
patron pista de Karting

Şi anul acesta vreau 
să iau locul I, să adun 
cât mai multe cupe. 
Nu e greu deloc, am 
făcut şi dansuri dar 
tot mai mult îmi place 
kartingul.

 isabela isac

Kartingul atrage copii, indiferent de varstă sau sex. la doar 7 ani, Isabela Isac are deja 9 cupe

n Toate persoanele peste cinci ani pot practica acest sport. Nu există niciun alt criteriu, limită sau condiţie
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CaiuS SeraCin
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Ministerul Agriculturii a 
conceput un proiect de lege 
care prevede că proprietarii 
care nu îşi lucrează pământul 
riscă o amendă de 400 de lei 
pe hectar, pe an. În plus, cei 
care se află în această situaţie 
nu vor mai primi subvenţii 
de la stat pentru o perioadă 
de trei ani. Proiectul de lege 
urmează să fie trimis în Par-
lament pentru aprobare. Din 
suprafaţa totală de teren ara-
bil din România, de 9,5 mili-
oane de hectare, peste două 
milioane nu este lucrat, potri-
vit Ministerului Agriculturii.

120. 000 de hectare cu 
buruieni numai în timiş! 

În judeţ, situaţia terenu-
rilor agricole nelucrate arată 
deplorabil, cel puţin la finalul 
lui 2010. Din cele 700 de mii 
de hectare de teren agricol 
arabil, 120 de mii de hectare 
sunt nelucrate. Situaţia este şi 
o consecinţă a faptului că ti-
nerii au plecat la muncă “afa-
ră”, iar cei rămaşi acasă sunt 
în vârstă şi nu mai pot lucra 
în agricultură. Mai mult, oa-
menii nu s-au grăbit să dea 
terenul în arendă sau să-l vân-
dă, iar acum este extrem de 
greu să o mai facă, mai ales că 
marii agricultori nu mai vor 
acest lucru. „Eu am vândut 
tot ce am avut: 7 hectare. Am 
mai rămas cu un lanţ pe care 
nu l-a luat nimeni, pentru că 
ceilalţi din jurul meu nu au 
vrut să vândă. Aş vrea să-l dau 
în arendă, dar cine să mi-l ia? 
Eu la 80 de ani nu mai pot 
maică să samăn, să mă sui pe 
combină la traierat, aşa că stă 
acolo“, spune Sida, o femie de 
80 de ani, din Ghiorda. 

Pe cei care încă sunt în 
putere, ordonanţa de urgen-
ţă propusă de autorităţi pen-

tru terenurile nelucrate i-a 
năucit. Aceştia spun că nu 
au bani să cultive pământul 
pentru că motorina, semin-
ţele şi lucrările agricole s-au 
scumpit mult prea mult. „Eu 
am cinci hectare de teren. 
Am dat două în arendă la un 
italian, un hectar l-am parce-
lat şi l-am vândut şi un hectar 
e lăsat pârloagă că n-am bani 
să-l lucrez. Cu ce? Spuneţi şi 
dumneavoastră! Am 6 milioa-
ne jumate pensie. Să vă spun 
cât costă un hectar de grâu: 
aratul 3 milioane jumate, dis-
cuitul de două ori 3 milioane, 
semănatul şi erbicidatul vreo 
800 de mii. Mai pui sămânţa 
care a fost 4 milioane juma-
te, erbicidul vreo 4 milioane 
unul de calitate, îngrăşămin-
tele... Şi, la final, recoltatu’ 
care numa’ anu trecut a fost 3 
milioane jumate. Dacă aduni 
tot, te ajunge undeva la vreo 
30-40 de milioane. Şi pentru 
ce? Ca să ţin un porc şi trei 

găini. Nu mai simplu cumpăr 
eu tot gata tăiat şi las pămân-
tul pârlog?“, se întreabă re-
toric nea Ghiţă, unul dintre 
locuitorii din Ghiroda care 
încă nu a renunţat complet la 
agricultură. „Am pus lucernă 
pentru că e mai aproape de 
sat şi-l vedea lumea că e ne-
lucrat şi îmi auzeam vorbe 
în sat. Celălalt care e pârlog e 
mai departe de sat şi în zona 
aia din vreo 30 de hectare nu 
ştiu dacă e cultivat unul sau 
două. „, mai spune bărbatul. 

Opiniile ţăranilor sunt 
confirmate şi de asociaţiile 
agricultorilor. Nicolae Oprea, 
secretarul Asociaţiei Producă-
torile de Cereale Timiş declară 
că iniţitiva legislativă e bună, 
dar doar pentru cei care au 
suprafeţe mari de teren: „Tre-
buie să se facă o analiză. Să 
se vadă clar pe ce terenuri se 
aplică, pentru că există tere-
nuri în zonă de deal, de şes, 
de munte. Cele mai multe te-

renuri nelucrate se află în sate 
unde oamenii sunt în vârstă, 
oamenii nu au cu ce lucra, nu 
au tractoare, nu au maşini, şi 
mai mult în acele localităţi 
nu există arendaşi sau unităţi 
prestatoare de servicii, fostele 
Agromecuri. Trebuie să faci 
deosebirea între cei care nu 
pot lucra pentru că nu au bani 
şi între cei care au cumpărat, 
au arendat sau au concesionat 
teren în aceste zone. Multe 
firme din afară au cumpărat 
sute de hectare şi acum îl ţin 
şi nu-l lucrează. Pentru ăştia 
sunt de acord sa-i amendeze 
direct, nici să nu-i mai întrebe 
nimic.“

avem legi,  
dar nu le aplică nimeni

Autorităţile recunosc că 
problema terenurilor necul-
tivate s-ar fi putut rezolva 
mai de mult, dar că nimeni 
nu a aplicat legea 18 din 
1991 care prevedea ca pro-
prietarii terenurilor nelucra-
te timp de trei ani pot să îşi 
piardă dreptul de folosinţă 
asupra terenului la sfârşitul 
anului în curs.  “Niciodată 
nu s-au aplicat prevederile 
acestei legi. Din păcate sunt 
multe legi în România care 
nu au fost aplicate. Dacă ar 
fi fost aplicate corect poate 
că azi aveam altă situaţie. Pe 
legea 18 nu au fost aplicate 
toate prevederile, pentru că 
altfel ar fi trebuit să nu mai 
avem probleme cu titlurile 
pe proprietate. Noi lucrăm 
la un pachet de legi. În prin-
cipal la o lege ce reglemen-
tează o sancţiune pentru toţi 
care nu-şi curăţă terenurile şi 
aici vorbim şi de persoane ju-
ridice: vedeţi pe căile ferate, 
vedeţi pe lângă şosele cum 
arată terenurile. În această 
primăvară sunt semnale că 

sunt  peste 2 milioane de 
hectare de terenuri care au 
intrat în circuitul agricol”, 
spune minsitrul Agriculturii 
Valeriu Tabără. De fapt, le-
gea nu a fost aplicată şi din 
raţiuni politice, pentru că cel 
care ar fi retras titlul de pro-
prietate ar fi fost primarul, 
care dacă aplica legea şi-ar fi 
pierdut mulţi simpatizanţi şi 
risca să piardă un mandat.

lili iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Guvernul a aprobat, în şe-
dinţa de miercuri seara, suma 
necesară pentru reabilitarea 
şi consolidarea blocului afec-
tat de o explozie la începutul 
lunii ianuarie 2010. Prefectul 
se teme ca o parte din această 
sumă va fi luata de Primarie.

Gheorghe David, senator 
al PDL Timiş, a făcut demer-
surile necesare, a stat de vor-
bă chiar şi cu premierul Emil 
Boc, la sfârşitul săptămânii 
trecute, cand acesta s-a aflat 
la Timişoara, dar a insistat şi 
pe lângă Traian Igaş, minis-
trul Administraţiei şi Inter-

nelor pentru a obţine banii 
necesari reabilitarii blocului  
despre care vorbim. 

Astfel, la mai bine de un 
an de la explozie, executivul 
a alocat 874.000 de lei, adică 
aproximativ 200.000 de euro 
pentru reabilitarea şi consoli-
darea acestui imobil.

„Acum, cu aceşti bani se 
poate rezolva problema aces-
tor oameni care au suferit 
destul”, a declarat senatorul 
Gheorghe David.

Din păcate, prefectul de 
Timiş, Mircea Băcală, crede 
că banii nu vor fi suficienţi 
şi că o parte din ei vor merge 
la Primaria Timişoara care le 
va percepe proprietarilor din 

bloc, chirie pentru utilajele 
care au menţinut blocul în pi-
cioare. „S-ar putea sa avem o 
problemă cu primarul Gheor-
ghe Ciuhandu pentru că vor 
să taxeze asociaţia de propri-
etari pentru chiria unor stâlpi 
de susţinere pe care i-au mon-
tat pe bloc. Primaria spunea 
că stâlpii nu aparţin Admi-
nistrării Domeniului Public ci 
sunt închiriaţi de la o firmă, 
iar proprietarii ar trebui să 
plătească chirie. Mi-e teama 
că aceşti bani pe care i-a alo-
cat Guvernul, mai exact o 
bună parte din ei, vor merge 
pe aceste chirii. Am speranţa 
că domnul primar va lua deci-
zia ca Primaria să susţină mă-

car o parte din chiria acestor 
stâlpi de susţinere”, a declarat 
Mircea Băcală.

Autorităţile locale şi cele 
judeţene au ridicat de fiecare 
dată din umeri, ori de câte ori 
proprietarii din acest imobil 
le-a cerut sprijinul. Din ianu-
arie 2010, de când blocul a 
explodat din cauza unei bu-
telii, oamenii au fost nevoiţi 
să stea fie în chirie, fie la rude 
sau prieteni. Unii dintre ei 
s-au întors în garsonierele lor, 
chiar dacă exista un risc ridi-
cat de prabuşire a imobilului.

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Liceele Loga, Colegiul Bă-
năţean sau Pedagocicul nu 
mai au căutare în judeţ! Cea 
mai nouă modă în rândul 
elevilor care termină clasa 
a VIII-a este să se înscrie la 
Liceul cu Program Sportiv 
Banatul sau să devină eco-
nomişti! Cel puţin asta re-
iese dintr-un studiu realizat 
de Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean Timiş în rândul elevilor 
care termină ciclul gimnazi-
al. Liceele cele mai căutate 
în judeţul Timiş sunt LPS 
Banatul unde doresc să ajun-
gă 354 de elevi (pe cele 112 
locuri puse la bătaie) şi Co-
legiul Economic “F. S. Nitti” 
unde vor să-şi continue stu-
diile 331 de liceeni (pe 279 
de locuri). La polul opus, 
cele mai nedorite licee din 
Timiş sunt: Liceu Teologic 
Timişoara unde vor doar 2 
elevi, Grup Industrial Azur 
– 24 de elevi şi Grup Şcolar 
C. F. R. cu doar 18 opţiuni. 
Şcolile cu nume în Timiş 
nu par a mai atrage aşa de 
mulţi de elevi. Unul dintre 
acestea este Liceul Grigore 
Moisil, unde, anul acesta vor 
să ajungă doar 201 elevi, în 
condiţiile în care sunt dispo-
nibile fix 140 de locuri. La 
Liceul Jean Loius Calderon, 
pe cele 140 de locuri dispo-
nibile se vro bate doar 106 
de elevi de clasa a VIII -a.

Cei mai mulţi elevi aleg 
licee cu profile teoretice

Potrivit sondajului op-
ţiunilor şcolare realizat de 
Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean, în colaborare cu Cen-
trul Judeţean de Resurse şi 
de Asistenţă Educaţională, 
când vine vorba despre pro-
filele liceelor timişene alese 

de elevi, în top conduc cele 
teoretice. Specializarea pre-
ferată de elevii timişeni este 
matematică-informatică.

În acest sondaj au fost 
chestionaţi, in luna octom-
brie, 6.662 elevi din clasa a 
VIII-a, dintre care 2966 elevi 

(44,52 la sută) şi-au exprimat 
opţiunea pentru a continua 
studiile în învăţmântul te-
oretic. Cele mai multe pre-

ferinţe au fost pentru ma-
tematică-informatică (902 
elevi), ştiinţe ale naturii (668 
elevi), filologie (604 elevi), 

matematică-informatică, bi-
lingv - engleză (165 elevi), 
restul optând pentru biling 
franceză, bilingv germană 
sau matematică – maghiară 
sau sârbă. 

Dintre cei care ş-au ex-
primat optiunea, 2594 elevi 
(38,94% din elevii chesti-
onaţi) doresc să continue 
studiile în învăţământul 
tehnologic. 1101 elevi au op-
tat pentru tehnician în acti-
vităţi economice, 382 elevi 
pentru tehnician în turism 
şi alimentaţie, restul ale-
gând ca domeniu de studiu 
tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului, tehnician 
în administraţie şi meseria 
de tehnician electronist, 
auto.

De asemenea, dintre ele-
vii care au raspuns chesti-
onarului, 1102 (16,54%) au 
optat pentru învăţământul 
vocaţional. Cei mai mulţi 
vor să-şi aprofundeze studi-
ile în domeniul artistic, 442 
(40,11%), 378 (34, 30%) do-
meniul sportiv, 103 (9,35%) 
profilul teologic, restul de 
14 procente optând pentru 
pedagocie, ordine şi securi-
tate sau specializare în do-
meniul militar.

ComunitateComunitate12 

anul acesta mulţi elevi în clasa a VIII-a

Dacă în ultimii ani s-a 
înregistrat la nivelul jude-
ţului o scădere constantă 
a numărului elevilor care 
ajungeau în clasa a VIII-a, 
în anul şcolar 2010-2011 s-a 
înregistrat o creştere de 
700 de elvi, în judeţ fiind 
înregistraţi 6819 elevi în 
clasa a VIII-a. Cel mai mare 
număr de elevi înregistraţi 
în Timiş a fost în anul şcolar 
2004 - 2005, când erau 
înscrişi în clasa a VIII-a 8513, 
iar cei mai puţini elevi a fost 
în anul şcolar trecut: 6118 

de şcolari. 
Proiectul „Sondajul opţiu-
nilor şcolare ale elevilor de 
clasa a VIII-a” s-a derulat pe 
parcursul mai multor eta-
pe. Centralizarea datelor 
s-a facut la nivelul fiecarei 
unităţi de învăţământ de di-
rigintele clasei/consilierul 
scolar, după care datele pe 
fiecare unitate de învă-
ţământ cu personalitate 
juridică au fost transmise 
catre CJRAE Timiş, care 
le-a centralizat şi a finalizat 
raportul.

Eu am vândut tot ce 
am avut: 7 hectare. 
Am mai rămas cu un 
lanţ pe care nu l-a 
luat nimeni, pentru 
că ceilalţi din jur nu 
au vrut să vândă. Aş 
vrea să-l dau în aren-
dă, dar cine să mi-l ia?

 tanti Sida

Eu am cinci hectare 
de teren. Am dat 
două în arendă la 
un italian, un hectar 
l-am parcelat şi l-am 
vândut şi un hectar 
e lăsat pârloagă că 
n-am bani să-l lucrez.

 nea ghiţă
agricultor

Trebuie să faci deo-
sebirea între cei care 
nu pot lucra pentru 
că nu au bani şi între 
cei care au cumpărat, 
au arendat sau au 
concesionat teren în 
aceste zone. 

 nicolae Oprea
secretar Asociaţia  

Producătorilor de Cereale Timiş

Mă gândeam că omul din 
faţa mea, (cu pantaloni 
scurţi, maieu si şlapi de plas-
tic în picioare) era anormal. 
Efectiv, numai un nebun ar 
putea să ia credit bancar 
pentru nevoi personale, doar 
pentru ca să se pregătească 
de...“ruga” (nedeia) din sat. 
Dar, ţăranul sărăcuţ din faţa 
mea, asta a făcut. A luat pe 
buletin, garant fiind cuponul 
său de pensie, un credit de 
la bancă. Doar nu era să se 
facă de ruşine! Ce contează 
că va plăti un an întreg dis-
tracţia de trei zile. Să trăim 
azi, că mâine om vedea ce-o 
fi! Eh, şi cum treceam noi, 
şase orăşeni pe uliţa satului 
spre alte neamuri, omul în 
şlapi de plastic, ne-a ochit şi 
sărind ameninţător în calea 
noastră, ne-a... invitat (mai 
mult forţaţi) la el în curte. Că 
doar fala şi mândria gazdei 
stă în goşcii (oaspeţii) care 
i-au călcat pragul casei la 
rugă. Iar omul nostru nu 
avea nici un oaspete, el fiind 
săracul satului. Dar, trebuia 
neapărat să şi gustăm ceva. 
Noi, eram ghiftuiţi. Toate 
neamurile şi cunoscuţii pe 
lângă care am trecut, ne-au 
„îndopat” cu carne, răchie, 
prăjituri greţos-cremoase 
şi cu sucuri proaste. Însă, 
gazda aceasta avea în curte 
o masă mare, plină de mân-
care; iar ca prin farmec au 
apărut în faţa noastră câte o 
farfurie ciobită de porţelan 
şi câte o furculiţă strâmbă 
din aluminiu. Gazda, turnă 
răchie într-un pahar murdar 
(unde odată era muştar), 
ţinând degetul înăuntrul 
paharului. Era un deget cu 
o unghie mare, netăiata dar 
cu mult „negru cernoziom” 
dedesubt. După ce gazda 
şi-a „dezinfectat” degetul 
în rachia slabă, rânjindu-ne 
ştirb, ne invită să mâncăm. 
Pe carne, roiau fericite 
câteva muşte verzi, uriaşe 
de ziceai că-s bombardiere 
şi nu insecte. Prietenii mei 
orăşeni, erau îngroziţi, 
implorându-mă din priviri 
să plecăm. Femeile noastre 
erau palide şi ţineau mâna la 
gură să nu vomite. Era atâta 
mizerie în acea curte, că-mi 
este jenă să vă descriu toate 
„infecţiile culinar hepatice” 
la care riscam să fim supuşi. 
Ce să fac? I-am spus că nu 
mai putem „băga nimic“ în 
noi dar să ne pună mânca-
rea... la pachet! Gazda-omu-
leţ m-a privit stupefiat! Apoi, 
tragănd zdravăn răchie din 
sticlă, şuieră răguşit printre 
cioturile sale dentare: „Bă, 
crezi că-s prostu’ tău ?“ Ca 
să evit scandalul, scot 50 de 
lei noi şi-i întind gazdei pe 
un ton amical: „Cum mă să 
fi prost, uite banii ăştia i-ai 
şi du-te la birt că venim şi 
noi bărbaţii după ce scăpăm 
de muierile astea!!“ Apoi, 
după ce am evadat şi am 
ajuns acasă, povestindu-i 
bunicii mele întâmplarea ea 
zise: „Săracu-i dracu‘! Iar 
ruga săracului e ca petecul 
sacului!” Mare lucru n-am 
înţeles noi din textul ăsta, 
dar zilele următoare  stiu că 
am mâncat doar… pufuleţi!

Ruga  
săracului

Coriolan 
Gârboni

OPInIe

Şcolile cu nume 
nu mai atrag 
elevii. Liceul 
„Grigore Moisil“, 
unde, anul acesta 
vor să ajungă 
doar 201 elevi, are 
140 de locuri.

După ce termină opt clase, elevii din Timiş au 
un singur vis: să devină Hagi, Chivu sau Mutu
n unde vor sa meargă elevii care termină clasa a opta: La Liceul Sportiv, Economic şi Colegiul Loga

lIceele teoretice sunt cele mai căutate de către tinerii absolvenţi de gimnaziu

Pereţii blocului explodat sunt grav afectaţi, iar tavanele locuinţelor 
sunt susţinute cu stâlpi speciali

Guvernul a alocat bani pentru reabilitarea blocului explodat în ianuarie 2010
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Ai un hectar de teren, dar l-ai lăsat 
pârloagă? Rişti o amendă de 400 de lei
n Proprietarii care lasă terenurile agricole nelucrate vor fi amendati de Guvern 

Anul trecut, în Timiş au rămas necultivate nu mai puţin de 120 de mii de hectare de teren
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în cinci ani,  
adio pârloage?

La nivelul Direcţiei 
Agricole Timiş se pare că 
doar anunţul cum că cei 
care nu-şi cultivă tere-
nurile primesc amenzi a 
funcţionat. Tiberiu Leles-
cu, directorul Direcţiei 
Agricole Timiş spune că 
din semnalele primite 
din teritoriu suprafaţa 
agricolă nelucrată în 2011 
s-a înjumătăţit faţă de 
anul anterior. “Eu zic că 
doar anunţul acesta că va 
exista o amendă a fost aşa 
ca o sperietoare. Nu avem 
încă datele centralizate, 
dar din ce am înţeles eu, 
din cele 120 de mii de 
hectare nelucrate în Timiş 
anul trecut anul acesta 
vor fi cam jumătate”, spu-
ne Lelescu. Acesta este 
de părere că peste câţiva 
ani suprafaţa agricolă ne-
lucrată în judeţ va fi mult 
mai mică, asta şi pentru 
că viitoarele hotărâri ale 
Guvernului îi vor pedepsi 
pe cei care nu pun mâna 
pe sapă. “Eu zic că în cinci 
ani această suprafaţă va fi 
undeva la 10, poate chiar 
cinci procente. Prima 
măsura a fost luată şi 
anume aceea că pentru 
terenurile nelucrate, 
statul nu mai dă subvenţii. 
Apoi vor apărea în curând 
Camerele Agricole care 
vor simplifica modul de 
arendă a terenurilor, plus 
că oamenii se pot acum 
înfiinţa în asociaţii şi pot 
lucra terenul mult mai 
uşor”, conchide Lelescu.

Tiberiu lelescu
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În acest sezon, echipa 
antrenată de Tibor Sely-
mesi a înregistrat rezultate 
interesante în compania 
Oţelului, Timişoarei şi Vas-
luiului. A evoluat pe teren 
propriu în tur înfruntându-
i pe timişoreni care au ple-
cat acasă cu un punct, apoi 
a scos doar un punct din 
confruntările cu Galaţiul şi 
Vaslui. În partea  a doua a 
campionatului a reuşit să 
recupereze punctul pierdut 
cu Poli şi a egalat Vasluiul 
lui Porumboiu în minutele 
de prelungire. Fotbaliştii 
de la Astra aşteaptă meciul 
din ultima etapa când vor 
întâlni Oţelul Galaţi. De 
aici încep calculele chiar 
dacă e ultima etapă. În ca-
zul în care Oţelul e deja 
campioană, după un suc-
ces împotriva Timşoarei, 
nu mai conteaza rezultatul 
din această confruntare. 
Dacă însă elevii lui Selyme-
si au nevoie de trei puncte, 
(pentru că unul s-ar putea 
să nu fie de ajuns având în 
vedere că partida Poli – Di-
namo e una de 1,X,2) atunci 
apare elementul surpriză. 
Atenţie, deloc de omis. Pe 
vremea când jucau la na-
ţională, Tibor Selymesi şi 
Dorinel Munteanu au fost 
colegi de cameră. Şi încă 
un amănunt: Vasluiul a 
pierdut definitiv orice şan-
să de-a câştiga titlul tocmai 
în urma egalului cu, cine 
credeţi, Astra lui Selymesi!  
Oare îl va ajuta antrenorul 
Astrei pe fostul lui coleg 
din Generaţia de Aur sau va 
prefera să-şi mulţumească 
patronul?

www.fortaViola.rotimP liBer

Pseudo-campionatul nostru 
de fotbal seamănă din ce în 
ce mai mult cu un fel de joc a 
„şoarecele şi pisica”. Dacă până 
acum cinci, şase, etape, erau 
câţiva şoricei care se ţineau 
de coada pisicii după ultima 
rundă se pare că doar Poli mai 
are şansa să muşte mâţa de 
funduleţ. Dar pisica blândă 
zgârie rău. Gălăţenii pozează 
de la începutul întrecerii în 
nevinovaţi şi inocenţi. Afişează 
figura aia de fecioară nepri-
hănită care nici măcar vise 
erotice nu are. Măi să fie? Se 
poate întâmpla chestia asta în 
fotbalul românesc?
Oţelul este un fel de căţeluş 
cu părul creţ. Ei se jură că nu 
fură dar i-am prins cu „raţa” 
în gură. În ultimele două etape 
au câştigat şase puncte după 
trei goluri date din tot atâtea 
ofsaid-uri care se vedeau, ca şi 
zidul chinezesc, de pe Lună. Au 
dreptate Iancu şi Porumboiu să 
se isterizeze când vorbesc des-
pre arbitraje. În lipsa investiţii-
lor oţelarii au adoptat cea mai 
simplă metodă de a face bani. 
În concubinaj cu fluieraşii, care 
nu sunt nici ei cei mai dezinte-
resaţi oameni din lume, câştigă 
titlul şi umflă potul. Asta poate 
fi şi una din explicaţiile pentru 
care lumea nu mai are chef să 
piardă vremea pe la stadion.
Apropo de arbitraje. Mai ştiţi 
ceva legat de ancheta celor din 
lotul Piteşti?Î ncepută fulmi-
nant cu mascaţi, dube şi cătuşe 
toată tevatura s-a transformat 
în mascaradă de duzină şi a 
căzut în derizoriu şi uitare. 
Acelaşi scenariu s-a repetat şi 
în cazul vameşilor. La ora asta, 
după ce au fost plimbaţi cu eli-
copterele în văzul întregii naţii, 
sunt bine mersi pe la casele lor. 
Ce au învăţat vulpoii noştrii cu 
fluier şi steguleţ din aceste pă-
ţanii? Poţi să dai iama printre 
găini fără nici o problemă.
Preşedintele FRF iese şi el în 
faţă, ca un cocoşel, şi spune 
că cei care au greşit să fie daţi 
afară. Poţi să dai din cioc dacă 
ai în plisc „punguţa cu doi 
bani”. Nu? Cocoşul nostru este 
supărat, nevoie mare, şi pe 
comportarea băieţilor din na-
ţionala U 17 la Europenele din 
Serbia. Vorbeşte de treaba asta 
de parcă „cocoşeii fotbalişti” 
nu sunt din ograda sa. În con-
tradicţie antrenorul puştilor ne 
anunţă că evoluţia românilor în 
acest turneu final nu a fost rea. 
Să iei locul patru într-o  grupă 
formată din patru echipe e o 
performanţă! Federalii sunt în 
continuare la stadiul de „şoare-
cele şi pisica”. Miau,miau!

Şoarecele  
şi pisica

Viorel  
Screciu

OPInIe
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Iubit de împrumut: Vineri - 
Miercuri: 13:40, 16:00, 18:10, 
20:20, 22:40
Priest - Răzbunătorul: Vi-
neri - Miercuri : 13:00, 17:00, 
18:50, 20:50, 22:50
Thor: Vineri - Miercuri : 
15:00, 17:20, 20:00, 22:20
ursul: Vineri - Miercuri : 
16:00, 18:00, 20:00
Furios şi iute în viteza a 
5-a: Vineri - Miercuri : 13:50, 
16:30, 19:10, 21:50
Apă pentru elefanţi: Vineri - 
Miercuri : 13:50, 19:00
Concediu de la căsnicie: Vi-
neri - Miercuri : 16:40, 21:30
scream 4 - Coşmarul 
continuă: Vineri - Miercuri : 
19:20, 21:40
Rio: Vineri - Miercuri : 
15:00(ro)
scufiţa Roşie: Vineri - Mier-
curi : 17:10
Hop-Ţop: Vineri - Miercuri : 
13:10, 15:10
nevastă de împrumut: Vi-
neri - Miercuri : 13:50, 16:10

JOI, 12 MAI
Heaven studio: DJ Project, Deepside 
Deejays şi Dj Sava& Andreea D.
Jaxx Pub: Lavagance 
life!Pub: Super Karaoke Party
lemon: Specijalno Srpsko Uzivo Vece

VInERI 13 MAI
Filarmonica Banatul: Al Di Meola
setup: Specii
Fratelli: DJ Adrien Villanova
Zambara: DJ Optik
Art 700: Hits & Classics
life!Pub: I love retro music
Dublin Express: Karaoke Night
scottish Pub: I love Scottish

sâMBăTă 14 MAI
Pantheon: DJ B.A.I
Bunker: German Jazz
setup: Big Bud: Kool Beans
Iulius Mall: Timo Mass
Art 700: Saturday Night Madness

DuMInICă 15 MAI
Art Club 700: Retro Fever
Van graph K’fe: Babilonia 
Club D’Arc: Hits Party

FEstivalul DramaturigiEi

JOI, 12 MAI 2011
17.00: Sala TMT/TGST, Ca pe tine însuţi 
de Maria Manolescu, regia Radu Apostol, 
producător Teatrul Foarte Mic Bucureşti
19.00: Sala 2, Roşia Montană de Peca 
Stefan, Andreea Vălean şi Gianina 
Cărbunariu, regia Radu Apostol, Gianina 
Cărbunariu, Andreea Vălean, producător 
Teatrul Maghiar Cluj
21.00: Sala Mare TNTm, Twins, producă-
tor Compania Pál Frenák (Franţa-Ungaria)
22.00: Piaţa Victoriei, The Times of Mo-
thers, producător Osmego Dnia (Polonia)

VInERI, 13 MAI 2011
17.00: Studio 5, Ich Clown, de Vera Ion şi 
Sorin Poamă, proiect independent
19.00: Studio Teatrul Maghiar, 9 GRADE 
LA PARIS scris şi regizat de Peter Kerek, 
producător Teatrul ACT Bucureşti
21.00: Sala 2, Switch de Pal Frenak, pro-
ducător Teatrul National Timisoara

sâMBăTă, 14 MAI 2011
14.00: microbus TMT, mady.baby, de 
Gianina Cărbunariu, regia B. Fülöp Er-

zsébet / spectacol în limba maghiară cu 
supratitrare, producător Teatrul Maghiar 
Timişoara
16.00: microbus TMT, mady.baby,  de 
Gianina Cărbunariu, regia B. Fülöp Er-
zsébet / spectacol în limba maghiară cu 
supratitrare, producător Teatrul Maghiar 
Timişoara
17.00: Sala TMT/TGST, Borges vs. Goya 
de Rodrigo Garcia, regia Arnaud Troalic / 
spectacol în limbile franceză şi spaniolă 
cu supratitrare, producător Compania 
Akté Le Hâvre (Franţa)
19.00: Sala Mare TNTm, Romania 21 de 
Peca Ştefan, producător Teatrul Tineretu-
lui Piatra Neamţ
21.30: Studio Teatrul Maghiar, Two 
Letters… and Counting / performance în 
limba engleză fără traducere, performan-
ce de Tony Nardi (Canada)

DuMInICă, 15 MAI 2011
19.00: Sala Mare TNT, Galaxia Svejk după 
J. Hašek, regia Alexander Hausvater, pro-
ducător Teatrul Ţăndărică Bucureşti
21.00: Sala 2, O noapte furtunoasă de 
I.L.Caragiale, regia Alexandru Dabija, 
producător Teatrul National Iaşi

Dan Duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Timişoara e pregătită 
din toate punctele de vede-
re pentru meciul cu Oţelul 
Galaţi. Antrenorul Dusan 
Uhrin jr. are la dispoziţie 
întreg lotul, neavând niciun 
jucător suspendat, cei zece 
(Pantilimon, Scutaru, Cisov-
sky, Alexa, Sepsi, Helder, 
Bourceanu, Magera, Goga şi 
Axente) scăpând de o even-
tuală absenţă în partida de 
duminică. Cehul a reuşit 
să păstreze ridicat moralul 
elevilor săi după succesul 
deloc facil în urma întâlnirii 
cu Urziceniul şi  acum aş-
teaptă “cea mai importantă 
partidă de când sunt eu la 
Timişoara”, după cum de-
clara. Nu întâmplător Uhrin 
jr. a spus aceste cuvinte. El e 
conştient că presiunea enor-
mă care apasă pe umerii lui 
vine şi din partea publicului 
nu numai din aceea a con-
ducerii clubului de pe Bega. 
Suporterii au anunţat că vor 
fi prezenţi în număr mare în 
cealaltă parte a ţării. Astfel, 
nu mai puţin de 1.000 de 
suflete vor încuraja echipa 
oaspete în confruntarea din 
weekend. “A venit timpul 
să luăm titlul. În sfârşit, pot 
să spun că acum e momen-
tul cel mai potrivit, aveam 

şansa cea mai la îndemână” 
afirmă Mircea Muntean, li-
derul Commando Viola. Pre-
parativele pentru marea de-
plasare considerată cea mai 
importantă din acest sezon 
au început imediat după dis-
puta cu Unirea. “Am lansat 
invitaţia de-a participa tu-
turor susţinătorilor adevă-
raţi. Acum vom vedea cine 
este suporter şi cine iubeşte 
echipa, acum când este mai 
mare nevoie să-i încurajăm. 

Am fi fost mai mulţi, dar 
pentru că meciul e dumi-
nică nu vom ajunge decât 
aceştia. Oricum e cea mai 
mare deplasare de suporteri 
din acest campionat, e vor-
ba de un convoi de cel puţin 
12-15 autocare” a mai spus 
liderul galeriei timişorene. 
Avertismentul lansat către 
galeria Galaţiului este evi-
dent. “Venim să câştigăm. Şi 
disputa din teren şi cu atât 
mai mult cea din tribune” 
îi previne Grebla, aşa cum 
este poreclit liderul ultraşi-
lor care nu se aşteaptă să fie 
bine trataţi, el şi colegii săi, 
la Galaţi.  Nu pregătesc nicio 
coregrafie specială, despre 
“manifestari pirotehnice” 
de asemenea nu se poate 
vorbi, le rămâne doar fon-
dul sonor care a consacrat 
de-a lungul timpului gale-
ria timişoreană. “Cu asta 
speram să-i liniştim şi să le 
arătăm diferenţa dintre noi 
şi ei, ce înseamnă o galerie 
adevarată, ce înseamnă o 
susţinere chiar şi la o aşa 
distanţă”, completează Mir-
cea Muntean care crede în 
puterea fotbaliştilor lui Du-
san Uhrin jr. de-a învinge în 
ciuda unei atmosfere ostile 
create vizavi de acest meci. 
“Aş vrea să avem parte de 
un arbitraj corect şi cinstit, 
o brigadă care să nu influ-

enţeze rezultatul. Ne ajunge 
cât am pătimit de pe urma 
greşelilor unor «fluieraşi» în 
acest campionat” a conchis 
liderul CVUCS.

excluşi din peluză?
Chiar dacă şeful galeriei 

bănăţene e sigur că acest 
lucru nu se va întâmpla, 
datele problemei stau alt-
fel. În disputa precedentă, 
când Oţelul a întâlnit Vas-
luiul, suporterii echipei 
lui Porumboiu nu au avut 
acces în tribune. Fără să 
li se comunice oficial mo-
tivul, aceştia nu au putut 
urmări evoluţia favoriţilor 
lor de pe scaune ci din afa-
ra arenei. “Nu cred să se 
întâmple asta, nu văd de 
ce ar face asta. Dacă ar fi 
să glumesc, aş spune că la 
câţi suntem, mutăm oraşul 
de pe malul Dunării, dacă 
încearcă aşa ceva gălăţenii” 
a declarat Mircea Muntean, 
liderul galeriei lui Poli. At-
mosfera deja s-a încins pe 
forumul site-ului oficial al 
Oţelului Galaţi, suporterii 
echipei gazdă declarându-
se nemulţumiţi că ultraşii 
lui Poli ar putea deranja 
spectacolul sonor pregătit 
de gălăţeni.

Invazie violetă  
la malul Dunării
n 1.000 de suporteri viola vor fi prezenţi în tribune la Galaţi

Centrul Denises: sâmbătă 14 mai 2011, ora 15.00 workshop de 
dezvoltare personală organizat de Asociaţia Succes – ” De vorbă cu 
sinele meu” susţinut de Trainer Geta Branzân.

libraria Humanitas Joc secund: expoziţie de lucrări grafice ale 
lui Jean Chauvelot numită „Un pic de tot“. Expoziţia poate fi vizitată 
până în 11 iunie. 

Muzeul de Artă - Palatul Baroc: sâmbătă, 14 mai, de la ora 18, cu 
prilejul Nopţii Muzeelor, expoziţia Naturi Statice Germane şi Aus-
triece din Colecţia Muzeului Naţional Brukenthal Sibiu. Expoziţia 
poate fi vizionată până în 31 mai. 

libraria Humanitas Joc secund: joi 12 mai, ora 18.00 Lansare de 
carte Semena Ţugui: Masca de chihlimbar. 

Muzeului de Artă Timişoara - Palatul Baroc: prezentare din 
seria Familii din istoria Timişoarei a familiei Anastasescu.

Muzeul de Artă - Palatul Baroc: expoziţie în memoria lui Ioachim 
Miloia ce conţine lucrări de pictură religioasă şi laică şi documente 
ale vremii, va putea fi vizitată zilnic între orele 10-18, până în 31 mai.

Filarmonica Banatul Timişoara: Ştefania Becheanu, pictor şi 
grafician, absolventă a Facultăţii de Artă şi Design Timişoara va 
expune o parte dintre lucrările sale în cadrul vernisajului „Şapte 
zile“. Expoziţia poate fi vizitată până în 21 mai.  

galeria Axa Art: Expoziţie de pictură Igor Isac. Lucrările sale ex-
ploatează o mitografie eminesciană, a Zburătorului care fascinează, 
ipostaziat în chipul femeii care aşteaptă ivirea iubitului.

iubit de împrumut
Timidă, tăcută, mereu în um-
bra altora, Rachel (Ginnifer 
Goodwin) este întruchiparea 
fetei bune. Cum împlineşte în 
curând 30 de ani, pe măsură 
ce se apropie de petrecerea 
sa aniversară, are din ce în ce 
mai des sentimentul că viaţa 
ei nu decurge aşa cum şi-ar 
fi dorit. Deşi are o carieră de 
succes în cadrul unei firme 
de avocatură din New York, 
ea îşi petrece tot timpul la 
birou, având drept şef un 
adevărat tiran.
La polul opus, prietena sa din 
copilărie Darcy (Kate Hud-
son), exuberantă, sclipitoare 
şi superficială, a obţinut 
mereu ce şi-a dorit, inclusiv 
un logodnic de milioane. Se 
ştie: fetele bune ajung în rai, 
iar fetele rele ajung  unde 
vor.  Asta până când fata 

bună bea prea mult şi… se 
trezeşte în pat cu Dex (Colin 
Egglesfield), fostul ei coleg 
de facultate şi întâmplător ... 
logodnicul lui Darcy. Şi aşa, 
vechea tradiţie „ceva nou, 
ceva vechi, ceva albastru 
şi… ceva de împrumut” se 
schimbă puţin. Mai mult!

horosCop
berbeC
O săptămână cu adevărat frumoasă! 
Conjuncţia Mercur-Venus-Jupiter, în 
ultimele grade ale zodiei voastre, 
anunţă realizări importante în 
aceste zile - realizări ce se sprijină 
pe acte oficiale. Unii dintre voi pot 
obţine o aprobare ori un act pe care 
l-au aşteptat multă vreme. Alţii se 
pot folosi de un act pe care deja îl 
deţin, îl fac funcţional şi îşi rezolvă 
treburile. De asemenea, comuni-
carea cu persoanele din străină-
tate poate fi fructuoasă în aceste 
zile iar călătoriile sunt plăcute şi 
prielnice. Această săptămână poate 
aduce o realizare materială sau 
financiară. În mod normal, nu aveţi 
de ce să vă plângeţi. Luni, marţi şi 
miercuri până după-amiază, Luna 
în Leu vă invită să daţi glas viselor, 
aspiraţiilor, să fiţi îndrăzneţi, să 
faceţi tot ceea ce v-aţi propus cu 
multă inimă, sinceritate, cu forţă, 
cu energie, să fiţi sinceri faţă de voi 
înşivă şi faţă de ceilalţi, fie că vreţi 
să corectaţi ceva sau să vă întâlniţi 
cu o persoană. 

taur
Tot ceea ce v-aţi propus să faceţi, 
mai ales la început de săptămână, 
trebuie să fie transparent, să fie 
deschis, să fie onest. Joi şi vineri, 
o Luna în Fecioară extrem de 
harnică. Poate fi nevoie ca în aces-
te zile să ordonaţi activitatea din 
ultima vreme sau să fiţi un pic mai 
atenţi la detalii şi să corectaţi ce 
v-a scăpat. În relaţiile profesio-
nale, de colaborare primiţi, joi 
şi vineri, un sprijin astral serios. 
Sunt zilele în care puteţi stabili 
care sunt sarcinile voastre şi care 
sunt sarcinile persoanelor cu care 
colaboraţi. Weekend-ul aduce 
Luna în Balanţă şi asigură un final 
de săptămâna foarte frumos din 
punct de vedere relaţional - chiar 
romantic!  

Gemeni
În această săptămână, lucrurile încep 
să se lege. Indiferent ce v-aţi propus 
să realizaţi la finalul acestei primă-
veri, iată o conjuncţie Mercur-Venus-
Jupiter extrem de bine aspectata 
care promite reuşite, realizări sau 
măcar relaxări acolo unde relaţiile 
au fost încordate sau unde aţi suferit 
tot felul de frâne şi limitări. Aceste 
realizări aduc un culoar benefic 
şi pentru voi. Puteţi avea parte în 
aceste zile, mai ales în prima parte a 
săptămânii, de soluţionări aproape 
providenţiale. Unele dintre ele ţin 
de oamenii pe care îi întâlniţi, altele 
ţin doar de conjuncturi favorabile 
de care este bine să profitaţi. Luni, 
marţi şi miercuri Luna în Leu vă invită 
să descoperiţi care sunt rezervele 
materiale şi financiare de care puteţi 
beneficia în acest moment pentru a 
vă rezolva lucrurile sau cum puteţi să 
faceţi ca oportunităţile care apar să 
fie transformate în bani. 

raC
Cum puteţi transforma lucruri ca: 
o aprobare, un sprijin, o cerere de 
ajutor, oferirea unui ajutor, o relaţie 
bună pe care o aveţi, în atuuri pentru 
voi şi chiar într-un rezultat material şi 
financiar pozitiv. Începutul de săptă-
mână poate să vă ajute să profiati de 
pe urma unor relaţii de familie foarte 
bune, chiar cu persoane pe care nu 
le-aţi frecventat dar pe care le-aţi pus 
într-un colţ al inimii voastre, relaţii 
care pot fi reactivate acum. Reuşitele 
din această săptămână se obţin prin 
recul, prin ricoşeu. Cu alte cuvinte, 
nu voi reuşiţi în mod direct să descur-
caţi lucrurile ci prin ce se întâmplă 
în mediul vostru, în lumea voastră. 
Prin conjucturile care apar puteţi 
beneficia de oportunităţi. Miercuri, 
joi şi vineri Luna în Fecioară aduce 
încredere şi curaj! Despre proiectele 
pe care vi le-aţi propus, acţiunile pe 
care vi le-aţi propus şi care vor porni 

cu mare forţă, mai ales de săptămâna 
viitoare, Luna în Fecioară vorbeşte 
de încredere, de curaj şi optimism. Se 
schimbă cu totul starea de spirit iar 
finalul de săptămâna s-ar putea să-i 
găsească pe unii dintre voi la muncă, 
la birou sau ocupându-se de treburile 
gospodăreşti!  

Leu
Toate întâlnirile de la începutul 
săptămânii au un puternic caracter 
educativ şi formator. De aceea este 
bine să vă alegeţi atât oamenii cât 
şi evenimentele, să vă asiguraţi că 
staţi în preajma unor surse corecte 
de informare. Joi şi vineri Luna în Fe-
cioară se fixează în zona banilor sau 
zona câştigurilor. Câştigurile nu sunt 
neapărat financiare în aceste două 
zile şi poate că nici nu urmăriţi lucrul 
acesta, ci mai curând corectitudinea 
actelor şi cunoaşterii voastre! Dacă 
transmiteţi mai departe un anumit 
mesaj, este bine să verificaţi dacă el 
se poate proba în practică. Finalul de 
săptămână este posibil să blocheze o 
vizită sau ea să nu decurgă conform 
planurilor voastre. Dacă sunteţi rela-
xaţi şi permiteţi surprizelor să apară 
în viaţa voastră, atunci nu este nicio 
problemă. Comunicarea în weekend 
poate să fie un pic anevoioasă, mai 
ales dacă vă fixaţi în opoziţie cu 
persoanele pe care le întâlniţi.  

Fecioară
Conjuncţia planetelor Mercur, Venus 
şi Jupiter - în ultimele grade din 
Berbec - este salutară, frumoasă şi 
prosperă. Este o săptămână care poa-
te aduce succes în zona comunicării. 
Asta poate însemna, pentru unii, că 
reuşiţi să vă întâlniţi cu persoanele 
pe care le căutaţi de foarte multă 
vreme, puteţi să rezolvaţi probleme 
ce ţin de zona oficială, juridică sau 
notarială, rezolvând un aspect legat 
de un act important. La toate întâl-
nirile pe care le aveţi, discursurile 

voastre sunt minunate, mai ales în 
prima jumătate a săptămânii sau 
reuşiţi să vi le pregătiţi, să vi le 
închegaţi, să puneţi în fraze frumoase 
şi convingătoare, ideile voastre. Este 
posibil să existe întâlniri la nivel înalt. 
Poate fi o întâlnire cu o persoană pe 
care o respectaţi şi pe care o ascultaţi 
cu aplecare şi cu smerenie dar pot fi 
şi evenimente publice la care partici-
paţi şi care au o anumită ţinută sau 
furnizează informaţii de ultimă oră. 
Toate aceste întâlniri şi evenimente 
vă dau ocazia să vă exprimaţi opiniile 
şi să faceţi schimb de impresii.

Balanţă
Petrecerile la care participi sunt me-
diul ideal pentru a face noi cuceriri, 
deci acordă mare atenţie felului în 
care te prezinţi în societate dacă 
scopul tău este să te îndrăgosteşti. 
Ba chiar ai putea avea de unde 
alege! Este un moment norocos şi la 
serviciu, de parcă şansa ar aştepta 
pentru a-ţi oferi un eveniment de 
zile mari. Numai banii par să fie 
principalul motiv de iritare. Viaţa de 
cuplu este fericită, pentru că au loc 
evenimente care vă pun pe amân-
doi, ca pereche bine închegată, 
într-o lumină foarte bună. Mergeţi 
împreună la o petrecere, ieşiţi în 
lume, vă distraţi, atrageţi atenţia 
asupra voastră şi aproape că stârniţi 
invidii pe unde treceţi datorită bu-
nei armonii şi compatibilităţi dintre 
voi, care vi se citeşte pe chip.

sCorpion
Nu prea ai ce aştepta, în ciuda perioa-
dei speciale pe care o trăieşti, pentru 
că viaţa ta sentimentală nu aduce 
nimic nou. E marcată de rutină, de 
monotonie, dar poate fi o atmosferă 
prielnică pentru acele cupluri care 
trec prin momente tensionate. Aveţi 
prilejul ideal de a vă împăca, de a 
depăşi furtunile şi a readuce liniştea 
în casa voastră, dar nu te aştepta şi la 

miracole! Numai iubirea poate alunga 
orice motiv de supărare, încât, dacă 
te întorci de la serviciu un pachet de 
nervi, o discuţie cu persoana iubită 
te va detaşa de toate. Nu-l împovara, 
totuşi, pe cel drag de problemele tale 
din afara cuplului, oricâtă toleranţă 
şi înţelegere ar arăta, pentru că mai 
mult decât să te asculte şi să te aline, 
nu poate face nimic. Lasă la uşă toate 
necazurile de la serviciu.

Săgetator
Eşti răsfăţat de gesturile de afec-
ţiune ale partenerului şi te simţi 
excelent în compania sa. Dacă 
ieşiţi undeva împreună, faceţi 
furori pe unde treceţi, pentru că 
sunteţi un cuplu frumos, amuzant, 
de invidiat. Momentele roman-
tice ale sărbătorilor vă priesc de 
minune şi fac ca amorul să se 
aprindă şi mai intens. Ai de ce 
să fii fericită! Ai planuri mari de 
viitor, dar ar fi bine să nu le dai 
startul chiar acum, ci să aştepţi 
începutul de an. 

CapriCorn
Ori afli lucruri nedorite despre ju-
mătatea ta, ori singurătatea naşte 
o depresie greu de suportat. Nu te 
poţi concentra la lucruri serioase 
la serviciu, pentru că programul 
de lucru este mereu fragmentat de 
alte şi alte evenimente minore. Te 
preocupă mult viitorul tău profe-
sional şi ai ajuns într-un moment 
decisiv pentru următorii ani în 
carieră. Te gândeşti serios să înveţi 
ceva nou, să urmezi o facultate 
sau un curs de specialitate, să 
faci paşi înainte în dezvoltarea 
ta personală, care să îţi asigure 
în timp şi o treaptă superioară în 
plan profesional. Dacă eşti pregătit 
pentru schimbarea cea mare, acum 
poate fi momentul când ai putea 
descoperi soluţia optimp pentru 
ceea ce ţi-ai propus. 

VărSător
Pui mare accent pe cooperare în 
cuplu şi dacă cel drag se arată dispus 
să te ajute la nevoie, aceasta este 
dovada cea mai mare de afecţiune 
pe care ţi-o poate oferi. Munceşti cu 
plăcere la serviciu iar spiritul sărbă-
torilor creează o atmosferă relaxantă 
şi afectuoasă între colegi, încât e o 
bucurie să petreceţi cât mai mult 
timp împreună. Nu te lăsa păcălit de 
cei care vor să-ţi vândă luna de pe 
cer pe preţ de nimic, pentru că sigur 
e o minciună la mijloc. Numără cu 
atenţie banii pe care îi manipulezi 
zilele acestea, citeşte cu grijă şi cele 
mai ascunse clauze ale contractelor 
şi nu bate palma chiar cu oricine, 
mai ales cu cei despre care ai auzit 
deja că ar avea o reputaţie proastă. 
Ai o reală predilecţie spre afaceri 
proaste sau spre erori în acte.

Peşti
De energia pe care o investeşti în 
plan sentimental depind şi moment 
ele frumoase în doi. Eşti foarte 
implicat în viaţa celui drag, vrei să 
fiţi cât mai mult timp împreună. Eşti 
ceva mai detaşat faţă de sarcinile 
de serviciu, poate pentru că eşti 
norocosul care îşi ia un concediu 
mai prelungit tocmai acum. Cel mai 
bine lucrezi pe cont propriu, fără 
să te împingă nimeni de la spate şi 
fără ajutoare din afară. Ţii mult la 
liniştea căminului tău încât nu te-ar 
deranja deloc dacă ai fi mai mult 
singur, pentru că aşa îţi poţi rezolva 
o serie de sarcini pe care nu ai fi pu-
tut duce la îndeplinire dacă ai fi fost 
înconjurat de copii, gălăgie, veselie, 
distracţie. Fără să te bată nimeni la 
cap, doar tu cu problemele tale, vei 
reuşi să te eliberezi de sarcini fără 
să transformi atmosfera de acasă 
într-un zid al plângerii. Te întorci 
de la serviciu cu mintea limpede, 
fără să te mai gândeşti ce ai lăsat 
în urmă.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

Prima etapă din Campiona-
tul Rally Cross Timiş 2011 începe 
în 21 mai. Concurenţii pot parti-
cipa atât cu maşini personale, 
cât şi cu maşini închiriate de la 
organizatori. Trebuie să ştie însă 
că participarea în campionat nu 
necesită nici permis de conduce-
re, dar nici maşini înmatriculate. 

Înscrierile încep luni, 16.05 
până joi 19.05, între orele 16:00 
şi 20:00, la sediul firmei Auto 
Club Isac. Pentru copiii între 12 
şi 18 ani, este necesar acceptul 
clubului organizator, Auto Club 
Isac Karting. Prima etapă va avea 
loc la circuitul de Rally Cross de 
la Diniaş, iar startul primei man-
şe va fi la ora 10:00.

Se caută participanţi la prima etapă  
din Campionatul Rally Cross Timiş

Tur
astra pl. – poli Timişoara 2-2
FC Vaslui – astra pl. 0-0
oţelul gl. – astra pl. 2-1

retur
poli Timişoara – astra pl. 2-2
astra pl. – FC Vaslui 1-1
astra pl. – oţelul gl. ?-?

Astra 
Ploieşti – 
arbitrul 
pentru 
campioană

“Am lansat invitaţia 
de-a participa tuturor 
susţinătorilor adevă-
raţi. Oricum e cea mai 
mare deplasare de 
suporteri din acest 
campionat, e vorba 
de un convoi de cel 
puţin 12-15 autocare”.

 adrian Mititelu
patron “u” Craiova

suporterii timişoreni merg la galaţi să susţină echipa în finala campionatului
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D’ale Cetăţii

12 mai e o cotitură în 
lumea televizunii… Bul-
versantă, controversată, 
discutabilă…scandaloasă. 
Culmea, vine de la o insti-
tuţie onorabila pentru care 
scandalul, controversa nu 
exista…BBC !
Pe 12 mai, BBC transmite 
moartea unui bătrân de 
84 de ani, Gerarld (numele 
întreg nu va fi difuzat) care 
suferea de cancer în stadiu 
terminal şi s-a stins din 
viaţă pe 1 ianuarie 2011, în 
locuinţa sa, înconjurat fiind 
de familie. O sursă BBC a 
declarat că scena morţii 
durează mai puţin de cinci 
minute, timp în care o voce 
explică dintr-o perspectivă 
ştiinţifică ce se întâmplă cu 
corpul lui Gerald pe măsură 
ce se apropie de moarte.
Decizia postului e dur criti-
cată peste tot în lume…
Campania de promovare a 
evenimentului va include 
momentele memorabile ale 
BBC-ului…De la transmisia 
prăbuşirii dirijabilului Hin-
denburg din 1937 la cea a 
procesului de la Nurenberg 
din 1946, de la primul 
interviu dat de Beatles până 
la transmisia în direct a 
aselenizării lui Neil Arm-
strong…Toate transmise de 
renumita televiziune…
BBC e cel mai faimos trust 
media de pe planetă, 
potrivit unor sondaje făcute 
în 2010…Pe locul doi, la o 
mare distanţă se afla CNN… 
BBC a început să emită în 
1922 iar CNN în 1980…
12 mai e o cotitură în 
lumea televizunii…Pentru 
prima dată moartea unui 
om e difuzată la televizor, 
secundă cu secundă…
Contează mult onorabili-
tatea televizunii care face 
acest gest. Cu siguranţă, 
dacă era FOX sau NBC 
sau SKY, devoratoare de 
audienţă cu orice preţ, altul 
era impactul, mult mai 
negativ… Staiful televizunii 
joacă un rol determinant, 
pe asta de fapt se şi mizea-
ză, campania de promovare 
a evenimentului e gândită 
din perspectiva tradiţiei…
Ideea nu e nouă doar că 
multora le-a fost frică să o 
exploateze, precum o face 
acum BBC… Mai mult ca 
oricând în lumea televizi-
unii de azi contează vizio-
narii, pionierii… Zvonurile 
spun că SKY pregătea de-
mult un astfel de eveniment 
doar că PR-ul televiziunii nu 
şi-a dat acceptul pentru că 
nu puteau controla impac-
tul mediatic de după. 
BBC a avut curajul…Moar-
tea unui om, secundă cu 
secundă, explicată. O fi 
bine?

Moartea  
la televizor

Dan  
Negru

OPInIe

16 

DuminiCă
15 mai

Cerul va fi înnorat. 
Averse de  
ploaie, tunete  
şi fulgere.
Minima. 13˚
Maxima. 26˚

miErCuri
18 mai

Cerul va fi  
înnorat. Averse  
de ploaie, tunete  
şi fulgere. 
Minima.  12˚
Maxima. 21˚

marţi
17 mai

Cerul va fi  
înnorat. Averse  
de ploaie, tunete  
şi fulgere. 
Minima. 12˚
Maxima. 22˚

luni
16 mai

Cerul va fi înnorat. 
Averse de  
ploaie, tunete  
şi fulgere. 
Minima.  12˚
Maxima. 23˚

sâmbătă
14 mai

Cerul va fi mai  
mult înnorat.  
Posibile averse  
de ploaie.
Minima.  10˚
Maxima. 25˚

vinEri
13 mai

Cerul  
va fi  
mai mult  
înnorat.  
Minima.  9˚
Maxima. 25˚

Joi
12 mai

Cerul  
va fi  
mai mult  
senin.  
Minima.  8˚
Maxima. 23˚
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De ce nu  
merge primarul 
Ciuhandu  
la meciurile  
lui Poli?

10 ani, atât a trecut de 
când primarul Timişoarei, 
Gheorghe Ciuhandu nu 
a mai călcat pe stadion la 
meciurile echipei fanion 
a Timişoarei, Poli. O recu-
noaşte chiar edilul-şef care 
nu de puţine ori a fost în-
trebat de ce nu participă 
la meciurile echipei de fot-
bal a oraşului. Răspunsul a 
fost de fiecare dată acelaşi: 
Ciuhandu spune că este 
scârbit de blaturile care se 
fac în fotbal! Cu toate aces-
tea, Ciuhandu spune că în 
urmă cu aproximativ două 
săptămâni a mers, pentru 
prima dată după 10 ani la 
un meci de fotbal, dar mai 
mult forţat. Venise în Timi-
şoara o delegaţie italiană, 
de la Faenza, iar invitaţii au 
vrut să participe la un meci 
de fotbal, în Timişoara. Ghi-
nion, însă, a fost meciul cu 
Steaua, iar invitaţii prima-
rului nu au avut norocul să 
vadă niciun gol, scorul fiind 
de 0-0. Şi pentru că au tre-
cut 10 ani de când primarul 
nu a mai fost, ca spectator, 
pe stadion, el promite că se 
va mai duce la meciurile lui 
Poli, însă... peste alţi 10 ani!

este bine ştiut faptul că 
sindicaliştii au, în Timişoa-
ra, o casă a lor, o clădire 
în care îşi desfăşoară 
activitatea. puţini sunt cei 
care ştiu ce se poate găsi 
prin încăperile somptua-
sei clădiri de lângă piaţa 
700. de exemplu, sala 
mare, cea de şedinte, a 
Casei Sindicatelor poate fi 

rapid transformată în casă 
de rugăciune a unul cult 
religios din oraş. acest 
lucru s-a întâmplat recent, 
drept dovadă banne-
rele care întruchipează 
figuri religioase, alături 
de un Ferrari, un nazist 
sau o înmormântare, 
toate alături de câteva 
instrumente muzicale. 

dar Casa Sindicatelor nu 
este binevoitoare doar cu 
cultele religioase, ci şi cu 
cei mai stresaţi dintre sin-
dicalişti. Spunem aceasta 
deoarece pe holul din faţa 
aceleiaşi săli de şedinţe, 
într-un colţ, este amplasa-
tă o... masă de ping-pong! 
Nici iubitorii de fotbal 
nu au fost uitaţi. pentru 

aceştia, tot în Casa Sindi-
catelor, exista există un 
alt joc: fotbalul de masă! 
Cu o aşa mare varietate 
de petrecere a timpului 
liber... să tot fii sindicalist 
în vremurile acestea!

În ciuda deselor apariţii în 
concerte alături de membrii 
trupei sârbeşti „Bajaga i Instruk-
tori”, dar şi a sutelor de articole 
din presa locală, viceprimarul 
Timişoarei, Adrian Orza, nu a 
ajuns, încă, la notorietatea pre-
zumată de statutul său de VIP 
public. Pur şi simplu, există ti-
mişoreni care habar n-au cum 
arată Adrian Orza, darămite să 
mai ştie în ce relaţie de rudenie 
se află cu specialista în feng-shui 
Silvia Staia, din ce partid face 
parte sau legătura mandatului 
său cu acvariul din Piaţa Operei. 
Acest anonimat a fost relevat, în 
urmă cu câteva zile, la o berărie 
din oraş, unde viceprimarul a 
urmărit partida de fotbal F.C. 
Vaslui - Poli Timişoara. Fiind 
pusă în situaţia de a onora o co-
mandă de bere la masa vicepri-
marului, una dintre chelneriţe a 
avut o adevarată dilemă. A rătă-
cit prin local în căutarea edilului 
şef adjunct, a monitorizat înde-
aproape clienteala, iar în final, 
nereuşind să identifice persona, 
a revenit, spăşită, la bar pentru a 

întreba unde, mai exact, trebuie 
să ducă comanda. I s-a indicat 
masa de protocol, moment în 
care tânăra a avut o adevărată 
revelaţie cromatică: “Aa, băiatu’ 
cu tricou de la Lotto!!”... În apla-
uzele ironice ale asistenţei, han-
giţa şi-a servit clientul în echipa-
ment violet, însă după această 
mostră de „tufă de Veneţia” şi-a 
dat seama că, oricât se va strădui 
de-acum înainte, niciodată nu 
va avansa în breaslă într-atât în-
cât să ajungă să servească pe te-
rasa ţărăniştilor care prinde con-
tur în complexul studenţesc...

Adrian Orza, „băiatu’  
cu tricou de la Lotto”...

Locuri rezervate 
pentru… şefi!

Mare şedinţă ordinară la Consiliul Local 
Timişoara. Ca de fiecare dată, jurnaliştii sunt 
invitaţi să ia loc în sală. Unii au şi locurile lor, 
chiar în primul rând, pentru a auzi mai bine 
ceea ce discută aleşii locali. Surpriză mare 
însă marţi după-amiază. Scaunele lor erau 
ocupate de... plăcuţe cu numele şefilor de di-
recţii din primărie. Şi au rămas aşa până la 
finalul şedinţei. Vasile Ciupa, Aurelia Junie, 
Pavel Dehelean, Smaranda Haracicu şi mul-
ţi alţii. Şefii însă... nu erau de găsit. Unii au 
lipsit, iar alţii s-au aşezat în ultimul rând din 
sală arătând cât de importantă era şedinţa 
pentru ei... 

Să tot fii sindicalist!

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

adrian orza

Gheorghe Ciuhandu


