
maxime în weekend - 10 - 12 iunie

Duminică
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Sâmbătă
26
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Vineri
25
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Viorel  
Screciu

La cât de iubiţi sun-
tem de gaşca lui M. 

Sandu cred că pe-
deapsa va fi dură. 15

dan  
negru

Toţi râdeau de pa-
pionul unui român 

reîntors dintr-un 
lung exil. 16

Gala micilor balerini
Spectacol susţinut de elevii prof. Ana Valkay.

Duminică 12 iunie, ora 11, Opera Naţională

sport
Poli în „era“ 
marian  iancu:  
6 ani = 0 trofee

Din 2004 şi până în prezent 
boss-ul timişorenilor  
a schimbat 10 antrenori.  15

interviu
Nu exclud să 
candidez la 
primărie în viitor

Interviu cu Ovidiu Şandor, 
Managerul companiei  
ModaTim Investment.  11

eXCLusiv
Vila lui Gheorghiu 
Dej tranşată  
de ţiganii Cârpaci

Noii proprietari au scos la 
vânzare un apartament, dar îl 
dau doar tot unor ţigani.  4

Comunitate
Filarmonica 
Banatul rămâne 
fără sediu!
Timişoara poate pierde sala de 
spectacole printr-o semnătura 
de la Guvern!  12

anchetă
Poliţia Timiş se 
confruntă cu  un 
„jihad” delaţionist
Membrii sindicatului Pro Lex 
au făcut mai multe sesizări în 
care îi incriminează pe şefi. 5

RoxaNa DeaCoNesCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

În luna iunie se împlinesc 
15 ani de când Gheorghe 
Ciuhandu este primarul Ti-
mişoarei. Primul mandat l-a 
câştigat în 1996, iar istoria 
s-a repetat de încă patru ori. 
A promis marea cu sarea, un 
oraş european, cu drumuri 
că-n palmă, intersecţii euro-
pene, cu parcuri moderne, 
cu multe parcări şi un centru 
frumos. De multe promisi-
uni nu s-a ţinut. Putem amin-
ti aici transportul în comun, 
majoritatea tramvaielor ară-
tând într-un hal fără de hal. 
O bilă neagră a mai primit-o 
şi pentru locuinţele pentru 
tineri, cam inexistente în 
ultimii ani. Iar străzile din 
oraş... numai ca-n palmă nu 
arată! Tot în timpul manda-
telor lui Gheorghe Ciuhan-
du, primăria a pierdut nu 
mai puţin de 1000 de litigii 
ce vizau proprietăţi imobi-
liare aflate în patrimoniul 
oraşului. Şi palatele ţigăneşti 
din centrul urbei i-au facut 
o imagine negativă edilului. 

Timişorenii l-au acuzat de 
multe ori că a închis ochii la 
faptul că ţiganii au cumpărat 
cele mai frumoase vile din 
centru şi le-au transformat 

în adevărate palate ţigăneşti. 
Ciuhandu a mai fost acuzat 
şi că tratează primăria că 
pe propria-i moşie! Domnia 
„ciuhandistă” are şi părţi 

bune. La acest capitol putem 
aminti reabilitarea liniilor 
de tramvai, modernizarea 
parcurilor istorice din oraş 
sau construirea de fântâni 

publice în cartiere. Cert este 
că promisiunile au fost mul-
te şi tot la fel de multe au 
fost şi ratările.
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se DisTRiBuie gRaTuiT îNTR-uN TiRaj De 7.500 De exemPlaRe

Cele mai proaspete informaţii. Citeşte www.opiniatimisoarei.ro! Eşti câştigător şi ştii tot ce se întamplă.
www.opiniatimisoarei.ro - Contează pe ştirile timişorenilor!
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astăzi ai  
suplimentul  
auto &  
Turism
paginile 7 - 10

CAIUS SERACINcaius.seracin@opiniatimisoarei.ro
Zilele însorite au început deja şi multora dintre noi ne zboară gândul la vacanţa de vară. Agenţiile de turism au scos la înaintare pentru luna iunie, oferte last minute de nerefuzat.

Preţurile sunt mai bune, iar vremea este potrivită pentru o vacanţă de neuitat. Destinaţiile last minute sunt atât de spontane, încât nici nu este timp de pregătiri aşa cum s-ar cuveni  pentru o călătorie. Ofertele last mi-nute sunt oferte de ultimul minut cu preţuri reduse faţă de cele de catalog. În gene-ral numărul locurilor sunt reduse. Calitatea serviciilor nu are de suferit! Atunci când îţi doreşti o vacanţă last-minute, trebu-ie să fii flexibil în ceea ce priveşte perioada plecării, mai ales dacă îţi doreşti să găseşti cel mai bun preţ. Dacă perioada în care vrei să pleci este una fixă, atunci va trebui să accepţi faptul că preţul nu va fi chiar cel mai 

mic. Nu uita că ar fi indicat ca zilele de plecare şi de în-toarcere să fie în timpul săp-tămânii, mai ales în cazul transportului cu avionul, pentru că atunci preţurile sunt mai mici.Dacă vrei să beneficiezi de preţuri mai mici pentru un last-minute, ar fi bine să ţii cont şi de plecarea dintr-un aeroport mai mic sau să foloseşti autocarul pentru deplasare. Aceste aspecte in-

fluenţează preţurile pache-telor turistice.

Fii atent şi activ pe partea de oferte de turism onlineFoarte multe dintre last-minute-uri apar pe internet, pe paginile agenţiilor de tu-rism. Dacă ai găsit una care să-ţi convină, nu sta prea mult pe gânduri, fă imediat rezervarile. Dacă nu te gră-beşti, peste câteva ore s-ar 

putea să n-o mai găseşti la acelaşi preţ.
În cazul în care nu vrei să-ţi cumperi un pachet oferit de o agenţie de turism, sta-bileşte-ţi vacanţa în funcţie de preţuri. Compară preţu-rile biletelor de avion şi cele practicate de hotelurile din locaţia unde vrei să mergi şi alege ofertele potrivite pen-tru tine. 

Pentru că mijloacele elec-tronice au devenit foarte uti-

lizate şi de către prestatorii de servicii turistice, acestea pot fi folosite pentru a afla informaţii despre ofertele last-minute. Agenţiile de tu-rism şi companiile aeriene trimit newsletter-e periodi-ce cu ofertele pe care le au, astfel că dacă te vei abona la acestea, vei avea uşor acces la ofertele acestora.
Cât costă o vacanţă last minute?

Agenţiile de turism din Timişoara se întrec care mai de care în oferte tentante pentru vacanţele neplanifi-cate. Preţurile nu sunt deloc de neglijat la aceste vacanţe şi pornesc de la 100 – 150 

de euro pentru şapte nopţi de cazare la demipensiune de trei stele, de exemplu în Grecia. Dealtfel Grecia este una dintre cele mai solicitate destinaţii de vacanţă last mi-nute. Deloc de neglijat sunt ofertele turistice pentru Cre-ta, Turcia sau chiar litoralul românesc.
Aşadar, preţurile pornesc de la 100- 150 de euro pentru destinaţii apropiate şi ajung până la aproximativ 400 de euro pentru destinaţii mai îndepărtate, mai exotice!“Avem clienţi care urmă-resc aceste oferte dar numă-rul lor este destul de redus”, ne-a declarat Diana Loba, directorul unei agenţii de tu-rism din Timişoara.Sunt turişti care caută cir-cuitele turistice. Nici acestea nu au preţuri de neglijat. De exemplu un circuit, cu auto-carul, pe ruta Spania – Portu-galia – Maroc costă aproxima-tiv 1.300 de euro de persoană şi esta vorba de aproximativ trei săptămâni de vacanţă.

Auto & Turism Criza pe roţi! Afacerile „Rent-a-car“, lovite frontal de recesiune!
Ştrandul de la Gyula, destinaţia de weekend a timişorenilor

8-9

10

Turism în grabă!

Comentează pe opiniatimisoarei.ro

 Ofertele last minute sunt preferate de tot mai mulţi români

Avem clienţi care ur-măresc aceste oferte dar numărul lor este destul de redus.
 Diana Lobadirectorul unei agenţii de turism din Timişoara

Ofertele last 
minute, preferate 
de tot mai mulţi 
români  pag 7

Ştrandul de la 
Gyula, destinaţia 
de weekend a 
timişorenilor pag 10

Criza pe roţi! 
Afacerile „Rent-a-
car“, lovite frontal 
de recesiune! pag 8-9

Coriolan  
gârboni

În timp ce picioarele 
învârteau lanţul bici-

cletei, creierul meu 
„învârtea” întrebări. 13

CiTeşTe şTiRile, DezBaTe Pe foRum,  
află DeTalii DiN Culise, CâşTigă PRemii

ToTul despre 
echipa Ta

Timp liber - pagina 14
Concert: CaRgo
Parcul Rozelor - Vineri, 10 iunie

Trei cincinale în fruntea 
Primăriei Timişoara

Gheorghe Ciuhandu mai are un an din cel de-al patrulea mandat ca şi primar al oraşului
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alături de Alianţa pentru 
Timiş, se lăuda cu vasta ex-
perienţă din celelalte man-
date şi dădea vina pe diver-
genţele din Consiliul Local 
pentru nerealizările din anii 
precedenţi. „Experienţele 
trecute, când neînţelegeri-
le dintre primar şi consiliul 
local au produs blocaje în 
dezvoltarea armonioasă a 
oraşului, sunt cunoscute de 
toată lumea. Doar printr-o 
bună colaborare între exe-
cutiv – primar, viceprimari 
şi legislativ – consiliul local, 
pot fi transpuse în practică 
proiecte benefice pentru co-
munitatea locală”, spunea 
Ciuhandu în oferta electora-
lă din anul 2008. 

În 2008, primarul se lăuda 
cu investiţiile făcute în Timi-
şoara încă de când a preluat 
fotoliul şi spunea că „a sosit 
momentul ca oraşul nostru să 
intre în competiţie cu marile 
centre urbane europene”. Au 
trecut deja trei ani de atunci, 
iar de la nivel local sau chiar 
de la nivel central nu se vor-
beşte despre nicio competi-
ţie. Poate doar una, dar cu un 
oraş foarte aproape de noi, în 
niciun caz considerat centru 
urban european. Este vorba 
despre Cluj-Napoca, oraş care 
se luptă cu capitala Banatului 
pentru titlul de Capitală Cul-
turală Europeană. 

În oferta prezentată în 
urmă cu trei ani, edilul-
şef numea câteva direcţii 
în care acţionează imediat 
după alegeri. Din acestea 
putem aminti: investiţii în 
capital – salarii mai mari şi 
mai multă forţă de muncă 
–; cercetare şi inovare – par-

curi tehnologice; înfiinţarea 
unui Forum Consultativ 
pentru dezvoltare, format 
din oameni de afaceri, cerce-
tători şi cadre universitare; 
proiecte care să stimuleze 
crearea de reţele sau cluste-
re de firme; dezvoltarea sec-
torului terţiar – servicii ba-
zate pe inteligenţă avansată, 
servicii financiar bancare şi 
de asigurări, de turism sau 
de comerţ. Ciuhandu pro-
mitea şi un Plan Urbanistic 
General, care nici în prezent 
nu este gata, dar şi mai mul-
te concepte pentru zonele 
din oraş. Mai are doar câte-
va luni până la alegerile din 
2012.

Cum se simte  
primarul după 15 ani  
de condus oraşul?  

„Vreau să vă spun că mă 
simt la fel de implicat că şi 
acum 15 ani şi mă strădui să 
rezolv cât mai multe lucruri 
în oraş. Faptul că am fost 
reales de încă trei ori, după 
prima alegere din 1996, în-
tăreşte faptul că am făcut 
ceva pentru oraş. Acum, cea 
mai mare realizare s-o apre-
cieze timişorenii. Sunt mul-
te realizări. Întrebaţi oame-
nii, să va spună ei. Cea mai 
mare nerealizare este faptul 
că depind, la foarte multe 
investiţii şi iniţiative, de de-
ciziile altora, consilii jude-
ţene, ministere, adică sunt 
chestiuni de legislaţie care 
împietează în mare măsură 
proiectele mele”, a declarat 
Gheorghe Ciuhandu.
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Promisiuni electorale în 2008:
l amenajări în Parcul Rozelor, Central, Copiilor, Doina, 
Catedralei, Stadion
l perdea de protecţie în S-SV Timişoarei până la Pădurea 
Verde şi perdea de protecţie între Calea Torontalului şi 
Calea Aradului
l acţiuni specifice de combatere a dăunătorilor şi eli-
minare a efectelor bolilor la plante pentru a se menţine 
„patrimoniul verde”
l amenajarea străzilor din oraş
l vor fi modernizate şi remodelate intersecţiile de cir-
culaţie Gh. Lazăr – Circumvalaţiunii, Arieş – Martirilor, 16 
Decembrie – Iuliu Maniu – Prislop
l se vor executa lucrările necesare pentru lărgirea pasa-
jelor Jiul şi Popa Şapcă
l va fi construit pasajul suprateran Michelangelo Pârvan
l vor fi construite pasarele pietonale peste Bega în zo-
nele: Parcul Copiilor, Fabric, Termal, Pârvan-Universitate, 
Flora
l vor demara lucrările de realizare a parcărilor de reşe-
dinţă, vor fi construite parcaje multietajate, prioritate 
având zonele Stadion, Piaţa 700 şi cartierele de blocuri
l va fi realizată o sală polivalentă modernă

Ratări electorale până în prezent:
l amenajări Parcul Rozelor, Central, Copiilor, Catedralei, 
Stadion... în aşteptare
l Uniunea Europeană ne ameninţă cu procedura de 
infringement şi cu amenzi drastice pentru praful din 
Timişoara
l zeci de străzi din Timişoara arată ca după bombarda-
ment
l nicio intersecţie din cele amintite nu a fost „remodela-
tă”
l pasajele Jiul şi Popa Şapcă arată la fel, iar la fiecare 
ploaie se inundă
l pasajul suprateran Michelangelo e un vis pentru timi-
şoreni
l să fie invizibile pasarelele pietonale peste Bega promi-
se de primar?
l ADP se chinuie să aducă investitori pentru parcări 
subterane în centrul Timişoarei şi nimeni nu vrea să vină, 
darămite să se facă parcări multietajate în cartiere
l cele 50 de tramvaie mai aşteaptă până să vină în Timi-
şoara, iar liniile de tramvai nu au mai fost extinse de la 
lucrările din 2006
l Timişoara are nevoie de o sală polivalentă modernă

Timişoara sub Ciuhandu: par  curi dichisite, linii de 
tramvai refăcute dar şi drumu  ri praf şi turnuleţe în centru
RoxaNa DeaCoNesCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

De 15 ani primar al Ti-
mişoarei, cu bune şi cu rele, 
ales de patru ori. Principalul 
atu al primarului de astăzi al 
Timişoarei a fost, la primele 
alegeri la care a ieşit învin-
gător, în 1996, faptul că era 
timişorean. A fost lansat cu 
ajutorul unei publicaţii locale 
şi a câştigat alegerile din 1996 
cu 45%.

În anul 2000 a fost ales 
din nou, iar la fel s-a întâm-
plat şi în 2004, dar şi în 2008. 
Promisiunile lui Ciuhandu 
nu au fost ieşite din comun, 
ci la limita dintre realitate şi 
normalitate. Poate cea mai 
importantă realizare a unuia 
dintre cei mai longevivi pri-
mari ai Timişoarei este rea-
bilitarea liniilor de tramvai, 
realizată în perioada 2000 – 
2006, cu finanţare de la Ban-
ca Europeană de Investiţii. Au 
fost modernizaţi 40 de kilo-
metri de linie de tramvai, iar 
în anii următori au fost rea-
bilitate staţiile de tramvai. La 
capitolul linie cale, Timişoara 
stă bine, însă starea actuală a 
tramvaielor lasă mult de do-
rit: toate sunt donate de peste 
hotare, nu au aer condiţionat 
şi sunt pline de oameni fără 
adăpost şi mizerie. Cât despre 
autobuze, abia anul trecut 
municipalitatea a cumpărat 
30 de autobuze noi-nouţe. Un 
lucru bun îl reprezintă şi gra-
tuitatea oferită pensionarilor 
la călătoriile cu mijloacele de 
transport ale RATT. Măsura 
are şi un puternic iz electoral, 
dat fiind faptul că pensiona-
rii sunt cei mai conştiincioşi 
când vine vorba de prezenţa 
la vot.

Parcurile şi drumurile, 
două extreme

Edilul şef a mai promis 
parcuri frumoase şi sigure 
pentru copiii timişorenilor. 
Parcuri avem, unele chiar re-
abilitate, aşa că nu prea avem 
ce-i reproşa lui Gheorghe 
Ciuhandu în această direcţie. 
Poate doar epopeea Parcului 
Copiilor, care abia în perioa-
da aceasta primeşte mai mul-
tă atenţie de la edili. Parcurile 
mari din oraş arată cât de cât 

normal, prin urmare timişo-
renii nu se pot plânge de lip-
sa zonelor verzi. Cert este că 
nu sunt de ajuns, mai ales că 
suntem atenţionaţi de mult 
timp de Comisia Europeană 
cu amenzi drastice pentru 
praful din oraş. Bugetul Di-
recţiei de Mediu din acest an 
este de 18 milioane de lei, din 
care câteva milioane se inves-
tesc în întreţinerea parcurilor 
şi în reamenajarea lor. 

Timişoara stă bine şi la 
capitolul fântâni publice. La 
orice colţ de cartier au fost 

amplasate astfel de fântâni 
de-a lungul anilor. 

Primarul i-a mulţumit 
cel mai mult pe pensionari, 
timişorenii care încă merg 
în fiecare zi la serviciu ne-
având prea multe beneficii 
din mandatele lui Ciuhan-
du. Amintim aici drumurile 
din oraş, care sunt într-o sta-
re jalnică, după cum chiar 
edilul-şef recunoştea la în-
ceputul acestui an. Gropi 
lângă gropi, multe străzi din 
oraş au devenit adevărate 
coşmaruri pentru timişore-

nii care îşi scot zilnic maşi-
na din garaj. 

Locuinţe pentru tineri?
Dacă este să discutăm 

despre alte promisiuni de 
care edilul nu s-a ţinut de 
cuvânt, putem scoate în 
evidenţă angajamentele 
pentru tineri. Locuinţele 
ANL din Timişoara se află 
mult sub limita normalită-
ţii. Inaugurate cu mare fast 
în anul 2003, două blocuri 
construite prin Agenţia Na-
ţională de Locuinţe, nu au 

nici astăzi în faţă parcarea 
promisă de municipalitate. 
Au trecut opt ani în care 
tinerii care locuiesc acolo 
îşi parchează maşinile pe 
un pietriş adus tot de ei. Iar 
strada pe care sunt amplasa-
te, Ioachim Miloia, arată ca 
după bombardament. După 
cele din 2003, au mai fost in-
augurate câteva apartamen-
te, iar în ultima vreme se 
discută despre construirea 
a încă 1.000, pe terenuri ale 
armatei. Discuţiile se poartă 
însă de aproape doi ani...

Palate ţigăneşti  
în centru, cu ajutorul 
primarului? 

Edilul a fost acuzat în 
nenumărate rânduri că a în-
chis ochii la transformarea 
centrului Timişoarei într-o 
adevărată expoziţie de palate 
ţigăneşti. Romii au cumpă-
rat, rând pe rând, adeseori, 
folosindu-se de ameninţări 
şi constrângeri, cele mai fru-
moase vile din zona centrală 
a urbei, cărora, mai apoi, le-
au schimbat radical aspectul, 
fără autorizaţii: le-au ridicat 
turnuleţe, garduri din fier 
forjat, le-au placat cu marmu-
ră ori le-au pus alte elemente 
decorative specifice etniei, 
aflate în contradicţie flagran-
tă cu arhitectura oraşului, în-
deosebi cu cea ta cartierelor 
istorice ale Timişoarei. Mai 
mult decât atât, timişorenii 
i-au reproşat primarului Ghe-
orghe Ciuhandu că familiile 
de ţigani au ajuns să facă 
legea pe străzile oraşului, 
pe care le controlează chiar 
aceste clanuri, terorizându-şi 
vecinii. Foarte puţine palate 
ţigăneşti au fost demolate 
în ultimii ani, iar amenzile 
pe care le-au primit ţiganii 
nu au fost plătite niciodată. 
Edilul-şef spunea mereu că 
atât el, cât şi arhitecţii şefi ai 
oraşului, au vrut să ia măsuri 
împotriva clanurilor ţigăneşti 
pentru a demola construcţiile 
ilegale sau a-i determina să le 
modifice, însă procedurile au 
stat blocate în instanţă ani de 
zile.  

Rubedeniile din primă-
rie au fost alte subiecte de 
discuţii de-a lungul vremii. 
După reorganizarea conform 
Ordonanţei 63 din 2010, au 
apărut la iveală mai multe 
situaţii: în primărie lucrează 
peste 15 cupluri sau persoane 
cu grad de rudenie apropiat. 
Reprezentanţii primăriei de-
clarau atunci că mulţi s-au 
căsătorit după ce s-au angajat 
în cadrul municipalităţii şi că 
toate angajările se fac pe bază 
de concurs.

În competiţie cu marile 
centre urbane europene?

În urmă cu trei ani, când 
Gheorghe Ciuhandu candi-
da pentru un nou mandat, 

Unul dintre puţinele capitole la care Timişoara stă bine este cel al spaţiilor verzi, administraţia investind consistent în acest domeniu

Drumurile proaste rămân marea problemă a Timişoarei Tramvaiele din oraş sunt uzate fizic şi moral

Centrul Timişoarei a fost acaparat de ţigani sub privirile  
îngăduitoare ale conducerii primăriei

Cum a apărat Primăria Timişoara 
patrimoniul privat al oraşului?
gheoRghe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Mai multe imobile în 
care au funcţionat sau încă 
mai funcţionează institu-
ţii ale statului au fost pier-
dute în instanţă de juriştii 
Primăriei Timişoara, după 
ce au fost revendicate de 
reprezentanţi ai vechilor 
proprietari. Prestaţiile pa-
lide de la bară şi pierderea 
termenelor căilor de atac au 
fost motivele pentru care 
s-au pierdut mai mult de 
jumătate din imobilele in-
stituţiilor statului din oraş, 
scutind astfel administraţia 
locală de la acordarea unor 
despăgubiri de milioane de 
euro foştilor proprietari. 
Printre imobilele pierdute 
în instanţă se numără Cli-
nica de cardiologie ASCAR, 
Chimioterapia, Spitalul de 

Neuropsihiatrie, Clinica de 
Oftalmologie, o parte din 
Spitalul de Copii “Louis 
Ţurcanu” şi Clinica de Bal-
neoterapie, dar şi Colegiul 
Bănăţean, Liceul cu predare 
în limba germană “Lenau”, 
Liceul sanitar “Ana Aslan”, 
Liceul de Arte, Liceul ma-
ghiar şi Liceul sârbesc. Ma-
joritatea şcolilor şi liceelor 
retrocedate de către instan-
ţă plătesc, deja, chirie no-
ilor proprietari. Conform 
unui calcul întocmit de se-
cretarul Primăriei Timişoa-
ra, Ioan Cojocari, în perioa-
da de după revoluţie, juriştii 
Primăriei au compărut în 
peste 17.000 de procese. Din 
cele 5.888 de litigii care au 
avut ca obiect imobile sau 
trenuri din patrimoniul pri-
vat al oraşului s-au pierdut 
1084, deci aproape un sfert. 
“Din procese s-a reuşit câş-

tigarea a 20 miliarde de lei 
vechi şi pierderea a doar 365 
de milioane de lei vechi”, 
spunea Cojocari în 2008, 
când un grup de consilieri 
locali au propus formarea 
unei comisii pentru a veri-
fica ce procese importante 
ce vizau patrimoniul public 
al oraşului s-au pierdut în 
mod suspect. Ca un semn 

al complicităţilor înalte de 
la vârful administraţiei lo-
cale, echipa de audit care a 
verificat activitatea jurişti-
lor Timişoarei şi a secreta-
rului Cojocari au descoperit 
doar că... se consumă prea 
multă hârtie pentru pregă-
tirea şedinţelor Consiliului 
Local. Un exemplu flagrant 
al modului în care s-a “apă-
rat” patrimoniul oraşului 
s-a consumat în anul 2005, 
când trei parcele de teren 
din domeniul public al ora-
şului au fost retrocedate 
unor falşi moştenitori, care 
s-au folosit de o dispoziţie a 
primarului Gheorghe Ciu-
handu falsificată. În mod 
ciudat, primăria nu a atacat 
documentul fals în terme-
nul legal, permiţând mafiei 
imobiliare să se întabuleze, 
şi mai apoi, să vândă pă-
mântul.

Majoritatea 
şcolilor şi 
liceelor 
retrocedate de 
către instanţă 
plătesc, deja, 
chirie noilor 
proprietari.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Ideea reîmpărţirii Români-
ei în regiuni este agreată de 
liderii administraţiei judeţe-
ne şi locale.  Constantin Osta-
ficiuc crede în acest proiect, 
iar Gheorghe Ciuhandu rea-
minteşte că şi PNŢCD a avut 
o asemenea propunere, care 
însă nu s-a concretizat. 

Constantin Ostaficiuc, 
preşedintele Consiliului Jude-
ţean Timiş, nu stă prea mult 
pe gânduri: va candida pen-
tru preşedinţia unei viitoare 
Regiuni vestice a ţării, după 
ce România va fi reorganizată 
din punct de vedere teritorial. 

“Evident că o să candidez! 
Am spus că voi candida la pre-
şedinţia Consiliului Judeţean, 
iar noua regiune este tot un 
consiliu judeţean. Rămâne 
cum am stabilit!”, a declarat 

Ostaficiuc. Liderul CJT spune 
că,  deoarece în Constituţia ţă-
rii România este împărţită pe 
judeţe, noile regiuni ar trebui 
să se numească tot judeţe. 

„Sunt adeptul unei noi 
organizări a României pe re-
giuni administrative. Cred în 
subsidiaritate, adică în mu-
tarea unor competenţe ale 
guvernului în teritoriu, cred 
în puterea de decizie a cetă-
ţeanului, cred în puterea de 
dezvoltare a fiecărei comuni-
tăţi şi cred în exemplul ţărilor 
dezvoltate ale Europei care 
sunt împărţite în regiuni ad-
ministrative”, a spus liderul 
CJT. 

În concepţia lui Osta-
ficiuc, cele opt regiuni de 
dezvoltare ar trebui să fie 
conduse de opt preşedinţi de 
regiuni şi de opt prefecţi. Mai 
mult, preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Timiş agrează 

ideea desfiinţării unor insti-
tuţii judeţene. 

Unele instituţii ar fi tre-
buit demult desfiinţate. De 
exemplu, Direcţia Sanitară 
ar fi trebuit să treacă în sub-
ordinea primăriei. La fel şi In-
spectoratul Şcolar Judeţean”, 
a declarat Ostaficiuc. 

El a mai adăugat că, odată 
reîmpărţită ţara în regiuni de 
dezvoltare, nu ar mai apărea 
situaţii în care drumurile in-
terjudeţene se construiesc 
pe bucăţi. România ar putea 
avea în curând o nouă orga-
nizare administrativă. În vi-
itorul apropiat, guvernul ar 

putea elabora o lege în acest 
sens. Subiectul a fost discutat 
şi de conducerea PDL. Potrivit 
unor surse din partid, o vari-
antă ar fi desfiinţarea jude-
ţelor şi crearea a opt regiuni 
care se vor numi însă tot jude-
ţe. Se evită astfel modificarea 
Constituţiei, care precizează 
că teritoriul României este 
organizat în comune, oraşe şi 
judeţe. Potrivit premierului, 
ţara noastră ar putea atrage 
mai multe fonduri europene, 
prin reorganizarea adminis-
trativă. 

În prezent, România este 
împărţită în opt regiuni de 
dezvoltare, denumite după 
poziţia geografică, respectiv 
Nord-Vest, Nord-Est, Sud-
Vest, Sud-Est, Sud, Vest, Cen-
tru, Bucureşti şi Ilfov.

anchetăactuaLitate

PUBLICITATE

seRgiu miaT
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Prima vilă din Timişoa-
ra, transformată în Casă de 
oaspeţi pentru demnitarii 
comunişti, Petru Groza, 
Gheorghe Gheorghiu Dej şi 
Nicolae Ceauşescu a ajuns 
pe mâna ţiganilor care au 
cumpărat două aparta-
mente din imobil. Pe unul 
dintre acestea, l-au scos la 
vânzare. Cumpărătorii însă 
va trebui să fie tot de etnie 
ţigănească, altfel nu au nici 
o şansă.

Cunoscută sub numele 
de „Casa cu trei fete”, da-
torită sculpturii de pe fron-
tispiciul vilei şi care înfăţi-
şează trei tinere fete, vila a 
fost ridicată în anul 1947, 
pentru fiica fostei directoa-
re a Teatrului Maghiar din 
Timişoara, după planurile 
unui arhitect italian. Situată 
în plin centru oraşului, Casa 
cu trei fete a fost naţionali-
zată, după venirea comuniş-
tilor la putere şi transforma-
tă în Vilă de protocol pentru 
demnitarii vremii. Primul 
dintre cei care au locuit aici 
a fost dr. Petru Groza, fost 
prim ministru al României, 
atunci cînd venea în celebre-
le „vizite de lucru” în fosta 
Regiune Banat. Următorul 
personaj, dar şi cel care a 
beneficiat cel mai mult de 
confortul celor trei aparta-
mente din vila de protocol, 

a fost Gheorghe Gheorghiu 
Dej, fost şef al Partidului 
Muncitoresc din România. 
El a venit în mai multe rân-
duri la Timişoara, până în 
1965, anul decesului său, să 
inspecteze celebrele caze-
mate din beton, care se con-
struiau pe graniţa cu Serbia, 
în perioada în care liderul 
fostei Iugoslavii, Iosip Broz 
Tito, era considarat duşma-
nul României şi al marelui 
URSS. După moartea lui Dej, 
la Casa cu trei fete a stat 
şi Nicolae Ceauşescu, dar 
acesta a dat ordin pentru 

construirea unei noi vile de 
protocol în Timişoara. Acest 
lucru s-a petrecut în anul 
1967, cînd a fost inaugura-
tă oficial „Căsuţa japoneză” 
supranumită aşa pentru că 
semăna cu arhitectura japo-
neză şi avea o grădină inte-
rioară de aceeaşi inspiraţie.

„nu vând la români, 
numa la ţâgani  
cu mulţi copii”

După apariţia legilor 
retrocedării, Casa cu trei 
fete a revenit fostului pro-
prietar, stabilit între timp 

în Austria şi care, după ce 
a intrat în posesia casei a 

vândut cea mai mare par-
te din ea, unei familii de 
rromi care fac parte din 
Clanul Cârpaci. Aceştia lo-
cuiesc în Germania, în ora-
şul Frankfurt şi deţin două 
din cele trei apartamente 
din fosta vilă de protocol. 
Cu mai mult timp în urmă, 
pe frontispiciul clădirii a 
apărut un anunţ de vânzare 
şi două numere de telefon. 
„Vrem să vindem acum 
numa un apartament. Are 
3 camere cu dependinţe şi 
250 mp, iar preţul e de cri-
ză, adică 125.000 de euro 

negociabil. Da, nu vînd la 
români, numa la ţigani 
cu copii mulţi”, a spus, la 
telefon proprietarul vilei, 
după care a întrerupt con-
vorbirea. Pe lângă Casa cu 
trei fete, clanurile ţigăneşti 
din Timişoara au mai pus 
mâna pe clădirea care a 
găzduit în timpul celui de-
al II-lea Război mondial, 
Gestapoul german şi acum 
depun eforturi, pe toate 
planurile, ca să intre în 
posesia clădirii care adă-
posteşte Centrul Cultural 
Francez din Timişoara, o 
clădire construită în stil ba-
roc şi care a fost, şi ea, pen-
tru o scurtă perioadă, vilă 
de protocol pentru Nicolae 
Ceauşescu.

Vila de protocol a lui Gheorghiu 
Dej tranşată de ţiganii Cârpaci

Poliţia Timiş se confruntă  
cu  un adevărat „jihad” delaţionist 

n Noii proprietari au scos la vânzare un apartament, dar vor să vândă doar tot unor ţigani
n Membrii sindicatului Pro Lex Timiş au făcut mai multe sesizări în care îi incriminează pe şefii poliţiei

Romania ar putea fi reorganizata administrativ si împărţită în 
opt regiuni de dezvoltare

Ţiganii care vând un apartament în „Casa cu trei fete” vor ca proprietatea să rămână „în etnie” şi nu vor să vândă românilor

gheoRghe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Perspectiva disponibiliză-
rilor din Ministerul Adminis-
traţiei şi Internelor a bulver-
sat de-a binelea activitatea 
inspectoratelor de poliţie din 
ţară. Cum era de aşteptat, 
nici Inspectoratul de Poliţie 
al Judeţului Timiş (IPJ) nu face 
excepţie, în această perioadă 
conducerea instituţiei con-
fruntându-se cu o mulţime 
de sesizări semnate sau ano-
nime, în care unii poliţişti îşi 
reclamă colegii sau diverse 
situaţii din activitatea cotidia-
nă, în speranţa că nu vor aju-
ge pe lista neagră a plecărilor 
din sistem sau că vor ajuta la 
asanarea activităţii de poliţie 
din Timişoara. În încercarea 
de a gestiona această opozi-
ţie la schimbare, conducerea 
inspectoratului a solicitat 
atât Corpului de control, cât 
şi Serviciului de Informaţii 
de Protecţie Internă Timiş să 
verifice unele din aceste dela-
ţiuni, dar să evalueze şi moti-
vele care i-ar fi determinat pe 
reclamanţi să-şi asume anu-
mite acuzaţiile grave la adresa 
colegilor. Una dintre aceste 
sesizări vine din partea  Orga-
nizaţiei Pro Lex Timiş, poartă 
semnătura vicepreşedintelui 
Ilie Spătaru, agent-şef princi-
pal la Poliţia Rutieră, şi a fost 
trimisă atât organelor abilita-
te din Timiş, cât şi structurilor 
centrale din MAI. 

„unii şefi au impresia că 
unitatea de poliţie este un 
bun privat!”

Revolta Sindicatului Pro 
Lex Timiş, asumată în scris 
de agentul principal de poliţie 
Ilie Spătaru, a fost declanşată, 
conform epistolei, de anu-
mite avansări în funcţii, de 
folosirea discreţionară a maşi-
nilor dotate cu radar - care în 
loc să stea pe stradă, sunt fo-
losite în deplasările personale 
de anumiţi şefi de serviciu -, 
dar şi de repartizarea anumi-
tor poliţişti de la Rutieră pe 

unele sectoare de drum, în 
detrimentul altor colegi. „Nu 
fără interes!”, suspicionează 
semnatarul sesizării, fără a 
oferi detalii despre şpăgi, dacă 
despre asta este vorba, sau 
despre dobândirea altor foloa-
se de către poliţiştii favorizaţi. 
„Doresc să vă informez în nu-
mele meu şi al membrilor de 
sindicat vizavi de abuzurile şi 
încălcările prevederilor legale 
pe care le săvârşesc anumite 
persoane cu funcţii de coman-
dă care au impresia că uni-
tatea de poliţie este un bun 
privat”, avertizează vicepre-
şedintele sindicatului Pro Lex 
încă de la începutul sesizării. 
Rând pe rând, sindicalistul 
trece în revistă diverse situ-
aţii catalogate ca „încălcări” 
ale unor ordine interne, dar 
şi „favorizarea” unor poliţişti 
care nu ar merita acest lucru, 
toate girate de actuala condu-
cere a inspectoratului. Printre 
poliţiştii luaţi în vizor de con-
ducerea locală a sindicatului 
Pro Lex se numără comisarul 
Florin Bolbos, inspector şef 
adjunct la IPJ Timiş, fostul 
şofer al acestuia, agentul-şef 
principal Dorin Duma, comi-
sarul şef Gheorghe Moldovan, 
şeful Biroului Drumuri Naţi-
onale şi Europene din cadrul 
Serviciului Poliţiei Rutiere, 
agentul Romulus Paşca, mem-
bru în sindicatul Pro Lex, care 
este apărat împotriva abuzuri-
lor care se comit împotriva sa 
după ce s-a întors din conce-
diul de paternitate, inspecto-
rul principal Cosmin Bledea, 
despre care menţionează că 
a fost angajat în poliţie deşi 
avea probleme de cazier, co-
misarul şef Iancău, care „l-a 
angajat fără probleme”, dar 
şi agenţii Adrian Dincă şi La-
urenţiu Caramaliu, despre 
care spune că sunt repartizaţi 
preferenţial în detrimentul 
altor lucrători. „Prin prezenta 
vă mai aducem la cunoştinţă 
că, în săptămâna când execu-
tăm serviciul de dupa-amiază, 
adică în intervalul 14 – 22, doi 
agenţi asigură evenimentele 

de la 22 la 06 fără ca ulterior 
să primească libere sau să fie 
retribuiţi de noapte. Această 
muncă este benevolă şi din 

punctul nostru de vedere 
nu este corect. Din Ordinul 
577/2008 nu rezultă obligaţia 
de a sta la dispoziţia unităţii 

mai mult de 8 ore zilnic”, mai 
precizează vicepreşedintele 
Pro Lex Timiş.

“Poliţistul s-a filmat  
singur în timp ce se  
deplasa în interes  
personal cu maşina dota-
tă cu radar!”

Reclamaţia semnată de 
agentul-şef principal inginer 
Ilie Spătaru nu i-a luat prin 
surprindere pe şefii inspecto-
ratului. Dimpotrivă, spun că 
se aşteptau să ajungă şi pe la 
instituţiile locale, după ce a 
fost distribuită organelor de 
conducere centrale ale MAI. 
„Ne aşteptam la izbucnirea 
unor nemulţumiri din anumi-
te zone ale muncii de poliţie 
din Timiş, întrucât sunt per-
soane vizate de disponibilizări 
care-şi joacă ultima carte. Plân-
gerea sindicaliştilor de la Pro 
Lex a ajuns întâi la Bucureşti 
şi apoi la noi, deci invers decât 
ar fi fost normal, într-o încer-
care neloială de a se discredita 
conducerea Poliţiei Timiş. O să 
verificăm toate aceste acuzaţii 
şi, în cazul în care unele se vor 
dovedi reale, vom lua măsu-
rile legale ce se impun”, ne-a 
comunicat, cu diplomaţia-i 
recunoscută, şeful Poliţiei Ti-
miş, comisarul şef Gheorghe 
Popescu. În schimb, adjunctul 

său, comisarul Florin Bolbos, a 
cărui nume apare menţionat 
de mai multe ori în sesizarea 
sindicală, a fost mult mai tran-
şant. „Începe să-mi pară rău 
că, într-o anumită situaţie, în 
care agentul-şef principal Ilie 
Spătaru a fost cercetat de co-
misia de disciplină şi propus 
pentru sancţionare, am cerut 
să fim înţelegători cu situaţia 
sa familială şi să i se dea doar 
o mustrare. Dar, cum nici o 
faptă bună nu rămâne nepe-
depsită, vicepreşedintele Pro 
Lex se ţine de reclamaţii. De 
data aceasta vom sesiza Cor-
pul de control, care va face 
o investigaţie amănunţită a 
celor cuprinse în sesizare, dar 
şi a problemelor de serviciu 
avute de domnul Spătaru în 
ultima perioadă. Vom vedea, 
de exemplu, circumstanţele 
în care domnia sa a reuşit să se 
filmeze cu camera de pe maşi-
na dotată cu radar în timp ce 
se deplasa la propria locuinţă, 
având asupra sa un important 
registru de uz intern. Apoi 
vom lua măsurile legale ce 
se impun, fără nici un fel de 
clemenţă”, a avertizat inspec-
torul şef adjunct al IPJ Timiş, 
comisarul Florin Bolbos.

Posibilele disponibilizări din poliţie agită spiritele în IPJ Timiş: au apărut reclamţii potrivit cărora 
unele maşini de poliţie sunt folosite în interes personal

Doresc să vă informez 
în numele meu şi al 
membrilor de sindicat 
vizavi de abuzurile şi 
încălcările prevederilor 
legale pe care le săvâr-
şesc anumite persoane 
cu funcţii de comandă 
care au impresia că 
unitatea de poliţie este 
un bun privat.

 ilie spătaru
agent-şef principal

vicepreşedinte - Sindicatul Pro Lex

Ne aşteptam la 
izbucnirea unor 
nemulţumiri din 
anumite zone ale 
muncii de poliţie din 
Timiş, întrucât sunt 
persoane vizate de 
disponibilizări care-
şi joacă ultima carte. 
Plângerea sindica-
liştilor de la Pro Lex 
a ajuns întâi la Bu-
cureşti şi apoi la noi, 
deci invers decât ar fi 
fost normal
 comisar şef gheorghe Popescu

inspector şef IPJ Timiş

Începe să-mi pară 
rău că, într-o anumită 
situaţie, în care agen-
tul-şef principal Ilie 
Spătaru a fost cercetat 
de comisia de discipli-
nă şi propus pentru 
sancţionare, am cerut 
să fim înţelegători cu 
situaţia sa familială. 
Dar, cum nici o faptă 
bună nu rămâne ne-
pedepsită, vicepreşe-
dintele Pro Lex se ţine 
de reclamaţii.

 comisar Florin Bolbos
 inspector şef adjunct - IPJ Timiş
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Vila a fost ridicată 
în anul 1947, 
pentru fiica fostei 
directoare a 
Teatrului Maghiar, 
după planurile 
unui arhitect 
italian.

Constantin Ostaficiuc va candida pentru preşedinţia Regiunii Vest
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Evident că o să can-
didez! Am spus că 
voi candida la pre-
şedinţia Consiliului 
Judeţean, iar noua 
regiune este tot un 
consiliu judeţean. 
Rămâne cum am 
stabilit.

Constantin ostaficiuc
preşedinte CJ Timiş

Vrem să vindem acum 
numa un apartament. 
Are 3 camere cu 
dependinţe şi 250 mp, 
iar preţul e de criză, 
adică 125.000 de euro 
negociabil. Da, nu vînd 
la români, numa la 
ţigani cu copii mulţi.

Propietarul “Casei cu trei fete”
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Zilele însorite au început 
deja şi multora dintre noi 
ne zboară gândul la vacanţa 
de vară. Agenţiile de turism 
au scos la înaintare pentru 
luna iunie, oferte last minu-
te de nerefuzat.

 Preţurile sunt mai bune, 
iar vremea este potrivită 
pentru o vacanţă de neui-
tat. Destinaţiile last minute 
sunt atât de spontane, încât 
nici nu este timp de pre-
gătiri aşa cum s-ar cuveni  
pentru o călătorie. Ofertele 
last minute sunt oferte de 
ultimul minut cu preţuri 
reduse faţă de cele de ca-
talog. În general numărul 
locurilor sunt reduse. Cali-
tatea serviciilor însă nu are 
de suferit! 

 Atunci când îţi doreşti 
o vacanţă last-minute, tre-
buie să fii flexibil în ceea ce 
priveşte perioada plecării, 
mai ales dacă îţi doreşti să 
găseşti cel mai bun preţ. 
Dacă perioada în care vrei 
să pleci este una fixă, atunci 
va trebui să accepţi faptul 

că preţul nu va fi chiar cel 
mai mic. Nu uita că ar fi in-
dicat ca zilele de plecare şi 
de întoarcere să fie în tim-
pul săptămânii, mai ales în 
cazul transportului cu avio-
nul, pentru că atunci preţu-
rile sunt mai mici.

Dacă vrei să beneficiezi 
de preţuri mai mici pentru 
un last-minute, ar fi bine să 
ţii cont şi de plecarea dintr-
un aeroport mai mic sau să 
foloseşti autocarul pentru 
deplasare. Aceste aspecte 

influenţează preţurile pa-
chetelor turistice.

Fii atent şi activ  
pe partea de oferte  
de turism online

 Foarte multe dintre last-
minute-uri apar pe internet, 
pe paginile agenţiilor de tu-
rism. Dacă ai găsit una care 
să-ţi convină, nu sta prea mult 
pe gânduri, fă imediat rezerva-
rile. Dacă nu te grăbeşti, peste 
câteva ore s-ar putea să n-o 
mai găseşti la acelaşi preţ.

În cazul în care nu vrei să-
ţi cumperi un pachet oferit 
de o agenţie de turism, sta-
bileşte-ţi vacanţa în funcţie 
de preţuri. Compară preţu-
rile biletelor de avion şi cele 
practicate de hotelurile din 
locaţia unde vrei să mergi şi 
alege ofertele potrivite pen-
tru tine. 

Pentru că mijloacele elec-
tronice au devenit foarte uti-
lizate şi de către prestatorii 
de servicii turistice, acestea 
pot fi folosite pentru a afla 

informaţii despre ofertele 
last-minute. Agenţiile de tu-
rism şi companiile aeriene 
trimit newsletter-e periodi-
ce cu ofertele pe care le au, 
astfel că dacă te vei abona la 
acestea, vei avea uşor acces 
la ofertele acestora.

cât costă o vacanţă  
last minute?

Agenţiile de turism din 
Timişoara se întrec care mai 
de care în oferte tentante 
pentru vacanţele neplanifi-
cate. Preţurile nu sunt deloc 
de neglijat la aceste vacanţe 
şi pornesc de la 100 – 150 
de euro pentru şapte nopţi 
de cazare la demipensiune 
de trei stele, de exemplu în 
Grecia. Dealtfel Grecia este 
una dintre cele mai solicitate 
destinaţii de vacanţă last mi-
nute. Deloc de neglijat sunt 
ofertele turistice pentru Cre-
ta, Turcia sau chiar litoralul 
românesc.

Aşadar, preţurile pornesc 
de la 100- 150 de euro pentru 
destinaţii apropiate şi ajung 
până la aproximativ 400 de 
euro pentru destinaţii mai 
îndepărtate, mai exotice!

“Avem clienţi care urmă-
resc aceste oferte, dar numă-
rul lor este destul de redus. 
Cele mai multe oferte last 
minute sunt pentru vacanţe 
în Creta, Turcia şi chiar pe 
litoralul românesc”, ne-a de-
clarat Diana Loba, directorul 
unei agenţii de turism din 
Timişoara.
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Piaţa distribuţiei de ener-
gie electrică din zona Bana-
tului a devenit o piaţă concu-
renţială, cu efecte benefice 
pentru consumatorii finali, 
după intrarea în această afa-
cere a companiei Aton Tran-
silvania, cu sediul în Carani, 
parte a holdingului german 
Aton Gmbh. Investiţia de 
peste 30 de milioane de euro 
a făcut posibilă realizarea 
celei mai performante staţii 
de transformare din Româ-
nia, cu cea mai mare putere 
instalată, 250MVA, şi sin-
gura staţie care transformă 
tensiunea de la nivelul de 
220 kV direct la 20 kV. Deşi 
nu funcţionează pe piaţa de 
profil decât de trei ani, va-
loarea investiţiei, dar şi echi-
pamentele moderne folosite 
la instalaţiile de alimentare 
şi staţia de transformare au 
plasat Aton Transilvania, 
deja, printre componentele 
importante ale sistemului 
energetic din vestul ţării. 
De altfel, Autoritatea Naţi-
onală de Reglementare în 
domeniul Energiei (ANRE) a 
reevaluat această investiţie, 
în toamna anului trecut, şi 

a decis reînnoirea licenţei de 
furnizare a energiei electrice 
a Aton Transilvania până în 
2012. “Intenţionăm ca pe 
termen mediu să ne con-
solidăm poziţia de jucător 
important pe piaţa furniză-
rii de energie electrică din 
România, iar pe termen mai 
îndelungat ne pregătim să 
abordăm şi zona contracte-
lor cu consumatorii casnici”, 
ne-a declarat Alexandru Lo-
ricz, director în cadrul Aton 
Transilvania. 

“Deocamdată nu suntem 

pregătiţi să intrăm pe piaţa 
consumatorilor casnici!”

Deocamdată, compania 
germană nu-şi pune pro-
blema intrării pe piaţa mai 
îngustă a consumatorilor 
casnici din cauza costurilor 
mari presupuse de progra-
mul de facturare şi a venitu-
rilor nesemnificative. “Deo-
camdată nu suntem pregătiţi 
să intrăm pe piaţa consuma-
torilor casnici din cauza cos-
turilor mari presupuse de 
achiziţionarea programului 
de facturare, de peste 1,2 

milioane de euro, dar şi a 
profitului redus, în condiţii-
le în care câştigul companiei 
este de un leu la fiecare fac-
tură lunară întocmită unei 
persoane fizice”, mai spune 
Alexandru Loricz, dezvălu-
indu-ne că tarifele utilizate 
de Aton Transilvania pe pia-
ţa de profil sunt la nivelul 
a 15% din cele practicate de 
concurenţă. “Nu pot să vă 
spun de unde achiziţionăm 
energia electrică, este confi-
denţial!”, a precizat directo-
rul de la Aton, în momentul 

în care am întrebat numele 
dealerului care vinde atât de 
ieftin. Variante nu ar fi prea 
multe, ci doar licitaţiile pe 
ringurile bursiere din ţară, 
direct de la producători sau 
din import. Aton Transilva-
nia este singurul furnizor de 
energie electrică din dome-
niul concurenţial din Timiş, 
în condiţiile în care Enel 
Energie SA este conside-
rat furnizor implicit, iar pe 
piaţa bănăţeană îşi dispută 
întâietatea cu General Com 
Invest SA Arad şi UCM Ener-
gy Reşiţa. La nivelul întregii 
ţări sunt licenţiaţi de către 
ANRE 181 de furnizori de 
energie electrică, majorita-
tea din Bucureşti, dintre care 
nu mai puţin de 39 agenţi 
economici funcţionează pe 
piaţa concurenţială. Cel mai 
mare furnizor de energie la 
consumatorii finali este Alro 
Slatina, cu o cotă de piaţă de 
14%, urmat de Electrica SA, 
cu 7%. Enel Energie SA, care 
acoperă judeţele Arad, Caraş, 
Hunedoara, Timiş, Călăraşi, 
Constanţa, Ialomiţa şi Tulcea 
are o cotă de piaţă de 3%.

economic Auto & Turism Criza pe roţi! Afacerile „Rent-a-
car“, lovite frontal de recesiune!

Ştrandul de la Gyula, destinaţia  
de weekend a timişorenilor
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Turism în grabă!
Aton Transilvania a investit 30 milioane 
de euro şi a devenit un jucător important 
pe piaţa distribuţiei de energie electrică

Puls eCoNomiC

ImPoRTURIle TImIşUlUI

Cel mai important partener 
al economiei timişene este 
germania, de unde, în primele 
două luni ale anului, s-au im-
portat bunuri de 170 milioane 
de euro, dar s-au şi exportat 
mărfuri de 194 milioane de 
euro. pe locul doi în acest 
top al balanţei comerciale 
se situează italia, de unde 
întreprinzătorii din timiş au 
achiziţionat bunuri în valoare 
de 70 milioane de euro şi au 
exportat mărfuri de 111 milioa-
ne de euro. În acest clasament 
şi-a făcut apariţia şi China, cu 
o ascensiune vertiginoasă în 
relaţiile comerciale cu timişul. 
În ianuarie şi februarie, din 
China s-au importat mărfuri de 
aproape 15 milioane de euro.

SPRIJIn PenTRU feRmIeRI 

Fermierii din timiş mai au la 
dispoziţie doar o zi pentru 
depunerea cererilor de sprijin 
financiar pe suprafaţă aferente 
anului 2011. Vineri, 10 iunie, se 
încheie campania de depunere 
a cererilor, care s-a desfăşurat 
în perioada 1 martie – 16 mai 
2011. toţi cei care au depus 
cererile după data de 16 mai 
vor suporta penalizări de 1% 
pentru fiecare zi lucrătoare de 
întârziere. Din datele centrali-
zate de apia reiese că, până în 
prezent, la nivelul întregii ţări 
s-au depus peste 1,1 milioane 
de cereri de sprijin pentru o 
suprafaţă totală de circa 10 
milioane de hectare. suma ce 
va fi încasată este de 102 euro/
ha din fonduri europene şi 77 
euro/ha din bugetul naţional. 

ConCeDIU maTeRnal

angajatorii care concediază 
mamele aflate în concediu 
pentru creşterea copilului vor 
fi sancţionaţi cu amenzi în 
valoare de 10.000 de lei. legea 
a fost adoptată, recent, în 
Camera Deputaţilor şi prevede 
interzicerea concedierii salaria-
telor aflate în concediu pentru 
creşterea copilului în vârstă de 
până la un an, respectiv 3 ani, 
în cazul copilului cu handicap. 
Conform noii legi, salariatele 
pot alege între două pachete 
de măsuri privind durata 
concediului şi valoare indem-
nizaţiei. se poate opta, timp de 
un an, pentru o indemnizaţie 
cuprinsă între 600 şi 3400 
de lei, reprezentând 75% din 
media veniturilor pe ultimele 
12 luni, sau, pe timp de 2 ani, 
o indemnizaţie cuprinsă între 
600 şi 1200 lei lunar. 

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.

Comentează pe
opiniatimisoarei.ro

n Deocamdată compania furnizează energie electrică doar către consumatori mari, 
dar pe viitor are de gând să intre şi pe piaţa formată de consumatorii casnici

Staţia de transformare deţinută de aton este una dintre cele mai moderne din ţară

PUBLICITATE

conVocator
Consiliul de administraţie al s.C. alCOm s.a. cu sediul social în timişoara, str. proclamaţia de la timişoara nr. 7, înregistrată la registrul Comerţului timiş sub 
nr. J35/56/1991, având cod unic de înregistrare rO 1801848, capital social subscris şi vărsat 310.340 lei, cont rO86 BrDe 360s V005 5092 3600, deschis la 
BrD ag.CONtiNeNtal timişoara

ConvoaCă
pentru data de 11.07.2011 ora 1000 adunarea generală extraordinară a acţionarilor s.C. alCOm s.a. la sediul societăţii din timişoara, str. proclamaţia de la timişoara nr.7, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţiona-
rilor la sfârşitul zilei de 01.07.2011, considerată că dată de referinţă.
menţionăm că doar persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale extraordinare.

accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală 
a acţionarilor, este permis prin simpla probă a identităţii acestora, 
făcută, în  cazul acţionarilor  persoanelor fizice, cu actul de identitate 
sau, în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice 
reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care le 
reprezintă.

acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa la adu-
narea generală direct sau pot fi reprezentaţi prin alte persoane, cu 
excepţia administratorilor, pe bază de procură specială. acţionarii 
care nu au capacitatea legală precum şi persoanele juridice pot fi 
reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali, care la rândul lor pot da 
procură specială.

Formularul de procură specială, conform cu prevederile regula-
mentului C.N.V.m. nr.1/2006, se poate obţine începând cu data con-
vocării de la sediul societăţii. După completarea şi semnarea procurii 
speciale de către acţionar, exemplarul original se va depune la sediul 
societăţii cu 48 de ore înainte de data adunării generale, un exemplar 
va fi înmânat reprezentantului, iar cel de-al treilea rămâne la acţionar.

textul integral al documentelor, al proiectelor de hotărâre 
precum şi orice alte informaţii referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale sunt disponibile la sediul societăţii 

din timişoara, str. proclamaţia de la timişoara, Nr.7.
Nu este permis votul prin mijloace electronice.
În vederea exercitării votului prin corespondenţă, buletinele de 

vot care poartă ştampila societăţii şi pe care sunt redactate toate 
punctele înscrise pe ordinea de zi cu opţiunile “pentru”, “împotrivă” 
sau “abţinere” vor fi disponibile la sediul societăţii din timişoara, str. 
proclamaţia de la timişoara, Nr.7 de la data convocării, acţionarii 
avand obligaţia de a transmite buletinul de vot completat, însoţit de 
copie de pe actul de identitate, prin scrisoare recomandată cu confir-
mare de primire la sediul societăţii din timişoara, str. proclamaţia de 
la timisoara, Nr. 7, cu 48 de ore înainte de data adunării generale.

Conform regulamentului CNVm nr.6/2009 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale 
societăţilor comerciale completat şi modificat, unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect 
de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la alineatul precedent pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice). acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convocării.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut mai sus la  lit. a) 
determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate 
deja acţionarilor, subscrisa va face disponibilă o ordine de zi revizuită, 
folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru prezentul convo-
cator, înainte de data de referinţă şi cu respectarea termenului prevă-
zut de legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să desemneze un 
reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă.

Dacă nu sunt întrunite condiţiile de validitate la prima convocare, 
se convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru 
a doua oară, cu aceeaşi ordine de zi, pentru data de 12.07.2011, 
ora 10.00, la sediul societaţii din timişoara, str. proclamaţia de la 
timişoara, Nr. 7.

preşedinte consiliu de administraţie
preunca Daniel Gheorghe

1. aprobarea participării societăţii la licitaţia organizată de Casa de insolvenţă tran-
silvania sprl Filiala timiş, în vederea achiziţionării imobilului identificat ca aparta-
mentul cu nr.2, situat la adresa: timişoara, str. proclamaţia de la timişoara nr. 7, înscris 
în CF nr. 400476-C1-U1 – timişoara, nr.cadastral 340/ ii, proprietatea debitoarei sC 
migNON srl aflată în faliment, şi îndeplinirii tuturor demersurilor în acest sens.
2. stabilirea unui plafon maxim pentru suma care va fi licitată.
3. Desemnarea D-nului Director general – Dl. preunca Daniel gheorghe pentru sem-

narea procesului-verbal de adjudecare, precum şi a tuturor înscrisurilor necesare, în 
situaţia în care    sC alCOm sa va câştiga licitaţia.
4. aprobarea datei de 29.07.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile 
art. 238 alin. 1 din legea nr. 297/2004.
5. Împuternicirea Directorului general pentru efectuarea tuturor formalităţilor şi 
încheierea tuturor actelor juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor 
agea

adunarea Generală extraordinară a acţionarilor S.c. aLcom S.a. va avea următoarea ordine de zi:

n Ofertele last minute sunt preferate de tot mai mulţi români

Avem clienţi care ur-
măresc aceste oferte 
dar numărul lor este 
destul de redus.

 Diana loba
directorul unei agenţii  

de turism din Timişoara
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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

Caius seRaCiN
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Perioada înfloritoare a 
firmelor care se ocupă de 
închirierea maşinilor a cam 
apus, multe dintre ele fiind 
serios afectate de criza eco-
nomică. Reducerea bugete-
lor de călătorii în interes de 
business pentru multinaţio-
nale a condus la o cădere la 
jumătate a pieţei de rent-a-
car în acest an.

S-a întâmplat şi la Timi-
şoara, unde patronii firme-
lor de rent-a-car au gasit o 
portiţă: au renunţat la boli-
zii pe patru roţi care consu-
mau peste 10 litri de com-
bustibil pentru ceva mult 
mai simplu: biciclete sau 
motociclete. Este şi cazul 
lui Cristian Groza patronul 
unei firme de închirieri ma-
şini din Complexul Studen-
ţesc care spune că de 5 ani 
de când este în branşă cei 
care vin în vizită în Timişoa-
ra au renunţat de mult să se 
mai plimbe prin oraş cu ma-
şinile închiriate. Mai mult şi 
cei care pleacă în străinătate 
preferă să ia autovehicule de 
la prieteni împrumut decât 
să mai vină la firmă să închi-
rieze mijloace de transport. 

“Am început în urmă cu 
cinci ani. Aveam zece maşini. 
Astăzi am mai rămas cu cinci: 
trei Loganuri un Matiz şi un 
Jeep. La restul am renunţat şi 
am luat biciclete. Dacă calcu-
lez aşa o medie cel mai bine 
am câştigat la început. Atunci 
făceam 150 de milioane de lei 
vechi pe lună. Astăzi nu de-
păşesc 2000 de euro”, spune 
Cristian Groza. Un alt patron 
de rent-a-car, Marcel Manzur 

e de părere că luna iunie a 
acestui an va fi cea mai grea 
de când este în branşă. “Pen-
tru mine, cel mai bine a mers 
în 2010. Dovadă că din 2008 
am schimbat întreg parcul 
auto. Astăzi am şapte maşini 
din toată gama: Nubira, Clio, 
Logan. Luna asta (n.r iunie) nu 
prea se arată profit. Stau cu 
maşinile în faţa firmei şi aş-
tept”, spune acesta. Manage-
rii firmelor de rent a car sunt 
de părere că scăderea numă-
rului de cereri este dată şi de 
faptul că clientela s-a maturi-
zat şi caută ca maşina să con-
sume cât mai puţin. “La ma-
şini ce mai mare trecere o are 
Loganul. Se închiriază pentru 
că sunt foarte rezistente sunt 
încăpătoare, adaptate la dru-
murile noastre sunt uşor de 
întreţinut şi între noi fie vor-
ba nu consumă aşa de mult”, 
spune Groza, completat de 
Manzur: “Acum este o bătaie 
pe preţul foarte mic, pentru 
atragerea de clienţi. Cei mai 

mulţi clienţi sunt firme sau 
persoane fizice care vin din 
străinătate în Timişoara. Pe 
clienţi îi interesează ca maşi-
na să arate foarte bine atât în 
interior, cât şi exterior dar se 
uită şi la consumul maşinii”.

Soluţia ieşirii din  
faliment – bicicletele  
sau motocicletele

Când şi-a dat seama că 
piaţa maşinilor de închiriat 
este în scădere, Cristian Gro-
za a trecut la achiziţionarea 
şi închirierea de remorci şi 
platforme, dar şi asta a trecut, 
pentru că o dată cu introduce-
rea noii taxe auto, nimeni nu 
se mai încumetă să aducă ma-
şini de afară. „Ideea pe care 
am mers la biciclete a fost că 
în Timişoara cineva care stă 
la bloc şi s-a plictisit de mers 
la Mall cu copilul să-l poată 
scoată la o plimbare cu bici-
cleta prin oraş. Pentru o fami-
lie cu un copil care stă la bloc 
şi nu are loc unde să-şi pună 

cele trei biciclete, îi e simplu 
să vină să închirieze pentru 
zece lei pe oră sau 40 de lei 
pe zi o bicicletă. Cea pentru 
copil le-o dăm gratis”, mai 
spune managerul de rent-a-
car. Marcel Manzur spune că-l 
bate gândul să pună la băta-
ie şi câteva motociclete, însă 
nu este încă sigur dacă bolizii 
pe două roţi vor avea sau nu 
trecere la public. “Eu oricum 
am câteva motociclete pe 
care vreau să le înmatriculez 
şi poate o să le pun la închiri-
at. Asta însă va mai dura ceva 
timp”, spune Manzur.

Criza pe roţi! Afacerile „Rent-a-
car“, lovite frontal de recesiune!

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

luxul doar la 
ocazii speciale
Singura maşina care mai 
are trecere în rândul timi-
şorenilor este o limuzină, 
un Jaguar Eclypse despre 
care Cristian Groza spune 
că e la mare căutare în pe-
rioada nunţilor. “Pe timp de 
vară ne mai scoatem cu ea, 
pentru că acum în perioada 
de vară e plin de nunţi şi 
lumea încă mai închiriază. 
Aici este singurul dome-
niu în care criza parcă nu 
ne-a lovit atât de tare”, 
spune acesta.  În cele mai 
multe cazuri, o maşină de 
lux se închiriază de la 150 
de euro pe zi, cu şofer. În 
funcţie de limuzina pe care 
o alegi însă, aceasta poate 
fi închiriată chiar şi cu 100 
de euro pe oră, preţuri 
similare fiind percepute şi 
pentru maşinile de epocă, 
solicitate, de asemenea, la 
evenimente speciale.

n De la maşini de lux, firmele de închirieri auto au trecut la închirieri de… biciclete sau motociclete

Cât costă să închiriezi o maşină în Timişoara
Dacă vă gândiţi că oricine 
îşi permite să-şi închi-
rieze o maşină să ştiţi 
că nu este chiar atât de 
simplu. Preţurile pentru 
închiriat o maşină diferă 
nu de la o firmă la alta 
sau în funcţie de marcă, 
ci în funcţie de kilometri 
parcurşi. Practic, pentru 
închirierea unei Dacii 
Logan scoţi 15 euro din 
buzunar pentru o zi. Dacă 
depăşiţi o anumită cotă 
de kilometri, între 300 
şi 500 de kilometrii mai 
scoţi din buzunar încă 1 
leu pentru fiecare kilome-
tru parcurs. Tarifele sunt 
negociabile în funcţie de 
perioada de închiriere şi 
kilometri parcurşi. “La 
mine un Logan costă 15 
euro. Dar dacă a parcurs 
1000 de kilometri îi cer 

Cei mai mulţi clienţi 
sunt firme sau per-
soane fizice care vin 
din străinătate în 
Timişoara. Pe clienţi îi 
interesează ca ma-
şina să arate foarte 
bine atât în interior, 
cât şi exterior dar se 
uită şi la consumul 
maşinii.

 marcel manzur
manager firmă rent-a-car

Am început în urmă 
cu cinci ani. Aveam 
zece maşini. Astăzi 
am mai rămas cu 
cinci: trei Loganuri 
un Matiz şi un Jeep. 
La restul am renunţat 
şi am luat biciclete. 
Dacă calculez aşa o 
medie cel mai bine 
am câştigat la înce-
put. Atunci făceam 
150 de milioane de lei 
vechi pe lună. Astăzi 
nu depăşesc 2.000 
de euro.

 Cristian groza
manager firmă rent-a-car

firmele de rent-a-car se reprofilează pe timp de criză şi încearcă o afacere la început de drum în România: rent-a-bike

şi 30 de euro”, spune 
Manzur. 
Trebuie să ştiţi că în 
momentul în care aduceţi 
maşina la sediul firmei 
trebuie să aibă plinul făcut, 
adică încă 250 de lei. La 
toate firmele care închiria-
ză maşini, taxa de garanţie 
este obligatorie. Garanţia 
va fi utilizată pentru penali-
zare, în cazuri de distrugeri, 

furturi sau pierderi ale do-
cumentelor ori ale cheilor 
autoturismelor. Această 
taxă variază între 200 - 400 
euro. Garanţia solicitată va 
fi returnată la recuperarea 
autoturismului în deplină 
integritate şi bună stare 
de funcţionare cu toate 
documentele, accesoriile şi 
echipamentele din dotare, 
aşa cum a fost predată.

Cei care pleacă în 
străinătate preferă 
să ia autovehicule 
de la prieteni 
împrumut decât 
să mai vină la 
firmă să închirieze 
autoturisme.
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gheoRghe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Odată cu instaurarea 
sezonului cald, traficul de 
persoane prin punctul de 
frontieră Vărşand, aflat la 
capătul deviaţiei rutiere din-
tre Arad şi Salonta, începe 
să fie animat de sutele de 
bănăţeni care aleg să-şi pe-
treacă weekendul la ştran-
dul din Gyula. Aflat la 125 
de kilometri de Timişoara, 
ştrandul „Băile Cetăţii“ este 
considerat unul dintre cele 
mai importante ştranduri cu 
apă termală din Ungaria, în 
competiţia cu celelalte cen-
tre SPA (sanitas per aquam) 
similare, cum sunt cele din 
Battanya, Szeged sau Oros-
haza. Întins pe o suprafaţă 
de 8,5 hectare, acest obiec-
tiv turistic este amplasat 
într-un parc secular ocrotit 
de lege, într-o zonă sufocată 
de hoteluri, vile şi pensiuni 
şi pune la dispoziţia turiş-
tilor nu mai puţin de 19 de 

bazine termale şi wellness, 
cu valuri artificiale şi jacu-
zzi, dar şi un bazin olimpic 
de înnot agreat în cantona-
mente până şi de naţionala 
de polo a Ungariei. Drumul 
către micul orăşel se par-
curge în mai puţin de două 
ore şi nici la o sută de me-
tri de la intrarea în Ungaria 
apar primele indicatoare cu 
destinaţia Gyula. Oricum, 
singurul însemn după care 
se pot ghida turiştii aflaţi la 
prima escapadă în ţara veci-

nă, în tentativa de a ajunge 
la Ştrandul Cetate, este cel 
pe care se pot vedea valuri 
şi un înotător, alături de cu-
vântul Várfurdö. 

Ajuns în faţa raiului acva-
tic, pentru un nevorbitor de 
limba maghiară nu este de-
loc simplu să intre în zona 
bazinelor. Fetele de la por-

ţile complexului, echipate 
în halate albe şi extrem de 
curtenitoare cu turiştii, nu 
vorbesc decât limba mater-
nă. Îţi urează “Udvozoljek!” 
(Bine aţi venit!) şi aşteaptă 
se te îndrume spre sectorul 
de ştrand dorit. Dacă nu ştii 
maghiară, este imposibil să 
le explici că nu doreşti vreun 

masaj, jacuzzi sau tratament 
medical, ci doar să faci plajă 
şi să te bălăceşti în bazinele 
cu apă. Dintre zecile de ofer-
te de preţ redactate doar în 
limba maghiară, ţi-e greu să 
o alegi pe cea reprezentând 
doar biletul simplu de intra-
re. Salvarea poate veni de la 
o poartă secundară, aflată la 
câţiva metri de intrarea nr. 
1, unde plăteşti rapid cei 
1980 de forinţi şi ai accesul 
asigurat. Pentru românii 
aflaţi în incinta parcului ac-
vatic, principala atracţie o 
reprezintă bazinul cu valuri. 
Din jumătate în jumătate de 
oră, câte cinci minute, com-
presoare uriaşe transformă 
imensa cadă albastră într-un 
colţ de mare autentică, stâr-
nind valuri ca după o furtu-
nă. Nu poate trece neobser-
vată nici terasa exotică unde 
se serveşte ciolan de porc 
pregătit într-un imens... fier 
de călcat,  “atelierul” unde 
se pregătesc cei mai imenşi 
langoşi cu smântână sau re-

staurantul ce te ispiteşte cu 
berea de vişine. “Vin foarte 
mulţi români la Gyula. Cred 
că-s cei mai numeroşi stră-
ini de pe-aici. Poate îi atrage 
faptul că acel castel de lângă 
ştrand a aparţinut, în urmă 
cu 600 de ani, a lui Ioan 
Corvin, fiul nelegitim al re-
gelui Matei Corvin”, spune, 
mai în glumă, mai în serios 
Török Jánoş, proprietarul 
unei pensiuni din Gyula.

10 interViu

CiPRiaN voiN
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

De ce nu vreţi să candidaţi 
pentru fotoliul de primar al 
timişoarei?

Nu vreau să candidez din 
mai multe motive. Nu cred că 
mi-ar plăcea într-un mediu 
politic, în sensul că sunt o 
persoană care se simte foar-
te bine în mediul economic 
şi mai ales în mediul econo-
mic privat, unde este ceva 
mai simplu decât într-un 
sistem adminsitrativ unde, 
trebuie să recunoaştem, 
există multe reglementări 
care îngrădesc posibilităţile 
de a aborda anumite proble-
me. Deci nu aş fi confortabil 
nici cu zona administrativă 
şi nici cu ceea ce înseamnă 
jocul politic. Eu mă văd ca 
o personă foarte tehnică, 
o persoană care dacă vede 
nişte probleme poate gândi 
nişte posibilităţi de solu-
ţionare a acestora. În mo-
mentul în care în abordarea 
acestor soluţii apar limitări 
administrative şi jocuri po-
litice, cred că m-aş simţi cu 
mâinile legate. Aşa că nu 
mă interesează să intru în 
zona aceasta. Plus că, sincer, 
afacerile mele nu sunt încă 
într-o etapă care să îmi per-
mită decuplarea completă 
de ele. Ori un proiect de ge-
nul primăriei are nevoie de 
implicare totală.

Dar nu ar fi o provocare 
totuşi? chiar şi jocurile 
politice pot să reprezinte 
provocări până la urmă...

Ar fi o provocare, cu sigu-
ranţă. Mai degrabă aş spu-
ne aşa: deocamdată nu mă 
interesează să fiu primar 
al Timişoarei. Nu exclud să 
candidez la primărie în vi-
itor, când lucrurile vor sta 
altfel din punctul de vedere 
al afacerilor mele.

Faceţi parte din consiliul 
consultativ al primăriei. ce 
face acest for?

Este vorba despre o im-
plicare mai mult de natură 
socială sau civică, dacă vreţi. 
Atunci când primăria are ne-
voie de un punct de vedere, 
sau de o susţinere, cel mai 
bun exemplu este problema 
cu Aeroportul, când am în-
cercat să dăm nişte sfaturi. 
Au fost cazuri în care am fost 
o voce a oraşului, dincolo de 
partide politice, indiferent 
dacă e vorba  despre primă-
rie sau consiliul judeţean. 
Am fost o voce pertinentă 
şi atunci când a fost cazul să 
criticăm anumite intenţii de 
decizie care nu ni se păreau 
foarte înţelepte. Uneori sun-
tem luaţi în seamă, alteori 
nu. În prezent lucrăm intens 
cu echipa care elaborează 
noul PUG.

Nu vă tentează nici măcar o 
poziţie de city Manager?

Poziţia de City Manager 
poate fi viabilă dacă i se dă 
substanţă. Dacă acelui city 
manager primarul îi dă o 
oarecare mână liberă ca să 

gândească modul de orga-
nizare a ceea ce înseamnă 
dezvoltarea oraşului. Aici 
putem vorbi despre proiecte 
de investiţii, de tot ceea ce 
înseamnă regiile din sub-
ordinea consiliului local şi 
administrarea spitalelor şi 
şcolilor. Dacă persoana care 
e pusă în acea poziţie e pusă 
„pe bune“ , atunci funcţia 
poate aduce mult bine ora-
şului Timişoara. Pentru o 
astfel de funcţie nu aş vrea 
să mă implic pe termen 
lung, eventual pentru un 
an, perioadă în care să pun 
pe roate un sistem alături 
de un city manager, un sis-
tem care să funcţioneze: 
contracte cadru, caiete de 
licitaţii pentru licitaţii ca-
dru, modul în care ar trebui 
să fie organizate mai multe 
compartimente, etc.

ce partide v-au propus să 
candidaţi la primărie?

Am primit oferte care mă 
onoreză din partea mai mul-
tor partide, dar pe toate le-
am refuzat, exprimându-mi 
disponibilitatea de a ajuta 
pe o componentă tehnică 
cum e zona aceasta de city 
manager. Nu pot să vă spun 
despre ce partide este vor-
ba... Hai să spunem că aco-
peră întreg spectrul politic.

şi de dreapta şi de stânga?
Da.

păi e simplu, atunci e vorba 
despre pDl şi pSD, nu?

Nu pot  să vă spun. Nu 
contează!

Sunteţi în top 10 al oa-
menilor de afaceri care 
şi-au dezvoltat afacerea cu 
ajutorul fondurilor europe-
ne. cum se explică faptul că 
oamenii de afaceri nu sunt 
prea interesaţi de fondurile 
europene?

Fondurile europene nu 
sunt bani gratuiţi. Ci sunt 
bani care trebuie atraşi. Di-
ferenţa dintre a primi şi a 
atrage, este că a atrage pre-
supune un efort! Poate că 
oamenilor de afaceri li se 
pare greu să identifice pro-
gramele care se pliază pe 
nevoile lor. Nu orice afacere 
poate fi finanţată cu fonduri 
europene. O altă problemă 
este că unii au impresia 
că dacă au angajat o firmă 
care ştie să scrie proiecte 
au garantată şi obţinerea fi-
nanţării... Nimic mai greşit! 
Firma care scrie proiectul 
doar transpune planul tău 
de afaceri, dintr-un limbaj 
business într-unul specific 
fondurilor europene. Şi asta 
înseamnă că oamnii de afa-
ceri trebuie să participe la 
scrierea de proiecte. Şi asta 
nu e uşor.

În plină criză, în 2010 aţi 
contractat un credit de 7,6 
milioane de euro. creditele 
sunt o soluţie pentru dez-
voltarea afacerii în perioa-
dă de criză?

În principiu, oriunde în 
lume, afacerile încerci să le 
faci pe bani împrumutaţi. Şi 
cred că e valabil şi în Româ-
nia asta. Creditul e o alter-
nativă şi în criză şi înafara 

ei, oricând! Contează foarte 
mult ce condiţii reuşeşti să 
obţii la aceste credite!

investiţi bani frumoşi în 
imobiliare, construiţi cea 
de-a patra clădire de biro-
uri. cum aveţi curaj să faceţi 
asta în momentul în care 
mulţi oameni de afaceri „ţin 
banii la ciorap“?

O clădire e o investiţie pe 
termen foarte lung. Există 
o teorie economică potrivit 
căreia un business trebuie 
să se comporte aciclic. Adi-
că atunci când e criză e bine 
să construieşti, pentru că 
e mai ieftin. De exemplu, 
construcţia clădirii numărul 
patru este cu aproximativ 
30% mai ieftină decât clădi-
rea numărul doi, care a fost 
contractată în acel boom 
economic şi imobiliar. Clă-
direa nu o construim pentru 
cererea de acum, ci pentru 
cea de anul viitor, acesta e 
orizontul de timp. Investiţia 
nu e gândită să ne recupe-
răm banii în primul an. Eu 
cred că această criză este o 
sită. Pentru că se cern firme-
le care nu au fost aşezate pe 
o bază solidă.

Sunteţi unul dintre milio-
narii timişoarei.  În cazul 
a multor milionari presa a 
scris despre latura penală 
sau mai puţin legală a afa-
cerilor lor. când vom scrie 
şi despre dumneavoastră în 
aceşti termeni?

Nu exită astfel de laturi la 
afacerile mele. Motivul este 
unul destul de simplu: nu 

am făcut niciodată afaceri 
cu statul. În businessul ro-
mânesc există două sfere: o 
sferă privată în care vorbim 
de firme care lucrează exclu-
siv pentru alte firme private, 
unde lucrurile se desfăşoară 
după nişte reguli şi există o 
sferă pe care eu o denumesc 
de stat, dar în care intră nu 
doar statul ci şi firmele care 
lucrează cu statul. Dacă ne 
uităm în presă, toate presu-
pusele probleme de natură 
penală ale oamenilor de 
afaceri vin din această zonă, 
unde se lucrează cu statul. 
Pentru că afacerile mele 
nu au legătură cu statul, de 
aceea nu aţi auzit de mine 
lucruri din acestea. 

Dar de ce nu aţi făcut afa-
ceri cu statul? Se spune că 
sunt cele mai bănoase.

Eu m-am ţinut departe 
de afacerile cu statul în mod 
conştient. Mi-am dat seama 
că sunt multe riscuri. Şi nu 
am vrut să fac compromi-
suri, care sunt obligatorii 
în cazul în care lucrezi cu 
statul! Mai bine constru-
iesc ceva sigur şi pe termen 
lung, decât să dau nişte ţepe 
rapide cu statul român şi 
apoi să nu pot să dorm liniş-
tit noaptea! Şi mai ştiu că nu 
o să apar în ziare cu subiecte 
de genul acesta!

Întrebare clişeu: când aţi 
făcut primul milion?

Discuţia asta e foarte 
complicată. Ce înseamnă 
primul milion? Vă spun 
ceva: nu am avut niciodată 

în contul meu privat un mi-
lion de euro. Deci din punc-
tul acesta de vedere nu sunt 
milionar. Dacă îi întrebaţi 
pe majoritatea oamenilor 
de afaceri care au făcut bani 
din afaceri legale, cinstite, 
vă vor răspunde la fel. Ave-
rea aceasta este una ipote-
tică. Banii sunt investiţi în 
afaceri şi valoarea acestora 
este de ordinul milioanelor. 
Aşa că e foarte greu să spui 
când ai făcut primul milion. 
E atunci când profitul fir-
melor tale a atins suma de 
un milion? Poate... E atunci 
când valoarea acţiunilor pe 
care le deţii în firmă e un mi-
lion? E un alt fel de a spune...

ce sfat i-aţi da unui tânăr 
absolvent de facultate? Să 
rămână în românia sau să 
emigreze?

Eu cred că asta e o deci-
zie foarte personală.  Cred 
că sunt persoane la care le 
e mai bine în străinătate. 
Cred că sunt foarte multe 
posibilităţi şi în România. 
Sunt multe multinaţionale 
care sunt pur şi simplu ah-
tiate să găsească tineri care 
vor să muncească, vor să 
facă o carieră şi să câştige în 
viitor un salar frumos. Bine-
înţeles nu poţi să îl câştigi în 
prima zi... Şi viteza cu care 
poţi să avansezi într-o firmă 
aici în România e mult mai 
mare decât în străinătate.

ce îi lipseşte timişoarei?
Să comunicam un pic mai 

mult între noi. Fie că vor-
bim de mediul de afaceri fie 
că vorbim de autorităţi. Să 
stabilim împreună mai clar 
ce vrem cu Timişoara şi să 
transmitem cu toţii acelaşi 
mesaj exteriorului. Să spu-
nem că Timişoara vrea să 
meargă în direcţia x, şi chiar 
să credem asta şi să tragem 
cu toţii în direcţia aceea. Pe 
de altă, parte consider că Ti-
mişoara are în continuare o 
serie de atuu-uri importan-
te. Chiar zilele trecute am 
fost la Bucureşti la o serie 
de conferinţe şi am observat 
că se vorbeşte din nou de Ti-
mişoara, spre deosebire de 
acum 3-4 ani, când Timişoa-
ra nu mai era în vârful listei 
de interes, când auzeam o 
enumerare de genul Cluj, 
Braşov, Constanţa, Sibiu, Ti-
mişoara... Acum suntem din 
nou în vârf, orice enumerare 
de genul acesta începe din 
nou cu Timişoara.

când v-aţi simţit cu ade-
vărat mândru că sunteţi 
timişorean? 

Cred că atunci când am 
văzut că se strânge lumea să 
apere pe Poli. Sunt mândru 
când văd în presa străină 
articole despre Timişoara. 
Sunt multe momente când 
poţi să fii mândru că eşti 
timişorean. Avem condiţii 
însă să fie de o mie de ori 
mai multe motive... trebu-
ie doar să ne străduim mai 
tare, toţi...

Nu exclud să candidez  
la primărie în viitor

Managerul companiei ModaTim Investment deţine 3 clădiri de birouri şi o contruieşte în prezent pe a patra. Este 
membru în consiliul consultativ al Primăriei Timişoara. Are o avere estimată de Topul Forbes România de 21 de 
milioane de euro.oviDiu şaNDoR 

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

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

auto & turiSm

Preţuri

100 de euro – 26.000 forinţi
benzina – 350 forinţi/litru
chirie camera – 5000 forinţi
intrare ştrand – 1980 forinţi
platou 2 pers. – 1700 forinţi
bere – 250 – 600 forinţi
apă minerală – 600 forinţi
camera hotel – 12.000 forinţi
sticlă vin – 350 – 1200 forinţi

PUBLICITATE

Ştrandul de la Gyula, destinaţia 
de weekend a timişorenilor

Vin foarte mulţi 
români la Gyula. Cred 
că-s cei mai nume-
roşi străini de pe-aici. 
Poate îi atrage faptul 
că acel castel de lân-
gă ştrand a aparţinut, 
lui Ioan Corvin.

 Török jánoş
proprietar pensiune Gyula

n O oază de linişte şi relaxare pentru timişoreni se găseşte la doar 125 de km de oraş

Timişorenii frecventează constant ştrandurile din Ungaria
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RoxaNa DeaCoNesCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Au apărut ca ciupercile 
după ploaie, în toate zo-
nele din oraş şi au mare 
priză la buzunarele timi-
şorenilor. Vorbim despre 
covrigării, afacerea ideală 
pe timp de criză din Timi-
şoara. Tot mai mulţi oa-
meni de afaceri sau simpli 
timişoreni care şi-au pus 
ceva bani deoparte şi-au 
deschis astfel de puncte de 
lucru în oraş. La mare cău-
tare sunt zonele centrale, 
iar concurenţa îşi face sim-
ţită prezenţa.

Adriana Pîrjol este di-
rector pentru o astfel de 
afacere. Şi-a deschis un 
punct de lucru în centrul 
Timişoarei şi unul în Calea 
Girocului. Împreună cu un 
alt asociat, a investit apro-
ximativ 20.000 de euro să 
o pună la punct şi zice că 
este una dintre cele mai 
bune afaceri din această 
perioadă. 

„Cam cu doi ani de zile 
în urmă am deschis în 
Calea Girocului şi cam de 
un an în centru. Merge bi-
nişor, nu pot să spun că e 
foarte bine, e şi concuren-
ţă. Într-adevăr, în centru 
este mai bine, e o zonă 
pietonală, e altceva, dar 
în perioada asta este criză 
şi să ştiţi că o resimţim şi 
noi, dar nu ne plângem”, 
povesteşte Adriana Pîrjol.

ce vă trebuie  
să deschideţi  
o covrigărie?

Investiţia pentru o co-
vrigărie este destul de 
mare. Numai cuptorul 
costă cam 10.000 de euro, 
iar amenajarea spaţiului, 
dotarea cu utilităţi şi pla-
ta angajaţilor mai ajunge 
la încă aproape 10.000 de 
euro. 

„Este complicat. Cupto-
rul este unul special, tip 
tunel, şi costă 10.000 de 
euro. Covrigii se fierb, se 
scot, se prajesc, e un pro-
ces complicat. Avem şase 
angajaţi, patru la produc-
ţie, doi la vânzare, şi lu-
crează în două schimburi. 
Ne-a costat mult şi ame-
najarea spaţiului, dotarea 
pentru avize. Depinde şi 
de spaţiul pe care îl găsim, 
plătim chirie”, mai spune 
Adriana Pîrjol.

Aceasta ne-a mărturisit 
şi câte ceva despre profit, 
care nu e foarte mare, dar 

nici foarte mic. Covrigul 
nu este deloc scump, spu-
ne directorul, însă ma-
nopera este bine plătită. 
„Covrigul nu e scump, 
dar manopera da. Dacă 
este rulaj, este şi câştig”, 
mărturiseşte femeia. Dacă 
vreţi să investiţi într-o 
astfel de afacere, trebuie 
să ştiţi că salariile angaja-
ţilor nu sunt foarte mari, 
adică nici spectaculoase, 
dar nici mici. Ca să nu vă 
pierdeţi clienţii, trebuie 
să-i trataţi cu respect şi cu 
seriozitate. S-ar putea ca 
asta să vă garanteze suc-
cesul.

ce spun timişorenii  
despre covrigi?

În fiecare dimineaţă, 
la covrigăriile din zona 
centrală a Timişoarei se 
formează cozi uriaşe. La 
fel se întâmplă şi la prânz, 
când cei care lucrează în 
zona centrală decid să iasă 
în pauza de masă. Covrigii 
sunt o variantă bună de 
mic dejun sau de prânz, 
spun chiar timişorenii. 

„Cumpăr covrigi de 
mult timp. Sunt buni şi 
ieftini, mai ales când nu ai 
timp să mergi să iei masa 
aşa cum trebuie. E o vari-
antă bună pentru pauza de 
masă”, spune Iulia, o timi-
şoreancă de 30 de ani.

„Sunt buni, dar mi se 

păreau mai ieftini înain-
te, când erau numai un 
leu. Acum sunt 1,5 lei şi 
au acelaşi gust, aceeaşi ca-
litate, nu au pus nimic în 
plus la ei. Probabil că nu le 
mai renta afacerea, de aia 
i-au scumpit”, spune o altă 
femeie.

Să dispară  
covrigăriile  
din centru?

„Duşmanii” timişoreni-
lor în lupta pentru titlul 
de Capitală Culturală Eu-
ropeană, clujenii, deja şi-
au făcut planuri să scoată 
covrigăriile din centrul 
urbei. Consilierii locali din 
Cluj lucrează la reguli noi 
urbanistice care să inter-
zică acest gen de comerţ, 
pe care îl numesc „ţigă-
nesc”. Ei invocă faptul că 
aceşti covrigi sunt cumpă-
raţi în grabă prin geamul 

unui spaţiu înghesuit din 
centrul oraşului şi spun 
că punctele de vânzare de 
acest gen nu sunt compati-
bile cu centrul istoric.

În Timişoara nici vorbă 
de aşa ceva. Reprezentan-
ţii primăriei spun că nu 
au idee să se lucreze la un 
asemenea proiect la noi 
în oraş, aşa că patronii de 
covrigării nu trebuie să-şi 
facă griji. Afacerea lor mai 
merge câţiva ani buni, cel 
puţin până când Corso-ul 
Timişoarei va fi reabilitat. 
Proiectul de moderniza-
re este momentan abia în 
fază de evaluare. 

În prezent, timişorenii 
pot cumpăra covrigi de la 
aproape 40 de covrigării 
deschise în oraş. „Avem 
în jur de 40 de covrigării 
la nivelul judeţului, din 
care 90% sunt în Timişoa-
ra. Sunt înregistrate sani-
tar-veterinar şi respectă 
toate condiţiile. Se mai 
închid, se mai deschid, se 
mai mută. Acesta este un 
număr constant pe care îl 
avem. Sunt multe care fac 
şi covrigi şi pâine şi atunci 
ele se încadrează la produ-
se de panificaţie”, explică 
Ştefan Munteanu, repre-
zentant Direcţia Sanitar-
Veterinară Timiş.

Caius seRaCiN
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

În urmă cu 3 ani Comisia 
de cultură a Camerei Depu-
taţilor a modificat Legea 
Cinematografiei, astfel în-
cât sălile şi grădinile cine-
matografice, împreună cu 
terenurile aferente acesto-
ra şi care se află în proprie-
tatea privată a statului şi în 
administrarea RADEF, trec 
în proprietatea publică a 
autorităţilor administrativ 
teritoriale locale. 

În urmă cu câteva zile, 
mai exact în 25 mai Guver-
nul României a emis Ordo-
nanţa de Urgenţă numărul 
47 prin care sunt luate din 
nou de la primării aceste 
săli şi date înapoi în admi-
nistrarea Regiei Autonome 
de Distribuţie şi Exploata-
re a Filmelor RomaniaFilm 
(RADEF). 

 “Având în vedere faptul 
că majoritatea autorităţi-
lor administraţiei publice 
locale nu au întreprins mă-
surile legale şi procedurale 
pentru preluarea cinemato-
grafelor în domeniul public 
al unităţilor administrativ-
teritoriale locale (...), luând 
în considerare faptul că ne-
preluarea acestor imobile 
face ca situaţia lor adminis-
trativă şi juridică incertă să 
producă prejudicii şi conse-
cinţe negative imediate în 
ceea ce priveşte asigurarea 
integrităţii şi exploatării 
cinematografelor, în in-
teres public, (...) în scopul 
asigurării administrării şi 
exploatării patrimoniului 
naţional cinematografic în 
condiţii de deplină eficien-
ţă şi operativitate, pentru a 
evita degradarea avansată 

a imobilelor, sălile şi gră-
dinile de spectacol cinema-
tografic, împreună cu te-
renurile aferente acestora 
libere de sarcini, trec din 
proprietatea privată a sta-
tului în proprietatea publi-
că a statului şi în adminis-
trarea Regiei Autonome de 
Distribuţie şi Exploatare a 
Filmelor  “Romaniafilm””,  
se arată în actul normativ.

Măsura afectează toate 
cinematografele din Timiş 
şi nu e văzută cu ochi buni 
nici de autorităţile locale, 
nici de reprezentanţii Fi-
larmonicii Banatul. Ioan 
Gârboni, directorul Filar-
monicii, acuză Guvernul 
că a dat Grădina de Vară şi 
Sala Capitol unei regii care 
atâta timp cât a avut în ad-
ministrare cinematografele 
şi grădinile de vară nu a 
investit un leu pentru a le 
renova, în timp ce el, din 
2008 şi până azi, din spon-
sorizări şi bani de la bu-
getul local a reuşit să mo-
dernizeze de la zero o sală 
Capitol aflată în paragină. 

chirie pentru  
Filarmonică 

Cel mai mare risc după 
aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă este ca Filarmoni-
ca Banatul, instituţie ce a 
reabilitat complet sala Ca-
pitol să fie nevoită să plă-
tească către RADEF o sumă 
pentru folosirea acestui 
spaţiu.  “ Grav este faptul 
că aceste cinematografe 
nu au fost construite de 
RADEF, ci de comunitatea 
locală în prima jumătate 
a secolului 20. RADEF care 
este o instituţie falimenta-
ră va trebui să gestioneze 
toate aceste imobile cu un 

motiv foarte simplu: să ia 
bani din chirii. Din chirii 
poţi trăi foarte bine, şi nu 
trebuie să distribui filme, 
sau să faci concurenţă ci-
nematografelor multiplex. 
Ne întoarcem spre ceva ce 
oricum nu funcţiona. Este 
clar că sunt interese imo-
biliare aici de a pune mână 
pe nişte spaţii ultracentrale 
”, acuză Gârboni.

Se lasă cu  
proteste în stradă 

Gârboni este convins că 
dacă ordonanţa rămâne va-
labilă şi se va pune în apli-
care, societatea civilă va lua 
atitudine ca în cazul Mitro-
politului Banatului: adică 
oamenii vor ieşi în stradă 
cu sutele pentru a protesta 
împotrivă acestei decizii. 
“Toată ziua vorbim despre 
descentralizare, însă în fie-
care zi devenim tot mai cen-
tralizaţi. Am avut discuţii şi 
cu parlamentarii de Timiş, 
cu primarul Timişoarei, cu 
primarul Aradului, domnul 
Falcă, cu preşedintele Con-
siliului Judeţean şi toţi sunt 
şocaţi. Presiunile vor fi ex-
traordinar de mari din par-
tea comunităţii. Dacă se va 
ajunge să fim chiriaşi se va 

creea o situaţie similară cu 
cea care este acum cu Mi-
tropolitul Banatului. Sunt 
foarte multe instituţii, şco-
li, facultăţi, publicul care 
este foarte numeros şi care 
eu cred că vor ieşi pentru a 
apăra un imobil care apar-
ţine comunităţii bănăţene 
şi nu unei regii falimentare 
din Bucureşti”, mai spune 
Gârboni. 

Mall Cultural la Capitol  
şi Grădină de vară  
la standarde ue 

Proiectul de mall cultu-
ral ce urma să pornească în 
acest an va rămâne cel pu-
ţin în stand by. Asta pentru 
că atât primăria, cât şi Fi-
larmonica au avut un plan 
măreţ, acela de a face din 
Grădina de Vară un adevă-
rat Mall cultural. Ideea Fi-
larmonicii este aceea de a 
construi pe spaţiul actual 
al grădinii, un Mall cultu-
ral cu 2 etaje cu o parcare 
subterană de aproximativ 
800 autovehicule şi o are-
nă tip amfiteatru grec cu o 
capacitate de aproximativ 
3000 spectatori. Pe partea 
exterioară se doreşte ame-
najarea a 50 de mici maga-
zine culturale unde se vor 
vinde: tabloruri, artizanat, 
CD-uri cu muzică hărţi şi 
vederi cu Timişoara, chiar 
bilete ale unor agenţii de 
turism, librării cu profile 
diverse, anticariate, ziare 
şi reviste, note, accesorii 
şi instrumente muzicale. 
“Am avut o discuţie lungă 
şi interesantă cu doamna 
Udrea şi i-am explicat că 
doresc să fac în jurul Filar-
monicii un centru de pro-
movare a turismului cultu-
ral. Acum o voi informa de 

ce s-a întâmplat. Nu cred că 
vom mai putea face nimic”, 
concluzionează resemnat 
Gârboni. 

Primarul ciuhandu  
face apel la toţi  
parlamentarii de timiş 

“Aceasta instituţie de 
stat de factură comunistă, 
care a lăsat cinematogra-
fele să se dărâme, nu vrea 
să ne lase nişte proprietăţi 
aflate în zone foarte bune, 
majoritatea zone centrale, 
foarte bune de exploatat. 
L-am sesizat şi pe domnul 
Boc când a mai fost la Timi-
şoara, i-am sesizat şi pe par-
lamentari de această situa-
ţie de neînţeles, că RADEF 
nu respectă Legea 303. “Se-
natul a respins Ordonanţa 
47, iar Camera Deputaţilor 
este cameră decizională, 
dar trebuie să respingă 
acum, pentru că Parlamen-
tul intră în vacanţă. Fac un 
apel la parlamentarii de Ti-
miş, la deputaţi, să respin-
gă această mizerie”, a de-
clarat primarul Gheorghe 
Ciuhandu. 

Edilul-şef spune că pe 
lista anexată Ordonanţei de 
Urgenţă apar 10 cinemato-
grafe din Timişoara, prin-
tre care şi Cinema Capitol, 
care a fost dată capitalei 
Banatului printr-o lege spe-
cială în 2007. În plus, pe lis-
tă nu se mai află şi Cinema 
Timiş. 

“Sala Capitol a fost con-
struită de primărie în 1929, 
care a fost naţionalizată de 
comunişti în 1956. Noi am 
condamnat comunismul şi 
acum ne întoarcem la el. 
Sala Capitol am preluat-o în 
2007, deci culpa e de două 
ori. Noi am tot trimis adre-

se la RADEF, dar nu am pri-
mit răspuns. Am iniţiat 2 
acţiuni în contencios. Una 
are termen în 10 iunie, iar 
alta în 23 iunie”, a mai spus 
Ciuhandu.

comunitatecomunitate12 

Sunt zile sau nopţi de care 
n-ai cum să nu îţi aminteşti. 
Parcă, de când te trezeşti, 
simţi că în aer pluteşte ceva 
nedefinit, aproape ireal. Ieri 
seară, s-a întâmplat ceva de 
genul acesta. Pe la ora nouă 
seara, am încălecat bicicleta, 
am aprins farul şi am purces 
la pedalat prin oraş. Voiam 
să „biciclesc” cam o oră, 
preocupat de dorinţa mea 
de a da jos câteva kile. De 
obicei, pedalez pe străzi 
lăturalnice, liniştite, bine 
asfaltate şi cu trafic rutier 
redus. Dar, de cum am ieşit 
din curte, primul lucru a 
fost să dau nas în nas cu doi 
tineri (băiat şi fată) care pa-
tinau cu rotilele în viteză pe 
trotuar, ţinându-se de mână. 
Trec pe lângă ei şi când dau 
colţul, în mijlocul străzii 
stau... doi „îndrăgostiţi” care 
se giugiulesc. El, oacheş, 
cu un dinte de aur sclipitor 
în gură, o trage pe fată 
lângă el..., ea se retrage şi 
râde strident. Fata are cam 
100 de kile, şi îmbrăcată 
cu poale ţigăneşti, chiţcăie 
vădit fericită că junele ei 
o... curtează, ostentativ în 
mijlocul străzii. Oare e seara 
cuplurilor îndrăgostite? 
Bine, dar mă gândesc eu, 
oare tinerii rromi nu se pot 
„giugiuli” în casă, trebuie 
neapărat...”mozol” stra-
dal? Trec pe lângă ei şi-mi 
continui supărat pedalatul. 
La următorul colţ, văd o altă 
pereche. Credeam că şi el 
o „giugiuleşte”, lipind-o de 
gardul unei case. Voiam să 
zâmbesc, (gândindu-mă că e 
a treia pereche în mai puţin 
de trei minute), dar cu cât 
mă apropiam de ei, văd că 
femeia plânge, iar iubitul 
o strângea de gât, lovind-o 
cu capul de o poartă. Când 
m-a zărit, bărbatul a trecut 
speriat, repede pe cealaltă 
parte a străzii, iar femeia 
printre plânsete repeta 
întruna, sughiţând:... cinci 
ani te-am suportat... of... ! 
Pedalez trist mai departe, 
iar la câţiva zeci de metri un 
cuplu de bunici, ţinându-
se de braţ, îşi plimbau în 
cărucior nepoţelul. Mă 
bucur pentru ei. Mai departe 
aveam să întâlnesc încă 
vreo zece cupluri: o pereche 
de tineri plimbau doi câini, 
alt cuplu mătura trotuarul 
şi el uda cu furtunul, altă 
pereche stătea pe bordură 
şi fumau din aceiaşi ţigară... 
etc. Indubitabil, era seara 
perechilor, de toate vârstele 
şi condiţiile. Dar, în timp ce 
picioarele mele învârteau 
lanţul bicicletei, creierul meu 
“învârtea” întrebări: oare, 
ce va deveni acest oraş? 
Este Timişoara mea, alt oraş 
decât cel din copilăria mea? 
Oare ţiganii se vor integra 
vreodată? Sau violenţa 
familială se va stinge? Ei 
bine, nu am răspunsuri la 
aceste întrebări, dar mă 
bucur că pe toate străzile pe 
care am pedalat, n-am auzit 
manele, n-am văzut beţivi şi 
nici... câini vagabonzi. Ceea 
ce înseamnă că încă mai 
putem spera. Poate chiar la 
titlul de capitală a culturii 
europene?

Strada  
bicicletei

Coriolan 
Gârboni
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Sala Capitol 
din centrul 
Timişoarei a 
fost construită 
de primărie în 
1929 şi a fost 
naţionalizată de 
comunişti în 1956.

Filarmonica rămâne fără sediu!

aşa arăta Grădina de Vară pe vremea când RaDef se ocupa de administrarea ei aşa arată Grădina de Vară de când  filarmonica din Timişoara se ocupă de administrarea ei

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Covrigăriile, afaceri 
de criză... cu gust
n De când a apărut criza, în Timişoara funcţionează nu mai puţin de 35 de covrigării

Dimineaţa sau la prânz covrigăriile din zona centrală sunt luate cu asalt de către clienţi

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

n Timişoara poate pierde o sală de spectacole şi o Gradină de Vară printr-o semnătura de la Guvern!

Merge binişor, nu pot 
să spun că e foarte 
bine, e şi concurenţă. 
Într-adevăr, în centru 
este mai bine, e o 
zonă pietonală, e alt-
ceva, dar în perioada 
asta este criză şi să 
ştiţi că o resimţim şi 
noi, dar nu ne plân-
gem.

 adriana Pîrjol 
patron covrigărie

Consilierii locali 
din Cluj lucrează 
la reguli noi 
urbanistice care 
să interzică acest 
gen de comerţ, 
pe care îl numesc 
„ţigănesc”.

Toată ziua vorbim 
despre descentrali-
zare, însă în fiecare zi 
devenim tot mai cen-
tralizaţi. Presiunile 
vor fi extraordinar de 
mari din partea co-
munităţii. Dacă se va 
ajunge să fim chiriaşi 
se va creea o situaţie 
similară cu cea care 
este acum cu Mitro-
politul Banatului. Eu 
cred că oamenii vor 
ieşi în stradă pentru a 
apăra un imobil care 
aparţine comunităţii 
bănăţene şi nu unei 
regii falimentare din 
Bucureşti.

 ioan Coriolan gârboni
Director Filarmonica Banatul

Sunt buni şi ieftini, 
mai ales când nu ai 
timp să mergi să iei 
masa aşa cum trebu-
ie. E o variantă bună 
pentru pauza de 
masă.

timişoreancă
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A trecut şi meciul cu Bosnia. 
Unii spun că am jucat foarte 
bine. Eu zic că adversarii au 
jucat prost. Vedetele bosniaci-
lor sunt acuzate că nu au dat 
totul pe teren ca să îl saboteze 
pe selecţionerul Susic de care 
vor să scape  din motive care 
îmi scapă. Poate fi şi asta o va-
riantă. Oricum Lucescu ăl mic 
a zis pas şi a plecat la baza 
Pro Rapid să facă o echipă de 
locul întâi. Se anunţă pentru 
giuleşteni un nou început.
Hagi revine la naţională şi el 
pentru un nou început. Iordă-
nescu ezită să i se alăture pen-
tru că fotoliul din Parlament e 
mult mai comod decât banca 
de la stadion. Unde mai pui că 
acolo, în fotoliu, poţi să cucăi 
fără să te huiduie întreaga 
naţie fotbalistică care, culmea 
tupeului, îţi mai cere şi 
demisia. Ilie Dumitrescu pare 
şi el încântat de o eventuală 
colaborare cu Regele. În plină 
campanie de calificare se 
schimbă modificarea pentru 
a nu ştiu câta oară. După ce 
îi mai tragem o ratare o luăm 
de la capăt.
Steaua este şi ea la un nou 
început. Are însă o mare 
problemă. Antrenorii nu se 
prea înghesuie să lucreze cu 
vajnicul Gigi. Ăstuia i s-a dus 
buha până peste graniţele ţă-
rii. Cine vine în Ghencea este 
ori în necunoştinţă de cauză 
ori masochist. „Priceputul” eu-
ro-parlamentar va avea grijă 
mereu să îşi saboteze propria 
echipă aşa că Steaua va ră-
mâne veşnic la linia de start. 
Unde mai pui că Gigi vrea să 
mute echipa din Ghencea.
La Poli lucrurile sunt încurcate 
rău de tot. Adio Europa! În 
ce eşalon vom juca însă în 
viitorul campionat? Răspunsul 
se află la federali. La cât de 
iubiţi suntem de gaşca lui 
M. Sandu înclin să cred că 
pedeapsa ar putea fi foarte 
dură. Poate nea Mitică să o 
mai îndulcească.
Sunt voci care pun la îndoială 
viitorul lui Iancu la Timişoara. 
Nu ştiu pe ce se bazează. Ci-
tesc că, în paralel, fără Iancu, 
Contra şi Codrea ar avea un 
proiect pentru Poli. Asta cu 
condiţia ca autorităţile să 
rămână lângă echipă şi să se 
implice financiar. Zambon, 
Doboş, Iancu. Trei nume trei 
noi începuturi. Necazul la 
noi la români este că mereu 
începem ceva şi nu terminăm 
nimic.

Eternul nou 
început

Viorel  
Screciu
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Kung fu Panda 2: Vineri 
- miercuri: 13:30(ro), 
15:30, 17:30(ro), 19:40, 
21:50

X-men-Cei dintâi: Vineri 
- miercuri: 13:50, 16:30, 
19:10, 22:00

marea mahmureală 2: 
Vineri - miercuri: 14:00, 
15:00, 16:10, 17:10, 
18:20, 19:20, 20:30, 
21:30, 22:45

Piraţii din Caraibe - Pe 
ape şi mai tulburi: 
Vineri - miercuri: 13:50, 
16:40, 19:30, 22:20

Iubit de împrumut: 
Vineri - miercuri: 14:50, 
19:40, 21:50

furios şi iute în viteza 
a 5-a: Vineri - miercuri: 
13:10, 15:50, 18:30, 21:10

apă pentru elefanţi: 
Vineri - miercuri: 17:00

JoI, 9 IUnIe
Heaven: Destresuirea
fratelli: Phaser, Kamelia, Live Act, Silviu 
Paşca,Muneer Al Obaidl
River Deck: Concert Jais
art Club 700: Tematik Party
Dublin express: Live Music Unpluged
life!Pub: Super Karaoke Party
lemon: Specijalno Srpsko Uzivo Vece

VIneRI 10 IUnIe
Heaven: Turneu de Stand Up Comedy
Pantheon: Delia Matache
Casa Studenţilor: Implant pentru Refuz
Parcul Rozelor: Cargo
Club 30: Girls Weekend’s
Daos: Lo-Fly Alternative Party
Parcul Rozelor: Cargo

SâmbăTă 11 IUnIe
D`arc: NightLong sub Pod
Setup: Deliric1, Concert CTC
Parcul Rozelor: Phoenix
Jaxx Pub: Tequila Party

DUmInICă 12 IUnIe
atelier DIY: Honsenfefer vs. The Works 
life!Pub: Relax Music

filarmonica banatul Sala Capitol: joi 
9 iunie, ora 19. Un spectacol de folclor 
românesc autentic cu Mădălin Luca la nai, 
Mircea Ardeleanu – maestru internaţional 
al tambalului, Florin Iova – chitară şi Mir-
cea Ardeleanu jr. – contrabas şi ţambal. 
Concertul va cuprinde suite de folclor din 
toate zonele României. Invitaţi speciali: 
Petrică Moise, Maria Garas, Luminiţa 
Istodor.

Teatrul naţional Timişoara: joi, 9 iunie, 
ora 19, Sala Mare, spectacolul Iată femeia 
pe care o iubesc de Camil petrescu, în regia 
Mihaelei Lichiardopol. 

Piaţa Unirii: vineri 10 iunie, ora 18 pro-
ducţia nonverbală Zián & Kopik, montată 
de Palocsay Kisó Kata.

Tribuna Cafe: vineri 10 iunie ora 21, seara 
de improvizaţie cu Giorgiana Elena Popan 
şi Robi Pavicsits.

Teatrul naţional Timişoara: vineri, 10 
iunie, ora 19, Sala Mare, spectacolul Iată 
femeia pe care o iubesc de Camil Petrescu, 
în regia Mihaelei Lichiardopol.

filarmonica banatul Sala Capitol: vineri 

10 iunie, ora 19, concertul nr.1 în si bemol 
minor, op.23, pentru pian şi orchestră, 
în interpretarea pianistei Ioana Poenaru, 
acompaniată de orchestra simfonică a 
Filarmonicii „Banatul”. 

Teatrului German de Stat Timişoara: 
vineri 10 iunie, ora 19, în sala Teatrului 
German de Stat, “Don Carlos”, de Friedrich 
Schiller în regia lui Alexander Hausvater. 

Teatrului German de Stat Timişoara: 
sâmbătă 11 iunie, ora 19, în sala Teatrului 
German de Stat, “Don Carlos”, de Friedrich 
Schiller în regia lui Alexander Hausvater. 

Teatrul naţional Timişoara: sâmbătă 
11 iunie, ora 19.00, Studio 5, Iaacovi şi 
Leidental de Hanoch Levin, un spectacol de 
Mihaela Lichiardopol.

opera naţională română Timişoara: 
sâmbătă 11 iunie, ora 20, sala Mare, ediţia 
a treia a Concursului internaţional de 
alămuri. 

opera naţională română Timişoara: 
duminică 12 iunie, ora 11, Gala Micilor 
balerini, spectacol susţinut de elevii Studio-
ului de Dans prof. Ana Valkay.

DaN Duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

În ianuarie 2005 Toni Do-
boş vinde clubul Poli Timi-
şoara lui Marian Iancu, om de 
afaceri din Bucureşti, acesta 
din urmă instalându-şi un cap 
de pod la Timişoara unde va 
investi în următorii ani, după 
propria declaraţie, în jur de 45 
de milioane de euro. În aceas-
tă perioadă alb-violeţii vor 
avea un parcurs ascendent 
presărat însă şi cu evenimen-
te nedorite atât în plan spor-
tiv cât şi extra. Iată câteva re-
pere de-a lungul timpului care 
au marcat istoria ultimilor ani 
la Timişoara.

2004 – 2005
Construcţia echipei a în-

ceput cu legiunea “bancară”, 
adusă de la FC Naţional o dată 
cu antrenorul Cosmin Olăro-
iu. Marius Popa, Gigel Coman, 
Gabriel Caramarin, Gabriel 
Cânu, Ovidiu Petre şi Viorel 
Moldovan au ajuns la Timi-
şoara, la fel şi Cosmin Contra, 
pentru un retur. În „era Olă-
roiu”, Poli a transferat nu mai 
puţin de 17 jucători, în special 
tot ce era mai bun prin campi-
onatul intern, dar rezultatele 
au întârziat să apară. Deşi au 
anunţat cu tam-tam că se vor 
bate la titlu, bănăţenii n-au 
rupt gura târgului, înregis-
trând în acea ediţie  5 victorii, 
5 egaluri şi 2 înfrângeri. „În 
cele zece luni cât am stat la 
Timişoara m-am simţit minu-
nat. A fost o muncă grea. Îmi 
pare rău că am pierdut cinci 
meciuri din cele 29 oficiale. 
Îmi cer scuze suporterilor. 
Sunt convins că se putea face 
şi mai mult, dar atât am putut 
eu să realizez”, a menţionat 
Olăroiu, la vremea respectivă,  
într-un comunicat oficial. 

2005-2006
În plin sezon, cu Cosmin 

Olăroiu pe bancă, Marian Ian-
cu se decide să-l demită pe an-
trenor şi îl aduce pe Gheorghe 
Hagi, aflat la debutul lui în 
postura de tehnician în fotba-
lul românesc. Finanţatorul Ti-
mişoarei dă o lovitură de ima-
gine, vorbindu-se la vremea 
respectiva că „Regele”  încasa 
un salariu de 500.000 de euro.  
Şocaţi de decizia conducerii 
la vremea respectivă, fanii 
bănăţeni au protestat faţă de 
aducerea lui Gheorghe Hagi, 
anunţând chiar un miting 
pentru susţinerea lui Cosmin 
Olăroiu. Hagi a rezistat pe 
banca suspinelor din noiem-
brie 2005 până în mai 2006. 
Au fost aduşi la Poli: Osei, 
McKain, Gigel Bucur, Alin Sto-
ica, Mihaiţă Pleşan, Emeghara 
dar în vara lui 2006 a început 
şi cedarea de jucători. Gigel. 
Coman şi Ovidiu Petre au 
mers la Steaua, dar au venit 
Andrei Cristea, Dan Alexa si 
Ştefan Grigorie. În intersezon, 

echipei i s-au alăturat fraţii 
Karamian, Arman şi Artiom, 
şi Peter Omoduemuke. 

2006 – 2007
A fost un sezon cu trei an-

trenori: Sorin Cîrţu, Alin Ar-
timon şi Iosif Rotariu. Rezul-
tatele contradictorii au făcut 
ca jocul echipei să oscileze. 
În februarie 2007 zilele lui 
Artimon la cârma Timişoa-
rei erau numărate. Eşecul cu 
Rapid îi clătina şi mai mult 
scaunul, mai ales că patro-
nul violeţilor, Marian Iancu a 
plecat supărat din tribunele 
stadionului, înainte de finalul 
meciului. Nu era nici prima şi 
nici ultima dată când proceda 
aşa. Înfrângerea cu Univer-
sitatea din ultimul amical al 
iernii, dar mai ales eşecul din 
campionat cu Rapidul păreau 
să îi fi pecetluit soarta tehni-
cianului bănăţean. Vali Velcea 
încheie seria antrenorilor în 
acest sezon tumultuos, cu un 
bilanţ de şase victorii, o remi-
za şi patru înfrângeri. De ase-
menea, el s-a aflat pe bancă 
la finala Cupei Romaniei din 
acel sezon, pierdută în faţa 
Rapidului.

2007 – 2008
Începutul de sezon îl gă-

seşte pe cehul Dusah Uhrin jr 
la cârma echipei. Se renunţă 
la câteva vedete, ca Emegha-
ra, Pleşan, Izvoreanu, Andrei 
Cristea, Torje şi Grigorie, dar 
sunt aduşi Dare Vrsic, Carlos 
Milhazes, Lukas Magera, Ba-
lazs Borbely, Milos Brezinsky, 
Dejan Rusic, Eder Bonfim, Ma-
rian Cisovski, Winston Parks, 

majoritatea la recomandarea 
lui Uhrin jr., plus alţi câţiva 
români, dar şi unii tineri de 
perspectivă. La sfârşitul anu-
lui, Iancu l-a demis pe Uhrin 
şi l-a numit pe Gabi Balint ca 
antrenor principal al echipei 
(în decembrie ‘08). Suporte-
rii au ieşit din nou în stradă, 
condamnând demiterea teh-
nicianului ceh care avea să 
se bucure la revenirea sa la 
Timişoara de cel mai mare 
capital de imagine. Antreno-
rul ceh care a lăsat echipa pe 
podiumul Ligii I la finele tu-
rului de campionat a părăsit 
Timişoara imediat după ce 
preşedintele clubului, Marian 
Iancu, l-a anunţat că renunţă 
la serviciile lui lăsând de înţe-
les că Uhrin ar fi trădat inte-
resele clubului pentru a trece 
din sezonul următor în barca 
rivalilor din Ghencea. Tot în 
perioada Uhrin, Iancu l-a adus 
la echipă pe Ionel Ganea, pe 
care, în vara anului 2008, l-a 
dat afară de la echipă. Ulteri-
or, atacantul a fost suspendat 
16 etape după ce l-a agresat pe 
asistentul Dorin Mudura în 
timpul unui meci. De aseme-
nea, Uhrin jr. mai înregistra o 
premieră negativă: pregătiţi 
de Duşan Uhrin jr, la primul 
său mandat la Poli, jucătorii 
nu au reuşit să facă faţă pre-
siunii jocurilor cu miză şi s-au 
împiedicat în preliminariile 
Cupei UEFA, unde au fost eli-
minaţi de Partizan Belgrad.

2008 – 2009
Cea mai dură lovitură pen-

tru Poli a venit în sezonul 
2008-2009. Atunci, echipa an-

trenată de Gabi Balint până 
spre finalul campionatului a 
pierdut meciul cu Unirea Ur-
ziceni pe teren propriu, deci-
siv pentru titlu. Imediat după 
acel meci, Iancu l-a demis pe 
tehnician şi l-a adus din nou 
pe Vali Velcea. N-a făcut nici 
el faţă presiunii partidelor 
importante şi a cedat din nou 
în finala Cupei, trofeu pe care 
Timişoara l-a ratat în faţa ce-
lor de la CFR Cluj. De menţio-
nat că Gabi Balint a fost demis 
din funcţia de antrenor prin-
cipal al grupării FC Timişoara 
după ce Poli a fost învinsă de 
Unirea Urziceni, scor 1-2, intr-
un meci din penultima etapă 
a sezonului.

2009 – 2010
Cea mai mare performan-

ţă realizată de Timişoara în 
„era Iancu“ îl are ca principal 
artizan pe Ioan Ovidiu Sabău. 
Cu el pe bancă, Poli a reuşit să 
elimine deţinătoarea Cupei 
UEFA, Şahtior Doneţk, din 
turul preliminar al Ligii Cam-
pionilor.   A urmat o „dublă“ 
pierdută în faţa nemţilor de 
la Stuttgart, dar bănăţenii au 
mers mai departe în Europa 
League. Au jucat în faza gru-
pelor şi au fost apoi eliminaţi 
de miliardarii de la Manches-
ter City.  „Moţul” a antrenat 
Poli în perioada iulie 2009 
- iunie 2010. Marele regret al 
lui Sabău a fost că a pierdut 
titlul cu Poli dar pleca cu 
fruntea sus de la Timişoara şi 
lăsa o echipă pregătită pentru 
marile confruntări.

2010 – 2011
În sezonul trecut era 

adus la Timişoara cu surle 
şi trâmbiţe Vladimir Petro-
vici. El era şi este încă unul 
dintre cei mai mari jucători 
ce i-a dat spaţiul ex-iugoslav. 
A rămas unul dintre simbo-
lurile clubului Steaua Roşie 
Belgrad, sub tricoul căruia a 
jucat 257 de meciuri, mar-
când 49 de goluri. Sârbul nu 
a stat prea mult pe banca 
Timişoarei pentru că a ac-
ceptat oferta federaţiei sârbe 
de a prelua cârma naţionalei 
ţării vecine şi astfel a plecat 

în plin campionat. La Poli i-a 
urmat Cosmin Contra, rebe-
lul care a reuşit să-l scoată 
din sărite pe Iancu. „Contra 
este un rebel. Eu am riscat, 
i-am dat pe mână acest club 
şi uite unde am ajuns. Trebu-
ie să răspundă pentru ceea 
ce face. El nu mă cunoaşte. 
Acum mă va cunoaşte. Eu 
sunt prost şi el este deştept? 
Bine, eu sunt prost şi rămân 
la echipă, dar el pleacă şi va 
continua unde va dori. Nu se 
pune însă problema să îmi 
pară rău că a fost antrenor la 
Timişoara“, a declarat Iancu. 
După 18 meciuri în care nu a 
cunoscut înfrângerea Contra 
era demis în direct la televi-
zor aşa cum păţise şi Gabi 
Balint. Ultimul antrenor al 
alb-violeţilor, încă în activi-
tate, este Dusan Uhrin jr.. El 
a mai antrenat la Timişoara 
între iunie 2007 şi decem-
brie 2008. Cehul trăgea linie 
după ultima etapă a sezonu-
lui şi aduna 15 meciuri din 
care opt victorii, cinci egaluri 
şi două înfrângeri, singurele 
dealtfel din campionat.

Acum, la ceas de cumpă-
nă, nu se ştie cine va antre-
na echipa din sezonul viitor. 
Uhrin jr. mai are încă un an 
de contract însă nu e sigur că 
va dori să continue chiar dacă 
echipa va fi retrogradată. Zile-
le următoare vor aduce mai 
multe clarificări…

Poli în „era“ Iancu: 6 ani = 0 trofee

Poli în “era iancu”
- n-a câştigat nici un trofeu 
- a jucat de două ori finala 
Cupei României: 0-2 cu 
Rapid (2007) şi 0-3 cu CFR 
Cluj (2009) 
- a jucat trei sezoane în 
cupele europene: 2008-
2009, 2009-2010 şi 2010-
2011 
- cea mai bună performan-
ţă externă: eliminarea lui 
Şahtior Doneţk şi accesul 
în grupele Europa League, 
ambele în 2009-2010

Rezultatele de la preluarea BkP
l Sezonul 2004-05 - locul 6 
l Sezonul 2005-06 - locul 8, „sferturile“ Cupei României
l Sezonul 2006-07 - locul 7, finala Cupei României
l Sezonul 2007-08 - locul 6, „optimile“ Cupei României
l Sezonul 2008-09 - locul 2, finala Cupei României, 
eliminată în turul 1 al Cupei UEFA
l Sezonul 2009-10 - locul 5, „optimile“ Cupei Români-
ei, grupele Europa League
l Sezonul 2010-11 - locul 2, „sferturile“ Cupei României, 
exclusă din cupele europene

muzeul de artă, Palatul baroc: expoziţie Nicolae Tonitza. Lucra-
rile se vor afla pe simeze până în data de 31 iulie 2011, putând fi 
admirate zilnic între orele 10-18 (lunea închis).

Casa de Cultură a Studenţilor: expoziţie de fotografie “Secvenţe”. 
Expun Radu Cîrnaru, Anca Cernoschi, Alin Ciortea, Andrada Dami-
anovskaia, Iringo Demeter, Florentiu Ilie, Marius Parghel. Lucrările 
pot fi vizitate până în 13 iunie zilnic.

Centrul Cultural francez: Expoziţia Portret de la clasic la era 
digitală. Expoziţia poate fi vizitată până în 19 iunie zilnic.

Galeria axa art: Expoziţia Strada a caricaturiştilor şi graficienilor: 
Traian Abruda, Radu Cleţiu, Radu Stoica şi Liviu Curtuzan. Expoziţia 
poate fi vizitată până în 28 iunie. 

Galeria Pygmalion: Expoziţie de vis Hereşanu Andreea. Expoziţia 
poate fi vizitată până în 17 iunie între orele 9-17. 

muzeul de artă - Palatul baroc: expoziţia Norigramme - Diet 
Sayler. Expoziţia se află în sălile de la etajul al doilea ale Muzeului 
de Artă şi poate fi vizitată până în 30 iunie zilnic între orele 10-18 
(lunea închis).

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. 

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

X-Men: cei dintâi

X-Men: Cei dintâi reuneşte an-
vergura şi acţiunea blockbuster-
ului verii cu o poveste bazată 
pe personaje care dezvăluie 
începuturile poveştii X-Men şi 
o poveste secretă a războiului 
rece şi lumea noastră în pragul 
Armaghedonului. În timp ce cei 
dintâi descoperă, controlează şi 
îşi acceptă puterile formidabile, 
se formează alianţe care va 
naşte războiul etern dintre eroii 
şi ticăloşii din universul X-Men. 
Ca toate poveştile grozave 
cu X-Men, X-MEN: CEI DINTÂI 
abordează teme şi probleme am-
biţioase, oferind în acelaşi timp 
o privire bogată şi personală 
asupra unei echipe neobişnuite 
de supereroi.
Filmul e plasat în anii ‘60 - în zorii 
erei spaţiale, într-o vreme plină 
de speranţa Camelotului lui JFK. 
Dar a fost, de asemenea, vârful 
războiului rece, când tensiu-
nile tot mai mari dintre SUA şi 

Uniunea Sovietică ameninţau în-
treaga planetă - şi când lumea a 
descoperit existenţa mutanţilor.
Tot în această perioadă Charles 
Xavier l-a întâlnit pe Erik Lehnsherr.  
Înainte ca Charles (James McAvoy) 
şi Erik (Michael Fassbender) 
să-şi ia numele de Profesorul X şi 
Magneto, erau doi tineri care-şi 
descopereau puterile. Înainte să fie 
duşmani de moarte, au fost cei mai 
apropiaţi prieteni, lucrând împre-
ună şi cu alţi mutanţi pentru a opri 
cea mai mare ameninţare pe care a 
cunoscut-o lumea vreodată.

horosCop
BerBec 
Este o săptămână care se 
plasează în zona câştigurilor, 
banilor şi a materializarii. 
Prima jumătate a săptămânii 
indică un moment favorabil 
pentru investiţii, mai ales 
pentru a câştiga bani. Pe de 
altă parte, e vorba de materi-
alizarea proiectelor voastre, 
de rezultate bune în munca 
voastră şi chiar de o atitudine 
mai pragmatică, mai construc-
tivă în activităţile de zi cu zi, 
astfel încât să vă urmăriţi mai 
bine interesul şi să vă ţineţi 
de treabă. Cu alte cuvinte, 
trebuie să vă cunoaşteţi va-
loarea şi să vă ştiţi foarte bine 
interesul.

taur 
Planeta care vă guvernează, 
Venus, îşi schimbă zodia. Ea se 
instalează în Gemeni, în zona 
banilor şi zona câştigurilor, 
zona rezultatelor practice, con-
crete. Este o săptămână care 
deschide o epocă frumoasă în 
viaţa voastră, cu rezultate bune 
la locul de muncă, rezultate 
care încep să indice faptul că 
acţiunile voastre din ultimele 
două luni dau roade. Atitudi-
nea intransigentă pe care aţi 
avut-o, mobilizarea voastră, 
faptul ca aţi făcut ca lucrurile 
să meargă, toate acestea indică 
faptul că rezultatele încep să 
apară. 

GeMeni 
Un aspect foarte frumos se 
produce în această săptămână 
şi anume conjuncţia Mercur-
Soare, Mercur fiind planeta 
care vă guvernează. Aspectul 
este important şi dă inteligen-
ţă, minte sprintenă, recepti-
vitate foarte bună mentală, 
discuţii inspirate şi dorinta de 
deplasare, de voiaj, mobilitate 
sufletească. S-ar putea să fiţi 
uimiţi, în această săptămână, 
de cât de bine functionaţi în 
plan mental şi cât de repede 
reuşiţi să faceţi legătura între 
idei, oameni, situaţii, informa-
ţii. Este un moment prielnic, 
care arată cum gândiţi.

rac 
Conjuncţia Soare-Mercur este 
plasată într-o zonă a discreţiei 
şi a consolării sau a corectării 
în harta voastra, semn că este 
momentul să vă folosiţi mintea 
mai mult pentru a-i asculta pe 
alţii decât pentru a comunica. 
O să vină şi momentul vostru, 
însă se pare că este important 
sa vedeţi mai ales ce ascund 
ceilalţi, pentru că o conjuncţie 
Mercur-Soare în Gemeni nu 
tine secretele. Iată o săptămâ-
nă în care lucruri ţinute secre-
te, deodată, apar în lumina lor! 
Aspectele sunt foarte bune, 
semn că ceea ce trebuie să se 
afle, se descoperă într-un mod 
constructiv. 

Leu 
Conjuncţia Soare-Mercur 
se produce o singură dată 
în Gemeni şi ocupă zona 
relaţiilor, prieteniilor, imaginii 
publice dar şi a propagandei, a 
popularităţii. Este o săptămână 
care vă poate aduce în preajma 
oamenilor iubitori, entuziaşti, 
cu multă simpatie pentru voi, 
în preajma tinerilor sau a ac-
tivităţilor şi a acţiunilor care îi 
ajută pe oameni să se strângă 
laolaltă şi să intre foarte repe-
de în rezonanţă - datorită pa-
siunilor comune, datorită unei 
acţiuni la care participă toţi, în 
care cred şi la care contribuie. 
Este o perioadă a prieteniei şi 
a comunicărilor.

Fecioara 
Planeta care vă guvernează, 
Mercur, este poziţionată în zona 
carierei şi nu oricum, ci în com-
pania Soarelui. Aşa că vorbim 
de o conjuncţie Soare-Mercur 
ce conferă strălucire, vă dă o 
aură de învingători, poate vă 
face să vă simţiţi în acest inter-
val mai siguri de poziţia voastră 
actuală şi mai ales de ceea ce 
trebuie să faceţi, mai siguri de 
atuurile şi resursele voastre şi 
de faptul că puteţi duce la bun 
sfârşit sarcinile pe care vi le-aţi 
asumat. În mod normal acest 
aspect conferă mai multă clari-
tate mentală, dar şi o mai bună 
organizare mentală.

BaLanţa 
Planeta care vă guvernează, 
Venus, se instalează în Gemeni. 
Se activează zona călătoriilor 
în străinătate dar şi a moralită-
ţii şi a viziunii înalte de viaţă. 
Este o perioadă care vă ajută 
să intraţi în contact mai uşor cu 
persoanele aflate peste mări şi 
ţări dar şi cu persoane aflate la 
distanţă pe scara ierarhică, cu 
oameni care au putere de deci-
zie sau de la care aşteptaţi un 
sfat sau o îndrumare, la care vă 
uitaţi cu admiraţie, cu respect 
sau cu mare dorinţă de a intra 
în contact pentru a va rezolva 
o problemă. Comunicarea 
pe aceste niveluri este foarte 
uşoară în aceste zile.

Scorpion  
 Planetele aflate în tranzit în 
Gemeni, în această lună (Mer-
cur, Soare, Venus şi Marte), ac-
centuează zona câştigurilor, a 
averii. O avere care se strânge 
prin tranzacţii, negocieri, prin 
discuţii şi prin inteligenţă. Asta 
înseamnă să gândiţi soluţii 
simple şi foarte ingenioase la 
problemele pe care le aveţi. 
S-ar putea să nu fie puţine ci să 
se aglomereze în viaţa voastră 
şi să trebuiască să faceţi tot 
felul de artificii - astfel încât, 
până la urmă, toată viaţă 
voastră şi problemele pe care 
le aveţi în acest moment, să se 
ordoneze corect.  

SăGetător  
Minunate aspecte în această 
săptămâna în zona relaţiilor! 
Zona relaţiilor este încărcată 
de planete binevoitoare ce vă 
ajută să comunicaţi mai lejer, 
mai uşor, cu mai mult farmec 
şi să fiţi receptaţi ca persoane 
agreabile, inteligente. De altfel 
şi conjuncţia Soare-Mercur ne 
ajută să ne facem mintea mult 
mai receptivă, mai isteaţă, mai 
vie şi chiar să avem o gândire 
mai tânără, mai proaspătă. 
Este posibil să întâlniţi astfel de 
persoane, să vă lăsaţi fascinate 
de ele şi în felul acesta să fiţi şi 
voi mai reactivi, mai prezenţi, 
să aveţi replică.  
  
capricorn  
O săptămână ce aşază multe 
planete frumoase şi bine-
voitoare în zona muncii, a 
atribuţiilor curente şi a sar-
cinilor de zi cu zi. Conjuncţia 
Soare-Mercur este benefică în 
raporturile profesionale şi, în 
general, conferă isteţime pre-
zenţa de spirit, de care aveţi 
nevoie acum, mai ales dacă 
trebuie să lucraţi cu persoane 
nepricepute, tinere pe care 
trebuie să le instruiţi. De felul 
în care voi ştiţi să explicaţi, 
informaţia este prinsă foarte 
repede şi aplicată imediat. 
Aşa că depinde şi de voi, nu 
numai de persoana cu care 
voi colaboraţi. 

VărSător  
O săptămână ce aşază multe 
planete în zona iubirii! Poate 
pentru unii dintre voi începe 
o perioadă ce durează până 
în primele zece zile ale lunii 
iulie - de flirt, de cochetărie, 
bucurie, de distracţie, relaxare. 
Chiar dacă sunteţi la muncă şi 
aveţi în continuare sarcini mari 
de onorat, aspectele indică un 
stil mai degajat, un spirit mai 
deschis, mai multă jovialitate. 
Poate la unii este provocat de 
anturaj şi de felul în care cuce-
resc simpatii şi atrag atenţia, 
pentru alţii pur şi simplu vine 
din inima lor, din starea lor de 
bine şi bucuria de a trăi.  
  
peşti  
Din 9 iunie până pe 3 iulie, 
Venus intră în Gemeni şi ocupă, 
alături de Soare, Mercur (în 
prezent) zona căminului şi a 
familiei. Atât de multă agitaţie în 
versatilul Gemeni, poate indica 
o săptămână în care nu aveţi 
astâmpăr, nu vă găsiţi locul sau 
aveţi foarte multe lucruri de 
făcut în habitatul vostru, locu-
inţă sau în viaţa voastră. Două 
aspecte sunt activate: partea 
materială - confortul fizic - sau 
partea relaţională, legăturile cu 
membrii familiei, cu oamenii cu 
care locuiţi şi vecinătatea voas-
tră. Aspectele sunt bune, semn 
că se pot îmbunătăţi multe zone 
gri din viaţa voastră privată.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

Arta iese din nou în stradă 
în Piaţă Unirii din Timişoara. 
Strada Mercy se transformă în-
tr-un atelier imens de creaţie 
şi aşteaptă sute de timişoreni 
să-i calce fiecare colţ artistic, 
la ateliere de creaţie, bătăi cu 
apă sau concerte de tot felul. 
În 11 şi 12 iunie, se desfăşoară 
cea de-a 5-a ediţie timişoreană 
a Festivalului Street Delivery. 
Au loc momente de graffiti, 
beat box, lecturi publice sau 
concerte de muzică electro-
nică, bătaie cu apă şi chiar şi 
ateliere pentru copii. Timişo-
renii care vor să dea frâu liber 
imaginaţiei sunt aşteptaţi la 
două zile în care vor avea li-
bertatea să creeze. “Arta străzi 

are capacitatea de a ne face să 
ne simţim solidari unii cu alţii 
şi cu oraşul pe care îl creăm 
zi de zi. Arta străzii e semn că 
oraşul are puls. Ei îi dedicam 
Street Delivery 2011”, spune 
Anca Pol, organizator. 

Programul celor două zile 
de bucurie urbană este destul 
de simplu: începe la 10:30, cu 
atelierele pentru copii, până la 
prânz, când le iau locul ateli-
erele şi performance-urile de 
varii arte şi lecturi publice. 
Seară, până la miezul nopţii, e 
vremea concertelor: DJ Limun, 
Aria Urbană, Şeba Hamburger 
feat. Anca Lazarescu, Anonim 
TM, Matze şi Beat Bang!, cu 
proiecţii Cristian Ienciu.

Street Delivery revine la Timişoara
Singurele bucurii ale suporterilor timp de 6 ani se leagă de victoriile împotriva lui Dinamo

n Din 2004 şi până în prezent Poli a fost pregătită de nu mai puţin de 10 antrenori
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Pe 6 iunie, ar fi împlinit 
94 de ani…
Ţin minte că prin 
ianuarie ‘91-’92-’93 
râdeau toţi de papionul 
unui român reîntors în 
România dintr-un lung 
exil. Reîntors dintr-o 
Anglie monarhistă, 
plină de papioane… 
Ţin minte un mare 
miting de atunci, pe 
care Televizunea Româ-
nă Liberă  a avut grijă 
atunci să-l mediatizeze 
intens, în care zeci de 
români purtau simbolic 
două coşciuge, pe fieca-
re scria câte un nume. 
Raţiu şi Coposu…
Ultima dată când am 
fost să votez am pus 
ştampila pe el, pe Ion 
Raţiu. Şi acum cred că 
n-am greşit, noi toţi 
am fi arătăt altfel azi… 
De atunci nu mă mai 
interesează zilele de 
alegeri… Papionul lui 
Raţiu, de care râdea 
toată România atunci, 
sunt sigur că azi ne-ar fi 
salvat…
Ţin minte însă vorbele 
lui Raţiu… „poţi reînvia 
din morţi doar din pă-
mântul patriei tale…” În 
2000 a murit la Londra 
şi a cerut, prin testa-
ment, să fie îngropat 
în Turda, la Biserica 
Adormirii Maicii Dom-
nului, numită şi Biserica 
Răţeştilor tocmai pen-
tru că a fost ctitorită de 
familia Raţiu. Construi-
tă şi întreţinută pe banii 
familiei Raţiu… Omul 
îşi dorea să-şi găsească 
liniştea lângă părinţii, 
bunicii şi strămoşii lui…
Uluitor, preotul ortodox 
al lăcaşului n-a acceptat 
înhumarea lui Raţiu, 
în biserica ctitorită de 
bunicii lui, din cauza 
diferenţelor dintre Bise-
rica Ortodoxa şi Biserica 
Unită cu Roma, Raţiu 
fiind credincios unit pe 
când biserica căreia fa-
milia lui i-a pus bazele 
era ortodoxă… Slujba 
prohodului a avut loc 
în stradă, pe un ger 
năprasnic, în faţa biseri-
cii… A fost înmormântat 
apoi la cimitirul central 
din Turda departe de 
familia lui… S-a stins pe 
17 ianuarie… Oare ce 
s-o fi ales azi de cei care 
strigau „Nu ne vindem 
ţara” şi purtau pe la 
mitinguri coşciuge cu 
numele lui Raţiu?…

Papionul...

Dan  
Negru

OPinie
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DuminiCă
12 iuniE

Cerul va fi parţial 
înnorat. După-amiază 
furtună cu descărcări 
electrice.
Minima. 13˚
Maxima. 24˚

miErCuri
15 iuniE

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat.
Minima.  15˚
Maxima. 28˚

marţi
14 iuniE

Cerul va fi  
înnorat.  
Averse  
de ploaie. 
Minima. 14˚
Maxima. 26˚

Luni
13 iuniE

Cerul va fi  
parţial înnorat.  
Averse de  
ploaie.
Minima.  13˚
Maxima. 26˚

Sâmbătă
11 iuniE

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat. 
Minima.  12˚
Maxima. 26˚

VinEri
10 iuniE

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat.
Minima.  12˚
Maxima. 25˚

Joi
9 iuniE

Cerul va fi parţial 
înnorat. Dimineaţa 
există posibile averse 
de ploaie.
Minima. 13˚
Maxima. 28˚
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Chirurgul plastician 
Tiberiu Bratu 
îşi face reclamă 
mascată în Ungaria

Printre timişorenii care 
au luat cu asalt, în weekend, 
centrul wellness de la Gyu-
la s-a aflat şi comisarul şef 
Momcilo Giurici, şeful Biro-
ului Examinări din cadrul 
Serviciului Regim Permise 
de Conducere şi Înmatricu-
lare a Autovehiculelor Timiş, 
care a ales să se relaxeze la 
umbra mestecenilor din pus-
ta maghiară. Deşi este o fi-
gură emblematică a testelor 
pentru obţinerea carnetului 
de şofer în oraşul de pe Bega, 
paradoxal, statura comisa-
rul şef Moma, cum îi spun 
prietenii, a fost umbrită în 
Ungaria de prezenţa femini-
nă din compania sa. Miha-
ela Giurici a atras privirile 
invidioase a tuturor doam-
nelor şi domnişoarelor din 
preajma sa, dar şi ocheadele 
aruncate pe furiş de bărbaţii 
tolăniţi în zona de intrare a 
ştrandului. Soţia poliţistului 
timişorean era cât se poate 
de conştientă că se află în 
centrul atenţiei generale, 
motiv pentru care a executat 
cu tact o serie de plimbări pe 
aleile parcului acvatic. Moti-
vul interesului manifestat de 
români şi maghiari, deopotri-
vă, pentru Mihaela Giurici nu 
a avut nimic în comun cu no-
torietatea soţului său, ci mai 
degrabă cu măiestria medicu-
lui chirurg Tiberiu Bratu. For-
mele femeii de aproape 50 de 
ani sunt atât de bine modela-
te de specialistul timişorean, 
încât aceasta poate să devină, 
oricând, o carte de vizită în 
carne şi oase pentru perfor-
manţele chirurgiei plastice 
din capitala Banatului.

O timişoreancă de 27 ani 
va reprezenta românia la 
cel mai tare eveniment de 
frumuseţe şi fitness din 
lume: iFBB Bikini models 
2011. evenimentul se va 
ţine în las Vegas şi la care 
participă cele mai frumoa-
se lucrate trupuri din toa-
te colţurile lumii. tânăra 
pe numele ei andra Voicu, 
are mari şanse să fie chiar 
câştigătoarea concursu-
lui, dacă ne gândim că 
anul trecut a obţinut locul 
al iii-lea, iar la sfârşitul 
lunii mai s-a întors din 

rusia cu un alt premiu 
important: bronzul la 
Campionatele europene 
de fitness bikini de la 
tyumen. andra practică 
fitness de 6 ani şi din 2010 
este legitimată la Clubul 
sportiv Florin 
teodorescu 
din timi-
şoara.

Viceprimarul Sorin 
Grindeanu, anunţat cu 
ţârâita ca viitor candidat 
al PSD la Primăria Ti-
mişoara, a început deja 
să se laude prin oraş cu 
realizările sale, deşi nu 
s-a stabilit că el va fi can-
didatul USL la primărie.

Edilul a scos din buzu-
nar o sumă frumuşică de 
bani să printeze câteva 
sute de flyere, pe care le-a 
pus mai apoi în cutiile 
poştale ale timişorenilor 
din Calea Şagului. De ce 
în Calea Şagului? Pentru 
că s-a lăudat cu asfaltarea 
bulevardului Constantin 
Brâncoveanu. În flyerul 
din imaginea alăturată, 
Grindeanu aminteşte de 
reparaţii la aproape toate 
străzile din Calea Şagu-
lui, punând accentul pe: 
„am iniţiat”! „Dialogul cu 
dumneavoastră, locuito-
rii acestei zone, ne-a de-
terminat să vă preluăm 

multe dintre propuneri-
le făcute şi să acţionăm. 
Astfel, am modernizat şi 
reabilitat obiective im-
portante pentru această 
parte a Timişoarei. (...) Cu 
încredere, pentru Timi-
şoara, viceprimar Sorin 
Grindeanu”, spune edilul 
în fluturaş.  

Primarul Timişoarei, 
Gheorghe Ciuhandu, re-
acţionează şi el şi spune 
că a început deja campa-
nia electorală. „Vă spun 
sincer, nu cred că este 
corect ceea ce se face, 
pentru că o persoană 
îşi arogă meritele unei 

întregi echipe, îşi arogă 
merite care au fost fun-
damentate pe acţiuni 
demarate cu mult îna-
inte de preluarea func-
ţiei de către respectiva 
persoană. Eu nu m-am 
implicat în acest lucru, 
pentru că am încredere 
că timişorenii ştiu cine 
ce face şi, ca atare, cred 
că e o campanie prema-
tur începută”, a mărturi-
sit Ciuhandu. 

Sorin Grindeanu, în campanie 
electorală în Calea Şagului

Pedelistul Nicu Bitea  
îşi prelungeşte burlăcia!

N i c u 
Bitea, con-
silier ju-
deţean al 
PDL Timiş, 
nu se mai 
însoară! El 
a fost la un 
mic pas de 
a-şi pune pirostriile, ba chiar 
şi-a găsit şi naşi, a rezervat şi lo-
calul, însă nu a fost să fie! Fosta 
sa logodnică se pare că i-ar fi 
reproşat tânărului politician că 
are o relaţie prea strânsă cu o... 
curvă! Nu e vorba însă despre 
o femeie de moravuri uşoare, 
ci despre... politică! Mai mult, 
ea i-ar fi spus logodnicului sau 
că îşi peterece prea puţin timp 
alături de ea, fiind ocupat cu 
treburile de partid. Nicu Bitea a 
luat ca atare cele întâmplate şi 
a decis că îşi va continua burlă-
cia. Aviz amatoarelor!

Andra Voicu  
printre favorite  
la IFBB Pro  
Bikini 2011

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

nicu bitea

mihaela Giurici


