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După falimentul afaceri-
lor clasice, întreprinzătorii 
timişeni s-au orientat către 
investiţiile mai exotice.
Aşa se face că chinchila, 

viperele şi sturionii le-au 
atras atenţia fermierilor 
din Timiş, care au scos 
bani frumoşi din buzunar 
ca să-şi deschidă afaceri cu 
astfel de animale şi şi-au 
pus toată nădejdea într-un 
profit sigur, într-un viitor 

mai mult sau mai puţin 
îndepărtat. Au cerut ajuto-
rul firmelor străine şi unii 
dintre ei exportă şi astăzi 
piei, blăniţă, icre sau ve-
nin. S-au aruncat cu capul 
înainte, deşi nu ştiau mare 
lucru despre afacerile de 

acest fel, deoarece până 
la acea vreme nimeni nu 
mai crescuse vreodată în 
Banat chinchila sau vipe-
re prin gospodării. Pentru 
unii afacerea s-a dovedit a 
fi prea complicată şi, după 
un timp, au renunţat, iar 

alţii şi-au asumat riscurile 
şi au răzbit pe piaţa româ-
nească, ba chiar şi în stră-
inătate. În paginile 2-3 vă 
prezentăm poveştile exoti-
ce ale noului val de fermi-
eri din judeţul nostru.
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O afacere bună autohtonă 
se poate face şi cu porcii viet-
namezi. Godacii negri sunt la 
mare căutare în Timiş. Un fer-
mier are în ogradă un porc şi 
două scroafe, pe care îi creşte 
la o fermă situată la opt kilo-
metri de Lugoj. Cumpărătorii 
au aflat că porcii vietnamezi 
au o carne cu mai puţin co-
lesterol şi că fripturile pot fi 
mâncate chiar şi de bolnavi 
de inimă sau de diabet. Timi-
şenii îi comandă din Ungaria, 
de unde se cumpără cu 60 de 
euro, şi îi vând mai departe 
chiar şi cu 100 de euro.

„Colesterolul e redus aproa-
pe la zero. Foarte mulţi oa-
meni sunt interesaţi. Eu am 
fost cu ei într-o expoziţie 

la Timişoara şi m-au sunat 
foarte mulţi de atunci. Prin 
februarie ar trebui să avem 
purcei, cam 8-10. Eu vând 
numai purceluşi de lapte, 
nu dau porci maturi. Nu-i ţin 
până la maturitate pentru că 
vin clienţii să îi cumpere. Am 
început din hobby, dar mă 
gândesc serios să-mi deschid 
afacerea mai mare”, poves-
teşte Ioan Cocoş. „Vietname-
zii“ mănâncă mult mai puţin 
decât porcii româneşti şi nu 
sunt aşa de pretenţioşi, mai 
spune fermierul. În plus, se 
vând mai bine. Piaţa face o 
diferenţă între cele două sor-
timente de carne macră. Un 
kilogram de porc vietnamez 
se vinde cu 10 lei, pe când 

unul de porc obişnuit e cu 
30% mai ieftin.

„La noi se exportă cel mai 
mult carne de cal. Noi nu 
suntem obişnuiţi să mân-

căm, că nu avem tradiţie, dar 
străinii mănâncă. Cei care 
cresc animale mai exotice le 
ţin mai mult din hobby, că 
nu pot face cine ştie ce afa-

cere. Struţi avem cam 50 în 
tot judeţul, la Cărpiniş, Iecea, 
Buziaş şi Sânnicolau. Nu se 
poate face export pentru că 
nu avem abatoare autorizate, 
poate de aceea nici nu mai 
ţin oamenii”, spune Tiberiu 
Lelescu. 

Nici crescătorii de câini nu 
mai au atât de mult succes. 
„Merge foarte prost piaţa. Eu 
am şnauţeri, dar nu mai are 
lumea bani. Preţul depinde 
de monte şi de calitatea pă-
rinţilor, de la 250 de euro în 
sus. Eu nu am vândut nicio-
dată câini în România, nu-
mai în Danemarca, Ungaria, 
Cehia”, povesteşte un crescă-
tor care a vrut să-şi păstreze 
anonimatul.

Afacerile exotice lovite de criz  a conomică:  
au rezistat cei care cresc  chinc  hila, sturioni, sau vipere

crescătoriei de sturioni de la 
Giarmata. 

Cele cinci hale cu 48 de 
bazine se întind pe o suprafa-
ţă de 15.500 de metri pătraţi 
şi, după cum spune omul de 
afaceri Gerald Buchert, sunt 
concepute pentru o produc-
ţie anuală de 100 tone de stu-
rioni şi 10 tone de caviar, la 
o capacitate maximă de in-
dustrializare de 200 de tone. 

“Nu putem discuta deo-
camdată despre profit, întru-
cât, momentan, funcţionăm 
într-un sistem experimental 
în care se urmăreşte doar 
creşterea şi reproducerea 
sturionilor. Ajung la matu-
ritate abia după şase, şapte 
ani, având un ritm de creşte-
re care va permite ca în câţi-
va ani să avem peşti de 4 - 5 
kilograme”, ne-a explicat Bu-
chert, cu precizarea că un ki-
logram de caviar se vinde pe 
piaţa liberă cu 6000 de euro. 

În prezent, în bazinele 
fermei de sturioni de la Giar-
mata sunt crescuţi aproape 
17.000 de peşti. În aşteptarea 
profitului se fac calcule, iar 
dacă totul va funcţiona ca la 

carte, peste 10 ani ferma de 
la Giarmata va aduce investi-
torului 60 milioane de euro 
doar din comercializarea 
icrelor negre. 

Singura problemă va fi, 
se pare, obţinerea licenţei de 
acvacultură şi comercializa-
re, având în vedere că aceste 
produse sunt contigentate 
de către Uniunea Europea-

nă. “Pentru protecţia inter-
naţională acordată speciilor 
de sturioni de către Conven-
ţia privind comerţul interna-
ţional cu specii sălbatice de 
faună şi floră pe cale de dis-
pariţie, la care se adaugă şi 
sturionii, pe teritoriul Româ-
niei a fost interzis pescuitul 
de sturioni prin ordinul mi-

nistrului Agriculturii. Pentru 
pescuitul lor, AMPA, Agenţia 
Naţională de Pescuit şi Ac-
vacultură, emite autorizaţii 
speciale producătorilor, în 
vederea producerii puietului 
de sturion destinat repopu-
lării. Se marchează cu micro-
cipuri înainte să fie eliberat 
în mediul natural. Puietul de 

sturioni se creşte în unităţi 
autorizate, în vederea popu-
lării Dunării, cu exemplare 
cu lungime de până la mi-
nim 10 centimetri. Această 
cheltuială este suportată de 
Ministerul Agriculturii, prin 
bugetul asigurat de AMPA. 

„Comercializarea sturio-
nilor şi a icrelor negre se face 

numai cu sturioni de cultură 
la unităţile deţinătoare de li-
cenţă de acvacultură. Pe raza 
judeţului Timiş, sturionii 
sunt crescuţi experimental 
în condiţii intensive de că-
tre Institutul Agronomic şi 
de către o firmă de Giarma-
ta şi care nu deţin licenţă 
de acvacultură. Implicit, nu 
pot comercializa sturioni 
în condiţii legale, resursele 
financiare provenite din co-
mercializarea ilegală a peşti-
lor fiind confiscate. Pot să îi 
comercializeze pentru fami-
lie, dar nu pot să iasă cu ei pe 
piaţă. Marile reţele de maga-
zine comercializează peşte 
şi icre negre din import şi de 
la producătorii români licen-
ţiaţi pentru creşterea sturi-
onilor de cultură. Pescuitul 
şi comercializarea ilegală a 
sturionilor şi a icrelor negre 
cu provenienţă din habitate 
piscicole constituie infracţi-
une”, atrage atenţia directo-
rul executiv al Direcţiei Agri-
cole Timiş, Tiberiu Lelescu. 

rOxana deacOneScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro
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Timişenii se pricep să 
facă afaceri. O demonstrea-
ză chiar şi numărul de ex-
porturi de animale care se 
înregistrează an de an în 
judeţul nostru. De-a lungul 
vremii, dinainte să ajungă şi 
aici criza economică, foarte 
mulţi timişeni s-au apucat 
să crească struţi, melci, vipe-
re, sturioni sau chiar viermi 
pentru pescuit, arătându-se 
deschişi spre îngrijirea de 
animale exotice. Şi ani buni 
la rând au câştigat destul de 
mult din asta.

blană de chinchila
Criza le-a stricat însă pla-

nurile multor crescători de 
astfel de animale, care fie 
şi-au vândut afacerile, fie şi 
le-au închis. Foarte puţini au 
supravieţuit. 

Este şi cazul lui Radu Pâ-
ţan, din localitatea Şag. El şi-a 
deschis o fermă de chinchila 
încă din anul 2003, cu ajuto-
rul unei societăţi din Ungaria 
ce are o experienţă de 35 de 
ani. A fost greu la început, 
dar faptul că a avut încă de 
atunci piaţă de desfacere i-a 
dat un imbold şi, cu ajuto-
rul lui, alţi 500 de români 
creşteau chinchila pe care 
mai apoi îi exportau. Acum 
însă, abia de mai sunt 100 
de crescători în toată ţara. 
Radu Pâţan îi coordonează şi 
le asigură transportul anima-
lelor până în Ungaria, unde 
un exemplar se vinde cu 40-
50 de euro. Acolo, animalele 
sunt ucise electric şi apoi 
curăţate de blană, care se tri-
mite în toată lumea pentru 
celebrele haine de blană. 

”Am început cu 100 de 
familii, 500 de femele şi 100 
de masculi. Am dus oameni 
la şcolarizare în Ungaria, iar 
acum avem 2.500, 3.000 de 
exemplare, pe care le creş-
tem în opt boxe din fermă. 
La şase sau la şapte luni de 

la fătare animalele pot fi tri-
mise deja în Ungaria. Avem 
cam şase exporturi în fiecare 
an. Anul acesta avem cifră de 
afaceri de 200.000 – 300.000 
de euro, de exemplu”, poves-
teşte Radu Pâţan. 

Împreună cu cei doi an-
gajaţi, el verifică zilnic ani-
malele din cuşti, le schimbă 
nisipul şi încearcă să le men-
ţină sănătoase, pentru ca bla-
na să nu aibă de suferit. „Un 
animal matur mănâncă un 
kilogram de concentrat pe 
lună, îl aducem din Ungaria 
pentru că nu am găsit pro-
ducători în ţară. Mâncare le 
dăm de trei ori pe săptămâ-
nă, iar nisipul în care îşi fac 
baie îl schimbăm în fiecare 
zi. Trebuie să facă baie, pen-
tru că altfel pot lua ciuperci 
şi nu mai este bună blana”, 
mai spune timişeanul.

Chinchila nu sunt anima-
le greu de întreţinut. Dificil 
este când mor multe exem-
plare, mare parte din cauza 
căldurii. ”Dacă e umiditate, 
pot face ciuperci şi la peste 
30 de grade pot face infarct. 
Trebuie să fie evacuat amo-

niacul din dejecţii, de aceea 
avem instalaţie de climati-
zare şi ventilaţie, pentru că 
dacă le intră în sânge sau îl 
inhalează se deteriorează 
blana”, mărturiseşte Radu 
Pâţan. 

afacere... cu sânge rece
O afacere sănătoasă prac-

tică şi Marius Boldur, din 
localitatea timişeană Orţi-
şoara. El creşte vipere pen-
tru venin. Şi o face destul de 
bine, ba chiar se pregăteşte 

să deschidă şi o linie teh-
nologică pentru prepararea 
veninului. „Am deschis în 
2003 şi acum am atâtea vi-
pere cât prevede legea, cam 
500. Veninul îl recoltez de 
două ori pe lună, iar în fie-

care an pot aduna cam un 
gram de la un şarpe. Acum 
lucrez la o linie tehnologică 
pentru producerea de ungu-
ente, să nu mai trimit veni-
nul în alte ţări”, a declarat 
Marius Boldur. Investeşte 
cam 150.000 de euro în linia 
de producţie, dar afacerea 
merită toţi banii. Dacă se 
scad utilităţile pentru cres-
cătoria de vipere, precum şi 
carnea de vită sau ouăle cu 
care acestea sunt hrănite lu-
nar, gramul de venin poate 
depăşi cu uşurinţă suma de 
1.000 de euro. Rămâne şi la 
noi, dar majoritatea veninu-
lui se duce în ţări ca Italia, 
Elveţia sau chiar în Ţările 
Arabe. 

„De pierdut nu am avut, 
dacă ar fi să facem calcule. 
Pe mine nu ma interesează 
cifra de afaceri, mă intere-
sează să rămân cu bani în 
buzunar. Şi rămân. Este o 
afacere de viitor, cererea de 
venin este formidabilă. Eu 
vreau să fac unguente anti-
reumatice şi cosmetice pe 
viitor”, mai spune crescăto-
rul de vipere. 

sturionii de giarmata,  
o afacere de  
60 milioane de euro

Oricât ar părea de neve-
rosimil, Timişul ţine capul 
de afiş în ţară în domeniul 
creşterii şi reproducerii stu-
rionilor, graţie unui proiect 
cu finanţare europeană im-
plementat în localitatea Gi-
armata. Ferma de sturioni 
aparţine omului de afaceri 
Gerald Buchert şi a fost in-
augurată în noiembrie 2008, 
în cadrul unui parteneriat cu 
Universitatea de Ştiinţe Agri-
cole a Banatului. 

„A fost vorba despre o am-
plă acţiune a Uniunii Euro-
pene, în cadrul programului 
de acvacultură UE – Româ-
nia, care a vizat înfiinţarea 
de crescătorii de sturion în 
ideea repopulării Dunării 
şi, implicit, ecologizarea flu-
viului”, a explicat prof. univ. 
Dorel Lazu la inaugurarea 

un exemplar de chinchila se vinde în ungaria cu 40 - 50 de euro

Carnea de porc vietnamez are un conţinut redus de colesterol

Godacii vietnamezi, mai căutaţi decât cei româneşti

n De-a lungul anilor, în Timiş au dat faliment mai multe crescătorii de melci şi de struţi. Acum, la mare c   ăutare sunt blăniţele de chinchila, icrele dturionilor sau veninul viperelor

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Viermii “tubifex” din canalul bega

Viermii vii care cresc în 
albia canalului Bega, denu-
miţi şi “tubifex”, extrem de 
căutaţi de pescari şi de de-
ţinătorii de acvarii, au stat 
în centrul unui scandal 
între Direcţia Apelor Banat 
şi firma “Ramiresi” din 
Ungaria, litigiul fiind la un 
pas să pună pe butuci in-
stituţia condusă la vremea 
respectivă de Titu Bojin. 
În primăvara anului 1999, 
în urma unei licitaţii, între 
Direcţia Apelor “Banat” şi 
“Ramiresi BT” din Ungaria 
a fost încheiat un contract, 
prin care firma maghiară 
a obţinut dreptul de a 
recolta din albia râului 

Bega viermi vii. Deşi acel 
contract aducea Apelor un 
profit de 300.000 de euro 
anual, în 2005 instituţia 
a reziliat contractul cu 
maghiarii şi a încheiat 
altul cu o firmă din Cehia, 
“Aquamix”. “Tubifecşii 
sunt foarte scumpi, pentru 
că nu se dezvoltă decât la 
noi, în zona de graniţă de 
la Cenad. Maghiarii trec 
graniţa, la Cenad, şi recol-
tează viermii din nămolul 
Begăi. Kilogramul de 
tubifex se vinde la prima 
mână cu 2,8 euro pe pieţe-
le occidentale, ajungând 
până la 5-6 euro”, spunea 
Bojin. Doi ani mai târziu, 

firma maghiară, care vin-
dea viermii româneşti în 
Olanda, Germania, Franţa, 
Belgia, Anglia şi Spania, a 
acţionat Direcţia Apelor 
Banat în judecată şi a cerut 
daune de 2.000.000 de 
lei, sumă care după cinci 
ani de procese, a ajuns la 
21 milioane de lei vechi. 
În ciuda faptului că, la un 
moment dat, “Ramiresi” 
a blocat conturile Apelor 
pentru a-şi recupera banii, 
în cele din urmă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie 
a dat câştig de cauză părţii 
române. În prezent, viemii 
din Bega sunt recoltaţi de 
firma cehă “Aquamix”...

melcii şi  
struţii nu  
rezistă în Timiş
În urmă cu câţiva ani, 
timişenii se lăudau şi cu 
mai multe ferme de melci. 
Acestea nu au rezistat 
însă, pentru că tehnologia 
nu era cea potrivită, spun 
reprezentanţii Direcţiei 
Agricole Timiş. 
„Cu melcii e un dezastru. 
Nu mai avem crescătorii 
de melci, toate s-au închis. 
Exista un crescător la 
Petrovaselo, dar nu mai 
are decât câteva urme din 
afacere. Din păcate, toate 
crescătoriile la care au fost 
investiţi bani europeni au 
dispărut, pentru că nu s-a 
respectat tehnologia.”, ex-
plică Tiberiu Lelescu, şeful 
Direcţiei Agricole Timiş.
La fel este şi cu struţii. 
Acum câţiva ani, foarte 
mulţi timişeni au investit 
în afaceri mici cu struţi, 
însă astăzi doar câţiva 
mai ţin astfel de păsări în 
gospodării. Este şi cazul 
primarului din Cărpiniş, 
Ioan Sima, care mai 
păstrează doar trei struţi. 
„Îi ţin doar pentru hobby. 
Nu prea consum nici ouă 
de la ei. Nu este o afacere. 
Nu sunt greu de întreţinut, 
dar mănâncă mult. Car-
nea lor este cam ca cea de 
vită”, spune Ioan Sima.

Îi ţin doar pentru 
hobby, mai mult 
pentru că sunt fru-
moşi. Nu prea con-
sum nici ouă de la ei, 
abia fac trei – patru 
ouă. Nu este o aface-
re. Nu sunt greu de 
întreţinut, dar mă-
nâncă mult. Carnea 
lor este cam ca cea 
de vită. 

iOan Sima 
crescător de struţi

Momentan, funcţio-
năm într-un sistem 
experimental în care 
se urmăreşte doar 
creşterea şi repro-
ducerea. Ajung la 
maturitate abia după 
şapte ani, având un 
ritm de creştere care 
va permite ca în câţi-
va ani să avem peşti 
de 4 - 5 kilograme.

 GeRaLd buCheRT 
patron fabrică de sturioni

De pierdut nu am 
avut, dacă ar fi să fa-
cem calcule. Pe mine 
nu mă interesează 
cifra de afaceri, mă 
interesează să rămân 
cu bani în buzunar. Şi 
rămân. Cererea de ve-
nin este formidabilă. 
Eu vreau să fac ungu-
ente antireumatice şi 
cosmetice pe viitor. 

mariuS bOldur 
crescător de vipere

Am început cu 100 de 
familii, 500 de femele 
şi 100 de masculi. Am 
dus oameni la şcola-
rizare în Ungaria, iar 
acum avem 3.000 
de exemplare, pe 
care le creştem în opt 
boxe din fermă. Anul 
acesta avem cifră de 
afaceri de 200.000-
300.000 de euro. 

radu pâţan 
fermier chinchila
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Vila Avocaţilor de la Văliug, un obiectiv 
turistic de 500.000 de euro, produce 
pierderi în bugetul Baroului Timiş

gheOrghe ilaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Reticenţa conducerii Barou-
lui Timiş de a-i primi în rândul 
avocaţilor pe judecătorii care 
şi-au pus roba în cui şi ar vrea 
să se lanseze într-o carieră de 
apărător la bară a stârnit o lup-
tă surdă între cele două bresle, 
miza disputei fiind accesul la 
clientelă şi onorarii. Pe de-o 
parte, decanul Baroului Timiş, 
Lazăr Gruneanţu, spune că 
magistraţii vin la examenul 
de intrare în magistratură 
complet nepregătiţi, în speran-
ţa că vor fi lăsaţi să se inspire 
din coduri şi fiţuici, în timp ce 
foştii judecători ieşiţi la pensie 
îl acuză pe decan că, în tentati-
va de a-şi plăti unele poliţe din 
trecut, când a pierdut unele 
procese, le blochează accesul 
în profesie. Acesta se aşteaptă 
ca presiunile din partea foştilor 
magistraţi să se înteţească în 
perspectiva examenul de intra-
re în profesia de avocat din pe-
rioada 7 – 19 octombrie 2011.

afaceri de 35.000  
de euro, soldate cu  
pierderi de 1.521 de lei

Neîmpăcaţi cu ideea că li 
se refuză un acces mai facil în 
Baroul Timiş, unii dintre foştii 
magistraţi au sărit la atac, acu-
zându-l pe Lazăr Gruneanţu de 
afaceri pe cont propriu cu Vila 
Avocaţilor de la Văliug. Con-
struită cu câţiva ani în urmă 
din fondurile Baroului Timiş, 
în imediata apropiere a Lacului 
Văliug, vila are 52 de locuri de 
cazare, în camere cu două şi 
trei paturi, dispune de încălzi-
re cu centrală proprie, este co-
nectată la cablu tv şi internet, 
teren de sport cu gazon sintetic 
şi nocturnă, iar preţurile sunt 
cuprinse între 90 şi 250 de lei 
pe zi. În ciuda acestor facilităţi 
şi a amplasamentului într-un 
decor natural de excepţie, Vila 

Avocaţilor produce, an de an, 
pierderi în bugetul Baroului 
Timiş. “După opinia mea, La-
zăr Gruneanţu este cel mai 
bogat dintre avocaţii timişeni. 
Gurile rele spun că vila de la 
Valiug ar fi a familiei sale, mai 
cu seamă că tot acolo în zonă, 
pe la Gărâna, mai are o vilă 
proprietate personală. Cum e 
posibil ca în anul 2008, un an 
economic de vârf, vila să aibă 
pierdere de 7.658 de lei? Acel 
obiectiv turistic a fost decontat 
din bugetul baroului la preţul 
de 500.000 de euro, o sumă 
uriaşă pentru un hotel de două 
stele. Dacă banii băgaţi în viloi 
se depuneau la bancă, baroul 
ar fi avut un profit frumuşel”, 
spune unul dintre acuzatorii 
decanului Gruneanţu. „Am 
fost anul trecut cu soţul meu 
acolo, să stăm câteva zile! Se 
spune că s-au băgat foarte mul-
ţi bani în acea construcţie, dar 
cămăruţele sunt mici, arată ca 
o pensiune de două stele. Dacă 
ar fi să-mi ceară cineva 500.000 

de euro pe hardughia aia, nu aş 
da nici în ruptu’ capului! Sunt 
colegi foarte nemulţumiţi, 
care vorbesc pe la colţuri că de-
contul pentru vilă este imens. 
Am construit şi noi case la Ti-
mişoara şi ştim să apreciem 
un raport calitate-preţ”, spune 
cu o sinceritate debordantă şi 
avocata Carmen Obârşanu. Cei 
care nu ezită să arate cu dege-
tul către investiţia de la Văliug 
mai atrag atenţia că vila deca-
nului Baroului din Timişoara, 
cartierul Mehala, are aceeaşi 
culoare a faţadei ca şi a pensi-
unii din Văliug. Conform date-
lor financiar contabile aflate pe 
site-ul ANAF, în 2010 Vila Avo-
caţilor a avut o cifră de afaceri 
de 146.487 de lei, cheltuieli to-
tale de 144.431 de lei, un profit 
de 2056 de lei şi o pierdere de 
1521 de lei. În condiţiile unei 
asemenea „eficienţe” econo-
mice, tabăra revoltaţilor din 
Baroul Timiş se întreabă cât 
de oportună a fost această con-
strucţie şi când va fi amortizată 

jumătatea de milion de euro 
investită la Văliug?

„această construcţie 
aparţine baroului timiş 
şi este cât se poate  
de legală!”

Subiectul vilei avocaţilor de 
la Văliug este unul pe care de-
canul Lazăr Gruneanţu îl ştie 
pe de rost. Răspunde nonşa-
lant la orice întrebare, cu aerul 
omului care nu are nimic să-şi 
reproşeze. “Se spune că firma 
care administrează Vila Avoca-
ţilor este a familiei mele, ceea 
ce este total eronat. Dipar SRL 
este o firmă a Baroului Timiş, 
iar denumirea reprezintă cu-
vântul RAPID citit invers. Eu 
am propus această denumire, 
pentru că ţin cu Rapid de când 
eram mic. Într-adevăr, investi-
ţia a fost mare, câteva sute de 
mii de euro, însă trebuie avut 
în vedere locul unde s-a con-
struit, faptul că la momentul 
ridicării imobilului preţurile 
la materialele de construcţie 
erau undeva foarte sus. Cei 
care contestă utilitatea inves-
tiţiei au făcut reclamaţii şi la 
Uniunea Naţională a Barou-
rilor din România, am fost 
verificat la sânge de o echipă 
sosită de la Bucureşti, pentru 
orice cheltuială există acte do-
veditoare. Nu poţi să te joci cu 
fondurile provenite din taxele 
lunare achitate de avocaţi! To-
tul a fost cât se poate de legal. 
E adevărat, familia mea are o 
casă de vacanţă în zonă, la Gă-
râna, tocmai de aceea eu pre-
fer să stau - când merg acolo 
- acasă la mine şi să merg cât 
mai puţin pe la Vila Avocaţi-
lor. Ca să nu existe nici un fel 
de suspiciuni că m-aş caza pe 
gratis sau altele”, ne-a declarat 
decanul Lazăr Gruneanţu.

rOxana deacOneScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Un om de afaceri din Ti-
mişoara acuză Garda Fina-
ciară de abuz şi intimidare, 
după ce numai în primele 
nouă luni, din 2011, firma 
la care este administrator a 
fost supusă la 27 de controa-
le. Comisarii de la gardă nu 
au aplicat nici o sancţiune în 
urma verificărilor amănun-
ţite efectuate, dar au dat în 
consemn la frontieră firma 
verificată, pentru că ar face 
evaziune fiscală.

Controale de  
„cartea recordurilor”

„Societatea Amina şi 
Sara srl este supusă unor 
controale în scop de inti-
midare din partea comisa-
rilor de la Garda Financiară 
Timişoara, pentru că eu 
nu admit să cotizez şi am 
îndrăzneala să le pretind 
comisarilor şi inspectorilor 
fiscali să respecte procedu-
rile legale în desfăşurarea 
controalelor. Conform re-
gistrului unic de control, 
numai în acest an firma a 
fost supusă unui număr de 
27 de controale, iar mie 
mi-au făcut două sesizări 
penale, ambele soluţionate 
cu neînceperea urmăririi 
penale de către procurori”, 
spune administratorul fir-
mei devenită campioană la 
controale. Aceasta are o ci-
fră de afaceri de 1,2 milioa-
ne de euro, doar în primul 

trimestru al anului 2011. 

„am cerut ridicarea 
consemnului”

Ionel Cioaric, adminis-
tratorul societăţii spune că 
această sarabandă de con-
troale a debutat la începutul 
anului, atunci când comisarii 
Nicolae Adrian Chiţoiu şi Ion 
Burileanu au dat firma în 
consemn la frontieră, ca fiind 
suspectată de evaziune fisca-
lă, iar mijloacele de transport  
încărcate cu legume din Ger-
mania, Franţa şi Olanda au 
fost sigilate la intrarea în ţară 
şi controlate ulterior când au 
ajuns la destinaţie. Culmea e 
că la nici unul din aceste con-
troale nu au fost descoperite 
nici un fel de ilegalităţi şi to-
tuşi nimeni nu vrea să moti-
veze consemnul, dar nici să-l 
anuleze. Drept urmare am 
adresat o solicitare scrisă Găr-
zii Financiare pentru ridica-
rea consemnului şi încetarea 
controalelor şicanatoare, ară-
tând că nu există nici un fel 
de motive pentru urmărirea 
firmei”, a declarat Ionel Cioa-
ric. El s-a trezit şi astăzi cu 
un TIR care transporta ceapă 
şi cartofi că a fost iar sigilat. 
Comisarii de la gardă i-au ce-
rut chiar să indice şi cine este 
cumpărătorul mărfii sosite 
din Germania, lucru pe care 
Cioaric l-a considerat abuziv. 
„Consider mai mult decât 
abuzivă solicitarea comisari-
lor de a oferi informaţii pri-
vitoare la operaţiuni viitoare 
ale firmei”, spune supărat ad-

ministratorul firmei. El a mai 
precizat că, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, trebu-
ie să pună la dispoziţia echi-
pei de control documente şi 
informaţii despre activitatea 
trecută şi prezentă a societăţii 
şi nu despre cea viitoare. 

„nu mă poza”
Cei doi comisari prezenţi 

miercuri în Piaţa de gros 
pentru desigilarea TIR-ului 
încărcat cu ceapă şi cartofi, 
erau mult mai preocupaţi să 
nu fie fotografiaţi de ziarişti, 
decât să răspundă solicitări-
lor ce le erau adresate de pro-

prietarul transportului. „Nu 
mă poza. Nu-ţi permit. Ne 
aflăm aici pentru că aşa am 
primit dispoziţie de la con-
ducerea gărzii. Noi nu avem 
nimic cu domnul Cioaric. Ne 
facem doar datoria. Trebuie 
însă să asistăm la desigilare 
şi să verificăm conţinutul au-
totrenului”, spunea comisa-
rul Păun. Cât despre ceilalţi 
doi comisari care au generat 
recordul de controale la fir-
ma Amina şi Sara, aceştia vor 
fi nevoiţi să dea cu subsem-
natul în faţa procurorilor, 
după ce Ionel Cioaric le-a fă-
cut plângeri penale.

„nu au fost 27 de  
controale, ci 27 de  
sigilări de camioane!”

De partea cealaltă, comi-
sarul Şef Anton Pop, şeful 
Gărzii Financiare Timiş, res-
pinge acuzaţiile lui Cioaric 
şi spune că firma acestuia 
a fost monitorizată şi că a 
transporturile au fost date 
în consemn la frontieră da-
torită faptului că acesta nu 
şi-a recunoscut nişte trans-
porturi. “În cazul societăţii 
Amina şi Sara n-a fost vorba 
de 27 de controale operati-
ve, ci de tot atâtea sigilări de 
camioane, pentru că societa-

tea era în consemn, datorită 
faptului că nu şi-a recunos-
cut unele transporturi şi 
nouă ne-a spus că a efectuat 
livrări intracomunitare în 
Bulgaria. Noi credem că ar 
fi vorba de livrări fictive, 
sens în care am solicitat au-
torităţilor bulgare să vedem 
dacă operatorul din această 
ţară recunoaşte tranzacţia 
şi dacă au fost plătite taxele 
legale”, spune comisarul şef 
Pop, şeful Gărzii Financiare 
Timiş.

Ionel Cioaric le-a făcut plângeri penale comisarilor Gărzii Financiare

Vila din imediata apropiere a lacului Văliug are 52 de locuri de cazare, în camere cu două şi trei paturi

Record la Garda Financiară: 
27 de controale în 9 luni  
la o singură societate?
n un om de afaceri din Timişoara acuză comisarii gărzii financiare că i-au controlat firma excesiv

n Dezvăluirile din acest caz ascund, de fapt, lupta surdă dintre membrii Baroului Timiş şi judecătorii 
care, după ce s-au lăsat de magistratură vor să intre în profesia de avocat
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Stai în România? Nu te 
vei mai putea plimba cu 
maşina cu numere de Bul-
garia! Parlamentul de la 
Sofia va adopta în curând 
unele amendamente legale 
care vor face imposibil ca o 
maşină al cărei proprietar 
are domiciliul într-o altă 
ţară să continue să poarte 
un număr de înmatricula-
re de Bulgaria, a dezvăluit 
Borislav Bogoev, vicepreşe-
dinte al Comisiei bulgare 
de supraveghere financiară 
de la Sofia. Noul proprietar 
al unui vehicul auto va fi 
obligat să-l înmatriculeze 
la adresa sa de domiciliu în 

termen de 14 zile după achi-
ziţionare, potrivit agerpres.
ro. După expirarea a două 
săptămâni de la achiziţiona-
re, vechiul număr de înma-
triculare a vehiculului îşi va 
pierde valabilitatea. În acest 
fel nu va mai fi posibil ca 
vreun român să-şi cumpere 
un autoturism din Bulgaria 
şi să continue să-l conducă 
în ţara sa fără să-i schimbe 
numărul de înmatriculare. 

multe accidente cu ma-
şini înmatriculate  
în bulgaria 

Datele statistice arată că 
în doar patru ani numărul 

accidentelor petrecute în 
România cu autoturimse 
înmatriculate în Bulgaria a 
crescut de 15 ori: de la 204 
în 2006 la 3.155 în 2010. În 
primele şase luni ale anului 
2011, numărul acestor acci-
dente este de 1.798, Bulgaria 
situându-se pe primul loc 
în această privinţă, la mare 
distanţă de Italia, cu 500 de 
cazuri. 

Poliţia română vrea să li-
miteze circulaţia pe şoselele 
de la noi a autoturismelor 
înmatriculate în alte ţări 
deoarece acestea sunt mult 
mai greu de verificat în tra-
fic, iar şoferii care le conduc 

pot scăpa de sancţiunile din 
România dacă încalcă legea. 
Potrivit unui proiect înain-
tat de Poliţia Rutieră Minis-
terului de Interne, şoferii ro-
mâni care îşi înmatriculează 
maşinile în Bulgaria sau în 
orice altă ţară a Uniunii Eu-
ropene nu vor mai putea să 
circule cu autovehiculele în 
România mai mult de trei 
luni. Practic, potrivit proiec-
tului, la prima oprire în tra-
fic, maşina va fi introdusă 
într-o bază de date a poliţiei, 
iar după 90 de zile aceasta 
va trebui fie înmatriculată 
în România, fie scoasă din 
ţară.

Românii nu vor mai putea circula mai mult de  două săptămâni cu plăcuţe bulgăreşti! 

Cel puţin 3.500 de maşini cu numere de Bulgaria în România

Se spune că s-au bă-
gat foarte mulţi bani 
în acea construcţie, 
dar cămăruţele sunt 
mici, arată ca o pen-
siune de două stele. 
Sunt colegi foarte 
nemulţumiţi, care 
vorbesc pe la colţuri 
că decontul pentru 
vilă este imens. 

carmen Obârşanu 
avocat

Cei care contestă uti-
litatea investiţiei au 
făcut reclamaţii şi la 
Uniunea Naţională a 
Barourilor din Româ-
nia, am fost verificat 
la sânge de o echipă 
sosită de la Bucureşti. 
Pentru orice cheltuia-
lă există acte dovedi-
toare.

lazăr gruneanţu 
decan Baroul Timiş

antecedente 
periculoase
Trebuie spus că omul de 
afaceri Ionel Cioaric a mai 
câştigat dispute în instanţă 
atât cu finanţele publice 
cât şi cu Direcţia Regio-
nală Vamală Timişoara, 
pe care a executat-o silit, 
luând acestei instituţii în 
contul unor datorii chiar 
un autoturism din parcul 
propriu. De consemnat 
este şi faptul că în timp ce 
unele firme sunt sufocate 
cu verificările, în Piaţa de 
gros sunt zeci de persoane 
care, în baza unui discuta-
bil certificat de producător, 
comercializează zeci de 
tone de legume şi fructe 
fără acte şi fără ca garda 
financiară să se sesizeze.
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Gamerii din Timişoara dar 
mai ales din România stau cu 
sufletul la gură în aşteptarea 
celor mai spectaculoase jocuri 
pe calculator ce anunţă să-şi 
îmbunătăţească versiunile în 
această vară. Printre cele mai 
aşteptate jocuri pe calculator 
sunt: FIFA 2012, Football Ma-
nager 2012, Need for Speed - 
The Run, sau Battlefield 3. Spe-
cialiştii au perfecţionat atât de 
bine grafica, încât cei care îl 
joacă au impresia că sunt im-
plicaţi în acţiunea unui film. 
Cel mai bun exemplu este cel 
al jocului FIFA 2012. Jocul se 
va lansa oficial în România în 
1 octombrie, iar în ultimul an 
developerii au lucrat enorm 
la schemele pe care le poţi 
face prin intermediul tastatu-
rii. Creatorii de la EA Sports 
anunţă că nu e exagerat dacă 
spui că noua versiune a FIFA 
seamănă izbitor de mult cu 
un meci adevărat. Pasele între 
Messi şi Xavi, şuturile din lovi-
tură liberă ale lui Cristiano Ro-
naldo sau paradele lui Buffon 
vor putea fi experimentate de 
orice înrăit al jocului. Nouta-
tea lui FIFA 2012 este modul 
„Cariera“, în care sunt inclu-
se poveşti din lumea reală. În 
acest fel, jocul capătă un plus 
de autenticitate. 

need for speed the run 
o nouă grafică,  
mai multe aventuri

Need for Speed The Run 
este şi el aşteptat cu mare 

interes de gameri. S-a îmbu-
nătăţit foarte mult grafica, 
sunt mult mai multe aven-
turi, iar acţiunea este mult 
mai intensă. «Abia aştept să 
apară Need for Speed - The 
Run. Am urmărit toate trai-
lerele pe net cu sufletul la 
gură. Grafica este superbă, 
foarte apropiată de realitate, 
sunt multe efecte speciale şi 
ţinând cont că am jucat fie-
care versiune de până acum, 
nu va fi greu să mă acomo-
dez», spune Alexandru Bu-
nea, unul dintre gamerii din 
Timişoara.

star Wars se întoarce - 
„the old republic”  
se lansează de Crăciun

Noul joc Star Wars: The 
Old Republic, va fi lansat pe 
20 decembrie în SUA şi pe 25 
decembrie în Europa. Jocul 
a suferit numeroase modifi-
cari. Acţiunea este plasată la 
300 de ani după evenimen-
tele din Star Wars: Knights 
of the Old Republic, cu mii 
de ani înaintea imperiului 
lui Dark Vader, în timpurile 
în care Imperiul Sith si Old 
Republic se aflau în război. 
În noul joc, utilizatorii vor 
putea să îşi creeze propriul 
personaj (cavaler Jedi sau 
Sith) în lumea StarWars. 

l.a. noire: jazz,  
crime şi împuşcături 

După cum este numit, 
L.A. Noire este inspirat din 
filmele poliţiste ale anilor 
1940 - 1950. Jocul a fost 
lansat în martie, însă dato-

rită succesului mare peste 
Ocean vine la sfârşitul lunii 
octombrie cu o nouă versiu-
ne. Acţiunea are loc în 1947 
în Los Angeles-ul de după al 
doilea război mondial unde 
jucătorii vor intra în rolul 
unui detectiv din cadrul 
LAPD (Los Angeles Police 
Department). El va trebui să 
elucideze mai multe crime 
misterioase. Aici intervine 
îndemânarea şi calitatea 
fiecărui jucător de a înche-
ia misiunile. Florin Târno-
vanu a jucat deja jocul din 
primăvară, însă a terminat 
toate misiunile. Aşteaptă 

în această toamnă să vadă 
cu ce îmbunătăţiri va veni 
noua versiune. „Din ce am 
văzut va avea grafică îmbu-
nătăţită, suport 3D, func-
ţionalităţi gamepad noi şi 
îl joc pentru că recrează 
cu fidelitate Los Angelesul 
anilor 1940”, ne-a declarat 
Floppy.

football manager 2012 
în octombrie

Simulatorul de manage-
ment fotbalistic Football 
Manager 2012 va ajunge pe 
raftul magazinelor de speci-
alitate europene în data de 
21 octombrie 2011. Jocul le 
va oferi jucătorilor posibi-
litatea să conducă o echipă 
de fotbal din cele 50 de ligi 
introduse în această nouă 
ediţie. Pentru împătimiţii 
acestui joc din România se 
anunţă un sezon specta-
culos: asta şi pentru că vor 
putea prelua echipe din di-
viziile inferioare: liga a III-a 
sau chiar a IV-a, urmând să 
le conducă spre principalul 
obiectiv: câştigarea Cham-
pions League. Singura veste 
proastă pentru cei care au 
jucat versiunea mai veche 
a simulatorului, cea din 
2011, este că echipa fanion 
din Timişoara va juca doar 
în liga secundă în 2012. Sin-
gura necunoscută este dacă 
Poli va avea sau nu drept de 
promovare în următorii trei 
sezoane.
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gheOrghe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Majoritatea terenurilor 
cu potenţial constructiv din 
jurul Timişoarei fac parte 
din portofoliile agenţiilor 
imobiliare, motiv pentru 
care preţurile de vânzare, 
prin adăugarea comisioa-
nelor, sunt cu 10-15 la sută 
mai mari decât preţurile 
solicitate de proprietari. 
În cazul tranzacţiilor, re-
duse ca număr din cauza 
crizei economice, potenţi-
alii cumpărători negociază 
în funcţie de utilităţi (cu-
rent, apă, gaz şi încălzire), 
suprafaţă (parcelele mici 
sunt mai scumpe, mai ales 
dacă sunt scoase din indi-
viziune şi au PUD-uri), căi 
de comunicaţii, eventualul 
front stradal şi distanţa faţă 
de oraş. „Oferta este foarte 
generoasă, însă tranzacţi-
ile sunt blocate din cauza 
crizei economice. Nu se 
prea vinde nimic”, spune 
Nicoleta Pop, proprietara 
unei agenţii imobiliare din 

Timişoara. Pornind de la 
aceşti indicatori imobiliari, 
pe primul loc într-un top 
neoficial al terenurilor din 
jurul Timişoarei se situează 
zona Săcălazului. Situate la 
câţiva kilometri de oraş, pe 
comunicaţia Timişoara – 
Jimbolia, aceste terenuri, cu 
preţuri cuprinse între 0,6 
euro şi 138,8 euro/metrul 
pătrat, au fost achiziţiona-
te în urmă cu câţiva ani de 
miliardarul Niculae Miron, 
care a construit un cartier 
de lux cu 140 de vile. Ur-
mează Dumbrăviţa, cu pre-

ţuri cuprinse între 17 şi 125 
de euro, Utvinul (4 - 99,8 
euro), Giroc (1,9 - 80 euro), 
Giarmata (1,5 - 80,8 euro), 
Moşniţa (7 - 66,8 euro), Sâ-
nandrei (1,2 - 60 euro), Chi-
şoda (2,5 - 50 euro), Beciche-
recul Mic (6,7 - 22 euro). Pe 
ultimul loc în oferta de te-
renuri se situează Şagul, cu 
preţuri cuprinse între 0,1 şi 
25 de euro. Motivul nivelui 
scăzut al preţurilor se da-
torează faptului că în acea 
zonă, la aproape zece kilo-
metri de oraş, se află groapa 
de gunoi a Timişoarei, care 
încă nu a fost lichidată de 
autorităţi. Situaţia se poate 
schimba radical în cazul în 
care, aşa cum se preconi-
zează, halda va fi închisă 
complet, iar peste sutele de 
tone de gunoi va fi aşternut 
un strat de pământ. În acest 
caz, după cum apreciază 
specialiştii de pe piaţa imo-
biliară, valoarea terenurilor 
de la Şag s-ar putea tripla, 
iar suprafeţele care mai 
sunt cultivate cu cereale – 
scoase din circuitul agricol 

pentru a fi ofertate pe piaţa 
imobiliară. 

În prezent, preţul tere-
nurilor agricole din judeţul 
Timiş variază între 1.000 
de euro/hectar, la Pădureni 
şi Gătaia, şi 150.000 euro/
hectar, la Remetea Mare şi 
Chişoda. Explozia preţuri-

lor şi menţinerea lor la un 
nivel ridicat se datorează 
tendinţei cetăţenilor stră-
ini, în special italieni, de a 
achiziţiona mari suprafe-
ţe de teren. Potrivit unor 
statistici oficiale ale Di-
recţiei Agricole Timiş, din 
cele 500.000 hectare teren 
agricol al judeţului, 20% 
aparţine italienilor. Exis-
tă şi o categorie aparte de 
cumpărători de teren, care 
achiziţionează terenuri 
doar pentru a le revinde 
ulterior în profit. Intere-
sul acestora vizează doar 
parcele construibile aflate 
până la maximum 10 km 
în jurul oraşului. Cel mai 
important deţinător de te-
renuri în zona de vest este 
compania Emiliana West, 
aparţinând omului de 
afaceri italian Stefano Or-
landi, care a achiziţionat 
peste 10.000 de hectare de 
teren în zona Sânnicolau 
Mare pentru agricultură...

eConomiC Special

Toamna se numără...  
cele mai aşteptate jocuri!

Topul neoficial  
al terenurilor  
din jurul Timişoarei

pulS ecOnOmic

n Preţurile pentru un metru pătrat variază între 0,1 şi 138 de euro

n FIFA 2012, Football Manager 2012, Need for Speed - 
The Run şi Battlefield 3 se lansează în următoarele luni!

Preţurile mari care apar după adăugarea comisionului agenţiilor imobiliare fac terenurile din jurul Timişoarei nevandabile

hidroizolaŢii 
tel: 0721.227.457, 

0256.294.035.

Restanţe la CRedIte

Judeţul Timiş se clasea-
ză pe locul trei în topul 
restanţelor populaţiei la 
împrumuturile contractate 
la bănci, cu 831,5 milioane 
de lei, după Bucureşti, cu 
7.337 milioane de lei, şi Cluj, 
cu 984,9 lei. În luna august, 
la nivelul întregii ţări, soldul 
restanţelor la împrumu-
turile în lei şi valută era de 
20.156,7 milioane de lei. 
Pentru a evalua diferenţa 
între primul şi ultimul judeţ 
din top, trebuie să spunem 
că restanţele Capitalei sunt 
de aproape 109 ori mai mari 
decât cele ale judeţului 
Teleorman, care se plasează 
pe ultimul loc.

aGRICultuRa eColoGICă

Asociaţia Camerelor de 
Comerţ şi Industrie din 
Regiunea Vest a organizat, 
ieri, la Lugoj un seminar 
de informare pe teme de 
agricultură biologică. S-a 
discutat despre tehnologiile 
pentru bioagricultură în 
regiunea transfrontalieră 
România – Ungaria, apicul-
tură şi acvacultură ecolo-
gică, păstrarea culturilor 
în comunităţile din zonele 
specializate în obţinerea de 
produse agricole, zootehnie 
şi pomicultură. 

noul „lohn”

Companiile din sectorul 
automotive sunt considera-
te noul „lohn” al Romaniei, 
după ce producătorii de 
îmbrăcăminte şi încălţămin-
te s-au mutat mai la est. Ju-
deţul Timiş este foarte bine 
reprezentat în acest sector, 
prin fabrica de anvelope a 
concernului Continental şi 
fabrica de clablaje Delphi 
Packard România. Investi-
ţiile celor două companii 
în România sunt de 800 
milioane de euro şi oferă de 
lucru la 12.000 de persoa-
ne. Anul trecut, cifra de afa-
ceri a celor două companii a 
crescut până la 50%.

Gazele, maI sCumpe

Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Energie 
a anunţat că, de la 1 oc-
tombrie, preţul gazelor 
naturale pentru consuma-
torii industriali va creşte 
cu 8%. Pentru consuma-
torii casnici, tarifele vor 
rămâne la nivelul actual, 
însă creşterea preţului s-ar 
putea reflecta în majorarea 
preţului la factura de ener-
gie termică. Modificarea 
tarifelor aferente consuma-
torilor non-casnici este mo-
tivată de creşterea preţului 
gazului din import de la 460 
dolari pentru 1.000 de metri 
cubi la 495 dolari cât este în 
prezent. (G.i.)

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Oferta este foarte 
generoasă, însă tran-
zacţiile sunt blocate 
din cauza crizei eco-
nomice. Nu se prea 
vinde nimic. 

nicOleTa pOp
manager - agenţie imobiliară

Pe primul loc într-
un top neoficial 
al terenurilor din 
jurul Timişoarei 
se situează zona 
Săcălazului, cu 
preţuri cuprinse 
între 0,6 euro şi 138,8 
euro/metrul pătrat.

Abia aştept să apară 
Need for Speed - The 
Run. Grafica este 
superbă, foarte apro-
piată de realitate, sunt 
multe efecte speciale 
şi ţinând cont că am 
jucat fiecare versiune 
de până acum, nu va fi 
greu să mă acomodez. 

aLexandRu bunea 
gamer

Dealerii de maşini noi se bat în oferte când 
vine vorba de garanţiile oferite clienţilor

8-9

Amenajarea livingului casei poate 
influenţa pozitiv fericirea unei familii10

datele de lansare a celor 
mai aşteptate jocuri

fifa 2012 - 1 octombrie
far Cry - 3 octombrie
driver san francisco - 4 octombrie
star Wars the old republic - 25 decembrie
Call of duty modern Warefare - 8 noiembrie
battlefield 3 - 25 octombrie
need for speed: the run - 15 noiembrie
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lor câte două verificări tehni-
ce gratuite pe an. Şi în cazul 
Hyundai, garanţia la coroziu-
ne este de 12 ani, fără limită 
de kilometri. În cazul acestei 
mărci există câteva limitări ale 
condiţiilor de garanţie: Astfel, 
5 ani garanţie pentru pentru 
vopsea vin cu următoarele 
limitări: 5 ani doar pentru ru-
gină, cojire, înflorituri, un an 
doar pentru lipsă luciu, dife-
renţiere nuanţă, apariţia de 
pete, scurgeri, încreţire, sub-
ţiere strat vopsea, fisuri, etc, 3 
luni doar pentru ciobiri, impu-
rităţi sau ciupituri ale stratului 
de lac. Clienţii mai au parte 
şi de 3 ani garanţie pentru 
pentru sistemul audio şi 2 ani 
pentru baterie şi freonul din 
instalaţia de climatizare. 

bmW

Nici BMW nu oferă mai 
mult de doi ani garanţie, 
pentru întreg autoturismul, 
dar fără limită de kilometri. 
Cea pe care această marcă o 
oferă pentru caroserie este 
de 12 ani, iar pentru lacul 
de vopsea, de 3 ani. În cazul 
reparaţiei unei piese defecte, 
clientul primeşte o garanţie 
de 2 ani. Cea extinsă este dis-
ponibilă pentru orice model 
BMW, nou sau cu vechime 
maximă de doi ani. Garanţia 
extinsă adaugă unul, doi sau 
trei ani suplimentari la celei 
standard BMW de doi ani şi-i 
scuteşte pe clienţi de cheltu-
ieli suplimentare o perioadă 
de până la cinci ani sau până 
la parcurgerea unui număr de 

120.000 km (care situaţie sur-
vine prima). Pachetul BMW 
Service Inclusive acoperă în-
treţinerea planificată gratuită 
pentru o perioadă de 5 ani sau 
un număr de 100.000 km, în 
configuraţia standard, pentru 
orice automobil BMW nou şi 
include integral următoare-
le servicii: schimbare ulei de 
motor inclusiv filtru, service/
înlocuire filtru de aer, micro-
filtru, bujii şi lichid de frână, 
verificare de rutină a autove-
hiculului şi gama de servicii 
standard, conform Cărţii de 
service BMW din documen-
taţia de bord în configuraţia 
standard pentru fiecare auto-
mobil BMW nou. 

Volkswagen

La Volkswagen, garanţia 
pentru autovehicule noi este 
de doi ani, iar cea împotriva 
coroziunii este de 12 ani, fără 
limită de kilometri. Situaţia 
nu este diferită de cea a altor 
mărci de automobile: consu-
mabilele nu intră în rândul 
reparaţiilor făcute pe garan-
ţie, pentru fiecare bec ars, 
filtru de aer schimbat sau cu-
rele înlocuite, proprietarul va 
scoate bani din buzunar. 

toyota

Garanţia oferită de marca 
japoneză este de 5 ani în li-
mită a 160.000 de kilometri, 
una dintre cele mai lungi pe-
rioade de garanţie existente 
pe piaţa din România. Ea este 
compusă din cea standard de 
trei ani sau 100.000 de kilo-
metri şi cea extinsă, de 2 ani, 
în limita totală a 160.000 km. 
Garanţia standard cuprinde 3 
ani pentru vopsea, fără limită 

de kilometri parcurşi, 12 ani 
pentru coroziune, tot fără li-
mită de kilometri parcurşi. 
“Noi oferim tractarea autove-
hiculului la cel mai apropiat 
distribuitor Toyota sau cen-
tru de service Toyota în cazul 
unei defecţiuni acoperite de 
garanţie”, explică Filip Ec-
sed, directorul general Toyo-
ta Timişoara. El a adăugat 
că garanţia standard pentru 
componentele de bază ale sis-
temului de propulsie hibridă 
(bateria şi altele) este de 5 ani 
sau 100.000 de kilometri.  

mercedes-benz

Mercedes-Benz a introdus 
garanţia de doi ani pentru 
toate autoturismele şi auto-
vehiculele comerciale uşoare, 
valabilă în Europa. Garanţia 
intră în vigoare de la data 
livrării autovehiculului sau 
data primei înmatriculări şi 
este fără limită de kilometri. 
Garanţia suplimentează răs-
punderea pentru defectele 
produsului şi vă oferă confor-
tul utilizării în primii doi ani. 

seat

Garanţia este formată 
din 2 ani fără limită de kilo-
metri pentru maşinile noi. 
Dealerii Seat oferă 2 ani 
pentru piese de schimb şi 
accesorii originale şi 3 ani 
pentru defecte de vopsire, 
care ţin de factori exteri-
ori. În garanţia oferită de 
marca spaniolă intră şi 10 
ani pentru perforarea caro-
seriei, dinspre interior spre 
exterior.
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www.renault.ro
0% avans** prin renault

Finance
auto euroPa S.r.l. l Str. Miresei nr. 1, TIMIŞOARA, Tel.: 0356 / 803 411

l Calea Şagului, colţ cu Ovidiu Cotruş, TIMIŞOARA, Tel.: 0356 / 803 463
l Str. Calea Caransebeşului nr 5, LUGOJ, Tel.: 0256 / 328 968

** Avans de leasing valabil cu trei tichete valorice, DAE 11,84%, calcul făcut pe 36 luni, valoare reziduală 25%, cost finanţare 8.363 euro

PUBLICITATE

ciTeşTe şTirile, dezbaTe pe FOrum,  
aFlă deTalii din culiSe, câşTigă premii

TOTul deSpre echipa Ta
www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

n Indiferent de perioada în care defecţiunile care pot apărea sunt remediate gratuit de dealeri, trebuie să ştiţi că garanţia 
nu se aplică şi asupra consumabilelor şi ea îşi pierde valabilitatea dacă reviziile nu sunt efectuate la timp în service-uri agreate

miOdrag hOjda
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Vrei să-ţi cumperi o maşi-
nă  nouă trebuie să iei în cal-
cul toate informaţiile pentru 
ca alegerea făcută să fie cea 
mai bună. Unul dintre cele 
mai importante aspecte de 
luat în calcul îl reprezintă 
garanţia pe care o primeşti 
pe maşină. Ce fel de garanţie 
este? Pe ce perioadă se întin-
de? Ce piese plăteşti din buzu-
narul tău când se strică? Iată 
câteva dintre întrebările care 
ar trebui să stea pe buzele cli-
enţilor atunci când cumpără 
o maşină nouă. 

dacia&renault

„Autoturismele Dacia 
sunt garantate pentru orice 
defecţiune de material, de 
montaj sau fabricaţie pentru 
o perioadă de 3 ani sau 100 
000 kilometri. Orice defecţi-
une apărută în perioada de 
garanţie se remediază gratuit 
în unităţile de service Dacia şi 
cele partenere”, spune Florin 
Dăbuleanu, directorul Auto 
Europa. Aceleaşi condiţii se 
aplică şi în cazul Renault, în 
România. La ambele mărci, 
garanţia anticoroziune este 
de 6 ani, din momentul livră-
rii maşinii, iar garanţia la vop-
sea este de 3 ani fară limită de 
kilometri. Aceasta se referă 
la exfolierea stratului de vop-
sea ca urmare a unor factori 
externi, precum lovituri de 
pietre sau grindină. Garanţia 
poate fi extinsă cu până la 2 
ani, contra cost. Clienţii ar 
trebui să ştie însă că în garan-
ţie nu intră consumabilele: 
becuri, ulei, filtre de ulei sau 
plăcuţe de frână.

nissan
În Timişoara, maşinile Nis-

san sunt comercializate de 
Auto Europa, care se ocupă şi 
de mărcile Dacia&Renault. În 
cazul Nissan, garanţia diferă 

ce cele ale concernului fran-
cez. Astfel, dacă garanţia stan-
dard este de 3 ani sau 100.000 
de kilometri, când vorbim 
despre garanţia anticoroziu-
ne, numărul anilor asiguraţi 
este 12, iar pentru vopsea 
clientul are 3 ani garanţie în 
cazul exfolierii. 

skoda

În cazul Skoda, garanţia 
este de 2 ani, fără limită de 
kilometri. Ea poate fi extinsă 
cu 2 ani. “Toate piesele origi-
nale se află în garanţie pentru 
2 ani, ceea ce înseamnă că, în 
cazul unei defecţiuni de fa-
bricaţie, piesa va fi înlocuită 
gratuit, iar manopera nu va 
costa niciun leu”, precizea-
ză Lucian Păcuraru, director 
service Skoda Timişoara. Cli-
enţii beneficiază şi de 3 ani 
garanţie pentru defectele de 
vopsire pentru orice model. 
“Garantia contra ruginii este 
de 12 ani la coroziune”, expli-
că directorul timişorean de 
service. El asigură clienţii că 
în cazul înlocuirii unei piese, 
oricare ar fi aceasta, repara-
ţia are loc de pe o zi pe alta. 
Dacă, după terminarea ga-
ranţiei, un client a cumpărat 
o piesă pe care doreşte să o 
schimbe în service-urile auto-
rizate ale Skoda, el primeşte o 
garanţie la manoperă de trei 
luni. Garanţia pe piesă îi este 
acordată de vânzător. 

ford
Garanţia producător Ford 

asigură o utilizare fără pro-
bleme a autoturismului pe o 
perioadă de până la doi ani. 
În ceea ce priveşte piesele de 
schimb, reprezentanţii  Ford 

folosesc piese originale de 
schimb pentru reparaţiile 
acoperite de garanţie. Garan-
ţia  pentru suprafeţele vopsi-
te începe şi se termină odată 
cu garanţia de bază. Cea an-
tiperforare a caroseriei este 
garantată împotriva perforă-
rii dinspre interior spre exte-
rior timp de până la 12 ani (în 
funcţie de model). Condiţia ca 
garanţia să rămână în picioa-
re toţi aceşti ani o reprezintă 
verificările regulate ale caro-
seriei şi ale vopselei (care pot 
fi combinate cu inspecţiile de 
service) la service-urile Ford, 
în funcţie de fiecare model. 
Clienţii îşi pot extinde ga-
ranţia pentru vehiculul nou 
cu 2 ani în limita a 150.000 
km sau cu 3 ani în limita a 

100.000 km. Reprezentanţii 
Ford asigură reparaţii în caz 
de pană ori ajutor pentru a 
ajunge la destinaţie, în 32 
de ţări europene. La fel ca în 
cazul celorlalte mărci, nici 
Ford nu acoperă următoarele 
consumabile sau elemente 
supuse uzurii normale şi ac-
centuate precum şi distru-
gerea accidentală: caroserie, 
vopsea, geamuri, scaune, or-
namente interioare, sistemul 
de evacuare, plăcuţe de fră-
nă, discuri de frână, filtre de 
polen, suspensia Mcpherson, 
bujii, siguranţe, amortizoare, 
ştergătoare, baterii, filtre de 
aer, filtre de ulei, tambur fră-
nă, baterii de vehicule, roţi/
anvelope, becuri, curele, fil-
tre carburant, disc ambreiaj. 

hyundai
Modelele Hyundai cumpă-

rate din România beneficiază 
de o perioadă de 5 ani garanţie 
internaţională, fără limită de 
kilometri. În cei 5 ani, repara-
torii autorizaţi le oferă clienţi-

aDMINISTRaŢIE
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www.opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Dealerii de maşini noi se bat  
în oferte când vine vorba despre 
garanţiile oferite clienţilor

Garanţiile acoperă doar defectele de fabricaţie ale maşinilor, iar reparaţiile se pot efectua doar la service-urile agreate de dealeri

Toate piesele origina-
le se află în garanţie 
2 ani. În cazul unei 
defecţiuni piesa va fi 
înlocuită gratuit. 

lucian păcuraru
director service Skoda Timişoara
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ciprian vOin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Care sunt cei mai mari polu-
atori din Timiş?

Întotdeauna m-am ferit 
să spun, fără să am dovezi, 
că sunt poluatori. Există în 
schimb societăţi comerciale 
cu impact asupra mediului 
cu risc de poluare. Rolul Găr-
zii de Mediu este de a iden-
tifica aceşti agenţi economici 
şi de a verifica dacă odată cu 
punerea în funcţiune a insta-
laţiilor respective au obţinut 
autorizaţie de mediu de func-
ţionare şi dacă o respectă. Nu 
pot să vă fac un clasament, în 
Timiş există nu mai puţin de 
51 de obiective care pot avea 
impact major asupra mediu-
lui. Ca şi domenii de activita-
te avem fermele de creştere 
a animalelor, societăţile co-
merciale care produc deter-
genţi, extracţiile petroliere, 
CET-urile din Timişoara, etc.

Dar dintre aceste 51 de 
obiective, puteţi să îmi faceţi 
un top 5 care au primit cele 
mai multe amenzi? Să zicem 
în ultimii 5 ani?

În fiecare an am avut 
câte un domeniu unde am 
avut probleme mai multe. În 
2007 am avut cele mai multe 
probleme cu creşterea ani-
malelor în sistem intensiv, 
respectiv cu societatea Fer-
me Smithfield. Era perioada 
în care dumnealor se ocupau 
cu modernizarea şi autori-
zarea fermelor de creştere 
a porcilor. În 2008 am avut 
probleme cu închiderea de-
poneului de la Parţa şi gesti-
onarea deşeurilor la nivelul 
judeţului Timiş. În 2009 au 
fost spaţiile de depozitare a 
gunoiului menajer de la ce-
lelalte localităţi din Timiş. Iar 
în 2010 am avut problema cu 
Timişoara, cu praful cu care 
ne luptăm zi de zi. 

Dar nu pomeniţi nimic 
despre cea mai mediatizată 
problemă de mediu, situaţia 
fabricii de anvelope Conti-
nental!

Păi tocmai doream să vă 
spun. În toată această peri-
oadă am acordat o atenţie 
deosebită situaţiei de la Con-
tinental. În linii mari cam 
astea au fost problemele cu 
care ne-am confruntat. Vreau 
să vă povestesc ceva: mi-am 
adus aminte de o invitaţie pe 
care am primit-o în 2008 de 
la Camera de Comerţ aceea 
de a înmâna premiile pentru 
cele mai bune firme din anul 
respectiv. Am cerut să văd lis-
ta şi am constatat că o mare 
parte din firmele premiate de 
CCIAT erau agenţi economici 
pe care noi i-am controlat şi 
amendat şi atunci am refuzat 
să particip la premierea lor.

Dar în momentul de faţă cei 
de la Continental au autori-
zaţie sau nu?

Autorizaţia de mediu pen-
tru Continental este eliberată 
de anul trecut. Este valabilă, 
şi societatea respectă para-
metrii autorizabili existenţi. 

Avem controale aproape în 
fiecare lună la ei. Eu m-am 
ferit întotdeauna să spun că 
avem o poluare de la Conti-
nental. Eu spun că avem un 
disconfort dat de mirosul 
neplăcut creat de această ac-
tivitate. Cert este că din mă-
surătorile făcute de noi aco-
lo, acum nu rezultă că acolo 
este poluare. Este vorba doar 
de un discomfort olfactiv.

Istoria e lungă în acest caz... 
aţi primt mii de sesizări de la 
oamenii din zonă care recla-
mau mirosul de cauciuc. To-
tuşi până la urmă au primit 
autorizaţie. Dumneavoastră 
reprezentaţi o instituţie a 
statului, care are menirea să 
reprezinte interesele  cetă-
ţenilor. Interesul cetăţenilor 
era ca această companie să 
nu mai primească autoriza-
ţie... Este corect că au primit-
o? S-a trecut peste interesele 
oamenilor...

Dacă nu ai dovezi concre-
te, palpabile...

Aveţi sesizările...
Da. Sesizările arată că e 

o problemă legată de miros. 
Dar este o diferenţă între dis-

confort de miros şi poluare... 
Noi avem un studiu făcut 
de nişte experţi din Austria, 
care confirmă că la Conti-
nental exită un disconfort 
olfactiv, pe o scară de la 1 la 
10, la niveul 6, uşor neplăcut. 
Aşa au spus specialiştii. Dacă 
dumneavoastră consideraţi 
că e mai mult...

Nu eu consider! Oamenii 
care locuiesc acolo. Ei 
contează... Sau ar trebui să 
conteze...

Şi eu poate consider că 

în anumite momente e mai 
mult decât uşor neplăcut. Ei 
respectă legislaţia. Nu avem 
ce să le facem... ca să inter-
zici funcţionarea unui agent 
economic, trebuie să ai toate 
dovezile necesare.

Repet, aveţi sesizările...
Da, dar ele trebuie dove-

dite prin măsurători. 

Timişoara este cel mai polu-
at oraş din România

Când vine vorba despre 
praf. Ne place tuturor să ne 

lăudăm că Timişul e judeţ 
de frunte în România. Din 
punct de vedere al investiţii-
lor, al construcţiilor, al com-
portamentuli oamenilor. 
Toate acestea dacă scapă la 
un moment dat de sub con-
trol se întâmplă un dezechi-
libru. Concret, în Timiş şi Ti-
mişoara se investeşte foarte 
mult, se contruieşte foarte 
mult. Praful provine şi de 
pe terenurile agricole, de la 
spaţiile verzi neamenajate, 
de la maşinile care nu sunt 
spălate la timp, şamd. Pot să 
vă spun că poluarea cu praf 
a scăzut semnificativ faţă de 
anul trecut. Anul acesta am 
dat de exemplu 64 de sanc-
ţiuni în acest domeniu, cu o 
valoare totală de 916 mii de 
lei, o valoare foarte mare.

De ce nu există respect 
pentru mediu în România 
cum există, de exemplu, în 
Austria?

Pentru că sunt mulţi 
care nu cunosc legislaţia 
de mediu. Nu există nici 
educaţie de acasă, că nu ai 
voie să arunci gunoiul pe 
jos, să parchez maşina pe 
spaţiul verde, să rupi un 

copac sau o floare... În mo-
mentul în care faci aceste 
lucruri în mod repetat, im-
pactul este devastator.  O 
altă problemă este faptul că 
proprietarii terenurilor sau 
adminsitratorii lor nu se 
îngrijesc de ele. Nu iau mă-
surile necesare ca acestea 
să nu se umple de gunoaie. 
Necunoaşterea legislaţie 
ne costă foarte mulţi bani! 
Sunt primari care spun că 
îi costă foarte mult salubri-
zarea. Păi în loc să aloce de 
la an la an mai mulţi bani 
pentru curăţarea terenuri-
lor, nu mai bine alocă bani 
pentru prevenţia fenome-
nului? Eu spun că ar trebui 
investiţi mai mulţi  bani şi 
în educaţie ecologică. De 
aici pleacă totul, de la edu-
caţie. Acum e democraţie 
şi face fiecare ce vrea, ca să 
folosesc o sintagmă care nu 
vă place vouă ziariştilor... 
Totuşi dacă presiunea ar fi 
mai mare pe cel care face 
ce vrea în domeniul mediu-
lui, eu zic că lucrurile s-ar 
îndrepta  spre normal.

„La Continental  
nu e poluare, e 
disconfort olfactiv!“
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opiniatimisoarei.ro
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Camera principală din-
tr-o casă este, de obicei, su-
frageria sau, mai modern, 
living-ul, unde ne petrecem 
cea mai mare parte din 
timp, fie la televizor, fie la 
o discuţie cu prietenii. Când 
amenajăm această încăpere, 
ar fi bine să ţinem cont de 
câteva principii feng shui, 
ca să beneficiem de o cur-
gere armonioasă a energiei 
vitale chi.

poziţionarea living-ului
Camera de zi trebuie să 

fie o încăpere confortabilă, 
în care cei ai casei să se re-
laxeze şi să se simtă bine îm-
preună. Forma ideală pen-
tru living este pătrată sau 
dreptunghiulară, cu ferestre 
îndreptate cât mai mult în-
spre soare. Această cameră 
trebuie să fie situată la par-
terul casei şi nu este bine să 
se vadă din uşa de la intra-
re. Ideal ar fi ca la intrare să 
existe un foaier sau un hol 

decorat într-un mod atrac-
tiv. Trebuie menţionat că in-
trarea în casă este considera-
tă uşa pe care lumea circulă 
cel mai des, şi nu neapărat 
uşa principală, deoarece, în 
unele case, accesul în casă 
se face direct din garaj. Dacă 
uşa de la intrare este situată 
chiar în zona prosperităţii, 
în SE, atunci avem de-a face 
cu pierderi graduale de bani. 
Un remediu ar fi plasarea 
unui ghiveci cu o plantă să-
nătoasă chiar la intrare, lân-
gă uşă. Orice frunze moarte 
trebuie îndepărtate pentru 
că aduc ghinion.

amenajarea mobilierului 
Mobila trebuie aranja-

tă astfel încât accesul prin 
cameră să se facă uşor, fără 
obstacole. Nu este bine să 
înghesuim prea multă mo-
bilă. Un spaţiu aerisit ne 
va aduce abundenţă. Ca-
napeaua şi fotoliile trebuie 
poziţionate în aşa fel ca, 
atunci când stăm pe ele, 
să nu vedem direct uşa în 
faţa noastră. De asemenea, 

nu este bine să stăm cu 
spatele la o fereastră sau 
direct lângă uşa principală, 
ci, mai degrabă, să avem în 
spate un perete. Dacă avem 
două canapele aşezate faţă 
în faţă, oaspeţii care nu se 
cunosc foarte bine, pot re-
simţi o stare conflictuală. 
Aşa că ori mutăm canape-
lele într-o poziţie neutră, 
ori punem o masă între 

ele. Din punct de vedere 
feng shui, bârnele vizibile 
oriunde în casă afectează 
curgerea lină a energiei 
vitale. Cel mai bine ar fi să 
atârnăm două fire de bam-
bus sau să le acoperim cu 
un tavan fals. Persoanele 
care stau direct sub ele re-
simt, cu timpul, o greutate 
atât fizică, cât şi în viaţa 
de familie. Nu este bine să 

lăsăm în sufragerie mate-
riale pentru curăţenie. Ele 
simbolizează înlăturarea 
venitului, a sănătăţii şi a 
prosperităţii.

decorarea camerei de zi 
Acest spaţiu reflectă 

viaţa familiei. Aici se află 
cărţi, fotografii, diplome şi 
alte obiecte pe care dorim 
să le expunem. Atenţie, 
însă, să nu încărcăm prea 
mult sufrageria, pentru 
că putem obţine opusul 
efectului dorit. În colţul 
de SE putem aşeza obiecte 
verzi sau violet, mobilier 
sau alte obiecte din lemn, 
grupate câte patru, pentru 
stimularea bunăstării. Tot 
aici mai putem pune un ta-
blou excepţional, o plantă 
mare sau chiar televizorul. 
Dacă ne considerăm fami-
lia comoara casei, plasăm 
în SE patru fotografii de 
familie, cu ramă de lemn. 
Dacă dorim neapărat să 
avem tablouri în cameră, 
iată câteva exemple de 
imagini simbolice:  peşti 

care înoată – viaţă lungă, 
cascadă – noroc, peisaje 
cu răsărit sau cu munţi 
– speranţă, oameni feri-
ciţi – sentimente pozitive. 
Imagini care nu sunt faste: 
tablouri în culori închise, 
sau cu forme geometrice, 
imagini cu animale sălba-
tice sau excesul de roşu. 
Dacă suntem încă singuri 
şi dorim să atragem un 
partener în viaţa noastră, 
trebuie să utilizăm toate 
scaunele pe care ne aşe-
zăm. Este bine să aşezăm 
plante sempervirescente 
şi ferigi lângă calculator, 
televizor sau orice obiect 
electronic, ca să mai re-
ducem din efectul de de-
ionizare al câmpurilor 
electromagnetice puterni-
ce. Chiar şi obiectele din 
plută au acelaşi efect. Ma-
terialele ce le folosim în 
camera de zi trebuie să fie 
din fibre cât mai naturale, 
iar culorile cât mai rela-
xante şi să se armonizeze 
cu zona corespunzătoare 
fiecărui aspect din viaţă.

Feng Shui în camera de zi
n Amenajarea livingului casei poate influenţa pozitiv sănătatea, fericirea şi prosperitatea unei familii

În Timiş există nu mai 
puţin de 51 de obiec-
tive care pot avea 
impact major ajupra 
mediului. Ca şi dome-
nii de activitate avem 
fermele de creştere 
a animalelor, soci-
etăţile care produc 
detergenţi, extracţiile 
petroliere şi CET-urile.

Este o diferenţă între 
disconfort de miros 
şi poluare... Noi avem 
un studiu făcut de 
nişte experţi din Aus-
tria, care confirmă că 
la Continental exită 
un disconfort olfac-
tiv, pe o scară de la 1 
la 10, la niveul 6, uşor 
neplăcut.

Camera de zi este foarte importantă pentru armonia familiei
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Spălătoriile auto din Ti-
mişoara au apărut ca ciuper-
cile după ploaie. Piaţa este 
deja suprasaturată situaţie 
care, coroborată cu străda-
nia muncitorilor din aceste 
unităţi de a spăla cât mai 
multe maşini pe zi pentru a 
avea venituri cât mai mari, 
duce la scăderea calităţii 
serviciilor! Cel puţin aşa 
spun unii dintre patronii 
spălătoriilor. Aceştia sunt 
împărţiţi în două tabere: 
cei care vor şi se chinuie să 
respecte legislaţia din dome-
niu standardele de calitate, 
lucru care îi face să scum-
pească serviciile şi cei care 
nu baga în seamă legislaţia, 
ba mai mult spală autotu-
rismele fără să ţină seama 
de standardele de calitate, 
favorizaţi fiind de faptul că   
primăria tratează cu indi-
ferenţă legalitatea acestor 
afaceri. 

Condiţii dure
„Dacă s-ar aplica legea, în 

Timişoara ar rămâne doar 
trei spălătorii auto”, crede 
Ciprian Popa, un patron de 
spălătorie. Acesta şi-a des-
chis afacerea în urmă cu 
cinci ani şi se laudă că nu a 
fost niciodată în afara legii. 
”E foarte greu să deschizi 
o spălătorie în Timişoara. 
Sunt necesare o grămadă 
de aprobări şi autorizaţii. 
Acordul de funcţionare de la 
primărie e ultima problemă, 
se obţine după aprobările 
de construcţie, canalizare, 
mediu pentru toate soluţii-
le folosite”, explică Ciprian 
Popa.

O hotărâre de consiliu lo-
cal spune că toate spălătorii-
le trebuie să aibă câte o boxă 
individuală pentru fiecare 
maşină, care să se poată în-
chide complet, pentru a nu 
lăsa substanţele folosite să 
ajungă în aer, dar să aibă şi 
tot terenul betonat, precum 
şi canalizare separată. Nu 
toţi patronii respectă însă 
hotărârea dată acum câţiva 
ani de consilierii locali. 

„Cine nu are boxe închi-
se, se trezeşte cu acordul 
de funcţionare anulat. Dar 
nu se întâmplă asta. În oraş 
sunt foarte puţine spălătorii 
care sunt pe platformă beto-
nată, aşa cum prevede legea. 
Toate au covoarele pe care le 
spală întinse pe toate gardu-
rile la uscat. Primăria îi lasă 
de multe ori, le dă un ter-
men de graţie să devină le-
gali. Poliţia vine cam o dată 

pe an să ne controleze. Dar 
dă numai avertismente”, 
mai spune Ciprian Popa.

autorităţile închid ochii?
Afacerea spălătoriilor 

auto a înflorit de la an la 
an. În Timişoara există în 
prezent 63 de spălătorii. 
Anul acesta, poliţiştii locali 
au amendat 56 dintre ele şi 
aşa au strâns la bugetul local 

100.000 de lei, bani la care 
se adaugă şi amenzi de pe 
partea de comerţ, în valoare 
de 18.000 de lei, bani adu-
naţi de la 47 de patroni de 
spălătorii.

„Sunt foarte multe spălă-
torii în oraş pentru care au-
torităţile închid ochii. Îi lasă 
cu spălătorii pe o platformă 
oarecare, tocmai în centru, 
unde se zicea că sunt inter-

zise, pentru că spălătoriile 
trebuie scoase spre zonele 
periferice. Trebuie să aibă şi 
un aspect demn de oraş, nu 
cum arată acum”, spune re-
semnat Ciprian Popa.

Primarul Gheorghe Ciu-
handu îi contrazice însă pe 
patroni şi spune că inspec-
torii municipalităţii şi poli-
ţiştii locali îşi fac treaba, dar 
recunoaşte şi numărul mare 
de ilegalităţi.

„Noi am început o acţi-
une de inventariere. Pot să 
vă spun că sunt foarte mul-
te ilegalităţi în acest sens. 
Am căutat să introducem o 
anumită conduită necesară 
pentru a fi respectată. Cei 
pe care nu-i putem legaliza 
sub nicio formă, vor trebui 
să închidă. Acum se dau 
avertismente şi la nivel de 
consiliu local vom face un 
regulament. Cei care nu se 
vor conforma, vor fi demo-
laţi sau li se va retrage au-
torizaţia de funcţionare”, a 
declarat primarul Gheorghe 
Ciuhandu. Până în prezent 
însă, autorităţile nu au pus 
lacătul pe niciuna din cele 
63 de spălătorii existente în 
oraş. 

Calitate sau oferte?
Timişorenii cred şi ei ace-

laşi lucru. Spre deosebire de 
anii trecuţi, numărul spălă-
toriilor auto a crescut alar-
mant, aşa că patronii se în-

ghesuie să vină cu oferte ca 
să reziste pe piaţă. ”La cinci 
spălări oferim şi două-trei 
gratis. Oamenii vin, le place 
tot ce-i gratis. Aşa ne menţi-
nem clienţii”, a spus un alt 
patron.

De cealaltă parte, alţi 
administratori spun că 
ofertele sunt praf în ochii 
timişorenilor. „Noi nu avem 
oferte. Noi facem calitate. 

Ofertele sunt doar pentru 
clienţii care vin pentru acel 
cumul, cum au alţii 5+3 gra-
tis. Preţul meu reflectă exact 
calitatea şi personalul plătit, 
care trebuie să fie motivat. 
Aici oamenii nu se tem să-
şi lase obiecte în maşină”, 
mărturiseşte Ciprian Popa.

LiLiana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Banatul este cea de-a doua 
zonă importantă seismică 
din România, după Vrancea, 
însă în această zonă nu se pe-
trec cutremure puternice, ci 
doar de mică intensitate, ele 
fiind de suprafaţă. Cu toate 
acestea, timişenii şi timişore-
nii sunt destul de neglijenţi. 
O spun specialiştii care trag 
semnale de alarmă în pri-
vinţa clădirilor mai vechi, 
neconsolidate, nereparate 
sau neîntreţinute. Nimeni 
nu poate spune cu siguran-
ţă care cartier al Timişoarei 
este cel mai expus riscului 
prabuşirii clădirilor în urma 
unui cutremur, însă, cu cât 
casa sau blocul de locuinţe 
sunt mai vechi şi mai prost 

întreţinute, cu atât riscul de 
prăbuşire în urma unui se-
ism este mai mare. „Fiecare 
clădire trebuie să aibă o carte 
tehnică în care să fie trecute 
toate caracteristicile imobi-
lului, însă în Timişoara aces-
te cărţi tehnice nu sunt puse 
la punct”, a declarat Ion Con-
stantin, şeful Inspectoratului 
de Stat în Construcţii Timi-
şoara. În acelaşi timp, spe-
cialiştii în seismologie spun 
că în Banat niciodată nu va 
avea loc un cutremur mai 
mare de 6 grade pe Scara Ri-
chter, însă un astfel de seism 
este suficient de puternic în-
cât să dărâme destule clădiri 
din Timişoara. „Banatul nu 
va avea niciodată un cutre-
mur de 6 grade pe Richter 
deoarece nu permite natura 
solului care este sedimentar 

şi necompactat”, a declarat 
Dan Rău, şeful Observato-
rului Seismografic din Timi-
şoara. „Dacă  pentru Vrancea 
cunoaştem zona de focar şi 
ştim foarte bine că în acea 

zonă de-a lungul timpului în 
ultimii 600 de ani se observă 
că aceste cutremure vin cu 
o frecvenţă de 3 cutremure 
distrugătoare la 100 de ani, 
în Banat, în orice moment ne 

putem aştepta la cutremure, 
dar de mică intensitate”, a 
mai completat Rău.

aparatele de măsurat 
cutremure, înlocuite  
de fibra optică

Aparatele clasice de măsu-
rat intensitatea unui seism, 
cele cu rolă, ac şi cerneală 
roşie devin încet-încet istorie. 
Mai sunt folosite arareori, dar 
în multe cazuri acestea au 
fost „pensionate”. Locul lor a 
fost luat de alte staţii mobile 
amplasate în zone active din 
punct de vedere seismic, sta-
ţii care transmit orice mişcare 
mai puternică a plăcilor tecto-
nice spre staţia din Timişoa-
ra. De aici, informaţia pleacă 
mai departe la Bucureşti, apoi 
la Viena. Totul se transmite în 
timp real pe internet. Orice 
interesat de activitatea seis-
mică poate accesa site-uri de 
specialitate şi poate urmări 
harta cutremurelor pe glob. 
Site-ul Institutului Naţional 
de Fizică a Pământului (www.
infp.ro) este cel mai la înde-
mână. În judeţul Timiş sunt 
amplasate două astfel de apa-
rate mobile de transmitere a 
datelor seismice, unul în Bu-
ziaş, ia cel de-al doilea la Ban-
loc. Cele două transmit datele 
la Timişoara printr-o antenă 
situată pe Dealul Silagiului. 
„Datele nu pot fi transmise 
direct din cauza razei de cur-
bură a Pământului. A fost ne-
voie să găsim un loc mai înalt 
pe care să punem antena. Aşa 
am găsit Dealul Silagiului”, a 
declarat Dan Rău.

Cum ne adăpostim  
în caz de cutremur?

Oricine trebuie să ştie că 
în cazul producerii unui cu-
tremur este mai bine să ne 
adăpostim în locuri sigure, 
decât să fugim afară. Oamenii 
nu mor din cauza cutremure-
lor, ci din cauza efectelor lor. 
Oricând poate zbura o ţiglă, o 
cărămidă sau chiar tencuială 
de pe clădiri care pot fi fatale. 
„Cel mai periculos pentru om 
este să iasă din casă în cazul 
producerii unui cutremur. 
Trebuie să rămână pe loc şi să 
se protejeze în părţile solide 
ale locuinţei cum ar fi într-un 
ungher sau în tocul uşii. Cei 
care locuiesc la bloc trebuie 
să ştie că cea mai vulnerabilă 
zonă este casa scării, iar liftul 
este o sursă de neplăceri”, a 
declarat şeful Observatorului 
Seismologic din Timişoara.

ComunitateComunitate12 

„Sănătatea la bătrâneţe 
este semn de înţelepciune la 
tinereţe...” – aşa-mi spunea 
cineva odată, un nonagenar, 
oferindu-mi secretos, reţeta 
sa pentru o viaţă lungă. Dar 
ce te faci atunci, când în tine-
reţe n-ai fost înţelept? Rudolf 
Steiner, spunea că: „... o dată 
cu al patruzeci şi nouălea an 
încetează posibilitatea de a 
ne afla în relaţii directe cu ier-
arhiile spirituale superioare –, 
aşadar, dacă privim perioada 
dintre patruzeci şi doi şi pa-
truzeci şi nouă de ani, vedem 
tot ce poate fi vieţuit de om 
după moartea sa datorită 
entităţilor din jurul său”. Deci, 
dacă ar fi să-l „popularizăm“ 
simplist pe Steiner, am spune 
că el credea că pe fiecare 
planetă trăiesc entităţi. Noi, 
azi le spunem... extratereştrii. 
Dar, ce se întâmplă cu cei care 
au depăşit patruzeci şi nouă 
de ani? De aici începe deja 
zona în care lumea spirituală 
veghează asupra unei indivi-
dualizări importante a omului 
pe Pământ, prin karmă. Asta 
înseamnă că de la această 
vârstă percepem prezentul, 
trecutul şi mai ales viitorul, 
altfel. Poate că termenul de 
persoană „înţelepţită” nu 
este corect, dar cu siguranţă 
după cinzeci de ani, vom avea 
alte priorităţi. Mai ales că 
Steiner spune că după ultima 
perioadă 56-63 de ani, deci 
începând cu vârsta de 64 de 
ani, începe bătrâneţea. Ciu-
dăţenia este ca Rudolf Steiner 
(1861-1925) a murit exact 
la vârsta de 64 de ani, deci 
el... nu a mai prins perioada 
bătrâneţii. Oare înţelepciunea 
tinereţii sale a fost atât de 
mare, că n-a mai avut nevoie 
de bătrâneţe? Trebuie ştiut, 
că Steiner credea cu tărie în 
reîncarnare şi în karma. De al-
tfel, antropozofia este definită 
ca o concepţie despre om şi 
lume care îşi propune să ofere 
cunoştinţe despre lumea spi-
rituală obţinute prin cercetare  
spiritual ştiinţifică. Ea susţine 
existenţa unor facultăţi de 
percepţie suprasensibilă în 
cazul tuturor oamenilor, prin 
dezvoltarea cărora, urmând o 
metodă precisă şi sistematică, 
se poate atinge perceperea 
nemijlocită a spiritualului. În 
viziunea antroposofică, omul 
reprezintă o fiinţă integrată 
în microcosmos şi macrocos-
mos, ce acţionează simultan 
pe mai multe niveluri, orice 
acţiune a sa având urmări şi 
în lumea spirituală. Fiecare 
persoană e considerată a fi în 
legătură cu diferite fiinţe spi-
rituale, chiar dacă acest lucru 
rămâne în inconştient pentru 
majoritatea oamenilor. Chris-
tos ocupă un rol central în 
acest sistem spiritual, fiind cel 
care dă sens întregii evoluţii 
pământeşti. Personal, cred cu 
tărie că după 50 de ani, legă-
turile cu entităţile spirituale 
din jurul nostru se amplifica şi 
vor fi complet diferit percepu-
te. Mult mai calm şi înţelept. 
Data viitoare, ne îndreptam 
spre ultima perioadă, înainte 
de a intra în... bătrâneţe.

Înţelepciunea: 
49 -56 de ani

Coriolan 
Gârboni
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În Banat, în orice moment  
ne putem aştepta la  
cutremure de mică intensitate
n Locuinţele neconsolidate s-ar putea prăbuşi la primul seism mai serios

n Municipalitatea pregăteşte abia acum un regulament dur de funcţionare pentru spălătoriile auto

orice mişcare seismică a scoarţei terestre este înregistrată de seismografe performante

timişorenii se înghesuie să spele maşinile la ofertă şi nu prea ţin cont de calitate

la spălătoriile moderne preţul reflectă calitatea lucrării
Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Spălătoriile auto ilegale sunt  
tratate cu blândeţe de primărie

Cele mai puternice cutremure  
în lume în ultimii 50 de ani
l Pe 22 mai 1960, Chile a 
resimţit cel mai puternic 
cutremur din secolul 20, 
când sudul ţării a fost 
zguduit cu o magnitudine 
de 9,5 pe scara Richter
l Alaska a înregistrat în 
martie 1964 cel mai mare 
cutremur produs vreodată 
în această regiune. Seismul 
a măsurat 9,2 grade pe 
scara Richter şi s-a produs 
în adancurile fiordului 
Collage, din Prince William 
Sound. 
l Produs în Insula Sumatra 
din Indonezia, cutremurul 
din decembrie 2004 rămâ-

ne cel mai catastrofal cute-
mur din anii 2000. La orele 
dimineţii, valurile imense 
formate în urma seismu-
lui de 9,1 grade Richter a 
devastat regiunile costiere 
ale opt ţări asiatice şi au 
cauzat moartea a peste 
220.000 de persoane.
l Cu o magnitudine de 8,9 
pe scara Richter, seismul 
din largul coastelor nord-
estice ale Japoniei este cel 
mai puternic seism din ul-
timii 140 de ani înregistrat 
aici, fiind declanşată alertă 
de tsunami în tot bazinul 
Pacificului.

Cele mai devastatoare cutremu-
re în românia în ultimii 60 de ani
l Cel mai puternic cutre-
mur din istoria recentă a 
României s-a produs  în 10 
noiembrie 1940 şi a avut 
magnitudinea de 7,4 grade 
pe scara Richter. Seismul 
a avut epicentrul în zona 
Vrancea, la o adancime de 
133 de kilometri. Numărul 
victimelor a fost estimat 
la 1.000 de morţi şi 4.000 
de răniţi, majoritatea în 
Moldova. 
l Cutremurul din 4 martie 
1977, cu magnitudinea de 
7,2 grade pe scara Richter, 
a fost cutremurul care a 
făcut cele mai multe victi-

me şi a lăsat în urmă cele 
mai mari pagube. 1.578 
de oameni şi-au pierdut 
viaţa, dintre care 1.424 
numai în Bucureşti. La 
nivelul întregii ţări, 11.300 
de oameni au fost răniţi şi 
circa 35.000 de locuinţe 
s-au prăbuşit.
l Cutremurul din Banloc, 
judeţul Timiş, a avut loc 
la 12 iulie 1991 şi a avut 5,7 
grade pe scara Richter. O 
persoană şi-a pierdut viaţa. 
Acesta a fost cel mai mare 
cutremur din istoria Bana-
tului şi s-a resimţit puternic 
la Timişoara.

Fiecare clădire tre-
buie să aibă o carte 
tehnică în care să fie 
trecute toate carac-
teristicile imobilului, 
însă în Timişoara 
aceste cărţi tehnice 
nu sunt puse la punct. 

iOn cOnSTanTin
 şeful Inspectoratului de Stat  

în Construcţii Timişoara

Cel mai periculos 
pentru om este să 
iasă din casă în cazul 
producerii unui 
cutremur. Trebuie să 
rămână pe loc şi să se 
protejeze în părţile 
solide ale locuinţei 

dan  rău
şeful observatorului  

Seismografic din Timişoara

Sunt foarte multe 
spălătorii în oraş 
pentru care autori-
tăţile închid ochii. Îi 
lasă cu spălătorii pe 
o platformă oareca-
re, tocmai în centru, 
unde se zicea că sunt 
interzise, pentru că 
trebuie scoase spre 
zonele periferice. 

ciprian pOpa 
patron spălătorie auto

Pot să vă spun că 
sunt foarte multe 
ilegalităţi în acest 
sens. Am căutat să 
introducem o anumi-
tă conduită necesară 
pentru a fi respecta-
tă. Cei pe care nu-i 
putem legaliza sub 
nicio formă, vor tre-
bui să închidă. 

gheOrghe ciuhandu 
primarul Timişoarei

Tip SpălăTOrie  SpălăTOrie 
SpălaT mOdernă  de carTier

interior              18 lei 9 lei
exterior              17 lei 11 lei
interior+exterior        35-40 lei 20 lei

preţUri la spălătoriile aUto
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În copilărie exista o jucărică 
pe care în orice poziţie o 
aruncai ea cădea în picioare. 
Exista şi o zicere: „Hopa Miti-
că cade în fund şi se ridică!” 
Am senzaţia, mai ales în 
ultimele zile, că orice s-ar în-
tâmpla în fotbalul românesc, 
mai marii acestuia, Sandu 
şi... Mitică, vor cădea tot tim-
pul în picioare. Scandalul din 
arbitraj demonstrează încă 
o dată, dacă mai era nevoie, 
câtă corupţie există în acest 
domeniu numit fotbal. Al 
doilea şef de CCA încătuşat, 
purtat pe la DNA şi băgat, 
cel puţin pentru o vreme, la 
răcoare nu este puţin lucru.
Se spune că Vasile Avram 
făcea delegările arbitrilor 
la comanda lui Porumboiu 
şi Borcea. Se prea poate! 
Cred că lista cu „datornici” 
la CCA ar trebui să fie mai 
amplă. Ea ar trebui să îi mai 
cuprindă, cel puţin, pe cei 
de la Oţelul şi CFR Cluj două 
echipe care au câştigat titluri 
în condiţii hai să le spunem 
dubioase cu suficiente punc-
te făcute pe mâna arbitrilor.
Se mai spune că Tg. Mureş 
i-ar fi dat lui Avram 19.000 
de euro ca să îşi asigure nişte 
arbitraje favorabile doar 
aşa ca să nu aibă probleme. 
Stau atunci şi mă întreb cât 
a cotizat Galaţiul pentru un 
titlu aducător de milioane de 
euro? Oricum ierarhiile au 
fost deformate iar „isprăvile” 
oţelarilor în Liga Campionilor 
demonstrează acest lucru. 
Dar ce contează asta? Mircea 
Sandu reales la al „enşpelea” 
congres.
Într-un fotbal normal Sandu 
şi Mitică de la ligă, după 
aceste scandaluri, şi-ar fi dat 
demisia. În România chestia 
asta nu e valabilă. Mai mult 
decât atât cei doi cad din 
nou în picioare folosind ace-
leaşi texte răsuflate conform 
cărora ei nu au de a face cu 
toate aceste şmecherii din 
fotbalul nostru. Asta să o 
spună lui Mutu... sau mă rog 
lui Chivu, Rădoi, Tamaş, etc.
Ca să mai dreagă din imagine 
şi să mai deturneze atenţia 
de la adevăratele probleme 
Sandu spune că vrea să îl 
pună şef peste arbitrii pe 
Crăciunescu. Acesta din 
urmă zice că onor comisia 
este independentă şi că în 
acest fel nu ar avea de a 
face cu Sandu. Nu vreau să îl 
bănuiesc pe Crăciunescu de 
naivitate. L-am cunoscut şi nu 
poate fi suspectat de aşa ceva 
mai ales că ştie că la prima 
ocazie bossul îi va da un şut 
undeva şi nu cred că va mai 
cădea în picioare. Poate că 
are informaţii că cei de la 
DNA, de această dată, vor 
face ca Hopa Mitică să nu se 
mai ridice. Dacă e aşa, dom-
nu Nelu felicitări! Dacă nu...

Hopa Mitică

Viorel  
Screciu
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tImIş 
harry potter şi talismanele morţii: 
15:00, 17:30, 20:00

studIo-euRImaGes
127 de ore: 16:00, 18:00, 20:00

CInema CIty
Columbiana: 13:00, 22:30
Contagion: Pericol nevăzut - 13:10, 15:20, 
18:20, 20:30, 22:40  
Care-i numărul tău?: 13:20, 15:30, 17:40, 
19:50, 22:00     
prietenie cu folos: 13:20 
ştrumpfii: 14:00, 16:10 
noaptea rechinilor 3d: 14:20, 16:20, 
20:20, 22:20 
Johnny english... se întoarce!: 15:00, 
17:20, 19:30, 21:40  
a naibii dragoste: 15:10, 17:40,  20:10 
Răpirea: 17:30, 19:40, 22:10
oare cum o reuşi?: 17:50, 21:50  
destinaţie finală 5: 18:20 
Cursa: 19:40

JoI, 29 septemBRIe
elChe: Party@eL che with Dj Armin
al-kimia: Beat Bang Live
pantheon: Latin Fever Party

VIneRI 30 septemBRIe
pantheon: Anna Lesko 
daF Club: Narcotic Sound şi Christian D
setup: Gregory GRas
daos Club: Egocentrics + Kamifuzzy afterparty
Fratelli: Dj Sylvain Armand
zambara: Mihai Popoviciu reopening party
el Che: Revolutionary Friday 

sâmBătă 1 oCtomBRIe
daF Club: Saturday Glam cu Cosmina Păsărin
setup: DJ Palotai 50 – Anniversary Timisoara
daos: Gods of Rock Night Party
el Che: Saturday on the rocks
porkys: Bubble Party
heaven: Prezentare de modă Maria Simion

dumInICă 25 septemBRIe
no name: No Name Biergarten
life!pub: Relax Music
art Club 700: Retro Fever
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club d’arc: Hits Party

spectacole
Filarmonica Banatul, sala Capitol: Vineri, 
30 septembrie, ora 19,00, deschiderea stagi-
unii simfonice 2011 - 2012, concert simfonic 
inaugural Medalion Richards Strauss. (dirijor: 
Gheorghe Costin, solistă Irina Iordăchescu. 
Poemul simfonic O viaţă de erou. 

teatrul maghiar de stat „Csiky Gergely”: 
Vineri, 30 septembrie, ora 19, Sala Mare, 
Legături primejdioase, după romanului lui 
Pierre Choderlos de Laclos, regia: Puskás 
Zoltán. 

opera naţională română timişoara: 
Vineri, 30 septembrie, ora 18, sala Mare, 
Carmen, operă în patru acte. Muzica: Geor-
ges Bizet. Libretul: Henri Meilhac şi Ludovic 
Halevy. 

Casa de Cultură a studenţilor din timi-
şoara: sâmbătă 1 octombrie, ora 19 teatru 
pe pâine.   

aula magna - universitatea de Vest: du-
minică 2 octombrie, ora 20.00 Recital de orgă 
Felicia Roşca, în cadrul Timorgelfest 2011. 

teatrul de copii Iulia: duminică 2 octom-
brie, ora 11, spectacolul Fata babei şi fata 
moşului.

teatrul maghiar de stat „Csiky Gerge-
ly”: sala Mare, luni, 3 octombrie ora 18, 
“Rosencrantz şi Guildenstern sunt morţi”. 
Spectacolul a câştigat Premiul UNITER 
pentru cel mai bun spectacol al anului 
2009.

Filarmonica Banatul, sala Capitol: marţi 
4 octombrie, ora 19, duelul viorilor Liviu 
Prunaru la Stradivarius şi Gabriel Croitoru 
Guarneri, Horia Mihail la pian. 

teatrul maghiar de stat „Csiky Gergely”: 
marţi 4 octombrie, ora 19, Sala Studio, Efecte 
Secundare după Woody Allen, regizor core-
graf: Katona Gabor.

teatrul naţional timişoara: marţi, 4 oc-
tombrie, ora 1q.00, Sala Mare, Cenuşăreasa 
de Charles Perrault, un spectacol de Mirela 
Puia.

domul Romano-Catolic: miercuri 5 oc-
tombrie ora 20.00, recital de orgă Wolfgang 
Bretschneider din Germania. 

teatrul naţional timişoara: miercuri 5 
octombrie ora 19.00, Studio 5, Crize sau Încă 
o poveste de dragoste de Mihai Ignat, un 
concept de Roberta Popa Ionescu.

dan duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Cu mai mult de jumătate 
de secol în urmă, câteva sute 
de timişoreni veneau să vadă 
la lucru, pe arena „Patria”, 
echipa de fotbal Politehnica. 
Cu „Tempo Poli”, ei au dat 
aripi tinerei echipe, urcând o 
treaptă cu treaptă spre consa-
crare. Mai târziu, după 1943, 
„Haide Poli” a fost îndemnul 
la joc, la luptă, la victorie, 
cu care miile de spectatori 
credincioşi şi-au încurajat 
echipa. „Haide Poli” se auzea 
aproape tot atât de puternic 
şi pe stadioanele din Arad, 
Oradea, Cluj, Bucureşti etc. 
„Aţi avut un public minunat, 
care a dat aripi jucătorilor, 
un public fair-play care şi-a 
încurajat sportiv echipa. A 
fost o plăcere pentru mine 
să joc la Timişoara, cu Po-
litehnica, cu toate că acest 
public mă paraliza parcă”, 
a mărturisit un fost jucător 
al unei echipe din Capitală. 
Aceeaşi mărturisire a făcut-o 
şi lotul echipei FC Bihor, care 
pune înfrângerea din 1973 şi 
pe seama galeriei timişorene, 
care a turnat parcă plumb în 
picioarele jucătorilor. Incon-
testabil că galeria studenţilor 
a avut şi are un merit deose-
bit în succesele obţinute în 
acea vreme şi nu numai.

poli, poli, luptă  
pentru noi!

Clasarea Politehnicii pe lo-
cul 1 la trei puncte diferenţă 
faţă de a doua clasată la sfâr-
şitul turului campionatului 
1972-73 şi întrezărirea posi-
bilităţii victoriei finale în acel 
campionat, a constituit un 
stimulent pentru masa miilor 
de simpatizanţi ai echipei stu-
denţeşti. Iniţiativa conducerii 
secţiei de fotbal a clubului 
Poli, de a sprijini efortul jucă-
torilor printr-o galerie organi-
zată, a prins imediat rădăcini. 
Având sprijinul nemijlocit al 
Asociaţiei Studenţilor, entu-
ziasmul celor peste 200 de ti-
neri, avându-l în frunte pe ini-
mosul student Eugen Seracin, 
azi inginer mecanic şi om de 
afaceri, a pus bazele „Clubului 
susţinătorilor Politehnicii”. 
Dacă la prima vedere faptul 
poate apărea ca ceva obişnu-
it, scopul şi mijloacele folosi-
te ne dovedesc că este vorba 
de un club original şi fără 
precedent în ţara noastră. 
Scopul principal al clubului 
susţinătorilor este acela de a 
încuraja şi sprijini echipele 

Politehnicii prin toate mijloa-
cele fair-play-ului, respectul 
faţă de arbitri şi de oaspeţi. 
În arsenalul noii galerii timi-
şorene primeaza încurajări-
le, cântecele, aplauzele, care 
au înlocuit astfel arsenalul 
vechilor galerii de maidan. 
O altă trăsătură caracteris-
tică a galeriei o constituia 
la vremea respectivă etero-
genitatea, atât de profesii şi 
de ocupaţii cât şi de vârstă. 
Studenţi, elevi, muncitori, 
tehnicieni, intelectuali, tineri 
şi vârstnici, respectă statutul 
clubului, prin care sunt pre-
cizate drepturile şi obligaţiile 
membrilor, participă la şedin-
ţe săptămânale şi repetiţii. 
În activitatea clubului sunt 
prevăzute şedinţe, întâlniri 
cu sportivi, gazetari sportivi, 
autori, etc. Clubul are în do-
tare steaguri şi fanioane cu 
culorile Politehnicii, bluze, 
şepci, eşarfe, tot în culorile 
alb-violet. Prin clubul susţină-
torilor se organizează depla-
sările galeriei în localităţile 
unde Politehnica are de jucat. 
Numărul amatorilor dornici 
de a deveni membri ai clu-
bului creşte zi de zi. La acea 
vreme galeria timişoreană 
numără circa 400 de înscrişi, 
urmând ca în viitorul apro-
piat să ajungă la 600. Odată 
cu returul campionatului 
jucătorii Politehnicii s-au bu-
curat de sprijinul permanent 
al entuziastei galerii atât în 
jocurile de acasă cât şi în de-
plasare. Într-adevăr, aceşti 
minunaţi sufletişti conduşi 
de studentul Dan Olteanu, au 
cules aplauzele şi admiraţia 
publicului de pe stadioanele 
din Arad, Oradea, Satu Mare, 
Baia Mare etc. Exemplul timi-
şorenilor, care-şi încurajează 

echipa şi la bine şi la rău, a în-
ceput să fie imitat şi de supor-
terii oraşelor pe unde aceştia 
au trecut.

„Ţiri”, un simbol  
al anilor ‘70 

Toţi cei care au frecventat 
meciurile şi deplasările lui 
Poli din anii ‘ 70 şi-l amintesc, 
cu siguranţă, pe “Ţiri”. Este 
vorba despre Vasile Miron, 
poreclit “Ţiriac” datorită ase-
mănării izbitoare cu marele 
tenisman român. Deşi timp 
de şapte ani, între 1974 şi 
1981, el a fost liderul galeriei, 
primele meciuri ce le-a frec-
ventat au fost cele ale CFR-
ului timişorean, mai ales că 
locuia în zona Gării de Nord. 
„Din păcate, nu am prins vic-
toria cu 1-0 cu FC Bihor, din 
1973, care a însemnat promo-
varea în prima ligă. Eram în 
armată şi ghinionul a fost că 
am avut un locotenent care 
era de undeva din Bihor, cred. 
A trebuit să fac instrucţie 
în plus după ce m-a anunţat 
că Poli a câştigat!”. După în-
toarcerea din cătănie, Miron 
s-a alăturat tifoseriei care se 
constituise la tribuna a doua, 
acolo unde, cu banii şi efortul 
fanilor, s-a ridicat acel ţarc 
din sârmă. Din 1974, „Ţiri” 
a devenit şeful suporterilor. 
El îşi aduce şi astăzi aminte 
de cei care au constituit ini-
ma acelei frumoase galerii: 
„Primul pe care l-am sesizat 
a fost George Galea. El bătea 
toba, alături de alţii. Mi-a să-
rit imediat în ochi, fiindcă 
era un tip înalt, cu plete. Din 
păcate, el a trebuit să renun-
ţe după câţiva ani, fiindcă la 
un meci, nu ştiu cu cine, cu 
Petrolul sau Bacău, a suferit o 
insuficienţă cardiacă”. Se poa-

te spune că „Ţiri” şi-a trăit din 
plin tinereţea la conducerea 
tifoseriei. A mers în aproape 
toate deplasările: „Am avut 
avantajul că deţineam permis 
de gratuitate la transporturile 
pe CFR. Mergeam uneori şi 
singur. Odată, am făcut 22 de 
ore până la Galaţi. Am trecut 
prin multe... Cel mai greu a 
fost odată, la Braşov, când 
miliţienii au tot dat în noi cu 
bastoane când Poli conducea 
cu 1-0. La 3-1 ne-au lăsat în 
pace. Au spus că dacă pier-
dem putem cânta! Îi determi-
nam pe mulţi prieteni să vină 
în deplasări. Odată, unul din-
tre ei, la un drum spre Piteşti, 
a cunoscut o fată. Ulterior, 
s-a însurat cu ea şi mi-a mul-
ţumit pentru că l-am convins 
să meargă în acel oraş pentru 
a o vedea pe Poli!”. Fireşte, 
rivalităţile regionale erau la 
ordinea zilei şi în acea peri-
oadă, însă lucrurile n-au dege-
nerat decât până la o anumită 
limită. De pildă, la un duel 
cu UTA, la Timişoara, înche-
iat cu 3-3, lui „Ţiri” i-a cedat 
puţin răbdarea: „N-am fost 
niciodată un tip violent, dar 
la finalul meciului n-am mai 
rezistat şi i-am spart unui ară-
dean talanga! Era o rivalitate 
foarte mare cu UTA, dar la 
Arad lucrurile nu se agravau. 
Mergeam şi mulţi timişoreni 
la partidă, iar miliţienii erau 
foarte mulţi pe arenă...”. 

Coniac la budapesta 
„Ţiri” a fost printre puţinii 

timişoreni care au avut pri-
vilegiul ca, în ediţia ’78-’79 a 
Cupei UEFA, să se deplaseze la 
Budapesta, în meciul pe care 
Poli l-a susţinut cu MTK: „Era 
prima mea ieşire în străinăta-
te. Cum era în perioada aceea, 

am mers şi noi să vindem aco-
lo coniac şi piper. Am pierdut 
cu 1-2, cu şanse mari de cali-
ficare. Aşa că, de fericire, de 
banii pe care i-am făcut din 
vânzări, ne-am luat alte sticle 
de coniac, de la faţa locului!”. 
În calitate de şef al galeriei, 
era normal ca interlocutorul 
nostru să se apropie de antu-
rajul echipei. Nu de puţine 
ori, “Ţiri” venea acasă cu avio-
nul din deplasări. El nu poate 
uita cum regretaţii Bathory şi 
Păltinişanu erau extrem de 
speriaţi tot timpul, deoare-
ce aveau o adevărată teamă 
de avion. De asemenea, nici 
agapele nu pot fi trecute cu 
vederea. De exemplu, una de 
la Recaş unde regretatul Dan 
Păltinişanu, care a fost unul 
dintre marii boemi ai fotbalu-
lui timişorean, a aruncat flori-
le dintr-o vază şi a turnat vin 
în respectivul recipient! 

iniţiatorul celei mai fru-
moase... scandări

În acest episod, am redat 
un fragment din articolul 
scris de Radu Cosaşu despre 
recitalul oferit de fanii polişti 
la finala de Cupă pierdută 
în 1974, cu 2-4, la Bucureşti, 
contra Jiului Petroşani. “Ţiri” 
a fost cel care a generat o lo-
zincă de neuitat: “Cred că era 
deja 3-1 pentru Jiul. Vă daţi 
seama, lumea era necăjită şi 
la un moment dat, o fată care 
plângea mi-a strigat- Ţiri, spu-
ne ceva! Ce să zic? Şi la bine, 
şi la rău, Poli vom striga me-
reu! Din acea clipă asta a stri-
gat toată galeria. Din asta s-a 
inspirat şi Cosaşu...”. 

(continuare în episodul următor)

Cei mai cei, 
dintotdeauna! (3)

Galeria Calina - spaţiu de artă Contempo-
rană: expoziţia de pictură Forever a artistului 
Köteles Róbert. Expoziţia poate fi vizitată zilnic 
până în 27 octombrie.

Galeria triade: Sorin Nicodim, pictor al unei ti-
nereţi mereu împrospatate prezintă expoziţia de 
pictură Evanescente. Expoziţia poate fi vizitată în 
perioada 19 septembrie – 15 octombrie 2011.

timisoara - muzeul de arta - palatul Baroc: 
Colecţia de artă plastică întemeiată de Anna Kör-
mendi şi arhitectul Máté Csák. Expoziţia poate 
fi vizitată până în 30 octombrie zilnic de marţi 
până vineri până la ora 16.

Cafeneaua papillon: expoziţie de fotografie 
„Vântul în păr...“ a artistei Marina Smorodinova. 
Expoziţia va sta pe simezele Papillon Cafe până 
în 13 octombrie .

muzeul de artă - palatul Baroc: Expoziţie de 
grafică De la Ugo da Carpi la Parmigianino. Grafică 
italiană din secolele XVI - XVIII. Expoziţia poate fi 
vizitată în perioada 7 septembrie -16 octombrie. 

muzeul de artă - palatul Baroc: Expoziţia Co-
lecţiei Kormendi-Csak. Expoziţia poate fi vizitată 
zilnic, până la orele 16 în perioada 9 septembrie 
- 30 octombrie.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

n Istoria celei mai tari galerii din România se întinde pe parcursul a aproape 40 de ani

transformers 3

Adaptarea cinematogra-
fică a ro

horoscop
BerBec    
Nu aşteptaţi bani. 
Urmează o pe-
rioadă plină de 
cheltuieli. Mare 
parte din ce-aţi 
reuşit să agoni-
siţi o să dispară 
cât aţi clipi. Dar 
important este 
că vine o veste 
bună de la cineva 
mai în vârstă din 
familie. 

taur    
Câteva certuri cu 
amicii sau chiar în 
familie se între-
văd la orizont. 
Aveţi foarte multă 
treabă şi nu reu-
şiţi nicicum să vă 
ţineţi de program. 
Iar acest lucru vă 
scoate din sărite. 
Nu lăsaţi mărunţi-
şurile să vă strice 
prietenii construi-
te în timp. 

Gemeni    
Nu vă grăbiţi să 
refuzaţi propu-
nerile de cola-
borare pe care le 
primiţi. Trebuie 
să terminaţi în 
scurt timp o 
lucrare, iar orice 
ajutor e bineve-
nit. Mai mult, 
faceţi-vă timp 
pentru persoana 
iubită. 
         
rac    
O stare de apatie 
vă încearcă în 
următoarele zile. 
Din acest motiv 
nu prea aveţi chef 
să petreceţi tim-
pul cu prietenii, 
dar doar ei şi par-
tenerul de viaţă 
vă pot ajuta să vă 
reveniţi şi să înce-
peţi să vă bucuraţi 
de vremea plăcută 
de toamnă. 

leu    
Cuvântul care vă 
caracterizează în 
această perioadă 
este impulsivita-
tea. Nu reacţionaţi 
imediat la provocă-
rile celorlalţi. S-ar 
putea să primiţi 
nişte bani, nu prea 
mulţi, dar toşi sunt 
bineveniţi, de la o 
rudă sau un prie-
ten apropiat. 
      
Fecioară 
Muncă, muncă, 
muncă! Sunteţi 
presat de timp să 
terminaţi o lucrare 
începută cu mult 
timp în urmă. Se 
apropie termenul 
limită. Cu calm şi 
multă muncă se 
rezolvă totul la 
timp! Dacă sunteţi 
constant în decizii 
totul va fi cum vă 
doriţi. 

Balanţă   
O sumă importantă 
de bani o primiţi 
printr-o moşte-
nire sau printr-o 
vânzare. E indicat 
să păstraţi banii 
pentru că se apro-
pie sfârşitul de an 
şi multe cheltuieli 
odată cu acesta. 
Dacă puteţi să-i 
investiţi, mare grijă 
la speculatori. 
        
scorpion    
Sfaturile unei 
persoane impor-
tante din familie 
sau ale unor 
prieteni foar-
te apropiaţi vă 
ajută să luaţi o 
hotărâre im-
portantă. Aveţi 
de câştigat atât 
în carieră, cât 
şi financiar. Nu 
uitaţi să-i arătaţi 
recunoştinţa. 

Săgetător    
Nu vă contrazi-
ceţi cu cei din jur 
pentru că nu aveţi 
dreptate mereu. Iar 
unii dintre prietenii 
apropiaţi ar putea 
să se supere din 
cauza atitudinii 
pe care o afişaţi. 
Unii dintre colegi 
vă invidiază. E mai 
bine să vă prefaceţi 
că nu observaţi. 
        
capricorn    
Viaţa de cu-
plu este foarte 
importantă în 
această perioa-
dă. Cupidon v-a 
făcut cu ochiul, 
aşa că restul pro-
blemelor devin 
mai puţin impor-
tante. Nu lăsaţi 
la voia întâmplă-
rii micile detalii 
care completează 
tabloul.  

VărSător   
Planificaţi o 
călătorie. Tot 
programul se 
derulează po-
trivit planului. 
Relaţiile excelen-
te cu prietenii vă 
ajută să vă rela-
xaţi. N-ar strica, 
totuşi, puţină 
diplomaţie faţă 
de partenerul de 
viaţă. 
        
Peşti    
Afacerile nu sunt 
într-o zonă favo-
rabilă. Nu faceţi 
tranzacţii finan-
ciare în perioa-
da următoare, 
chiar dacă par 
tentante, pentru 
că aveţi doar de 
pierdut. Atenţie 
la regulile de cir-
culaţie, urmează 
o perioadă puţin 
nefastă.

Cea de-a şasea etapă a 
campionatului judeţean de 
automobilism este progra-
mată chiar în aceast week-
end la Timişoara. În parca-
rea celui mai mare centru 
comercial din Timişoara se 
va disputa Cupa Iulius Mall, 
parte a principalei compe-
tiţii de raliuri organizată în 
Timiş. 

Organizatorii evenimen-
tului ACR Timiş şi Comisia 
de Automobilism şi Karting 
Timiş au programat startul 
concursului rezervat auto-
mobilelor duminică pentru 
oră 10,00, urmând că, de la 
oră 13,00, în aceeaşi locaţie 

să se desfăşoare şi cea de-a 
cincea etapă a campionatu-
lui judeţean de karting Ti-
miş 2011. 

Traseul ce va fi parcurs 
de concurenţi va avea lungi-
mea totală de 1,2 kilometri, 
vor fi parcurse câte două 

manşe şi se va lua în consi-
derare timpul cel mai bun. 
Înscrierile se pot face până 
joi la ora 15, iar concurenţii 
pot participa atât cu maşini 
personale, cât şi cu maşini 
închiriate de la organizatori. 

„Am pregătit o cursă inte-
resantă, care va face deliciul 
spectatorilor şi îi va solicita 
la maximum pe concurenţi. 
Sâmbătă dimineaţă în par-
carea Iulius Mall va avea 
loc un showroom auto”, a 
declarat Ladislau Giurisici, 
organizatorul competiţiei.

O cursă interesantă, care va face deliciul 
spectatorilor! Raliu în parcarea Iulius Mall!

contagion: Pericol neVăzut

Un action-thriller senzaţi-
onal, Contagion prezintă 
omenirea din nou în pericol 
de extincţie. apariţia unui 
virus cumplit, care se 
răspândeşte cu o viteză 
fulminantă şi are puterea 
de a ucide în câteva zile, 
stârneşte groază peste 
tot în lume. Comunitatea 
medicală mondială este de-

păşită de situaţie şi pe lângă 
faptul că oamenii de ştiinţă 
nu reuşesc să găsească un 
antidot, ei nu pot opri nici 
starea de panică iscată în 
urma decesurilor. În tot 
acest timp, oamenii de rând 
încearcă şi ei să găsească 
o cale de supravieţuire, 
într-o societate distrusă de 
cumplita molimă. Citeşte mai multe pe 

opiniatimisoarei.ro

Joi 29 septembrie
Cerul va fi  
parţial înnorat. 
Minima: 11˚
Maxima: 24˚

Vineri 30 septembrie 
Cerul va fi  
parţial înnorat.
Minima: 14˚
Maxima: 26˚

Sâmbătă 1 octombrie
Cerul va fi mai  
mult însorit. 
Minima: 11˚
Maxima: 27˚

Duminică 2 octombrie
Cerul va fi mai  
mult însorit.
Minima:  13˚
Maxima:  27˚

Luni 3 octombrie
Cerul va fi mai  
mult însorit.
Minima: 9˚
Maxima: 26˚

marţi 4 octombrie
Cerul va fi senin. 
Minima: 11˚
Maxima: 26˚

miercuri 5 octombrie
Cerul va fi însorit. 
Minima:  11˚
Maxima:  26˚

meteo

Când poli juca acasă, timişorenii umpleau până la refuz stadionul „1 mai“



16 
29 SepTembrie -  6 OcTOmbrie, nr 172

www.opiniatimisoarei.rod’ale CetăŢii

Misterul cometei 
Elenin, despre care se 
spune că se îndreaptă 
vertiginos spre Pă-
mânt, cu o mişcare 
controlată artificial, şi 
uraganul Irenne, cel 
care a fost la un pas 
să devasteze New-
Yorkul, sunt subiectele 
care au făcut cele 
mai mari audienţe de 
televizune pe piaţa 
americană în ultimele 
30 de zile. Americanii 
au astfel de clasamen-
te, cu subiectele care 
le trezesc interesul…
Apoi, urmează tot ce 
înseamnă monden a la 
Hollywood, americanii 
au inventat privitul pe 
gaura cheii dar au dus 
asta la nivel de artă 
bine vândută.
Totuşi, toate astea au 
fost puse în umbră 
de un subiect care a 
fost lider de audienţă 
pe toate televizunile 
americane care l-au 
dezbătut… O fotogra-
fie uimitoare a stârnit 
valuri de discuţii în 
media americană…
În fotografie apar doi 
copii, un băiat şi o 
fată…Alex şi Donna au 
fost aduşi de părinţii 
lor la Disneyland, 
copii fiind. Cei doi 
veneau din ţări diferi-
te, America şi Canada 
şi, ca orice copil sosit 
în Disney, au făcut o 
mulţime de fotografii… 
Peste 15 de ani cei doi 
s-au regăsit întâmplă-
tor într-o fotografie, 
ATENŢIE, cu câteva 
zile înainte ca ei să se 
căsătorească. Răsfoind 
un album de fotografii, 
cu câteva zile înainte 
de căsătorie, cei doi 
s-au regăsit în fotogra-
fia făcută pe când erau 
copii şi pe când nimeni 
nu putea intui măcar 
că cei doi vor ajunge 
să se cunoască vreo-
dată, mai cu seamă că 
erau din ţări diferite… 
Destin, întâmplare?
Povestea lor, Alex şi 
Donna Voutsinas, doi 
copii fotografiaţi într-
un parc de distracţii, 
fără să se cunoască 
şi care mai apoi peste 
15 ani aveau să se 
căsătorească, a cucerit 
publicul de televizune 
american preţ de câte-
va zile…

Destin?

Dan  
Negru

Opinie
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Reţeta 
reuşitei 
studenţeşti: la 
bibliotecă sau 
la discotecă?

A început anul universi-
tar la Politehnică. Odată cu 
el, rectorul Robu a lăsat la 
o parte strategiile de cam-
panie electorală, analizele 
literare pe marginea poezii-
lor populare, căţeluşii, părul 
creţ şi toate cele făcute şi ne-
făcute şi a făcut un adevărat 
tur de forţă al festivităţilor 
de deschidere de an univer-
sitar. Pe la cele 4 din 9 facul-
tăţi ale UPT pe unde a trecut, 
Robu a împărţit sfaturi care 
mai de care mai importate. 
Unul, preluat apoi de către 
decanul Andea, iese în evi-
denţă: „Dacă vreţi să reuşiţi 
în facultate, trebuie să ale-
geţi între bibliotecă şi disco-
tecă”. Studenţii, veniţi după 
un Bacalaureat cu rezultate 
„excepţionale”, cu siguranţă 
nu se vor gândi de două ori la 
îndemnul rectorului, ci vor 
alege fără să stea pe gânduri 
varianta reuşitei: „teca“!

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

nicolae robu

Ultima şedinţă din ple-
nul Consiliului Local Timi-
şoara a scos la iveală faptul 
că aleşii locali nu mai sunt 
atât de ahtiaţi după o de-
legaţie în ţări străine. Sau 
poate nu în orice ţară! Cert 
este că pentru o delegaţie 
la Kikinda în Serbia, lumea 
nu s-a înghesuit. Trei consi-
lieri trebuiau propuşi pen-
tru o scurtă deplasare în 
Serbia, însă doar un consi-
lier local a acceptat propu-
nerea şi secretarul general 
al Primăriei, Ioan Cojocari, 

care nu prea ratează ocazia 
de a pleca oricând din Ro-
mânia. Deci doar doi. Mai 
trebuia unul, însă niciun 
consilier, fie el pesedist, pe-
nelist pedelist sau ţărănist 

nu au acceptat. Viceprima-
rul Adrian Orza s-a enervat 
şi le-a spus colegilor săi că 
cel care va merge în dele-
gaţie va fi tras la sorţi. Spe-
riat probabil că trebuie să 

aştepte alte câteva minute 
bune până să scrie numele 
fiecărui consilier pe un bi-
leţel, până se face extragere 
şi mai apoi până se supune 
la vot, consilierul PSD Radu 
Ţoancă a acceptat să facă 
parte din delegaţie. Oare 
cum s-ar fi comportat aleşii 
locali dacă ar fi fost vorba 
de o delegaţie la Londra, 
Paris, New York sau Tokyo?

Kikinda, un loc deloc atrăgător pentru consilierii locali

Vasile Caprea,  
cu jalba-n proţap  
la foştii colegi din PRM
Este binecunoscută 
rivalitatea între PRM şi 
nou înfiinţatul partid PP-
DD, atât la nivel naţional, 
cât şi la nivel local. Liderii 

judeţeni ale celor două 
formaţiuni, Grigore Trif 
(dreapta), de la PRM, şi 
Vasile Caprea (stânga), de 
la PP-DD, nu ratează nicio 
ocazie să se atace în pu-
blic. Dacă la nivel central 

nu pare să mai existe 
nicio cale de împăcare 
între Corneliu Vadim 
Tudor (PRM) şi Dan Di-
aconescu (PP-DD), la 

nivel local, primul pas 
a fost deja făcut. Vasile 
Caprea a bătut sfios la 

poartă partidului 
din care a 

plecat, la PRM, pentru a 
duce, personal o invitaţie 
omologului său, Grigore 
Trif, la lansarea oficială a 
PP-DD care va avea loc la 
Timişoara la 1 octombrie. 
Caprea l-ar fi rugat pe 
Trif să înceteze atacu-
rile la adresa partidu-
lui său şi să trăiască 
împreună într-o 
bună prietenie, mă-
car în Timişoara, 
dacă la Bucureşti 
liderii partidelor nu 
se împăca. Trif ar fi 
fost catego-

ric şi nu numai că a refuzat 
invitaţia, ba chiar i-a spus 
lui Caprea că în continuare 
va spune ce gândeşte 

despre PP-DD. 


