
maxime în weekend - 14 - 16 octombrie

Duminică
15

o
 C

Sâmbătă
14

o
 C

Vineri
16

o
 C

Viorel  
Screciu

Victor Piţurcă  
nu a reuşit să  

cârmească o corabie 
aflată în derivă. 15

dan  
negru

Locuiesc în Bucureşti 
şi ne-am propus să 

ne întoarcem acasă, 
cândva. 16

sport
Galeria lui Poli, 
cea mai cea, 
dintotdeauna!

Istoria celei mai tari galerii 
din România se întinde pe 
aproape 40 de ani.  15

interviu
Mai sunt şanse să 
câştigăm la echipe, 
dar va fi o bătaie 
foarte mare

Interviu cu Florin Staici, liderul 
echipei de raliu XMotors.   11

actualitate
Liceul Lenau  
va fi renovat cu 
bani din Germania

Încă două licee din Timişoara 
vor intra în lucrări de 
reabilitare anul viitor.  4

comunitate
Începe 
recensământul 
populaţiei
Recenzorii nu se vor înghesui 
să dea amenzi celor care nu vor 
dori să răspundă la întrebări, ci 
vor apela la bunul simţ.  12

economic
Datoria primăriei 
e de aproape 100 
milioane de euro
Luxten şi Elba au de recuperat 
de la administraţie aproape 15 
milioane de euro.  6
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 MiODrag HOjDa
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

O singură universitate 
pentru Timişoara. Propu-
nerea făcută de ministrul 
educaţiei, Daniel Funeriu, 
cu mai multe luni înainte, 
nu are lipici la toate cele 
patru universităţi de stat 

din capitala Banatului. Insis-
tenţele ministrului, făcute 
chiar la deschiderea anului 
universitar la Agronomie, 
în mijlocul lunii septem-
brie, au fost respinse chiar 
de rectorul USAB: „Discuţia 
este prematură”, a fost re-
plica lui Alexandru Moisuc. 
Nici rectorul Universităţii 

de Vest nu vede înfăptuită o 
asemenea superstructură în 
viitorul apropiat. Mandatat 
de senatul universităţii să 
negocieze cu ceilalţi rectori 
realizarea unui consorţiu, 
rectorul Ioan Talpoş vede 
Universitatea Metropolita-
nă realizată abia peste vreo 
3 ani, după discuţii serioase 

între cele patru conduceri 
ale instituţiilor de învăţă-
mânt superior .  

Dar părerile sunt împăr-
ţite. Rectorii Universităţii 
Politehnica şi Universităţii 
de Medicină şi Farmacie din 
Timişoara ar fi încântaţi de 
constituierea superinstituţi-
ei de învăţământ superior. O 

finanţare mai bună, logisti-
că la comun şi o gestionare 
mai eficientă a resurselor 
şi a studenţilor sunt câteva 
dintre plusurile pe care cei 
doi rectori le enumeră. Re-
prezentanţii studenţilor vor 
şi ei să fie consultaţi în lua-
rea acestei decizii.

pag 2-3
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dezbate pe forum, 
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din Culise,

Câştigă  

premii

O singură  
universitate  
în Timişoara? 
nMinistrul educaţiei vrea, 
studenţii nu, rectorii se codesc
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Daniela Alexe, preşedin-
tele Alianţei Naţionale a Or-
ganizaţiilor Studenţeşti din 
România, spune că studenţii 
trebuie să fie consultaţi în lu-
area deciziilor. Tinerii susţin 
că o unificare a celor patru 
universităţi din Timişoara 
are implicaţii foarte mari. 
„Noi ştim că două dintre ele 
au fuzionat deja, ceea ce este 
mai eficient şi mai bine pen-
tru studenţi. Dar crearea unei 
universităţi metropolitane 
reprezintă un pas mult prea 
mare şi ar fi prea din scurt 
pentru ca toate efectele să fie 
analizate. Cred că este o per-
spectivă pe termen lung de-
oarece trebuie să se analizeze 
aspecte legate de capacitatea 
instituţională, de obiectivele 
unei posibile fuziuni, dar mai 
ales studenţii din Timişoara 
trebuie să îşi spună cuvântul 
în această problemă”, spune 
Daniela Alexe. 

În schimb, o colaborare în-
tre toate universităţile de stat 
ar fi benefică pentru tinerii 
care urmează cursurile aces-
tora. Spre exemplu, spune 
lidera studenţilor, s-ar putea 
demara studii cu privire la 
integrarea tinerilor în piaţa 
muncii, aşteptările Timişoa-
rei, a mediului public şi cel 
privat de la universităţi, cola-
borarea cu companii pentru 
crearea de locuri de muncă şi 
pentru stagii de practică etc. 
Argumentele contra ale tine-
rilor care stau la baza reali-
zării unei universităţi metro-
politane sunt următoarele: o 
singură universitate însem-
nă un număr foarte mare de 
studenţi; din punct de vedere 
administrativ s-ar întâmpina 
probleme deoarece un nu-
măr mare este dificil de gesti-
onat: secretariat, capacitatea 

de cazare, sălile de curs. În 
acest moment, nici MECTS, 
nici universităţile nu depun 
eforturi suficiente pentru a 
rezolva problema spaţiului 
de cazare în cămine, susţine 
liderul studenţilor din Româ-
nia.

Universitatea Metropolit  ană Timişoara, 
un proiect realizabil abia   peste câţiva ani 

învăţământ superior, Robu 
este convins că primul pas, 
fuziunea dintre cele două 
universităţi, nu va întâmpina 
dificultăţi şi că, până la finele 
lunii decembrie 2011, acest 
lucru va avea loc. Exemplul 
de bună practică i-ar convin-
ge pe ceilalţi rectori să fuzio-
neze. Rectorul de la Medicină, 
Ştefan Drăgulescu, care va 
ieşi la pensie în martie 2012, 
spune că directorii de depar-
tamente din cadrul UMF, care 
au acum 40-50 de ani, vor fi 
principalii beneficiari ai uni-
ficării universităţilor pentru 
că ei vor avea experienţa ne-
cesară să preia frâiele şi să fie 
capabili să managerieze la un 

nivel înalt. „Sigur că se doreş-
te o singură universitate. Am 
continua tradiţia interbelică”, 
ne spune rectorul UMF. 

Dar cei doi reprezintă ju-
mătatea care vrea fuziunea. 
Cealaltă jumătate, contra, 
este formată din ceilalţi doi 
rectori, al Universităţii de 
Vest (UVT) - Ioan Talpoş şi al 
Universităţii de Ştiinţe Agri-
cole şi Medicină Veterinară a 
Banatului (USAB) - Alexandru 
Moisuc.  

Deşi n-o spun pe faţă, me-
sajul lor este cât se poate de 
clar: nu vrem o universitate 
metropolitană! Dar lasă o 
portiţă: nu vrem, încă. Şi aici 
intervin orgoliile. O universi-

tate metropolitană înseamnă 
o singură structură. O sin-
gură conducere înseamnă o 
singură echipă cu un singur 
rector. Vin mai mulţi bani de 
la stat, de la Uniunea Euro-
peană sau din altă parte, dar 
vin într-un singur loc. Avem 
mai mulţi studenţi, mai mul-
te taxe, o logistică mai amplă 
şi mai eficace de folosit. Dar 
stă la dispoziţia unei singure 
conduceri. Din patru rectori 
rămâne unul. Din aproape 20 
de prorectori, rămân cinci-şa-
se. Ce spune Ioan Talpoş? 

„Am fost mandatat de se-
natul universităţii pentru a 
discuta cu ceilalţi trei rectori 
formarea unui consorţiu la 

nivelul Timişoarei. Nu al unei 
universităţi unice, ci al unui 
consorţiu. Asta înseamnă re-
unirea universităţilor pe anu-
mite domenii foarte precise 
vizând cercetarea, activităţile 
academice, utilizarea bazei 
materiale”, explică rectorul 
UVT. Tot el adaugă: “Poate fi 
o primă etapă în constituirea 
unei singure universităţi, dar 
trebuie să ne aşezam la masa 
discuţiilor, să formăm mai în-
tâi consorţiul şi, după 1, 2 sau 
3 ani de bună funcţionare, 
când vedem care sunt avan-
tajele unei regrupari de forţe, 
să mergem mai departe în 
organizarea unei universităţi 
metropolitane”.  

„În Timişoara există deja 
un Consorţiu, cel dintre UPT 
şi UMF, iar eu, ca preşedinte 
al acestuia, nu am fost căutat 
de nimeni pentru extinderea 
lui. Este adevărat, au loc şi ei 
pentru că există o clauză ce 
permite lărgirea lui”, a ţinut să 
precizeze Nicolae Robu. 

Nici Moisuc nu este prea op-
timist în privinţa super-univer-
sităţii: „Noi facem parte dintr-
un consorţiu cu universităţile 
de ştiinţe agricole din ţară, care 
funcţionează foarte bine. Nu 
putem face parte din două în 
acelaşi timp, iar în acest mo-
ment nu dorim să renunţăm la 
cel din care facem parte deja”, 
este poziţia fermă a USAB. 

Întrebat despre eventuale-
le orgolii ale actualilor rectori 
în funcţie, care şi-ar dori cu 
tot dinadinsul să conducă cea 
mai puternică universitate 
din vestul ţării, ministrul edu-
catiei, Daniel Funeriu, nu se 
teme că aceştia ar fi chiar atât 
de orgolioşi. „Îi cunosc pe cei 
patru rectori din Timişoara, 
nu i-aş acuza de orgolii, mai 
degrabă pe cei de rangul 2-3 
i-aş acuza de orgolii. Oamenii 
ar trebui să înţeleagă că ar fi 
mai bine, dacă ar exista o sin-
gură universitate la Timişoa-
ra”, a mai spus Funeriu.

LiLiana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro
MiODrag HOjDa
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

În ultimele luni s-a vorbit 
tot mai mult despre realiza-
rea unei singure universităţi, 
influente, puternice, care să 
concureze cu marile instituţii 
de învăţământ superior din 
lume. Formarea Consorţiului 
Universitar al Timişoarei, de 
către Universitatea Politeh-
nica (UPT) şi Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Victor 
Babeş” (UMF) a dat apă la moa-
ră ministrului Funeriu care 
militează neîncetat pentru 
constituirea unei universităţi 

metropolitane la nivelul ora-
şului. Bani mai mulţi, cadre 
didactice mai bine pregătite, 
laboratoare şi aparatură mai 
eficient folosite şi, nu în ulti-
mul rând, programe de studii 
mai bine puse la punct şi mai 
performante pentru studenţi 
sunt câteva dintre plusurile in-
dicate de cei care sunt pro uni-
versitate metropolitană. Dar 
fuziunea poate fi făcută doar 
de rectori, nu de Ministerul 
Educaţiei, spun toţi cei patru 
manageri de universităţi.

orgoliile pun piedică 
superuniversităţii?

O singură universitate 
metropolitană în Timişoara 

naşte orgolii mari în rândul 
conduceriilor celor patru in-
stituţii de învăţământ supe-
rior din capitala Banatului. 
Ar vrea la conducere şi unii şi 
alţii, dar nimeni nu spune pe 
faţă acest lucru. “Eu cred că o 
universitate unică la nivelul 
Timişoarei ar fi foarte puter-
nică, probabil cea mai pu-
ternică din ţară. Dar nu cred 
că un astfel de proiect este 
fezabil la ora actuală”, spu-
ne Nicolae Robu. Mai întâi, 
explică acesta, este necesară 
o experienţă prealabilă pozi-
tivă printr-o fuziune la scară 
mică: UPT-UMF. Preşedinte 
al consorţiului din care fac 
parte cele două instituţii de 

o singură universitate la timişoara înseamnă unificarea celor patru instituţii de învăţământ superior de stat sub o singură umbrelă

Studenţii doresc un consorţiu

n Două conduceri universitare sunt pentru, celelalte două militează pentru o amânare. Ministrul Educ      aţiei militează pentru constituirea unei universităţi metropolitane

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro

nicolae robu
rector UPT
Eu cred că o universi-
tate unică la nivelul 
Timişoarei ar fi foarte 
puternică, probabil 
cea mai puternică din 
ţară. Dar nu cred că un 
astfel de proiect este 
fezabil la ora actuală.

Ioan Talpoş
rector UVT
Am fost mandatat de 
senatul universităţii 
pentru a discuta cu 
ceilalţi trei rectori for-
marea unui consorţiu la 
nivelul Timişoarei. Nu 
al unei universităţi uni-
ce, ci al unui consorţiu.

Ştefan Drăgulescu
rector UMF
Sigur că se doreşte o 
singură universitate. 
Am continua tradiţia 
interbelică.

Alexandru Moisuc
rector USAB
Noi facem deja parte 
dintr-un consorţiu cu 
universităţile de ştiinţe 
agricole din ţară, care 
funcţionează foarte 
bine [...] iar în acest 
moment nu dorim să 
renunţăm la el.

Ministrul educaţiei vrea o singură universitate

daniel funeriu (foto)
spune că nici nu se pune 
problema desfiinţării 
unor facultăţi odată cu 
înfiinţarea Universităţii 
Metropolitane Timi-
şoara şi a vorbit despre 
avantaje. „Ar fi, proba-
bil, una dintre cele mai 
puternice universităţi din 
România, ar însemna mai 
multe resurse, ar însemna 

mult mai mulţi bani pentru 
Timişoara si pentru Univer-
sitatea Timişoara”, este de 
părere Funeriu. Minusuri? 
Potrivit lui Funeriu acestea 
nu există! „La capitolul 
dezavantaje, pentru Timi-
şoara nu ar exista vreunul. 
Eventual vor fi dezavantaje 
pentru cei care fac partea 
acum din conducerea celor 
patru universităţi, pentru 

că nu vor mai exista atâtea 
funcţii de rectori, de prorec-
tori şi aşa mai departe”, a 
declarat ministrul. Întrebat, 
totodată, dacă alcăturirea de 
consorţii între universităţi ar 
fi un prim pas spre fuziune, 
Funeriu a clarificat lucrurile: 
„Consorţiile sunt ca logodna! 
Pentru ei e important celălalt 
pas, fuziunea, care le-ar adu-
ce mai multe beneficii”.

plusuri şi minusuri ale unei singure universităţi

pluSuri:  
- finanţare mai bună de la 
stat 
- producţia ştiinţifică a 
universităţii ce reuneşte 
corpurile profesorale şi de 
cercetare din cele patru 
universităţi timişorene 
ar fi foarte ridicată şi ar 
asigura poziţionarea în top 
a respectivei structuri şi o 
mult mai bună vizibilitate 
internaţională 
- s-ar crea un cadru propice 
pentru cercetare şi studii 

interdisciplinare 
- s-ar determina o exploa-
tare şi o gestiune mult mai 
raţionale ale resurselor 
- calitatea învăţământului 
şi a cercetării ar cunoaşte o 
mult mai bună dezvoltare 
- viaţa studenţilor: o co-
munitate mare poate face 
lucruri mai bune împreună 
cu universitatea, dar şi cos-
turile de cazare ar scădea, 
iar mobilitatea studenţi-
lor ar fi mult mai uşor de 
realizat 

MinuSuri: 
- dificulatea de manage-
riere a unei structuri atât 
de mari, provocată, pe de 
o parte de dimensiunea ei 
uriaşă (câteva zeci de mii 
de studenţi), iar pe de altă 
parte, de heterogenitatea 
ei 
- numărul mare de stu-
denţi şi de cadre didactice 
determină un flux adminis-
trativ ridicat: secretariat, 
capacitate de cazare, săli 
de curs

Consorţiu vs 
universitate

Cei patru rectori ai univer-
sităţilor de stat din oraşul 
de pe Bega lămuresc 
diferenţele dintre un 
consorţiu universitar la 
nivelul Timişoarei şi o 
universitate metropo-
litană: consorţiul este o 
suprastructură universita-
ră în care fiecare instituţie 
de învăţământ superior 
îşi păstrează identitatea şi 
autonomia în vreme ce fu-
ziunea presupune o nouă 
universitate în care entită-
ţile care se unifică dispar 
ca structuri juridice, rămâ-
nând să se regăsească 
doar în noua universitate 
creată. Într-un consorţiu 
fiecare universitate are 
propriul rector şi echipă 
de conducere din jurul lui, 
iar în cazul unei universi-
tăţi unice, un singur rector 
şi o singură echipă se 
ocupă de management. 
Consorţiul nu înseamnă 
unificare, ci o colaborare 
pe baza programelor 
curriculare, care sunt în 
procent de 80% identice. 
Fuziunea universităţilor 
presupune unificarea eco-
nomică, administrativă, 
academică şi de cercetare 
sub o singură umbrelă.
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Un programator de la Continental 
Automotive cere anchetarea penală a 
întregii echipe manageriale a fabricii
gHeOrgHe ilaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Concernul german “Con-
tinental” se află în centrul 
unui nou scandal în Româ-
nia, după ce unul dintre 
angajaţii SC “Continental 
Automotive Romania” SRL, 
cu sediul în Timişoara, fos-
ta “Siemens VDO Automo-
tive Romania” SRL, a decis 
să formuleze o plângere 
penală împotriva condu-
cerii companiei, pe care o 
acuză în bloc de nepunerea 
în aplicare a unei hotărâri 
judecătoreşti definitive ce 
prevedea plata retroactivă 
a salariilor în termen de 
15 zile de la pronunţarea 
sentinţei. În plângerea pe-
nală depusă la Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Timi-
şoara, înregistrată sub nr. 
4047/P/2010, Nicolae Bog-
dan Suditu, având funcţia de 
programator, cere tragerea 
la răspundere penală a ma-
nagerului general Christian 
von Albrichsfeld, a manage-
rului de fabrică Peter Gruen, 
a managerului financiar Au-
rel Stanciu şi a managerului 
de resurse umane Anica Sto-
ica pentru desfacerea abuzi-
vă a contractului de muncă 
şi refuzul de a fi reangajat 
pe acelaşi post după ce şi-a 
câştigat acest drept în faţa 
instanţelor de judecată.

Conturile sC Continental 
automotive, poprite de 
executorul judecătoresc

În plângerea depusă la 
Parchet, reclamantul a rela-
tat modul în care s-au com-
portat managerii germani 
după ce instanţele de jude-
cată au hotărât reangajarea 
sa şi plata retroactivă a sala-
riilor, refuzul conducători-
lor de la fosta Siemens VDO 
Automotive România fiind 
argumentat prin “legislaţia 
germană” care ar guverna 
relaţiile de muncă în inte-
riorul acestor societăţi co-

merciale cu capital străin. 
“Sunt angajat al societăţii 
comerciale Continental Au-
tomotive Romania SRL din 
12.01.2004, având funcţia de 
programator. În 18.04.2008 
mi-a fost desfăcut discipli-
nar contractul de muncă. 
Am contestat în instanţă 
această hotărâre de concedi-
ere. În 13.11.2009, Curtea de 
Apel Timişoara a hotărât re-
punerea părţilor în situaţia 
anterioară emiterii actului 
de concediere şi a obligat 
unitatea angajatoare la pla-
ta unei despăgubiri egale cu 
salariile indexate, majorate 
şi reactualizate cu celelalte 
drepturi de care aş fi bene-
ficiat ca şi salariat. Condu-
cerea  SC Continental Au-
tomotive Romania SRL m-a 
invitat să mă prezint la ser-
vici în data de 08.02.2010, 
pe Calea Martirilor 1989, nr. 
1 Timişoara, cerinţă căreia 
m-am conformat. Ulterior, 
conducerea fabricii a împie-
dicat punerea în aplicare a 
deciziei definitive şi irevo-
cabile prin nepunerea la dis-
poziţia expertului contabil a 
documentelor necesare sta-
bilirii drepturilor salariale 

indexate, majorate şi reactu-
alizate”, precizează Nicolae 
Suditu în plângerea penală. 
Mai mult, fostul angajat al 
Continental acuză echipa 
managerială că i-a condiţi-
onat reintegrarea în fostul 
loc de muncă de executa-
rea unui control psihologic. 
“Menţionez condiţionarea 
reintegrării de executarea 
unui control psihologic de 
către subsemnatul, control 
psihologic nesolicitat nici 
unui alt angajat care ocupă 
funcţia pe care o ocup eu, 
de programator. La obser-
vaţia mea privind faptul că 

această solicitare reprezintă 
o discriminare evidentă faţă 
de ceilalţi colegi, conduce-
rea Continental Automotive 
Romania a renunţat la solici-
tarea efectuării unui control 
psihologic”, mai spune re-
clamantul, indicând faptul 
că, deşi instanţa de judecată 
a stabilit reangajarea pe ve-
chiul loc de muncă, i s-a in-
terzis în mod constant acce-
sul în unitatea de producţie 
situată pe strada Siemens nr. 
1. “În datele de 10.02.2010, 
16.02.2010, 18.03.2010 mi 
s-a interzis accesul la locul 
de muncă, iar ulterior am 
fost acceptat la punctul de 
lucru din Calea Martirilor 
1989, nr.1, acces limitat 
doar la sala de şedinţe, sala 
de mese şi toaletă”. În con-
diţiile în care Continental 
Automotive Romania SRL a 
refuzat şi plata retroactivă a 
salariilor în cazul angajatu-
lui concediat abuziv, în data 
de 16.03.2010 executorul ju-
decătoresc Cristian Crăciun 
a trimis adrese către 31 de 
bănci, cărora le-a solicitat 
poprierea conturilor banca-
re ale Continental Automo-
tive până la plata sumelor 

restante în contul lui Nico-
lae Suditu. Lucru care s-a şi 
întâmplat…

salarii compensatorii 
pentru a renunţa  
la acuzaţia de  
„boală profesională“

După toate aceste şicane 
profesionale, Nicolae Suditu 
a cedat nervos şi şi-a înaintat 
demisia din funcţia de pro-
gramator, gest care l-a şocat 
de-a binelea pe avocatul său, 
Adrian Gârboveanu. „I-am 
câştigat toate procesele cu 
angajatorul german, a fost 
reintegrat la vechiul loc de 
muncă, este adevărat, cu 
mare greutate, şi urma să 
negociem plata unor sala-
rii compensatorii pentru a 
nu deschide un proces prin 
care să dovedim că clientul 
meu, în perioada cât a lucrat 
în acea fabrică, a contactat o 
boală profesională. Deşi, ini-
ţial, Nicolae Suditu a pretins 
ca despăgubire suma de un 
milion de euro, absolut ne-
realistă în această situaţie, 
am avut câteva runde de 
negocieri cu conducerea fa-
bricii şi am ajuns, de comun 
acord, la decizia de a fi des-

păgubiţi cu cuantumul a 30 
de salarii nete. Spre surprin-
derea mea, imediat după ce 
i-am comunicat că, în urma 
negocierilor, am obţinut 
plata a 30 de salarii compen-
satorii, Suditu şi-a dat demi-
sia şi a plecat de bună voie 
din fabrică”, spune Adrian 
Gârboveanu, cu precizarea 
că de atunci nu l-a mai vă-
zut pe clientul său. „Aştept 
să văd ce soluţie vor da pro-
curorii la plângerea mea pe-
nală. Nu este posibil să vină 
nemţii să-şi facă legi proprii 
în România, bătându-şi joc 
de angajaţi”, ne-a precizat 
Nicolae Suditu. În tentativa 
de a afla şi opinia conducerii 
SC Continental Automotive 
Romania SRL despre acest 
scandal am încercat să o con-
tactăm pe Virginia Radoslav, 
asistent manager şi purtător 
de cuvânt al instituţiei. În 
condiţiile în care domnia 
sa nu a răspuns repetatelor 
apeluri telefonice, ne-am de-
plasat la unitatea Continetal 
din Calea Martirilor, unde 
am fost înştiinţaţi pe un ton 
inchizitorial că tânăra speci-
alistă în PR este în concediu. 
“V-aţi programat o întâlni-
re? V-a chemat domnişoara 
Radoslav? Este în concediu, 
cred. Reveniţi cu un telefon 
săptămâna asta sau săptă-
mâna viitoare pentru a pri-
mi informaţiile de care aveţi 
nevoie”, ne-a recomandat tâ-
năra care păzea intrarea fa-
bricii, după ce ne-a solicitat 
un număr de telefon unde, 
eventual, să fim contactaţi 
de conducerea societăţii. 
Protocoalele germane inter-
zic, pesemne, dezvăluirea de 
informaţii despre actualii şi 
foştii angajaţi, motiv pentru 
care încă aşteptăm punctul 
de vedere al SC Continental 
Automotive Romania SRL 
despre acest subiect.

rOxana DeaCOneSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Clădirea Liceului Lenau 
din Piaţa Unirii va avea o fa-
ţadă nouă peste câţiva ani. Li-
ceul va fi reabilitat cu bani de 
la nemţi. Asemenea lucrări 
se vor face şi la Liceul C.D. 
Loga, dar şi la Calderon. 

Banca de Credit pentru 
Reconstrucţie a Germaniei 
ne dă cinci milioane de euro 
să reabilitam aproape 250 
de clădiri istorice. Primul 
imobil care va fi reabilitat 
din creditul guvernului ger-
man este cel care găzduieşte 
Liceul Lenau de pe strada 
Gheorghe Lazăr din Piaţa 
Unirii.   

Potrivit reprezentanţilor 
Primăriei Timişoara, lucră-
rile sunt extrem de costisi-
toare. „Noi avem depusă o 
parte din proiect pe fonduri 
europene, iar o parte o să o 
începem anul viitor cu fon-
duri de la nemţi. Am avut 
în vedere cele cinci faţade, 
cu tot cu cele din interior, 
reabilitarea tâmplăriilor şi 
acoperişul, dar şi lucrările 
care prevăd consolidarea. 
Din creditul de la ei, noi 
avem voie să consumăm 
doar 350.000 de euro pe clă-
dire, dar de data aceasta ni 
s-a acceptat o derogare până 
la 550.000 de euro pe clădi-
re”, ne-a spus Aura Junie, şef 
Direcţia de Dezvoltare din 
cadrul municipalităţii. 

Totodată, s-ar putea efec-
tua reparaţii şi la scările 
interioare din liceu, care 
au fost sculptate direct în 
piatră. ”Ne-am mai gândit 
să includem în reabilitare 
scara principală a liceului, 
pentru că în România nu 

există ştiinţă pentru reabi-
litarea pietrei uzate şi vrem 
să beneficiem de experienţa 
germană în sensul acesta. 
Soluţia noastră este doar în-
locuirea scărilor de piatră, 
dar ar fi un mare pacat”, a 
mai spus Aura Junie. 

Nu se ştie încă dacă aces-
te fonduri vor fi suficiente. 
Mai mult, lucrările se vor 
realiza în timp ce elevii vor 
învăţa în clase, pentru că nu 
se poate opri activitatea de 
învăţământ. 

lucrări la alte două şcoli 
În anii următori, alte 

două licee din Timişoara 
ar putea fi renovate. Este 

vorba despre Liceul C.D. 
Loga şi despre Liceul Jean 
Louis Calderon. Lucrurile 
sunt puţin mai complicate 
însă, deoarece aceste două 
clădiri nu intră în proiec-
tul semnat de primărie cu 
nemţii. 

„La Loga este o situaţie 
dramatică, o clădire făcută 
pe teren donat de primărie 
înainte de 1900, clădirea 
fiind inaugurată înainte 
de Primul Război Mondi-
al. Deja necesită reparaţii 
foarte mari. Între timp s-au 
făcut adăugiri, chiar noi 
am reparat cu ani în urmă 
sala de sport şi sala festivă, 
însă corpul principal de la 

bulevard necesită repara-
ţii. S-ar putea ca la anul, 
dacă nu reuşim pe fonduri 
europene, să începem cu 
fonduri de la bugetul lo-
cal”, ne-a declarat prima-
rul Timişoarei, Gheorghe 
Ciuhandu. 

Cât despre clădirea în 
care învaţă elevii de la Cal-
deron, aici municipalitatea 
a primit bani de la Consu-
latul Italian pentru lucrări 
de renovare. „La Liceul Cal-
deron am primit o sumă 
destul de mică, dar am pri-
mit-o, din partea Consula-
tului Italian, cu destinaţie 
de reabilitare parţială, mai 
ales a interioarelor. Şi aco-

lo o să trebuiască să găsim 
o alternativă, dacă nu reu-
şim să intrăm pe fonduri 
europene”, a explicat Ciu-
handu. 

Cum se folosesc banii 
Valoarea proiectului sem-

nat cu Guvernul German 
este de 5 milioane de euro, 
însă valoarea reală este mult 
mai mare, explică Aură Ju-
nie, „pentru că utilizarea 
fondurilor se face în mod 
revolving”. 

Asta înseamnă că se în-
cep lucrările la două clădiri 
şi în luna următoare finali-
zării acestora, proprietarii 
trebuie să plătească rata 

privind contravaloarea aces-
tora, împărţită la 10 ani. 
Această rată deja poate fi 
folosită pentru reabilitarea 
altei clădiri. Totul ţine de 
rapiditatea cu care se inves-
tesc banii. 

Reprezentanţii Primări-
ei Timişoara au estimat că, 
într-o utilizare medie, se 
pot reabilita, pe o perioadă 
de 30 de ani, între 180 şi 
250 de clădiri. În Timişoa-
ra există 14.000 de clădiri 
istorice, din care 1.000 ar 
necesita lucrări urgente de 
renovare.

Plângerea penală depusă de reclamant Decizia de poprire a conturilor Continental Automotive

Liceul Lenau va fi renovat 
cu bani din Germania
n Încă două licee din Timişoara vor intra în lucrări de anul viitor n Fostul angajat îi acuză pe şefii companiei de desfacerea abuzivă a contractului de muncă
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Aştept să văd ce 
soluţie vor da pro-
curorii la plângerea 
mea penală. Nu este 
posibil să vină nemţii 
să-şi facă legi proprii 
în România, bătându-
şi joc de angajaţi. 

niCoLae SudiTu 
reclamant

Curtea de Apel Timişoara iniţiază jurnaliştii în tainele noului Cod Civil
gHeOrgHe ilaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Punerea în aplicare a 
noului Cod Civil, intrat în 
vigoare de la 1 octombrie, 
dă bătăi de cap atât celor 
mandataţi să-l pună în 
aplicare, avocaţi şi jurişti, 
cât şi persoanelor fizice şi 
juridice cărora li se adre-
sează. Ca o consecinţă ime-
diată a intrării în vigoare 
a noului cod, s-a constatat 
creşterea numărului de 
litigii de pe rolul instanţe-
lor de judecată, dar şi lipsa 
actelor normative care să 

pună în aplicare instituţii-
le prevăzute în noua lege. 
Numărul mare de articole 
introduse în plus în noul 
Cod Civil, de la 1.400 la 
2.600, presupune transfe-
rul a noi raporturi dintre 
persoane din domeniul 
social în cel juridic, dar şi 
necesitatea reglementării 
unor instituţii noi, cum ar 
fi fiducia, promisiunea de 
împrumut sau convenţii-
le matrimoniale. Tocmai 
pentru ca noul Cod Civil 
să devină mai accesibil pu-
blicului larg, justiţiabililor, 
conducerea Curţii de Apel 

Timişoara a demarat o se-
rie de conferinţe de presă, 
în cadrul cărora sunt expli-
cate într-un limbaj sintetic, 
prin evitarea expresiilor 
complicate din punct de 
vedere tehnic-juridic, noile 
instituţii civile. Prima con-
ferinţă de acest gen a prile-
juit purtătorului de cuvânt 
al Curţii de Apel Timişoara, 
judecătorul Cristian Pup, o 
trecere în revistă a modifi-
cărilor intervenite în cazul 
divorţurilor, în paralel cu 
definirea în limbaj “pro-
fan” a convenţiei matrimo-
niale. “Vor fi 12 asemenea 

conferinţe de presă, fiecare 
cu câte două teme de discu-
ţie, care au ca scop disemi-
narea în rândul publicului, 
într-un limbaj accesibil, a 
modificărilor din noul Cod 
Civil. În condiţiile în care 
acestea vor avea un impact 
major asupra relaţiilor civi-
le din societatea româneas-
că, am considerat esenţial 
ca oamenii să-şi cunoască 
noile drepturi şi obligaţii 
civile”, ne-a declarat Cris-
tian Pup.

Cristian Pup, purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel Timişoara

Liceul Lenau a primiti peste jumătate de milion de euro pentru a începe renovările la clădire
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Transalpina este cea mai 
înaltă şosea din România, 
având punctul cel mai înalt 
în Pasul Urdele (la 2.145 m), 
deşi nu este atât de cunos-
cuta ca Transfăgărăşanul. 
Drumul face legătura între 
oraşele Novaci din judeţul 
Gorj şi Sebeş din judeţul 
Alba. Fiind un drum alpin, 
este închis pe perioada ier-
nii. Vara, însă, drumul este 
descoperit de tot mai mai 
mulţi turişti al caror număr 
creşte de la an la an.

Drumul dinspre Novaci 
era asfaltat până la Rânca 
(1.600 m). Acum, drumul 
este asfaltat până la Sebeş, 
în urma lucrărilor începute 
în 2009. Mai mult, cu spri-
jinul Consiliului Judeţean 
Gorj, anul acesta se va da în 
folosinţă un teleschi extins 
de la 800 la 1.500 de metri 
lungime, care va deservi 
trei pârtii, una dintre ele 
fiind dotată cu nocturnă. 
Cele trei pârtii sunt situate 
între localitatea Novaci şi 

Baia de Fier, pe lângă Vârful 
Păpuşa.

„Dacă Transalpina este 
abordată dinspre partea su-
dică, respectiv de pe terito-
riul judeţului Gorj, turiştii 
interesaţi vor avea posibi-
litatea să descopere obiec-
tive pe care prea puţini le 
cunosc”, ne-a declarat Ion 
Călinoiu, preşedintele Con-
siliului judeţean Gorj

Este vorba aici de mănăs-
tirile din nordul judeţului 
Gorj (Tismana, Polovragi, 
Lainici, Crasna). Legătura 
între toate aceste obiective 
se face prin ”drumul de sub 
munte”, un drum judeţean 
(DJ 665) în lungime de 59 
de km, modernizat şi el, 
recent.

„Romanii trebuie să re-
cunoască Gorjul ca o desti-

naţie turistică cu o oferta 
foarte bogată. Aici se poate 
practica turism ecumenic, 
turism cultural şi istoric, tu-
rism balnear şi sportiv. Pen-
tru Gorj, turismul nu este 
doar o alternativă la specifi-
cul aproape monoindustrial 
al zonei, ci este o direcţie 
de dezvoltare durabilă, aşa 
cum rezultă şi din Strategia 
de dezvoltare a judeţului 

pe termen mediu şi lung”, 
ne-a declarat Ion Călinoiu, 
preşedintele Consiliului ju-
deţean Gorj.

Pe timpul verii pe Trans-
alpina se pot parcurge la 
pas zeci de trasee montane, 
cu durate cuprinse, în me-
die, între două şi şase ore, 
principalele puncte de ple-
care fiind Obârşia Lotrului 
şi Rânca. 

Cert este că in fiecare 
an în luna septembrie pe 
o portiune de serpentine, 
între Novaci şi Rânca, se 
desfăşoară Campionatul 
Naţional de Viteză în Coas-
tă etapa Rânca.

unde ne cazăm?
De departe, cele mai 

multe oferte pentru cazare 
se află în staţiunea Rânca. 
Aceasta dispune de aproape 
5.000 de locuri pentru tu-
rişti, toate în trei hoteluri şi 
peste 400 de pensiuni şi case 
de vacanţă cu regim turistic. 

Tarifele pentru cazare 
pornesc de la 20 de lei, pen-
tru o persoană, pe noapte, 
şi ajung la 150 de lei, în 
funcţie de categoria unde 
turistul alege să se cazeze. 
Preţul mediu de cazare la o 
pensiune de trei margarete 
este de 50 de lei pe noapte, 
iar pentru o zi cu pensiune 
completă se mai adaugă 
60-100 de lei pentru o per-
soană.
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În ciuda unui buget anu-
al de peste 200 de milioane 
de euro, Primăria Timişoara 
nu a găsit suficiente resurse 
pentru dezvoltarea oraşului 
şi s-a împrumutat masiv, 
în ultimii ani, atât de pe 
piaţa de capital, cât şi de la 
companii private. Situaţia 
finanţărilor rambursabile 
contractate de administra-
ţia Ciuhandu în ultimii şase 
ani a fost cuprinsă într-un 
bilanţ întocmit la sfârşitul 
anului trecut, care a fost 
trimis Direcţiei Generale de 
Trezorerie şi Datorie Publi-
că din cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice. Con-
form situaţiei împrumutu-
rilor garantate de Primăria 
Timişoara în această perioa-
dă, datoria publică a muni-
cipiului de pe Bega, exigibi-
lă până în 2026, se apropie 
de 100 milioane de euro. 
Cel mai mare împrumut, 
în valoare de 150 milioane 
de lei, s-a contractat de pe 
piaţa prin lansarea a cinci 
emisiuni de obligaţiuni. 
La începutul anului 2006, 
conducerea Primăriei Timi-
şoara a solicitat Consiliului 
Local să aprobe lansarea 
unei emisiuni de obligaţi-
uni municipale pe piaţa in-
ternă de capital în valoare 
de 150 milioane de lei, cu o 
maturitate de maxim 20 de 
ani, în serii, pentru realiza-
rea obiectivelor de investiţii 
de interes local în Timişoa-
ra. Consilierii locali au fost 
de acord cu această propu-
nere, care reprezenta cea 
mai mare finanţare pe care 
o municipalitate o atrăgea 
de pe piaţa de capital, şi au 
votat îndatorarea oraşului 
cu aproape 15% din bugetul 
local. „Consider că lansarea 

acestei emisiuni de obliga-
ţiuni reprezintă un succes 
pentru administraţia locală 
şi un vot de încredere. Acest 
succes a fost construit pas 
cu pas, începând cu finanţă-
rile BERD, BEI, BRD, prima 
emisiune de obligaţiuni cu 
HVB, a doua emisiune de 
obligaţiuni cu Raiffeisen, 
unde ne-am respectat obli-
gaţiile şi am adus o nouă 
valoare dezvoltării Timişoa-
rei. Suntem convinşi că prin 
parteneriatul cu grupul 
BCR-Erste vom reuşi să con-
firmăm o dezvoltare sănă-
toasă pentru oraş. Adresez 
mulţumiri speciale consilie-
rului nostru financiar VMB 
Partners, iniţiatorul obli-

gaţiunilor municipale din 
România după 1989, care a 
structurat această finanţare 
şi ne-a apărat în mod profe-
sionist interesele”, spunea 
primarul Ciuhandu, după 
ce a primit liber la împru-
muturi. 

Astfel, prin deciziile 
CNVM nr. 3357/12.12.2006, 
nr. 887/07.06.2007, 
2551/10.12.2007, nr. 
1445/10.06.2008 şi nr. 
1841/15.09.2006 a fost atra-
să de pe piaţa de capital nu 
mai puţin de 150 milioane 
de lei, prin emiterea a 1,5 
milioane de obligaţiuni la 
preţul de 100 de lei bucata. 
Obligaţiunile au o dobândă 
de 11,3% pentru primul cu-

pon, iar pentru următoare-
le, dobânda este calculată 
pe baza mediei dobânzilor 
interbancare la depozitele 
la trei luni în lei, plus 0,1 
puncte. Conform bilanţului 
trimis Ministerului Finanţe-
lor Publice, municipalitatea 
timişoreană s-a mai înda-
torat cu 8.299.500 euro la 
BRD Sogelease IFN (contract 
nr. 110/04.06.2010), institu-
ţie bancară de la care a mai 
împrumutat 11.027.263,9 
euro în 2005 (contract 
nr. 3874/01.03.2005), 
piaţa de capital, 20 mi-
lioane de lei (contract 
nr.1698/06.06.2005), Reiffe-
isen Bank – 7.300.000 euro 
(contract nr. 28/13.04.2006), 

dar şi de la două companii 
private. Este vorba despre 
Luxten Lighting Company 
SA, căreia Primăria Timişoa-
ra trebuie să-i ramburseze, 
până la termenul scadent 
din octombrie 2015, suma 
de 22.516.421 lei, plus TV, 
dar şi dobânzile aferente, 
şi Elba SA Timişoara, care 
a creditat municipalitatea 
cu suma de 23.047.762 de 
lei, care trebuie restituiţi 
până în data de 21.10.2015. 
Trebuie menţionat faptul 
că datornicul Primăria Ti-
mişoara este la zi cu plata 
ratelor la împrumuturi...

eConomiC Auto & TurismDatoria publică a Primăriei 
Timişoara „bate” înspre  
100 milioane de euro

PuLS eConomiC

n Printre creditorii Primăriei se numără şi Luxten şi Elba 
care au de recuperat de la administraţia locală aproape 15 milioane de euro

Consilierii locali au fost de acord cu propunerea de finanţare şi au votat îndatorarea oraşului cu aproape 15% din bugetul local

Transalpina începe să devină atrăgătoare pentru tot mai mulţi turişti români, dar şi străini

Vând teren 
intravilan giroc

14.500 mp, cu front 
stradal pe continuarea 

BV Sudului, în apro-
pierea uzinei de apă 
Urseni. 25 euro/mp

tel. 0721.227.457

AnuLAre PenALiTăţi

agenţia naţională pentru admi-
nistrare Fiscală a publicat, luni, 
în monitorul oficial un ordin 
prin care aprobă modelul deci-
ziei de anulare a penalităţilor de 
întârziere pentru firmele care-şi 
plătesc datoriile până la sfârşitul 
anului şi înjumătăţirea taxelor 
pentru firmele care-şi achită re-
stanţele la bugetul de stat până 
la 30 iunie 2012. ordinul anaF 
nr. 3.253/2011 mai stipulează 
că reducerea sau anularea 
penalităţilor de întârziere nu se 
acordă pentru obligaţiile fiscale 
stinse prin poprire sau prin 
sume încasate din valorificarea 
bunurilor sechestrate. Cei care 
doresc să beneficieze de aceste 
facilităţi, trebuie să depună o 
cerere la Finanţe.

DireCTor “ernsT&Young”

Conducerea biroului 
„ernst&Young” din timişoara 
a fost preluată de Horaţiu pâr-
vulescu, care în ultimii patru 
ani a ocupat poziţia de direc-
tor financiar în cadrul mai 
multor companii. specialist 
în audit şi consultanţă, noul 
director este membru activ al 
mai multor organizaţii profesi-
onale, printre care şi asociaţia 
Contabililor autorizaţi din 
marea Britanie. „mediul de 
afaceri din zona de vest a ţării 
este foarte dinamic, a atras 
numeroşi investitori, dar a 
dezvoltat şi mulţi antreprenori 
locali, prezentând importante 
oportunităţi pentru serviciile 
de audit şi consultanţă”, spune 
noul director de audit al birou-
lui “ernst&Young” timişoara. 

reţeAuA een

Camera de Comerţ, industrie 
şi agricultură timiş a găzduit, 
recent, întâlnirea naţională a 
consorţiilor care reprezintă 
reţeaua enterprise europe 
network pe plan intern. in-
vitatul special al întrunirii a 
fost Virginie perron, project 
officer monitorizare şi evaluare 
proiecte din cadrul agenţiei 
executive pentru Competitivita-
te şi inovare din Bruxelles, care 
a prezentat ultimele noutăţi în 
ceea ce priveşte instrumentele, 
activităţile şi viitorul reţelei een. 
aceasta este cea mai largă re-
ţea europeană administrată de 
Comisia europeană care oferă 
gratuit servicii de informare şi 
consultanţă pe teme europene, 
menite să ajute întreprinderile 
în dezvoltarea afacerilor la nivel 
european. (G.i.)

Comentează pe 
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Turiştii interesaţi vor 
avea posibilitatea să 
descopere obiective 
pe care prea puţini le 
cunosc. 

iOn CălinOiu
preşedinte Cj gorj

Cauciucurile de 
iarnă nu sunt
obligatorii decât pe 
drumuri cu gheaţă, 
zăpadă sau polei!

8-9

n Turistii din toata tara sunt provocati sa parcurga cea mai inalta sosea din tara

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Transalpina,  
drumul dintre nori

povestea celui mai inalt drum al româniei

Sunt mai multe variante 
când vine vorba de înce-
puturile acestui drum. Unii 
spun că prima dată ar fi fost 
construit de legiunile ro-
mane, în timpul războaielor 
purtate cu dacii. Din acest 
motiv, în cărţile de istorie 
este cunoscut sub denumi-
rea de „Coridorul IV strate-
gic roman”. De asemenea, 
putem vorbi şi de o legendă 
creată pe marginea acestei 
şosele, care spune că la 
sfârşitul secolului ai XVIII-

lea şi la începutul secolului 
ai XIX-lea, fiecare familie 
din zonă ar fi participat la 
construirea unei porţiuni din 
Transalpina, în funcţie de po-
sibilităţi. Alţii spun că şoseaua 

a fost construită şi pietruită 
de nemţi în timpul primului 
Război Mondial, din raţiuni 
militare. Ceea ce se ştie clar 
este că  Transalpina a fost 
reconstruită în perioada in-
terbelică şi dată în folosinţă 
în 1935, fiind  inaugurată 
de regele Carol al II-lea. 
Drumul a mai fost reabilitat 
în timpul celui de-al doilea 
Război Mondial, când 
germanii aveau nevoie de 
această cale de acces, la fel, 
din motive militare. 

PRIMEŞTE HORNARUL LA TINE ACASĂ
şi obţine certificatul de coş

pentru toţi proprietarii de imobile echipate cu coşuri de fum
CertiFiCatUl de CoŞ este oBligatoriU

potrivit ordinului 163 / 2007, de apărare împotriva incendiilor
adp - formaţia Coşerit, strada 3 august 1919 nr. 17 (în zona pieţei traian);

tel. 0256 435 224; luni - vineri, 8,00 - 16,00
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Noua legislaţie care intră 
în vigoare pe 1 noiembrie 
privind pneurile de iarnă i-a 
isterizat şi pe timişoreni. Zi 
de zi, service-urile auto din 
Timişoara sunt luate cu asalt 
de şoferi care îşi schimbă 
cauciucurile pentru a nu fi 
amendaţi cu sancţiuni cu-
prinse între 2.500 şi 4.000 de 
lei. Poliţiştii avertizează însă 
că isteria este una artificială 
şi că nicio lege nu-i obligă pe 
şoferi să-şi echipeze maşina 
cu gume speciale pentru se-
zonul frigoros. Practic, faţă 
de legislaţia din alţi ani, sin-
gura obligativitatea pe care 
o au şoferii este aceea de a 
avea cauciucuri de iarnă 
când pe asfalt este gheaţă, 
polei şi zăpadă. Exemplifi-
când, dacă dimineaţa afară 
e un frig de îngheaţă pie-
trele, dar pe şosea nu e nici 
polei, nici gheaţă, ori zăpa-
dă puteţi linişti pleca spre 
locul de muncă cu maşina 
având pneuri de vară sau all 
season. Dacă după amiază 
vremea se schimbă, iar în 
oraş a început să fulguie, 
luaţi spre casă un alt mijloc 
de transport decât autove-
hiculul personal, pentru că 
riscaţi să nu mai puteţi cir-

cula cu acesta, dacă poliţiş-
tii vă prind fără cauciucuri 
de iarnă în trafic. «Atenţie 
nu se face referire la nicio 
dată calendaristică în care 
şoferul să aibă autovehi-
culul echipat cu anvelope 
de iarnă. Singura condiţie 
obligatorie să fim echipaţi 
cu cauciucuri de iarnă este 
aceea ca drumul să fie aco-
perit cu zăpadă, gheaţă sau 
polei. Anvelopele marcate 
cu all season nu pot fi luate 
în considerare ca fiind ac-
ceptate în perioada de iarnă 
în niciun context. Singurele 
anvelope care sunt accep-
tate sunt cele marcate cu 
simbolurile MS în variantele 

MS, M.S., M si S, sau M plus 
S. Dacă vom avea în Timi-
şoara o iarnă fără zăpadă 
polei sau geaţă, înseamnă că 
în acea iarnă putem să nu ne 
echipăm autovehiculul cu 
anvelope de iarnă», explică 
Nicolae Istrat, comisar-şef în 
cadrul Serviciului Poliţie Ru-
tieră Timiş.

Ce riscaţi dacă  
sunteţi prins fără  
cauciucuri de iarnă

Amenzile vehiculate între 
2500 şi 4000 de lei sunt doar 
legende spun specialiştii. Ris-
cul cel mai mare la care vă 
supuneţi dacă sunteţi prins 
având gume de vară sau all 

season este faptul că poliţiş-
tii şi reprezentanţii RAR vă 
vor lua certificatul de înma-
triculare al maşinii pe ter-
men nelimitat şi veţi fi obli-
gat să plătiţi şi remorcarea 
atovehicului până la domici-
liu. „Contravenţia dacă sun-
teţi prins având alte cauciuri 
decât cele de iarnă pe gheaţă, 
polei sau zăpadă, este între 9 
şi 20 de puncte de penaliza-

8 auto & turismauto & turism 9 

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
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Singurele anvelope 
acceptate sunt cele 
marcate cu simboluri-
le MS. Dacă vom avea 
o iarnă fără zăpadă 
polei sau gheaţă pu-
tem să nu ne echipăm 
autovehiculul cu 
anvelope de iarnă. 

niCOlae iStrat 
comisar-şef - Poliţia Rutieră Timiş.

Cauciucurile de iarnă nu sunt
obligatorii decât pe drumuri
cu gheaţă, zăpadă sau polei!

n Dacă e o iarnă fără gheaţă sau zăpadă, puteţi circula liniştit cu pneurile all season sau de vară

re. Dacă face calculul fiecărui 
punct de amendă, aunci con-
statăm că ea este cuprinsă în-
tre 603 lei şi 1340 lei. O dată 
cu aplicarea sancţiunii con-
travenţionale se reţine şi cer-
tificatul de înmatriculare”, 
mai spune Istrat. Verificările 
autoturismelor sunt făcu-
te de agenţii de la Registrul 
Auto Român şi de poliţiştii 
de la Rutieră. 

Pentru noi taxime-
triştii nu cred că ar 
trebui să fie această 
lege. În oraş când nin-
ge şi e polei se dă cu 
sare şi nisip, iar curse 
în afara oraşului fa-
cem mult prea puţine 
pe an, aşa că nu văd 
bine această lege. 

ioan niCoLa

Anul trecut am 
făcut investiţia în 
cauciucuri de iarnă. 
M-a costat undeva 
la 3 milioane 800. 
Din punctul meu de 
vedere ar trebui să 
fie obligatorii pentru 
toţi cei care circulă cu 
maşinia prin oraş. 

flOrin CerCega

Din punctul meu de 
vedere această lege 
este excepţională, 
deşi pe mine mă cam 
afectează. Eu am 
două maşini şi nu voi 
avea bani să o echi-
pez decât pe una din 
ele. Cealaltă va sta în 
garaj. 

MiHai CraiOvan

Soţul meu a echipat 
maşina. Eu cred că 
această lege este 
binevenită, pentru că 
sunt mulţi din Româ-
nia care nu ţin cont 
de condiţiile meteo 
şi merg cu maşinile 
neechipate, punând 
în pericol circulaţia. 

Simion LaVinia

Echiparea maşinilor cu cauciucuri de iarnă vă poate scăpa de probleme

păreri  
împărţite
Părerile timişorenilor sunt 
împărţite. Unii cred că 
e bine să fie obligatorie 
purtarea pneurilor de 

iarnă pe gheaţă, zăpadă 
sau polei, alţii cred că 

ar trebui legea mult 
mai bine explicată 
şi mai concretă, 
astfel ca doar în 
unele zone să fie 
obligativitatea, 
pentru că pe stră-

zile din oraş rar se 
fac gheţuşuri.

Railly din Calea Lipovei spu-
ne că este bine din timp să 
te adaptezi la sezonul rece. 
Costurile echipării maşinii 
nu sunt foarte mari. „Pentru 
o Dacia Logan de exemplu 
anvelopele costă 230 de lei 
plus TVA bucata. Cele pre-
mium costă 300 de lei. Mon-
tajul anvelopelor mai scostă 
între 100 şi 120 de lei”, spu-
ne Daniel Bălan, care reco-

mandă cumpărarea gumelor 
originale şi nu second hand. 
„Mulţi oameni merg să cum-
pere anvelope second hand 
însă uzura acestora este 
mare. Practic ce nu e bun în 
vest ajunge în România la 
second hand”, mai spune ad-
ministratorul firmei.

Cât te costă  
echiparea maşinii cu 
anvelope de iarnă

Dacă totuşi nu vrei să stai 
la mâna vremii e bine de şti-
ut că în Timişoara aproape la 
fiecare colţ de stradă există 
un service auto care are în 
această perioadă pe stoc cau-
ciucuri inscripţionate cu sim-
bolul MS. Daniel Bălan, unul 
dintre administratorii firmei 
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De unde paisunea pentru 
sportul cu motor?

Este o pasiune de-a mea 
personală, nu are o moşte-
nire de familie. Pe la 18 ani 
am început să fac tot felul de 
năzbâtii cu maşina şi atunci  
ai mei au încercat cumva să 
mă stimuleze spre sportul 
cu motor. Pe la 19 ani am 
început să mă îndrept spre 
adevăratul sport cu motor, 
să merg să văd ce înseamnă 
un campionat naţional de ra-
liuri, am văzut ce înseamnă şi 
am început să iau legătura cu 
persoane din interiorul cam-
pionatului.  Am făcut şcoala 
de pilotaj cu Titi Aur şi am în-
ceput să intru în campionatul 
naţional de raliuri.

De ce crezi că se supără 
lumea pentru că tu vii cu 
maşini închiriate, «tunuri», 
cum le zic ei?

Nu pot nici eu să înţeleg 
de ce deranjează lucrul ăsta. 
În orice campionat de raliuri 
poţi să-ţi alegi clasa la care 
vrei să mergi. Venind din 
campionatul naţional, luând 
pauză în aceşti patru ani, 
normal că m-am obişnuit să 
merg cu maşini din clasa regi-
nă cum ar veni, grupa N. Sunt 
maşini foarte greu de contro-
lat, sunt maşini foarte pre-
tenţioase. Nu poţi să mergi cu 
ele ca şi cum ai merge cu una 
de stradă, trebuie să fii foarte 
precaut. Din punctul meu de 
vedere este chiar cel mai greu 
lucru să-l faci, să vii la un 
campionat judeţean şi să par-
ticipi cu o asemenea maşină. 
Nu e vorba de mulţi cai, pen-
tru că maşina chiar dacă are 
foarte mulţi cai, nu-i poţi folo-
si în asemenea situaţii. Exact 
cum am mers la ultima etapă 
de la Mall cu acea maşină Evo 
9 de grupa N cu care am mers 
prin acele borduri, la fel aş fi 
mers cu o altă maşină de 150 
de cai. Nu m-a supravantajat 
maşina aia absolut de loc.  

Acel tip de maşină are cutie 
secvenţială...  Nu poţi să spui 
că nu te-a avatanjat!

Nu e adevărat. Avea cutie 
normală cu ambreiaj şi asta 
am aflat înainte cu două zile 
când mi-a venit maşina.  Cu 
o cutie secvenţială, e adevă-
rat, recuperezi o secundă, 
două faţă de una normală la 
o probă scurtă.  Dar în aceas-
tă situaţie, vă spun sincer că 
era stricată cutia secvenţială 
şi mi-au pus o cutie normală 
cu ambreiaj. Nu avea maşina 
nici ILS, adică acea presiune 
care ţine turbina care când iei 
gazul, nu avea nici sistem de 
launch. Plecarea mea a fost 
efectiv normală ca la altă ma-
şină. Maşina nu pocnea, nu 
făcea absolut nimic. Normal 
că în situaţii din astea trebuie 
să aplici tehnici de pilotaj ale 
maşinii, dacă le cunoşti. Când 
frânele sunt reci trebuie să le 
încălzeşti, prima oară faci pri-
ma tură, primii 100 de metri, 
cu maşina un pic frânată, nu 
te rişti foarte mult, trebuie să 

încălzeşti acele slick-uri care 
nu se încălzesc decât după 
o perioadă mai lungă... Dar 
repet, diferenţe între aşa o 
maşină şi o maşină mai mică 
şi puternică nu există la ase-
menea circuite, gen campi-
onatul judeţean. O maşină 
mică şi uşoară cu tracţiune 
faţă te avantajează, cum a 
fost maşina cu care a mers 
Stanoiev, care este la mine în 
echipă şi a mers cu un Citro-
en C2 cu motor 1600 cmc cu 
178 de cai, nu 200 de cai. Din 
punctul meu de vedere, ma-
şina aia trebuia să mă bată. 
Tocmai de aia eu am fost şi 
mândru de chestia asta, pen-
tru că, într-adevăr m-a bătut 
un pilot cu experienţă, cu 
şcoală de pilotaj adevărată, cu 
o maşină mică, cu puţini cai. 
A fost pentru mine o bucurie. 
Nu sunt un om răutăcios şi 
tot timpul am să strâng mâna 
tuturor celor care mă bat din 
experienţă. 

Nu poţi să zici că a fost o 
bucurie pentru tine că te-a 
bătut. Până la urmă participi 
ca să câştigi. Toată lumea 
face asta. 

Corect, aşa este, dar m-a 
bătut pe merit. Adică, proba-
bil acele zecimi a fost proba-
bil undeva greşeala mea, ceea 
ce eu trebuia să recuperez. 
Însă nu e nicio problemă, din 
greşeli învăţăm. 

De unde rivalitatea asta dusă 
la extrem între tine şi Alexan-
dru Krepelka? 

Nu ştiu. Nu pot să înţeleg, 
nu am vorbit de el, nu am zis 
nimic. El cred că s-a supărat la 
una din etape când am câşti-
gat, toţi eram pe podium, eu 
am desfăcut o şampanie, nu 
numai eu, şi restul, ne-am 
udat, şi l-am udat şi pe el cu 
şampanie, dar l-am udat pen-
tru că pe un podium normal 
la un concurs din acesta cam 
aşa se face... Dacă-ţi permi-
te organizatorul şi ţi se dă şi 
şampanie uzi câştigătorii sau 
învinşii, nu contează, pen-
tru că e vorbva de fair play 
şi de prietenie. Mă gândesc 
că atunci l-a deranjat chestia 
asta, de fapt mi-a şi zis că s-a 
supărat pe tema asta şi de 
atunci probabil are puţină 
râcă pe mine, dar nu e nicio 
problemă. 

Putem spune că el scoate 
maximum din Peugeot-ul cu 
care concurează?

Din punctul meu de ve-
dere pot să zic că din maşina 
aia se mai poate scoate. Nu 
este tot ce se poate scoate din 
maşina aia. Eu vorbesc foarte 
sincer. Deşi maşina aia tot 
timpul mie mi-a displăcut, în 
sensul că este o maşină foar-
te tare, foarte bună pentru 
aşa ceva. Pot să zic că dacă ar 
avea mulţi din acest campio-
natul maşini de genul ăla ar 
fi o bătaie nemaivăzută. Ma-
şina aia la aproape 1000 de 
kile cât are şi aproape 200 de 
cai  pot să zic că merge foarte 
tare, mult mai tare decât o 
maşina 4x4 cu care merg eu. 
Chiar, pot să-l întreb şi eu pe 

el... Are şi el un Subaru acasă. 
De ce nu participă cu Subaru? 

Tu de ce nu participi cu 
Subaru?

Al meu e stricat. Dar merg 
tot cu genul ăla de maşină în 
sensul că 2 litri, 4x4 şi menţi-
onez că Subaru meu de stra-
dă e mult mai tare decât ma-
şina de raliu cu care mă dau 
în acest campionat. Maşina 
aia e mult mai tare, maşina 
aia e greu de condus şi având 
mai mulţi cai, poate dacă aş 
fi venit cu ea la concursurile 
judeţene poate aş avea mult 
mai mult de câştigat, decât cu 
maşinile astea de raliu special 
făcute.

Sunt unii care spun că per-
formanţele lui Krepelka sunt 
mai de lăudat, pentru că el 
concurează cu o maşină care 
e mult mai slabă decât cele 
cu care mergi tu...

Asta e o chestie rau înţe-
leasă. Nu este adevărat! Sub 
nici o formă nu este cu mult 
mai slabă. Genul de maşini 
cu care particip eu au undeva 
la 1450 de kile şi 300 de cai. 
Mulţi vorbesc prostii când 
spun că maşinile mele au 
380, 500 sau 1.000 de cai... As-
tea sunt tâmpenii. Comparaţi 
şi dumneavoastră 300 de cai 
la 1500 de kilograme şi 200 
de cai la 800 de kilograme, 
cât are maşina lui Krepelka... 
Maşina lui  este exact ce tre-
buie acolo. Maşina mică tre-
buie să mă bată. Au fost etape 
când eu am participat cu Seat 
Leon Diesel, am bătut, au fost 
etape când am participat cu 
Mini Morris -  75 de cai, am 
bătut. 

Dar au fost şi etape în care 
te-a bătut şi Krepelka...

Da, bineînţeles. Şi e nor-
mal să se întâmple lucrul 

ăsta. O maşină de genul ăla 
pentru etapele judeţene este 
efectiv ce trebuie. O maşină 
mare, turbo 4x4, genul meu 
de maşină este o maşină cu 
care te mişti foarte greu, dar 
ăsta este stilul care mie îmi 
place. De asta particip cu 
ele. Este stilul de integral cu 
o maşină turbo care trebuie 
stăpânită foarte greu. Într-o 
bună zi am să vin şi eu cu o 
maşină tracţiune faţă.

 
Pe forum la www.opiniatimi-
şoarei.ro, există o propunere 
din partea unui cititor să con-
curaţi toţi pe aceaşi maşină... 
Spunea cititorul că atunci 
se vede exact calitatea unui 
pilot. Ai fi de acord ca tu şi 
Krepelka să concuraţi cu 
aceaşi maşină?

Cred că aş fi primul la 
prima oră înscris, dacă s-ar 
face aşa ceva. Şi chiar susţin 
o asemenea organizare, chiar 
m-aş implica în organizarea 
unei etape în care toţi piloţii 
să participe cu aceeaşi maşi-
nă. Cu cea mai mare plăcere. 
Şi am să aduc şi eu o maşină 
Turbo cu 4x4.  Toată lumea  
se va da pe aceeaşi maşină să 
vadă fiecare cât e de greu să o 
stăpâneşti. 

De ce nu participi în campio-
natul naţional?

Participarea într-un cam-
pionat naţional implică foar-
te multe costuri. Costurile 
momentan nu le pot susţine. 
Trebuie să mergi cu materia-
lul de concurs şi cu bugetul 
necesar pentru a fi în cărţi. 
Nu pentru a ajunge în vârf. 
Deci, dacă eşti în cărţi ai şan-
se să ajungi în vârf. Bineîn-
ţeles, dacă ar fi de la anul să 
particip, ceea ce am în pro-
iect, să părăsesc campionatul 
judeţean, să merg în campio-
natul naţional, nu înseamnă 

că dacă intru în campionatul 
naţional voi atinge vârful din 
primul an. Sub nicio formă. 
Va trebui un an de reacomo-
dare, va trebui să fac o reşco-
larizare de şcoală de pilotaj. 
Trebuie să fac totul din nou şi 
primul an să fie un an de re-
acomodare între mine, maşi-
nă, mecanici şi absolut tot. În 
al doilea an ar trebui să atac 
cel puţin primele cinci locuri.

De ce nu mergi la VSS Rally 
Sprint, care e mai ieftin decât 
la naţional, în VTM  sau la 
Rally Cross...

Pentru că de abia fac faţă 
la etapele locale aici la une-
le costuri. Nu pot să fac faţă 
la toate. Deocamdată sunt 
singur, am nişte susţinători, 
pot să zic nişte parteneri sau 
sponsori care ne ajută din pu-
ţinul pe care-l au şi apreciez 
foarte mult lucrul acesta şi 
sunt costuri foarte mari: de 
la pregătirea noastră, antre-
namente, combustibilul şi 
atunci nu putem face faţă să 
mergem la toate. Am zis să ne 
focusăm pe un campionat pe 
care ni-l dorim ca şi echipă, 
la celelalte mergem pe pur 
şi simplu pe sărite, mergem 
pentru un antrenament bun 
pentru noi. 

Şi ce v-aţi propus, să câşti-
gaţi? Pentru că nu sunteţi pe 
locul 1 nici la general. 

Nu suntem pe locul 1 la 
general nici ca echipă, şi nici 
eu, pentru că am lipsit la vreo 
3-4 etape, unde nu am putut 
să venim din cauza bugetu-
lui. Nu stăm aşa bine cum 
cred oamenii... Nu e adevărat. 
Toţi in echipa mea muncim. 
Fiecare are un serviciu. Toţi 
banii care-i facem de obicei 
îi băgăm în lucrurile astea şi 
mergem şi folosim ultimul 
leu în concursul ăsta. 

Cum de l-ai chemat pe 
Stanoiev să concureze la 
XMotors. Îţi era frică că nu o 
să câştigaţi? 

Nu. Noi am avut pot să zic 
un handicap la echipa, pentru 
că la clasa 2 nu aveam concu-
rent. Nu punctam la clasa 2. 
Îl aveam pe Stătean Bogdan 
care a început să aibă nişte 
probleme financiare şi nu a 
mai putut să ia startul. Atunci 
am început să caut variante. 
Şi am vorbit cu Stanoiev, care 
îmi este şi prieten bun. El a ac-
ceptat cu plăcere şi iată că face 
parte din echipa noastră mai 
ales că el a luat o pauză din 
Campionatul Naţional.

Dar nu mai aveţi şanse să 
câştigaţi la echipe...

Eu am o strategie în cap 
oricum... Mai sunt şanse să 
câştigăm la echipe, dar va fi o 
bătaie foarte mare. Eu nu cred 
că mai am şanse la titlu pen-
tru că am lipsit foarte mult, 
dar echipa mai are... Acum nu 
o să dezvălui strategia pe care 
am făcut-o...

Sunt unii care te acuză că eşti 
favorizat de arbitrii. 

Nu este adevărat! Dacă aş 
fi eu avantajat de arbitri ar 
însemna că nu există sportivi-
tate. Nu cred că am participat 
vreodată la un concurs în care 
să fiu avantajat de arbitrii. Cu 
ceva timp în urmă chiar eu 
am cerut organizatorilor so-
coteală pentru nişte nereguli 
care se întâmplau la vremea 
respectivă, cu privire la crono-
metraj... Chiar am fost suspen-
dat vreo 5 etape dacă îmi aduc 
bine aminte. Nu există ca 
eu să fiu avantajat de arbitri. 
Dacă aş fi eu avantajat, m-aş 
lăsa sigur de acest sport.

Dar la cursa de pe aeroport ai 
ieşit de pe traseu...

La aeroport am atins iarba 
într-un loc unde nu erau jaloa-
ne de securitate. Pe tot traseul 
erau două puncte de securita-
te, unde dacă ieşeai din traseu 
erai exclus din traseu: unul 
era după start, la acel sens gi-
ratoriu şi în spate. Eu am atins 
iarba în altă zonă, am redresat 
imediat, nu am atins balizele... 
Încă am pierdut secunde bune 
acolo. Vreau să le spun tuturor 
concurenţilor şi prietenilor din 
acest campioant, să ia regula-
mentul cu ei în maşină, cum 
îl am eu. De multe ori pot să 
greşească şi arbitrii şi poate 
alteori greşim noi şi nu ştim şi 
trebuie să fim penalizaţi. Dacă 
se ştie regulamentul nu ne mai 
certăm şi nu ajungem la con-
testaţii, nu mai cheltuim bani...

Ce le transmiţi celor cu care te 
baţi în campionat?

Le transmit mult succes! I-aş 
ruga să se focuseze pe concur-
suri şi nu pe răutăţi şi invidii. 
Totodată, dacă îmi permiteţi aş 
vrea să le mulţumesc sponsori-
lor  şi prietenilor mei care sunt 
tot timpul lângă mine. Le mul-
ţumesc pentru sprijinul lor.

„Mai sunt şanse să 
câştigăm la echipe, dar va 
fi o bătaie foarte mare”

Citeşte un interviu 
mai amplu  pe :  
opiniatimisoarei.ro

speCial
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De la 19 ani i-a intrat în sânge microbul sportului cu 
motor şi de atunci este unul dintre cei mai apreciaţi 
piloţi din Timişoara. În prezent este liderul echipei de 
raliu XMotors.
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Dacă suntem cumva în 
căutarea jumătăţii în dra-
goste sau avem o relaţie care 
scârţâie, putem folosi câteva 
principii feng shui care să 
ne ajute la îmbunătăţirea 
situaţiei amoroase. Primele 
zone din casă ce trebuie lu-
ate în vizor sunt dormitorul 
şi partea dinspre sud-vest (ce 
corespunde relaţiilor şi par-
teneriatelor). Bineînţeles că, 
înainte de toate, trebuie să 
fim convinşi că ne dorim dra-
gostea sau o relaţie de cuplu 
în viaţa noastră, pentru că 
dragoste cu forţa, nici măcar 
vechiul feng shui nu poate 
promite.

dormitorul  
atrage iubirea

Atunci când amenajăm 
dormitorul după regulile 
feng shui, este bine să luăm 
în considerare patul şi dula-
purile. Dacă locuim singuri 
şi nu avem un partener în 
viaţa noastră, trebuie să 
înştiinţăm universul că ne 
dorim acest lucru. Aşa că, fa-
cem loc în dulapuri pentru 
încă un rând de haine, cele 
ale posibilului partener. Pa-
tul trebuie să fie accesibil de 
pe ambele părţi, şi nu lipit 
cu o parte de un perete, iar 
noptierele să fie obligatoriu 
două. Dacă patul este aşezat 
pe direcţia uşii, trebuie să îi 

schimbăm poziţia. Intenţia 
noastră este să transmitem 
un semnal energetic cu re-
zonanţa că vrem pe cineva 
în viaţa noastră, eventual 
un soţ sau o soţie care să 
locuiască împreună cu noi. 
De asemenea, obiectele din 
dormitor şi baie trebuie să 
fie pereche, de exemplu, 
două prosoape, două veio-
ze, două lumânări roşii sau 
roz, două raţe mandarine 
(simbolul chinezesc al îndră-
gostiţilor). În niciun caz nu 

este bine să ţinem fotografii 
cu noi în postura de oameni 
singuri sau împreună cu foş-
tii parteneri. Pe timpul zilei 
este indicat să aerisim dor-
mitorul şi să lăsăm lumina 
naturală să intre în cameră. 
Oglinzile în care ne putem 
vedea direct din pat trebuie 
îndepărtate, pentru că ris-
căm apariţia celei de-a treia 
persoane în relaţie. Din dor-
mitor este bine să îndepăr-
tăm televizorul, combina 
muzicală sau calculatorul. 

Ele emit energie electro-
magnetică dăunătoare sănă-
tăţii şi fertilităţii. De câteva 
ori pe an, de preferinţă în 
perioada de lună nouă sau la 
solstiţii, trebuie să curăţăm 
energia din dormitor, prin 
vânt (aerisim), sunet (clopo-
ţei, muzică), foc (tămâie) sau 
apă (stropim toţi pereţii cu 
apă purificată sau sfinţită). 
În concluzie, vrem ca dor-
mitorul să fie un spaţiu al 
relaxării şi odihnei, în care 
ne place să petrecem tim-

pul, să facem dragoste şi să 
dormim cu persoana iubită.

sud-vestul –  
zona căsătoriei

Aceasta este zona care 
amplifică norocul în relaţii 
şi aduce promisiunea roman-
tismului, a dragostei şi înce-
putul unei noi etape pentru 
cei ajunşi la vârsta căsătoriei. 
Cea mai benefică imagine pe 
care s-o dispunem în sud-ves-
tul casei este simbolul dublei 
fericiri, un talisman foarte 

puternic pentru atragerea 
norocului de căsătorie. Lipsa 
acestei zone de casă se tradu-
ce în viaţa noastră prin lipsa 
perspectivelor sau a ocaziilor 
pentru a forma un cuplu. 
Nu sunt faste nici toaletele, 
debaraua sau bucătăria am-
plasate în acest sector al locu-
inţei. Sud-vestul corespunde 
elementului pământ, aşa că 
pentru a atrage iubirea în via-
ţa noastră, trebuie să plasăm 
aici obiecte pereche în formă 
de inimă, roşii, aurii sau roz, 
sau accesorii din piatră, fa-
ianţă şi lut, de culoare galbe-
nă, roz, roşie sau albă. Tot în 
această zonă putem realiza 
un mic altar sau un colţişor 
dedicat romantismului şi dra-
gostei. Aici punem imagini 
sau figurine care reprezintă 
cupluri fericite, înconjurate 
de flori, inimioare, perechi 
de păsări sau orice simboli-
zează pentru noi iubirea. Bu-
jorii sunt buni pentru fetele 
necăsătorite, iar liliacul (ani-
malul) încurajează satisfacţia 
în căsnicie, în China simboli-
zând fericire, noroc, protec-
ţie şi viaţă lungă. Trebuie să 
fim foarte atenţi la ordinea şi 
curăţenia impecabilă în aces-
te zone, pentru că tot ce este 
prăfuit şi dezordonat atrage 
energie negativă sau blocaje.

Secretul pentru ca aceste 
principii feng shui să funcţi-
oneze este ca noi să le apli-
căm cu intenţii cât mai clar 
definite şi să avem răbdare.

Dragoste şi feng shui
n Modul în care amenajăm dormitorul ne ajută 
să găsim un partener de viaţă potrivit
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Mai este o săptămână 
până când începe recensă-
mântul populaţiei şi al lo-
cuinţelor. Sute de recenzori 
vor bate la uşile timişenilor 
să ceară informaţii necesa-
re pentru numărătoare. Cei 
care se ocupă de recensă-
mânt în judeţul nostru sunt 
pregătiţi pentru orice proble-
mă ar putea să intervină şi 
spun că nu vor da amenzi, în 
cazul în care timişorenii nu 
vor dori să răspundă. Aceas-
ta deşi legea prevede amenzi 
de până la 5.000 de lei pentru 
cei care nu cooperează. 

„Dacă nu răspunde omul, 
nu chemăm pe nimeni, nu 
dăm amenzi. La întrebările 
simple trebuie să răspundă, 
nu trebuie să ne zică neapă-
rat câte căsătorii are. Cum îl 
cheamă trebuie să ne zică”, 
ne-a explicat Ioan Cojocari, 
secretarul Primariei Timi-
şoara, responsabil cu orga-
nizarea recensământului în 
Timişoara. 

Şi şeful Direcţiei de Statis-
tică din Timiş este de aceeaşi 
părere şi crede că timişenii ar 
trebui să răspundă la între-
bări din bun simţ, nu pentru 
că sunt obligaţi. „Noi trebuie 
să îi lămurim că este foarte 
important pentru ei, ca ce-
tăţeni, din punct de vedere 

al oraşului în care trăiesc, al 
familiei pe care o au, să ştie 
că banii vin de la Consiliul Ju-
deţean pentru localitatea în 
care stau, că dacă ei se înre-
gistrează în Timişoara, vom 
avea drumuri mai bune, şco-
li mai curate. Altă şansă mai 
au abia peste zece ani”, crede 
Sorin Belea. 

informaţii de la vecini 
Dacă recenzorul nu îl gă-

seşte pe respondent acasă, 
are posibilitatea să ceară in-
formaţii despre el de la ve-
cini, dar nu înainte de a lăsa 
o înştiinţare pentru o nouă 
vizită. Chestionarele care vor 
trebui completate conţin in-
formaţii importante despre 
fiecare persoană în parte, 

despre locul ei de muncă, ve-
niturile obţinute sau despre 
proprietăţile sale. Este vorba 
despre opt chestionare. În 
cele din urmă, dacă recenzo-
rii nu reuşesc să obţină infor-
maţii de la vecini, persoanele 

recenzate vor avea obligaţia 
să meargă la comisia de re-
censământ din localitatea în 
care se află până la 31 octom-
brie.

Cine trebuie să răspundă 
şi la ce întrebări

Recensământul populaţi-
ei se face o dată la zece ani, 
aşa că toţi cetăţenii trebu-
ie să răspundă la întrebări. 
Chestionarele se vor axa pe 
înregistrarea românilor cu 
domiciliul în ţară, indiferent 
dacă se află în România sau 
sunt plecaţi în străinătate. 
De asemenea, vor fi înregis-
traţi şi străinii fără cetăţenie 
care au domiciliul sau reşe-
dinţa în ţara noastră. În plus, 
recensământul va aduna şi 

date despre toate clădirile 
de locuit, despre clădirile cu 
altă destinaţie în care se află 
locuinţe, precum şi despre 
unităţile de locuit în comun. 

Recenzorii vor trebui să 
afle şi ce meserie are fieca-
re om chestionat, precum 
şi date personale, cum ar fi 
adresa, numărul de telefon, 
seria de buletin, codul nume-
ric personal şi multe altele. 
Pe lângă întrebările de bază, 
timişenii vor trebui să le spu-
nă acestora şi dacă au difi-
cultăţi de memorare sau de 
concentrare, de vorbire, de 
îngrijire proprie, de comu-
nicare, de vedere sau de auz, 
de câte ori au fost căsătoriţi, 
dar şi multe alte informaţii 
mai mult sau mai puţin per-
sonale. 

timişoara, pe locul doi ca 
număr de locuitori

Capitala Banatului se află 
pe locul doi pe ţară ca număr 
de locuitori, după Bucureşti. 
Potrivit responsabililor din 
Primăria Timişoara, aici lo-
cuiesc, oficial, 340.000 de 
oameni, însă neoficial nu-
mărul locuitorilor ajunge 
la 480.000. „Trebuie să ne 
menţinem acolo”, spune 
Ioan Cojocari. „Până la urmă 
interesul este al Primăriei, 
care vrea să recenzeze toţi 
oamenii care stau în Timi-
şoara. Nu îi interesează acum 

adresa din buletin, ci unde 
stă omul. E normal ca Timi-
şoara să primească banii alo-
caţi acestui om de la bugetul 
de stat, pentru că acest om 
are nevoie de o şcoală bună 
pentru copiii lui, are nevoie 
de drumuri asfaltate şi de al-
tele”, a explicat Sorin Belea.

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisarei.ro

Indiferent de ce se va 
întâmpla la echipa alb-vio-
letă, Poli nu va muri! Asta 
promite timişoreanca An-
dreea Schnell, în vârstă de 
31 de ani, una dintre fanele 
înfocate ale Politehnicii. Ea 
spune că Poli Timişoara în-
seamnă suporteri, pasiune 
şi dăruire, nu afaceri mur-
dare, regulamente interpre-
tabile şi scandaluri ieftine. 
Povestea Andreei în peluză, 
a început în 2002. De atunci, 
este nelipsită la meciurile 
alb-violeţilor, atât în depla-
sare, cât şi acasă. „La fotbal 
mă uitam de mică. De Poli 
ştiam tot ce se întâmplă, 
dar, neavând cu cine, nu mi-
am luat inima în dinţi până 
atunci, spre ruşinea mea, 
să merg la meciuri la Poli. 
În 2002 am fost la primul 
meci pe care l-am văzut în 
peluză contra celor de la FC 
Argeş, după ce am bătut în 
deplasare pe Steaua cu 1-0. 
M-am dus direct în peluză 
şi acolo am rămas şi astăzi”. 
Atmosfera de atunci din tri-
bune a făcut-o să nu renunţe 
la această dragoste pentru 
echipa de suflet şi să aibă şi 
azi locul ei bine stabilit în 
peluza sud. „Am ajuns la un 
moment dat conjunctural în 
tribună, însă în momentul 
în care am văzut cum se cân-
tă, cum se bate din palme în 
peluză n-am rezistat decât 
vreo 10 minute”, spune râ-
zând Andreea Schnell. 

fotbalul pentru  
suporteri este în b

Unul dintre regretele An-
dreei este faptul că echipa 
a fost retrogradată în liga 
secundă. Nu a renunţat însă 
să meargă la stadion meci 
de meci, chiar dacă adversa-
rii sunt inferiori echipei pe 
care o iubeşte. Totuşi, An-
dreea vede şi partea pozitivă 
a retrogrădării: scandalurile 
şi mizeriile de la televizor 
sunt mai puţine, stadioanele 
mai „old school”, deplasări-
le mai aproape, asta făcând 
din fotbal mult mai pasional 
şi mai adevărat. 

„Nu merităm să fim în 
B, pentru că jucătorii şi-au 
câştigat dreptul de a juca 
în prima liga, ba chiar în 
preliminariile Champions 
League. Ca suporter însă, 

există şi părţi pozitive, fiind 
mai departe, dar nu destul, 
de acest fotbal modern, de 
stadioane „moderne” cu 
cuşti pentru suporteri, de 
declaraţii urâte, de conducă-
tori de cluburi şi de mizeria 
de la televizor. Te poţi simţi 
suporter în B. Partea nega-
tivă e că mulţi oameni nu 
simt pasiunea pentru fotbal 
decât atunci când echipa se 
bate la titlu. Nu voi înţelege 
niciodată de ce nu suntem la 
stadion atât de mulţi supor-
teri acum în a doua ligă ca 
atunci când eram în prima 
şi de ce atmosfera aceea de 
30.000 de oameni nu poate 
fi meci de meci, indiferent 
de adversar, ligă şi loc în cla-
sament“, mai spune aceasta.

sacrificiu alb-violet
Sacrificiile nu pot lipsi 

din viaţa unui adevărat su-
porter. Un exemplu a fost 
în 2007 când Poli a trebuit 
să înfrunte într-o semifinală 
de Cupa României pe Steaua 
Bucureşti în Giuleşti. Me-
ciul s-a încheiat cu victoria 
Timişoarei, 1-0 gol marcat 
de McKain, chiar înainte de 
pauză. „Ca să ajung la me-
ciul respectiv am făcut un 
sacrificiu mare, iar rezulatul 
a fost pe măsură. Am fost în 
deplasare cu trenul şi aveam 
întindere de tendon la pi-
cior. De la tren până la stadi-
on am mers şchiopătând şi 
cu dureri destul de mari, cu 
cu un tub de unguent după 
mine, pe care mai apoi, la 

poarta stadionului l-au con-
fiscat fiindcă cică era obiect 
contondent. Toată durerea 
pe care am simţit-o înain-
te de meci s-a terminat în 
momentul în care ne-am 
calificat în finală. Nu a mai 
contat practic absolut nimic 
decât ce fericită eram. Îmi 
mai aduc aminte că meciul 
fiind în timpul săptămânii 
mi-am luat şi liber de la ser-
viciu, iar orele acelea le-am 
recuperat cu vârf şi îndesat 
ulterior, fără părere de rău”, 
mai spune aceasta.

respect pentru goga
Unul dintre jucătorii care 

şi-a păstrat un loc în inima 
fanilor este Dorin Goga. Po-
etul i-a impresionat pe fani 
nu pentru că arată bine 
sau că este unul dintre cei 
mai valoroşi fotbalişti din 
sportul-rege românesc, ci 
pentru iubirea, dragostea şi 
ataşamentul pe care-l poartă 
faţă de, culmea, nu Poli Ti-
mişoara, cum s-ar crede, ci 
Universitatea Cluj, echipa la 
care s-a format şi a cunoscut 
afirmarea în fotbal. „Cred 

că fotbalul modern este în-
tr-adevăr un mediu în care 
jucătorii joacă pentru bani. 
Dar, în momentul în care 
văd dăruirea pe teren, acea 
dorinţă de a câştiga orice 
meci, jucătorii aceia vor fi 
idolatrizaţi, iubiţi şi respec-
taţi toată viaţa de suporteri. 
Să fii polist nu înseamnă 
să fii angajat la Poli.  Nu 
sunt atât de naivă să cred 
că dacă joacă cineva la Poli 
este polist aşa cum suntem 
noi. Pot spune despre un 
jucător dacă este polist cel 
devreme după ce ajunge la 
capătul carierei, după ce a 
jucat şi la alte echipe, pen-
tru că majoritatea sunt cu 
mai multe feţe şi declară că 
au vrut să ajungă de mici la 
orice echipa la care joacă. Să 
joace la Poli şi să fie polist 
în adevăratul sens al cuvân-
tului, să nu ascundă acest 
fapt indiferent de echipele 
la care joacă apoi, ăsta este 
visul oricărui suporter. De 
exemplu pe Goga îl apreci-
ez, pentru că e fan U Cluj, 
şi va fi tot timpul şi va recu-
noaşte asta oricând. Nu mă 

aştept la el, fiind din Cluj să 
fie polist. Mă aştept de la el 
ca atunci când joacă pentru 
Poli să o facă cu dăruire, să 
vrea să dea goluri şi să aibă 
un sentiment de apartenen-
ţă  faţă de echipă. Îl apreciez 
pentru că ţine cu echipa din 
oraşul lui, aşa cum şi eu ţin 
cu echipa din oraşul meu şi 
nu ne minte în faţă doar ca 
să strângă puncte de popu-
laritate.”, spune Andreea. 
Pe piedestalul valorilor, la 
mică distanţă ce-i drept, stă 
Gigel Bucur, fostul golgeter 
al Timişoarei. Admiraţia 
pentru Bucur este mai ales 
pentru faptul că deşi a fost 
de fiecare dată unul din-
tre remarcaţii mass-media, 
acesta a rămas la fel de mo-
dest ca în ziua în care a ve-
nit la Timişoara din postura 
de golgeter al Ligii 1. Un alt 
fotbalist care va rămâne în 
inima Andreei este Mircea 
Oprea. Atacantul va rămâne 
în inimile fanilor tot pentru 
modestia afişată în faţa su-
porterilor. Tot despre spiri-
tul polist, Andreea spune că 
indiferent de investitor, de 
jucători sau antrenori, aces-
ta nu va muri.  

poli timişoara - uta,  
de la extaz la agonie

Meciurile cu UTA au în-
semnat de fiecare dată ceva 
special pentru suporteri. 
Atât pentru arădeni cât şi 
pentru timişoreni duelurile 
între aceste două formaţii 
au fost mai tari chiar şi de-
cât un clasic al Spaniei, Real 
– Barca. Şi pentru Andreea, 
aceste dueluri au însem-
nat sentimente puternice, 
a simţit atât bucuria la vic-
toria echipei iubite, Poli Ti-
mişoara, cât şi dezamăgirea 
înfrângerii. „Nu pot să ex-
prim cât de fericiţi am fost 
când Gigel Bucur a marcat 
acel gol de 3-2 în deplasare 
la UTA în minutele de pre-
lungire ale partidei. Cum nu 
pot exprima nici cât de dez-
amăgiţi am fost după acea 
înfrângere 3-4 pe teren pro-
priu în faţa arădenilor, după 
ce am condus 2-0 la pauză. 
Oricât de mare este însă su-
ferinţa câteodată, prefer să 
trăiesc astfel de meciuri în-
crâncenate decât un 0-0 plic-
tisit.”, spune timişoreanca.

ComunitateComunitate12 

Andreea Schnell – 
aproape un deceniu trup 
si suflet alături de Poli!
n Nu sunt naivă să cred că dacă joacă cineva la Poli este polist aşa cum suntem noi

n Recenzorii nu se vor înghesui să dea amenzi celor care nu vor dori să răspundă la întrebări, 
ci vor apela la bunul simţ. Perioada în care se desfăşoară recensământul este 20-31 octombrie

Andreea şi-ar dori 30.000 de suporteri pe stadion, indiferent de ligă sau adversar

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Începe recensământul 
populaţiei şi al locuinţelor

Deci, iată-ne înainte de a 
intra în... bătrâneţe. Unii, 
în frunte cu Steiner, spun 
că este perioada cea mai 
propice dezvoltării noastre 
spirituale. De altfel, această 
perioadă este începutul 
propriu zis al... bătrâneţii 
noastre. Dezvoltarea spiritu-
ală se obţine prin meditaţie 
şi adâncirea înţelepciunii şi 
aceasta dezvoltare spiritua-
lă se întăreşte prin confrun-
tarea noastră cu moartea. 
De altfel, moartea este cea 
care distruge implacabil 
corpul fizic (prin procesul 
de îmbătrânire trupesc). 
Această confruntare cu 
moartea poate conduce 
la o retrospectivă asupra 
propriei noastre vieţi. 
Concluziile gen: bine/rău; 
împliniţi/rataţi sunt greşite. 
Acum noi trebuie să ne 
punem marea întrebare: a 
fi sau a nu fi? Deasemenea, 
prin îmbătrânire, simţim şi 
asistam la moartea lentă a 
propriului nostru trup. Câte-
odată ne panicăm, simţim 
că ne fuge pământul de sub 
picioare; devenim uneori 
ipohondri şi suspicioşi la 
orice boală, oricât de mică 
ar fi simptomele ei, chiar  si 
o simpla raceala ni se pare 
ca ne poate fi fatala. De 
fapt, începem uşor să reali-
zăm căci cauzele bolilor nu 
sunt doar de natură fizică; 
ele sunt determinate, si 
dirijate de lumea spirituală 
din jurul nostru. Ne gândim 
tot mai des la suflet şi tot 
mai puţin la trup. Acum 
începem să înţelegem cu 
adevărat imortalitatea 
spiritului nostru şi datoriile, 
responsabilitatea pe care le 
avem faţă de bietul nostru 
sufleţel şi să acţionăm în 
consecinţă. Începem să ne 
îndreptăm paşii cât mai 
des spre biserică. Iată că 
a venit vremea să alegem 
între cantitate şi calitate şi 
trebuie să facem alegerea 
corectă, căci frumosul este 
prezenţa reală a lui Dum-
nezeu în lumea şi sufletul şi 
viaţa noastră. Începem să 
numărăm anii rămaşi până 
la pensionare. Câteodată ne 
gândim la viaţa noastră de 
după pensionare cala o eli-
berare; alteori ca la ultimul 
pas înainte de... moarte. De 
altfel, doamna cu coasa, 
începe să devină tot mai 
prezenta în viaţa noastră. 
Bunicii se duc primii, apoi 
urmează părinţii noştrii. În-
cepem să ne simţim singuri, 
orfani şi ştim că urmăm... 
noi la marea întâlnire. 
Dar, despre cum vom trata 
bătrâneţea şi moartea, 
vom vorbi data viitoare. 
Şi nu uitaţi; tinereţea este 
o stare de spirit mai mult 
decât o stare biologică. Eu 
cunosc oameni de 80 de 
ani fermecători de tineri şi 
cunosc tineri de 30 de ani, 
îngrozitor de bătrâni!

Dezvoltarea 
spirituală:   
56-63 de ani

Coriolan 
Gârboni

oPinie

Timişoara este pe locul 2 pe ţară ca număr de locuitori

Timişenii ar trebui 
să răspundă la 
întrebările din 
formularele de 
recensământ 
din bun simţ, nu 
pentru că sunt 
obligaţi.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Nu ne interesează 
acum adresa din 
buletin, ci unde stă 
omul. E normal ca 
Timişoara să pri-
mească banii alocaţi 
acestui om de la bu-
getul de stat, pentru 
că acest om are ne-
voie de o şcoală bună 
pentru copiii lui, are 
nevoie de drumuri 
asfaltate şi de altele. 

SOrin belea
Director Direcţia de Statistică Timiş

Dacă nu răspunde 
omul, nu chemăm 
pe nimeni, nu dăm 
amenzi. La întrebările 
simple trebuie să răs-
pundă, nu trebuie să 
ne zică neapărat câte 
căsătorii are. Cum îl 
cheamă trebuie să 
răspundă. 

iOan COjOCari
Secretar Primăria Timişoara

peste 3.500 de recenzori în judeţul timiş

Pe teritoriul judeţului Timiş 
vor aduna date pentru re-
censământ în jur de 3.500 
de recenzori, din care pes-
te 1.500 sunt în Timişoara. 
Fiecare recenzor va rămâ-
ne în mână cu 600 de lei 
în urma muncii depuse, po-
trivit secretarului Primăriei 
Timişoara. Recensământul 
populaţiei şi al locuinţelor 
se desfăşoară în perioada 
20 – 31 octombrie.

12 fane înrăite ale alb-violeţilor

Alături de Andreea, în 
peluza sud mai sunt încă 
11 fete extrem de active 
în mişcarea ultras din 
Timişoara. Toate formează 
gruparea Banatica şi sunt 

nelipsite de la meciurile 
favoriţilor. Numele de 
Banatica vine de la o floare 
extrem de rară ce creşte 
în Banat, având culoarea 
violet deschis.
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expofilme party

www.fortaViola.rotimp liber

Naţionala de fotbal a Româ-
niei a mai ratat o campanie 
de calificare la un turneu 
final. Asta chiar nu este o 
noutate. Noutatea este că, 
dintre toate eşecurile de 
până acum, acesta este cel 
mai penibil dar, paradoxal, şi 
cel mai previzibil. De ce? Pen-
tru că „politicile” federale în 
materie şi-au arătat în cele 
din urmă „roadele”. Dacă am 
face un grafic am constata 
că fotbalul românesc se află 
de ani buni de zile pe o cur-
bă descendentă uşor sesiza-
bilă pentru orice individ chiar 
nefamiliarizat cu fenomenul 
numit fotbal.
Egalul cu Albania din 
deplasare, alături de cel cu 
Belarusul de acasă, reprezin-
tă oglinda fidelă a stadiului 
în care se află acest sport în 
România. Salvatorul Piţurcă 
nu a reuşit să cârmească o 
corabie aflată în derivă, cora-
bie care a eşuat lamentabil 
pentru a nu ştiu câta oară. 
Se spune că selecţionerul 
aduce jucătorii la naţională 
în funcţie de interese. Habar 
nu am dacă este aşa. Ştiu 
însă că are câteva fixuri care 
te pot scoate din sărite. Unul 
este cel legat de frecvenţa cu 
care Cociş este selecţionat şi 
băgat în teren. Poate că Piţi 
ştie o chestie pe care noi mu-
ritorii de rând nu o sesizăm. 
Este atât de absconsă încât 
nici adversarii nu se prind 
care e rostul acestui băiat în 
teren.
Inegalabilul Mutu a fost re-
chemat la naţională pentru 
aceste ultime două partide 
împreună cu fratele lui de 
pahar Tamaş. Şi? Nimic! Echi-
pa a jucat la fel de prost. Să 
nu îmi spuneţi că a dat două 
goluri cu Belarusul şi că ast-
fel ne-a ajutat! Primul, după 
pasa lui Torje, îl dădea orice 
junior, iar al doilea, dintr-un 
penalti care nu a prea fost, 
îl putea marca şi un jucător 
de duzină fără să tragă 
aşa în zeflemea. Şi uite aşa 
convocarea lui Mutu pentru 
cele două meciuri nu pare 
a fi justificată mai ales că 
obiectivul lui Piţurcă se leagă 
de anul 2014, când „brilian-
tul“ va avea deja o vârstă... 
înaintată. După partida de la 
Tirana, domnul Mutu ne-a 
rugat să avem răbdare. Eu 
ştiu că românul este prin 
definiţie un răbdător, dar nici 
chiar aşa...
Ile Stan, antrenorul Stelei, s-a 
apucat să le măsoare IQ-ul 
fotbaliştilor săi. Surpriză! Pe 
primele locuri se situează 
„străinii” din echipă. Pe ulti-
mul loc se află Dodel. Băiatul 
cu „bomba sexy”. Asta aşa 
ca o completare la imaginea 
fotbalului românesc.

Campanie 
ratată

Viorel  
Screciu

oPinie
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CinemA CiTY
Ştrumpfii: 13:10, 15:20 (ro) 
Cursa: 13:20 
Cei trei muschetari: 13:30, 15:50, 
17:00, 22.00  
Care-i numărul tău?: 13:30, 15:50  
Destinaţie finală 5: 13:40 
o singură zi: 14:30, 16:40 
Pumni de oţel: 14:30, 17:30 
A naibii dragoste: 15:30, 17 30, 22 
noaptea rechinilor 3D: 15:40, 
18:00; 16:40 
Johnny english... se întoarce!: 
17:40 
Loverboy: 18:00 

TimiŞ
marea mahmureală 2: - 16:00

sTuDio-eurimAges
Killer elite - Înfruntarea: 17.00

Joi, 13 oCTombrie
Daos: Galele Studenţeşti
Plaz Lounge Club: Back to School Party with 
A.S.M.V.T.!!!
bugar’d Pub: Concert Exiled Band
Happy Pub: Back to school Party
elChe: Party@eL che with Dj Armin

Vineri 14 oCTombrie
Fratelli: Dj Johnny DaMix & MC Silviu Andrei 
Le Cinema: Fely
Zambara: Zefzeed, Chriss Zahary, Snazu, 
Play Lounge Club: Concert Camuflaj
Pantheon: Super Night with DJ Arando 
Marquez

sâmbăTă 15 oCTombrie
no name: Grand Reopening
setup: Young Ax, Limun, Bia
Jazz office: PTS IN CONCERT
Heaven: Saturday Party
setup: The German Drumandbass Import: 
Young Ax, Limun, Bia
Daos: Galele Studenţeşti

DuminiCă 16 oCTombrie
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
Teatrul german de stat Timişoara: sâm-
bătă 15 octombrie, ora 19, în sala Teatrului 
German de Stat, „Urâtul“, de Marius von 
Mayenburg, în regia lui Theodor-Cristian 
Popescu. 

Teatrul german de stat Timişoara: dumi-
nică 16 octombrie, ora 19, în sala Teatrului 
German de Stat, «Urâtul», de Marius von 
Mayenburg, în regia lui Theodor-Cristian 
Popescu. 

Teatrul german de stat Timişoara: luni 
17 octombrie, ora 19, în sala Teatrului 
German de Stat, «Urâtul», de Marius von 
Mayenburg, în regia lui Theodor-Cristian 
Popescu. 

Teatrul german de stat Timişoara: marţi 
18 octombrie, ora 19, în sala Teatrului Ger-
man de Stat, «Mountainbikerii», de Volker 
Schmidt în regia lui Radu Alexandru Nica. 

Filarmonica banatul: sala Capitol, vineri 
14 octombrie, ora 19, Concert simfonic. 
Dirijor Radu Popa, solist Florin Croitoru. Din 
program Fantezia scoţiană op. 46 pentru 
vioară şi orchestră şi Simfonia nr. 2 în si 
bemol major (D. 125). 

Domul romano - Catolic: duminică 16 
octombrie, ora 20, Concert vocal simfonic. 
Dirijor Walter Kindl, solişti: Teodora Ciucur, 
Maria Iuga, Lucian Oniţa şi Daniel Zah. 

Teatrul naţional Timişoara: joi 13 octom-
brie, ora 19.00, Sala Mare, O scrisoare pier-
dută, de Ion Luca Caragiale, un spectacol de 
Ada Lupu.

Teatrul naţional Timişoara: marţi 18 
octombrie, ora 19.00, Studio 5, Alergătorul, 
de Mattias Andersson, un spectacol de 
Olivia Grecea. 

Teatrul naţional Timişoara: miercuri, 19 
octombrie, ora 19.00, Sala 2, Revizorul, un 
spectacol de Petru Vutcărău.

opera naţională română Timişoara: 
sala Mare, vineri 14 octombrie, ora 19, 
Dacing Queen, Povestea unei cariere. 
Balet rock în două acte. Muzica din 
repertoriul formaţiei Queen, libretul Jens 
Neundorf.  

opera naţională română Timişoara: 
sala Mare, duminică 16 octombrie, ora 
19, Boema. Operă în patru acte. Muzica 
Giacomo Puccini, libretul Giuseppe Giacosa 
si Luigi Illica.   

opera naţională română Timişoara: sala 
Mare, miercuri 19 octombrie, ora 20.30, 
Gala de Operă şi Operetă şi Balet.  

Teatrul de Păpuşi iulia: duminică 16 oc-
tombrie ora 11: spectacol de păpuşi Căsuţa 
cu poveşti.

Dan Duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Primii ani de după Revo-
luţie au constituit o perioa-
dă plină de căutări pentru 
galerie. Schimbările sociale 
de după evenimentele din 
decembrie 1989 au afectat 
până prin 1994 şi unitatea 
tifoseriei. Nici publicul nu 
mai venea în număr atât de 
mare pe stadion, chit că în 
acea perioadă Poli a prins 
o finală a Cupei României, 
a jucat în Cupa UEFA cu 
Atletico Madrid, Sporting 
Lisabona şi Real Madrid şi 
la un moment dat se bătea 
pentru titlu! Dar nu numai 
la Timişoara se întâmpla 
asta. În toată ţara, cu mici 
excepţii (Craiova sau nou 
promovata Brăila), media 
de spectatori scădea verti-
ginos. Economia ţării era-n 
schimbare, iar în vest mii de 
oameni plecau în Iugoslavia 
sau Ungaria pentru a vinde 
una-alta. Aşa că fotbalul a 
trecut pe planul doi. Gale-
ria însă a fost mereu pe po-
ziţii, chiar dacă, din punct 
de vedere al numărului, era 
inferioară strălucitorilor ani 
’70. Încet-încet, suporterii se 
schimbau, veneau mulţi ti-
neri, iar galeria s-a mutat la 
Peluza Sud... Marile meciuri 
cu Steaua sau Dinamo aveau 
asistenţe impresionante. 
Nimeni nu va uita vreoda-
tă acel 3-1 cu Dinamo din 
1991, la care au fost prezenţi 
peste 35.000 de oameni! In-
fluenţaţi de ceea ce vedeau 
la televiziunea iugoslavă, şi 
anume galeriile lui Crvena 
Zvezda, Partizan, Dinamo 
Zagreb sau Hajduk Split, ti-
nerii începeau să folosească 
tot mai multe petarde, fumi-
gene sau celebrele “baklie”, 
care erau adevărate OZN-uri 
în acea perioadă pentru ce-
lelalte galerii din ţară! 

“angajament” politic
 1990 a fost un an teribil 

pentru România. Ieşiţi din 
comunism, oamenii s-au 
simţit liberi. Puteau să spu-
nă ce doresc. Dar avantaje-
le noilor vremuri n-au fost 
de-ajuns. Oraşul de pe Bega 
a iniţiat “Proclamaţia de la 
Timişoara”, un document 
epocal, ale cărui prevederi 
sunt multe din principiile 
României de astăzi. Numai 
că, atunci, puterea fesenistă 
proaspăt instalată a denigrat 
acest act, Timişoara, datori-
tă atitudinii ei rebele, fiind 

marginalizată. Nici galeria 
polistă n-a stat deoparte. Pe 
notele cântecului de pahar 
“Noi de-aicea nu plecăm...” 
au început să fredoneze la 
toate partidele referiri la 
“Steaua, armata şi cu ofiţerii 
/ Dinamo, poliţia şi cu toţi 
minerii!”. A fost un an, 1990, 
în care a fost îngenuncheată 
Atletico Madrid, trupa care 
avea stele precum Futre, Ro-
dax, Baltazar sau Donato, ul-
timul fiind cel care s-a retras 
de la Deportivo La Coruna 
în urmă cu doar cîţiva ani! A 
fost un an, 1992, în care Real 
Madrid a fost ţinută-n şah la 
Timişoara, chit că avea în 
componenţă nume de 24 de 
karate ca Michel, Sanchis, 
Alfonso, Luis Enrique sau 
Zamorano! Dar s-a şi suferit 
foarte mult... 

semi-dramă la oradea 
23 noiembrie 1990 este 

o zi pe care mulţi suporteri 
alb-violeţi nu o vor uita nici-
odată. Atunci, Poli a trecut 
cu 1-0 de FC Bihor, dar timi-
şorenii au fost agresaţi de o 
parte a susţinătorilor echi-
pei locale. Se pare că gazdele 
au fost deranjate de fumul 
petardelor, dar şi de opiniile 
politice ale vizitatorilor. Lu-
crurile au fost la un pas de 
o veritabilă dramă. S-a zvo-
nit atunci că un adolescent 
timişorean a murit în urma 
acestei încăierări, dar infor-
maţia nu s-a confirmat ni-
ciodată. Totul a pornit de la 
dispute pe tema punctului 8 
din Proclamaţia de la Timi-
şoara, dar şi din cauza unui 
steag cu secera şi ciocanul 

ce era în galeria bănăţeană. 
Practic, aproape toţi bănăţe-
nii au fost bătuţi! Steagurile 
au fost rupte, unul singur 
scăpând de furia turbulen-
ţilor! Totul s-a petrecut din 
vina organelor de ordine, 
care n-au oferit suficientă 
protecţie oaspeţilor, permi-
ţând spectatorilor-gazdă să-
şi caute singuri dreptatea.  
Fără a cădea în panta pa-
ranoică, nu putem să nu 
amintim modul maliţios şi 
plin de rea voinţă prin care 

presa bucureşteană a tra-
tat acest eveniment. Sigur, 
nici suporterii timişoreni 
nu erau toţi îngeri, dar, de 
pildă, în revista „Fotbal” 
apărută după amintita con-
fruntare nu se spunea un 
cuvânt despre bătaia supor-
tată de timişoreni! Referirea 
este o dovadă de manipula-
re şi lipsă de profesionalism: 
„La Oradea, un grup mic de 
aşa-zişi suporteri ai echipei 
timişorene (îşi zice “com-
mando”) s-a dedat la acte de 
violenţă. Sunt, probabil, ace-
iaşi care spărgeau sticle şi 

geamuri în gară la Craiova şi 
care s-au purtat huliganic în 
trenul ce i-a readus la Timi-
şoara. Aceiaşi care, cum ne 
spuneau brăilenii, au profe-
rat insulte la adresa acestora 
la meciul din etapa a 13-a. 
Nu sunt mulţi, dar răi, şi fac 
un imens deserviciu echi-
pei timişorene. Oare nu are 
nimeni ac de cojocul lor?”. 
Mai e ceva de comentat? 

„Commando Viola” a 
dat tonul fenomenului 
ultras în românia! 

Peste tot unde mergeau 
la începutul anilor’ 90, su-
porterii timişoreni, care au 
adoptat titulatura de “Com-
mando Viola”, au început 
să utilizeze, spuneam mai 
sus, petarde şi fumigene. De 
fapt, galeria timişoreană a 
fost cea care a dat tonul no-
ului tip de tifoserie din Ro-
mânia. Fără a exagera cu la-
udele, noul stil de galerie i-a 
lăsat, la început, perplecşi 
pe cei din restul ţării. Când, 
în 1995, la un meci cu Uni-
versitatea Craiova, crainicul 
TV a zărit inscripţia „Com-
mando Viola Ultra Curva 
Sud”, s-a arătat revoltat de 
cuvântul „curva”. De unde 
să ştie bietul şi incompeten-
tul de el că denumirea a fost 
inspirată din fenomenul ita-
lian al tifoseriilor, cuvântul 
„curva“ însemnând de fapt 
peluză şi nicidecum altceva?

naşterea noii tifoserii 
Anii ‘90 au însemnat 

apariţia noii forme de orga-
nizare şi expresie a galeriei 
alb-violete. Cel mai impor-

tant moment a fost mutarea 
nucleului de fani de la tribu-
na a doua la peluză, aşa cum 
am consemnat în rândurile 
anterioare. Rebelii au fost, 
bineînţeles, tinerii „furioşi” 
care căutau noi feluri de 
manifestare după Revolu-
ţia din decembrie 1989. În 
1990 a început practic epoca 
„modernă” a galeriei, care 
îşi asuma un nou titlu şi un 
alt stil de viaţă. Era rândul 
unui alt concept, inspirat 
din filozofia occidentală a 
galeriilor: „Commando Vi-
ola”. Alin Boldura este un 
nume cunoscut pentru orice 
microbist timişorean, şi nu 
numai. Tânărul absolvent de 
Politehnică a început imedi-
at după Revoluţie să fie prin-
tre liderii galeriei. El a fost 
ani buni liderul „Comman-
do Viola Ultra Curva Sud“, 
întrunind simpatia fanilor. 
El a explicat cum a apărut 
noua mişcare alb-violetă: 
„De prin 1990 am început să 
mă implic mai mult în tre-
burile galeriei, unde prota-
gonişti erau Nicolae Cârstov 
„Elicopter”, Gino Dohar sau 
Dan Marincu (n.n. - ultimul 
fiind ulterior şi crainic pe 
stadion). După puţin timp au 
început primele divergenţe 
cu cei de la tribuna a doua, 
datorită petardelor şi fumi-
genelor pe care le utilizam. 
Fumigenele erau făcute din 
cauciucuri arse de la Elec-
tromotor! Noi, cei tineri, ală-
turi de Boris, Puiu sau Cristi 
Joiţa, ne-am decis să ne mu-
tăm la peluză. Primul meci 
în care am stat în peluză a 
fost cel cu Atletico Madrid, 
când am ocupat două sec-
toare. Atunci, alături de Sa-
muel Pop, am creat un steag 
de 4/4 metri, după modelul 
drapelului Regatului Unit al 
Marii Britanii. Cu titlu defi-
nitiv, ne-am mutat în peluză 
în confruntarea cu Sporting 
Lisabona, când ne-am adu-
nat vreo 150 de ultraşi”.  
La început, numele noii 
structuri era de „Comman-
do Poli”. Numele provoca 
fiori în deplasări pentru cei 
străini de cauză, fără absolut 
nici un motiv! Până-n 1995 
denumirea s-a păstrat, dar 
în vara acelui an s-a produs 
schimbarea numelui, care 
dăinuie şi astăzi... 

(continuare în numărul viitor)

Cei mai cei, 
dintotdeauna! (5)

Palatul Administrativ: expoziţia 
Fructele Copacului Dorinţelor. Expoziţia 
poate fi vizitată la etajul II până în 24 
octombrie. 

galeria Calina - spaţiu de Artă 
Contemporană: expoziţia de pictură 
Forever a artistului Köteles Róbert. 
Expoziţia poate fi vizitată zilnic până în 
27 octombrie.

Timisoara - muzeul de Arta - Palatul 
baroc: Colecţia de artă plastică întemeia-
tă de Anna Körmendi şi arhitectul Máté 
Csák. Expoziţia poate fi vizitată până în 
30 octombrie zilnic de marţi până vineri 
până la ora 16.

muzeul de Artă - Palatul baroc: Expo-
ziţia Colecţiei Kormendi-Csak. Expoziţia 
poate fi vizitată zilnic, până la orele 16 
până în 30 octombrie. 

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

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

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

transformers 3

horoscop
BerBec     
Mobilizare. Cheltu-
iţi bani, dar reuşiţi 
să-i mobilizaţi 
pe partenerii de 
afaceri. Un efort 
financiar susţinut 
vă poate aduce 
câştiguri bune în 
viitor, spre sfârşitul 
anului. Cariera vă 
aduce satisfacii. 
        

taur     
Aveţi tendinţa să 
contraziceţi pe toa-
tă lumea. Nu lăsaţi 
orgoliul să între 
pe prim plan. Fiţi 
calm şi învăţaţi din 
sfaturile celorlalţi. 
Pe plan personal, 
lucrurile merg tot 
mai bine, dar în 
privinţa banilor, 
niciodată nu sunt 
prea mulţi. 

Gemeni     
Bazaţi-vă pe intu-
iţie! Întâmpinaţi 
câteva situaţii în 
care trebuie să 
faceţi nişte alegeri. 
Cu sănătatea nu 
staţi foarte bine, 
aşa că ar fi bine să 
acordaţi mai mult 
timp odihnei şi 
partenerului. 
           

rac     
Sunteţi nervos 
şi nu ştiţi de ce. 
Lăsaţi la o parte 
micile detalii care 
vă irită şi priviţi 
fiecare lucru în 
ansamblul lui. Pe 
plan profesional 
sunteţi foarte 
apreciat pen-
tru realizările şi 
metodele de lucru 
folosite. 

leu     
Sunteţi îndrăgostit 
sau pe cale să vă 
îndrăgostiţi. O per-
soană seducătoare 
va intra în viaţa 
dumneavoastră şi 
va face ca tot ce vă 
enerva de obicei să 
pară roz şi frumos. 
Staţi bine şi cu 
finanţele. 
        

FecIoAră
Încercaţi să vă 
temperaţi impul-
sivitatea. Dacă 
reuşiţi, mai multe 
situaţii iniţial 
conflictuale se 
rezolvă în cel mai 
plăcut mod, chiar 
dacă nu vă aştep-
taţi la asta. O sur-
priză vă aşteaptă 
de la partenerul 
de viaţă. 

BAlAnţă   
Vreţi mai multe 
responsabilităţi, 
dar nu le faceţi 
faţă nici celor pe 
care le aveţi. Nu 
mai cereţi mun-
că suplimentară, 
pentru că lucrurile 
vor ieşi rău. Semne 
bune vin, totuşi, 
dinspre Cupidon. 
          

scorpion     
Sunteţi recompen-
sat pentru rezulta-
tele bune obţinute 
la serviciu. O sumă 
importantă de 
bani intră în contul 
dumneavoastră. 
Acasă, partenerul 
de viaţă vă ajută să 
treceţi peste peri-
oada stresantă din 
ultima vreme. Aţi 
muncit prea mult. 

SăgeTăTor     
S-a acumulat 
oboseală şi sănă-
tatea şubrezeşte. 
Reduceţi ritmul de 
muncă şi dozaţi-vă 
efortul. În ceea ce 
priveşte finanţele, 
oportunităţi de 
afaceri apar la ori-
zont. Gestionaţi-le 
cu grijă. 
          

capricorn     
În perioada 
următoare ale-
geţi între viaţa 
personală şi cea 
profesională. 
Aveţi satisfacţii 
în ambele şi nu 
ştiţi pe care să vă 
concentraţi aten-
ţia, mai ales că 
nişte posibilităţi 
financiare vă fac 
cu ochiul. 

VărSăTor    
Dedicaţi-vă activită-
ţilor de rutină. Nu 
depuneţi prea mult 
efort la serviciu, ci 
concentraţi-vă mai 
mult pe sănătate. 
Se apropie iarna 
şi sunteţi sensibil. 
O veste bună vine 
de la o rudă mai în 
vârstă. 
          

PeŞTI     
Vă certaţi cu 
cineva apropiat 
dintr-un lucru 
lipsit de impor-
tanţă. Acordaţi 
mai multă atenţie 
partenerului de 
viaţă şi încercaţi 
să-i ascultaţi cu 
mai mare atenţie 
pe cei din jur. De 
la ei vin bucuri-
ile. 

ceI TreI MuŞcheTArI
Urmându-şi visul de a de-
veni muschetar, d’artagnan 
pleacă la paris, unde îi 
găseşte pe athos (matthew 
macfadyen), aramis (luke 
evans) şi porthos (ray ste-
venson) în slujbe mizere, în 
căutarea unei cauze care să 
le spele numele. În urmă cu 
trei ani, după ce au furat un 
proiect secret dintr-un seif 
veneţian, au fost trădaţi de 
partenera lor milady (milla 
Jojovich), care i-a vândut 
planul ducelui de Buckin-
gham (orlando Bloom).
În acest timp, diabolicul 
richelieu urzeşte un plan 
pentru a-l detrona pe regele 

louis (Freddie Fox). Cu aju-
torul agentei duble milady, 
cardinalul îi înscenează 
reginei anne (Juno temple) 

o aventură cu Buckingham, 
sperând că regele ludo-
vic va crede minciuna. În 
viziunea lui, lucrurile sunt 
simple: regina va fi condam-
nată, anglia va fi provocată 
la război, poporul îşi va dori 
un conducător mai puter-
nic, iar el va deveni noul 
rege al Franţei!
pentru a feri Franţa de 
aceste uneltiri, muschetarii 
se alătură lui d’artagnan şi 
pornesc în cea mai pericu-
loasă misiune, bazându-se 
pe spiritul de prietenie care 
i-a salvat de fiecare dată: 
toţi pentru unul şi unul 
pentru toţi!

Joi 13 octombrie
Cerul va fi parţial înnorat. 
Dimineaţa e posibil să 
apară burniţa
Minima: 3˚
Maxima: 18˚

Vineri 14 octombrie
Cerul va fi parţial 
înnorat.
Minima: 2˚
Maxima: 16˚

Sâmbătă 15 octombrie
Cerul va fi mai  
mult însorit. 
Minima: 1˚
Maxima: 14˚

Duminică 16 octombrie
Cerul va fi mai mult însorit. 
Minima:  1˚
Maxima:  15˚

Luni 17 octombrie
Cerul va fi mai mult însorit. 
Minima: 1˚
Maxima: 17˚

marţi 18 octombrie
Cerul va fi parţial înnorat.
Minima: 1˚
Maxima: 20˚

miercuri 19 octombrie
Cerul va fi parţial înnorat. 
Parţial va ploua. 
Minima:  5˚
Maxima:  19˚

meteo

La începutul anilor ’90 galeria timişoreană stătea la tribuna a ii-a, deasupra tunelului

PUBLICITATE

La început, numele 
noii structuri era 
de „Commando 
Poli”. Numele 
provoca fiori în 
deplasări pentru 
cei străini de 
cauză, fără absolut 
niciun motiv!
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d’ale Cetăţii

Primesc prin “alerte 
google” tot ce apare pe 
internet despre Timişoa-
ra… Locuiesc ocazional 
în Bucureşti şi ne-am 
propus să ne întoarcem 
acasă, cândva… De-a 
lungul anilor au fost 
mulţi cei care şi-au luat 
aliat oraşul, dădea bine 
să ai ceva în comun cu 
Timişoara. I-a ajutat pe 
mulţi în politică, în fot-
bal, în muzică… Prin ’93 
am primit o cărămidă 
pe capota Daciei mele 
de atunci în timp ce tra-
versam Petroşaniul. Ţin 
minte urletul ăluia de 
mi-a aruncat cărămida 
pe maşină, doar pentru 
că aveam numere de 
TM: ”Regalistuuuu’ mă-
tii!“ Azi nu mai e niciun 
pericol să primeşti vreo 
caramidă în cap… 
Diaconescu anunţa de 
curând pe la televizor 
că vrea să mute capita-
la la Timişoara, lunile 
trecute un alt politici-
an, dintr-un alt partid, 
făcea acelaşi anunţ... 
E târziu acum! Şi în 
niciun caz nu cred că ti-
mişorenii îşi mai doresc 
asta, acum în 2011… 
Celor mulţi-puţini care 
vor vrea şi de acu’ îna-
inte să-şi ia aliat oraşul, 
le-aş reaminti… Sigur 
nu ştiu că:
TIMISOARA a fost…
-prima şcoală elementa-
ră din ţară 
-primul canal navigabil 
- Bega  
-primul spital municipal 
din ţară 
-prima stagiune teatrală 
permanentă după Viena 
şi Budapesta 
-primul oraş iluminat 
stradal 
-primul ziar din ţară 
-prima bibliotecă pu-
blică 
-primul tramvai tras de 
cai 
-prima statie de salvare 
publică 
-primul club profesio-
nist de fotbal - Ripensia 
-primul meci de fotbal 
din ţară 
-primul copil conceput 
in vitro din ţară
Azi, când îi văd ade-
seori pe cei ce-şi iau 
oraşul aliat, îmi vine 
în minte urletul ăluia 
cu cărămida în mână: 
”Regalistuuuu’ matii!”... 
Doar pentru că aveam 
numere de TM…

TM 02....

Dan  
Negru

oPinie

16 

...
 z

V
o

n
u

rI
 ..

. B
â

rF
e 

...
 c

o
M

BI
n

A
ţI

I .
.. 

zV
o

n
u

rI
 ..

. B
â

rF
e 

...
 c

o
M

BI
n

A
ţI

I .
.. 

...
 z

V
o

n
u

rI
 ..

. B
â

rF
e 

...
Cu dovada  
la volan

Deputatul PDL de Ti-
miş, Ştefan Drăgulescu, a 
votat vehement împotriva 
disponibilizării poliţişti-
lor din Ministerul Admi-
nistraţiei şi Internelor. 
Ca să scape de poliţişti, 
el poartă şi acum după 
el hârtiile care dovedesc 
că a ţinut cu oamenii le-
gii. ”Sunt singurul care a 
votat împotrivă din PDL. 
Am după mine hârtiile, ca 
dovadă, dacă mă opresc 
poliţiştii de la Rutieră, să 
le spun că am ţinut cu ei”, 
s-a lăudat, mai în glumă 
mai în serios, deputatul 
timişorean la inaugurarea 
unei clinici din oraş. 

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

Viceprimarul Timişoa-
rei, Adrian Orza, va mân-
ca miel de Crăciun. Îi pla-
ce, nu-i place, trebuie să-l 
accepte! Asta deoarece o 
tânără speranţă jurnalisti-
că, Loredana  Codruţ, care 
pe deasupra îi mai face şi 
ochi dulci, potrivit unei 
surse bine informate, i-a 
schimbat numele într-un 
articol. Adrian Orza a fost 
confundat în mediul vir-
tual cu Dorel Borza, fost 
viceprimar al Timişoarei, 
actual senator de Timiş, şi 

a fost botezat Adrian Bor-
za. Aşa se face că, de Cră-
ciun, viceprimarul ţără-

nist al Timişoarei va fi 
nevoit să mănânce carne 
de miel. Oare singur?

Adrian Orza aşteaptă mielul de... Crăciun

USL intră la apă în Timiş?!

Uniunea Social Liberală 
Timiş intenţionează să 
profite la maxim de ex-
perienţa într-ale apelor a 
liderului social-democrat 
titus bojin (foto stânga), 
care ar putea să contri-
buie plenar la realizarea 
unui... shooting acvatic. 
Sursele noastre foarte 
bine conspirate în sânul 
alianţei ne-au transmis 
că oamenii de campanie 

ai PSD si PNL se pregă-
tesc să-şi pornească 
campania electorală... 
sub apă, acolo unde 
fotograful Alexandru 
Hreniuc, prietenul sexy-
pesedistei Roxana Gol-
ban, şi, totodată apropiat 
al purtătorului de cuvânt 
al PNL Timiş, singurul 
pozar care surprinde 
instantanee subacvatice 
cu fotomodelele fierbinţi 

din Timişoara, le-a pregă-
tit un decor lacustru 
cu zeci de trandafiri şi 
săgeţi candidaţilor USL 
la Primăria Timişoara şi 
Consiliul Judeţean Timiş, 
locul şedinţei foto ur-
mând să fie stabilit după 
inspectarea mai mutor 
piscine din oraş. Cârcota-
şii de serviciu avansează 
ideea că locaţia aleasă 
pentru shooting ar putea 

fi chiar bazinul de la Baza 
2, recent renovat, mai 
cu seamă că destinele 
Universităţii Politehnica 
sunt conduse de celălalt 
lider local al USL, nimeni 
altul decât senatorul 
nicolae robu (foto 
dreapta)…

adrian orza loredana  Codruţ


