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Screciu

Sandu va acumula, la 
viitoarele alegeri, 24 de 
ani de domnie, ca Cea-

uşescu şi Saddam. 15

dan  
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Angajaţii televiziuni-
lor de ştiri au deve-

nit veritabili cioclii şi 
pseudo-paparazzi. 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
nu cred în 
legitimitatea unui 
primar ales  
cu 30% din 30%!

Interviu cu Preşedintele filialei 
Timiş a Partidului România 
Mare.  11

actualitate
enel taie  
curentul  
la RaTT

Tramvaiele sunt în pericol să nu 
mai circule pentru că RATT nu 
a plătit curentul de 4 luni.  4

comunitate
Postlicealele  
şi-au dublat cifrele 
de şcolarizare
După dezastrul de la  
BAC, tinerii vor să înveţe  
să devină maiştri  
şi asistenţi medicali.  12

economic
Timişul are o gaură 
de 3 mil de euro la 
bugetul de pensii
Cea mai mare pensie de 
serviciu în Timiş este de peste 
19.000 de lei pe lună.  6
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gheOrghe ilaŞ
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Descinderile procurorilor 
germani asupra palatelor 
ţigăneşti din Timişoara au 
readus în atenţia publică 
complicităţile edilitare care 
au transformat Mica Vienă 
într-o autentică expoziţie a 

kitsch-ului arhitectural. Pa-
sivitatea celor ce ar fi trebuit 
să intervină la timp pentru 
ca zona centrală a oraşului 
de pe Bega să nu devină un 
maidan al turnuleţelor fără 
număr şi a treptelor străju-
ite de capete de leu poate 
fi explicată prin aplicarea 
discreţionară a principiului 

ce domină economia sub-
terană de piaţă, respectiv 
oferta în plic şi cererea gata 
semnată, dar şi prin recom-
pensele generoase oferite 
de baştani celor ce le-au per-
mis să mutileze arhitectura 
oraşului. În ultimii ani, de-
molarea unor case ţigăneşti 
construite fără autorizaţie a 

creat iluzia că Primăria Ti-
mişoara luptă cu toată forţa 
împotriva „clădirilor fan-
tomă” apărute în cele mai 
diverse locuri din oraş, însă, 
ulterior, realitatea ne-a do-
vedit că sub oblăduirea mai-
marilor urbei se construiesc 
haotic palate care nu au fost 
şi, probabil, nu vor fi impo-

zitate niciodată. Citiţi în pa-
ginile 2 – 3 o incursiune în 
lumea celor care, mai mult 
sau mai puţin voluntar, au 
ajutat etnia ţigănească să-şi 
creeze o controversată iden-
titate arhitecturală chiar în 
centrul istoric al oraşului de 
cinci stele…
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Cine stă în umbra palatelor 
ţigăneşti din Timişoara?
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„Arhitecţii palatelor cu turnuleţe au fost slugile ţiganilor!”

Nicuşor Miuţ, care spunea 
că buldozerele Primăriei 
nu pot intra în curte pentru 
demolare, accesul utilajelor 
fiind împiedicat de moloz şi 
materiale de construcţii. 

„Molozul şi materialele de 
construcţie sunt proprietatea 
privată a persoanelor care au 
efectuat construcţia care se 
demolează”, precizează Miuţ 
în adresa 5082/09.03.2010, 
explicând de ce este imposi-
bilă demolarea. 

În 4 septembrie 2009, la 
emisiunea de ştiri Observa-
tor, proprietara casei, Aure-
lia Dempewolf, a ameninţat 
că dacă Primăria nu-i rezol-
vă problema îi va denunţa 
pe toţi cei la care le-a dat 
„covoare, mobilă şi bani” 
pentru obţinerea autorizaţi-
ei de construcţie. În prezent, 
după cum ne-a comunicat 
purtătorul de cuvânt al Pri-
măriei Timişoara, Flavius 
Boncea, instanţele de jude-
cată au blocat 12 decizii de 
demolare a unor construcţii 
ilegale, iar alte 8 procese 
mai sunt pe rol. Anul aces-
ta au fost întocmite şi 55 de 
procese verbale de consta-
tare a unor construcţii fără 
autorizaţie, cele mai multe 
amenzi fiind încasate de 
baştanii de pe str. C.D. Loga, 
care şi-au modificat pala-
tele începând din 2005. Pe 
de altă parte, inspectorii de 
zonă, mutaţi acum la Poliţia 
Locală, au deschis 15 proce-
se numai în acest an pe case 
construite fără autorizaţii. 
”Noi efectuăm verificări 
doar la construcţiile care 
sunt în curs de execuţie. Ve-
rificăm şi imobile deja con-

struite, numai dacă avem 
sesizări. Avem mai multe 
dosare pe rol, dar şi dosare 
penale. Anul acesta am des-
chis 15 dosare în instanţă şi 
12 transmise la Direcţia de 
Cultură care trebuie să-şi ex-
prime punctul de vedere”, 
ne-au spus responsabilii cu 
Disciplina în Construcţii din 
cadrul Poliţiei Locale. 

gheorghe Ciuhandu: 
„suntem primii  
din ţară care am  
demolat case ţigăneşti!”

Întrebat despre filtrele 
care nu au funcţionat şi au 
permis apariţia clădirilor 
mastodont ale Timişoarei, 
primarul oraşului, Gheor-
ghe Ciuhandu împroaşcă 
cu noroi Fiscul, care ar fi 
trebuit să cerceteze de unde 
au, de fapt, ţiganii atâţia 
bani. Edilul şef din primă-

rie, întocmai Şefu’, aşa cum 
îi spun angajaţii, se laudă 
cu cele patru demolari făcu-
te în cele trei cincinale de 
când este primar, pe care 
nu le-ar fi demolat cu prea 
mult drag. ”Fiscul de ce nu 
îi ia la întrebări de unde au 
aceşti bani? Noi, pe linie de 
urbanism, suntem printre 
primii în România care am 
demolat case de ţigani. Nu 
le-am demolat de plăcere şi 
nici pentru că erau case ţi-
găneşti. Am demolat patru 
palate pe baza unor sentin-
ţe judecătoreşti. Eu cred că 
Primăria şi-a făcut datoria, 
dar administraţiile fiscale 
ar trebui să vadă de unde 
vin aceşti bani, după aceea 
Poliţia Naţională, pentru 
că de multe ori aceste averi 
rezultă din tot felul de tran-
zacţii la limita legii”, i-a sfă-
tuit în cele din urmă Gheor-

ghe Ciuhandu pe cei de la 
Poliţie şi Fisc. 

Dacă tot vine vorba de ad-
ministraţia fiscală, Direcţia 
Fiscală din cadrul Primăriei 
Timişoara acceptă cu braţele 
întinse toate impozitele plă-
tite de ţigani pe ”mamuţii” 
din centrul Timişoarei. Ba 
chiar se laudă cu realizările: 
”Este o chestiune de mân-
drie, că dacă să află că nu 
îşi plătesc impozitele, sunt 
consideraţi de ceilalţi nişte 
sărăntoci. Pentru că ei sunt 
opulenţi, vin cu Merzane, 
vin cu Ferrari, vin cu tot fe-
lul de maşini. Păi impozitul 
pe clădiri în ţara asta e aşa 
de mic, că e de-a dreptul pe-
nibil să nu şi-l plătească. E 
drept că unii dintre ei stau 
mai mult pe afară, dar au 
un reprezentant aici care 
vine şi achită taxele pentru 
ei. Doar le trimit banii. Câ-

teodată, vine unul cu o cutie 
ca din aceea în care au fost 
topuri de hârtie de xerox şi 
cu cutiuţa aia vine şi zice că 
a venit să plătească pentru 
ăla, pentru ăla şi pentru ăla. 
Rar se întâmplă să nu plă-
tească”, a spus Adrian Bodo, 
şeful Direcţiei Fiscale din ca-
drul Primăriei Timişoara. 

„de la noi nu au ieşit  
autorizaţii cu turnuleţe!”

Mai marii din primărie se 
feresc să arunce bila neagră 
spre arhitecţi. După ce ne-a 
explicat că sistemul este de 
vină, pentru că din ’90 până 
acum nu i-a întrebat nimeni 
de unde au bani şi după ce 
ne-a spus tot procesul clădi-
rii unui turnuleţ – ţiganul 
depune proiectul simplu 
pentru a obţine autorizaţie 
de construcţie, dar apoi nu 
o respectă şi construieşte ce-l 

taie capul, dar Dumnezeu 
le vede pe toate – secretarul 
municipalităţii, de aproape 
20 de ani, Ioan Cojocari, unul 
din cei mai longevivi şefi din 
primărie, ne-a spus clar şi pe 
înţelesul tuturor că vina nu 
pleacă de la arhitect. 

„Vina nu pleacă de la arhi-
tect, pentru că proiectul este 
corect. Dar ei nu repsectă 
după aceea. Noi nu le dăm 
autorizaţie să se întabuleze, 
începem dansul, procesul şi 
aşa mai departe. Avem pro-
cese cu ei de ordinul zecilor”, 
ne-a mărturisit Cojocari. De 
aceeaşi părere este şi Gheor-
ghe Ciuhandu, care spune că 
imediat după ce sunt atenţio-
naţi, mulţi romi revin la pro-
iectul iniţial al casei palat, 
uneori doar îndreptând linii-
le de la un turnuleţ, ca acesta 
să nu mai pară turnuleţ. El 
ar crede totuşi că sunt şi ar-
hitecţi neprofesionişti. ”Eu 
controlez autorizaţiile şi pot 
să vă asigur că nu au ieşit au-
torizaţii cu turnuleţe şi alte 
minuni. Am vegheat perso-
nal să nu iasă aşa ceva. Sunt 
arhitecţi care se pretează să 
facă şi asemenea minuni, dar 
nu înţeleg de ce toată lumea 
se concentrează pe primărie. 
Noi, din toate instituţiile, am 
făcut cel mai mult, pentru că 
ne-am implicat direct, chiar 
şi în condiţiile în care am 
fost ameninţaţi de ţigani”, a 
ţinut să completeze Ciuhan-
du. Şi Bodo este de părere că, 
probabil, şi unii arhitecţi se 
apucă să proiecteze kitsch-
urile ţigăneşti.

gheOrghe ilaŞ
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro
Roxana deaConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Lanţul complicităţilor 
care i-a adus Timişoarei ti-
tlul neoficial de capitală a 
palatelor ţigăneşti din Ro-
mânia scoate în prim plan 
arhitecţi, constructori, func-
ţionari publici, avocaţi, jude-
cători şi alţi reprezentanţi ai 
instituţiilor statului, care au 
manifestat o largă „deschi-
dere” deontologică şi profe-
sională faţă de fenomenul 
construcţiilor megalomane 
cu turnuleţe. Arhitecţii au 
acceptat realizarea unor 
proiecte exotice, care nu 
cadrau cu specificul arhitec-
tonic local, responsabilii din 
Primărie au autorizat fără 
probleme ridicarea palate-
lor, iar aici se poate discuta 
şi despre eventuala culpa-
bilitate a semnăturilor apli-
cate pe documente de către 
arhitecţii şefi, primarul Ghe-
orghe Ciuhandu şi secreta-
rul Ioan Cojocari, inspectorii 
de zonă au trecut cu vederea 
nerespectarea limitelor con-
structive ale proiectelor, iar 
magistraţii au respins, în ge-
neral, cererile de demolare 
sau de aducere a construc-
ţiilor în parametrii legali. 
În viziunea preşedintelui 
filialei Timiş a Ordinului Ar-
hitecţilor din România, Vlad 
Gaivoronschi, arhitecţii care 
au realizat proiectele pala-
telor ţigăneşti au abdicat de 
la normele deontologice ale 
profesiei. „Arhitectura pala-
telor ţigăneşti din Timişoara 
a devenit obiect de studiu 
pentru colegii noştri euro-
peni, care sunt interesaţi 
de stilul eclectic în care se 
manifestă această identita-
te culturală a ţiganilor de la 
noi. Nu vreau să discut des-
pre colegii care au realizat 
aceste lucrări pentru clienţii 
lor, însă nu pot să nu scot în 
evidenţă că, în cadrul aces-
tor contracte, ei au devenit, 
metaforic vorbind, un soi de 
slugi ai celor ce au comandat 
proiectele caselor de locuit 
megalomane. Este incredi-
bilă această metamorfoză a 
ţiganilor, care şi-au lepădat 
mantia robiei moştenită de 
la strămoşii lor şi au trecut 
în cealaltă latură, să coman-

de autoritar arhitecţilor sau 
altor profesionişti cu care 
colaborează. Unul dintre 
cei mai cunoscuţi arhitecţi 
ai ţiganilor, Nicolae Buşilă, 
spune că noi, cei care pu-
nem la îndoială calitatea ar-
hitecturală a acestor lucrări, 
suntem un soi de comunişti 
care dorim să perpetuăm ar-
hitectura veche a oraşului în 
dauna stilului nou, moder-
nist, promovat de domnia 
sa. Din punctul nostru de ve-
dere, arhitecţii care acceptă 
orice pretenţie arhitecturală 
a beneficiarului şi fac tot 
posibilul să o cuprindă în 
proiect se comportă precum 
croitorii care fac haine după 
gustul clientului”, ne-a de-
clarat Vlad Gaivoronschi. În 
opinia sa, arhitecţii care ac-
ceptă realizarea proiectelor 
cu turnuleţe nu pot fi sanc-
ţionaţi pe linie profesiona-
lă, fiecare răspunde pentru 
ceea ce face, însă pot primi 
un vot de blam din partea 
colegilor de breaslă. 

arh. nicolae buşilă:  
„nu mă simt culpabil!“

De aceeaşi părere este şi 
fostul arhitect şef al oraşului 
Corneliu Doichiţa, care spu-

ne că, deşi a fost contactat 
pentru a realiza proiecte de 
palate ţigăneşti, a refuzat 
în mod constant angaja-
rea unor asemenea lucrări. 
„Aceste palate nu-şi aveau 
rostul printre clădirile is-
torice ale Timişoarei. Sau 
respectăm stilul arhitectu-
ral moştenit de la înaintaşii 
noştri sau dăm drumul kit-
sch-ului! Domnule, nimeni 
nu te opreşte să-ţi faci un 
palat, dar pentru asta i-aţi 
un teren în afara oraşului şi 
să clădeşti ce stil de clădire 
doreşti. Sunt arhitecţi care 
acceptă orice fel de lucrare, 
cu turnuleţe sau alte inova-
ţii constructive, doar să ia 
banii. Nu-i interesează cum 
va arăta în final acea clădire! 
Nu am nimic cu ţiganii, nu 
mă interesează de unde au 
banii cu care-şi construiesc 
case, dar o minimă decenţă 
arhitecturală ar fi de dorit. 
Nu ştiu câte dintre zecile de 
palate ale Timişoarei s-au 
construit cu autorizaţie şi 
câte sunt impozitate! Fieca-
re dintre noi, cei care am lu-
crat în Primărie, ştim despre 
ce este vorba acolo, dar nu 
vreau să fie eu cel care vor-
beşte despre aceste lucruri”, 

spune arhitectul Corneliu 
Doichiţa. 

Blamat de către unii co-
legi, dar aflat la mare căuta-
re printre membrii cu bani 
ai etniei ţigăneşti din Timi-
şoara, arhitectul Nicolae Bu-
şilă este convins că palatele 
realizate după proiectele 
sale vor rezista la proba tim-
pului. „Nu ştiu exact câte 
case ţigăneşti s-au ridicat 
după proiectele mele, însă 
eu sunt convins că viitorul 
va demonstra că am avut 
dreptate când am decis să 
promovez şi să dezvolt acest 
stil arhitectural. Să lăsăm 
timpul să ne judece! Nu cred 
că prin comandarea acestor 
soluţii arhitecturale ţiganii 

au încercat să-şi găsească o 
identitate culturală. În ge-
neral, ei fug cu disperare de 
pecetea ce o poartă în spate, 
cea de ţigan. Au încercat ca 
palatele lor să semene cu 
altceva, nu să poarte am-
prenta etniei. Vreau să vă 
spun că nu mă simt culpabil 
în vreun fel de proliferarea 
acestui stil arhitectural în 
Timişoara. După mine, alţi 
colegi au făcut zeci de pro-
iecte care nu au fost aduse la 
anumite standarde estetice, 
astfel că acestea poluează 
stilul arhitectonic din Timi-
şoara. Oricum, timpul va ci-
catriza aceste răni de pe faţa 
oraşului, unele clădiri vor fi 
acoperite de textura urbană, 
însă cele reprezentative vor 
trece, cu siguranţă, testul 
vremurilor”, spune arhitec-
tul Nicolae Buşilă.

12 decizii de demolare, 
blocate de judecători

Prima decizie de demola-
re a unui palat ţigănesc con-
struit fără autorizaţie a fost 
aplicată la începutul lunii 
august 2008, când executo-
rii Primăriei au pus la pă-
mânt un imobil al clanului 
Cârpaci construit fără acte 

pe strada Ialomiţa nr. 51. La 
vremea respectivă, Elena şi 
Duşan Cârpaci au dezvăluit 
faptul că au plătit bani grei 
pentru a fi lăsaţi să constru-
iască în voie. 

„Ce ni se întâmplă nouă 
acum, să li se întâmple şi lor! 
20.000 de euro mi-au cerut 
ca să ne lase să construim. 
Bată-i Dumnezeu, să-i bată! 
I-am îngropat în bani şi tot 
ne dărâmă”, ţipa femeia din 
clanul Cârpaci. De cealaltă 
parte, viceprimarul Adrian 
Orza a precizat că se pune în 
aplicare o hotărâre judecăto-
rească. „Se dărâmă şi atât. În 
momentul de faţă avem 250 
de procese pe rol care vizea-
ză case construite fără au-
torizaţie. Sunt cetăţeni care 
nu respectă autorizaţiile de 
construcţie sau nu au autori-
zaţii de construcţie”, spunea 
viceprimarul. 

Al doilea episod din „fil-
mul” demolărilor puse în 
scenă de Primăria Timişoa-
ra s-a derulat în septembrie 
2009, însă se poate vorbi 
doar despre o acţiune de 
imagine câtă vreme casa 
construită ilegal pe strada 
Glad nr. 29 este şi acum „în 
picioare”. 

Muncitorii Primăriei s-au 
urcat pe clădire, au scos câ-
teva ţigle, apoi au plecat. De 
atunci, proprietarul terenu-
lui pe care s-a construit o 
parte din clădirea ilegală, Pe-
tru Vălean, se chinuie prin 
instanţe să oblige Primăria 
la demolarea imobilului ri-
dicat fără autorizaţie. 

Cel mai hazliu răspuns la 
solicitările sale l-a primit în 
martie 2010, de la directorul 

palatele ţigăneşti strică imaginea timişoarei

n Cei care trebuia să acţioneze ca nişte supape de siguranţă pentru a nu permite ridicarea castelelor cu turnuri ale ţiganilor au închis ochii de fiecare dată

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro

În cadrul acestor con-
tracte, colegii care au 
realizat aceste lucrări 
pentru clienţii lor au 
devenit, metaforic 
vorbind, un soi de 
slugi ai celor ce au 
comandat proiecte-
le caselor de locuit 
megalomane. 

Vlad gaiVOrOnSChi
preşedinte ordinul Arhitecţilor

Ce ni se întâmplă 
nouă acum, să li 
se întâmple şi lor! 
20.000 de euro 
mi-au cerut ca să ne 
lase să construim. 
Bată-i Dumnezeu, 
să-i bată! I-am îngro-
pat în bani şi tot ne 
dărâmă. 

elena CârpaCi
proprietar palat ţigănesc

Nu ştiu exact câte 
case ţigăneşti s-au 
ridicat după proiecte-
le mele, însă eu sunt 
convins că viitorul 
va demonstra că am 
avut dreptate când 
am decis să pro-
movez şi să dezvolt 
acest stil arhitectural.  

niCOlae buŞilă 
arhitect

Eu controlez autori-
zaţiile şi vă asigur că 
nu au ieşit autorizaţii 
cu turnuleţe. Sunt 
arhitecţi care se pre-
tează să facă şi ase-
menea minuni, dar 
nu înţeleg de ce toată 
lumea se concentrea-
ză pe primărie. 

GheoRGhe Ciuhandu
primarul Timişoarei

Domnul Bodo este 
apărătorul primări-
ei. El face declaraţii 
hazardate, haluci-
nante şi iresponsabi-
le. Sub administraţia 
pe care o deserveşte 
de 16 ani au înflorit 
aceste palate ţigă-
neşti. 

FlOrin KOVaCS 
avocat

Ei sunt consiliaţi foar-
te bine de avocaţi 
care îi învaţă diverse 
tertipuri, să fenteze 
statul. Atunci, te duci, 
îl dai în judecată pe 
unul care ştii că a 
cumpărat casa şi în 
instanţă constaţi că e 
altcineva proprietar. 

adRian Bodo
Director Direcţia Fiscală

Vina nu pleacă de la 
arhitect, pentru că 
proiectul este corect. 
Dar ei nu respectă 
după aceea. Noi nu le 
dăm autorizaţie să se 
întabuleze, începem 
dansul, procesul şi aşa 
mai departe. Avem 
zeci de procese cu ei.

iOan COjOCari
secretar Primăria Timişoara

avocaţii, şi ei vinovaţi?

Într-o cu totul altă direc-
ţie, Adrian Bodo crede că, 
pentru a fi găsit vinovatul, 
trebuie mers la rădăcinile 
acestui fenomen, când 
timişorenii, iresponsabili 
în opinia şefului Direcţiei 
Fiscale, au cumpărat pe bani 
de nimic apartamentele 
de la stat si s-au grăbit să 
le vândă ţiganilor pe sume 
frumuşele. Dacă sunt daţi în 
judecată de primărie să-şi 
dărâme turnuleţele de la 
mastodonţi, ţiganii sunt 
bine sfătuiţi de avocaţi. 
„În instanţă, ei sunt consi-

liaţi foarte bine de tot felul 
de avocaţi care îi învaţă 
diverse tertipuri, să fenteze 
statul. Atunci, te duci, îl dai 
în judecată pe unul care 
ştii că a cumpărat casa şi 
în instanţă constaţi că e 
altcineva proprietar. Adică 
se vinde de două – trei ori 
palatul şi nu te mai judeci 
cu cine trebuia, iar al treilea 
cumparător e scos cu bună 
credinţă de avocat. Poate 
să dureze şi ani întregi un 
astfel de proces, până se dă 
o sentinţă de demolare”, 
acuză Adrian Bodo. 

Pe de altă parte, avocaţii au 
şi ei procese cu primăria. 
Florin Kovacs, unul dintre 
cei mai cunoscuţi avocaţi 
din Timişoara, se judecă 
de ani de zile cu municipa-
litatea pentru demolarea 
palatului ţigănesc de pe 
strada Glad. 
„Domnul Bodo este apărăto-
rul primăriei. El face decla-
raţii hazardate, halucinante 
şi iresponsabile. Se pare că 
uită cine a condus Primăria 
Timişoara în ultimii 16 ani. 
Îmi pare rău pentru dânsul 
că nu are simţul ridicolului, 

pentru că sub administraţia 
pe care o deserveşte de 16 
ani au înflorit aceste palate 
ţigăneşti. Au avut sprijinul 
implicit al Direcţiei Fiscale. 
Eu mă judec cu Primăria 
Timişoara, care refuză să 
demoleze un palat ţigănesc 
construit pe terenul unui 
client de-al meu, pentru că, 
demolând o parte din clă-
dire, nu mai poate intra cu 
buldozerul pe molozul care 
aparţine, de fapt, proprie-
tarului construcţiei. Vă daţi 
seama cum au motivat?”, a 
declarat Florin Kovacs.

Arhitecţii au acceptat 
realizarea unor 
proiecte exotice, 
care nu cadrau 
cu specificul 
arhitectonic local, iar 
Primăria a autorizat 
fără probleme 
ridicarea palatelor.
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Parchetul Curţii de Apel anchetează modul 
presupus fraudulos în care BNR Timiş a intrat în 
posesia unui imobil de peste 2 milioane de euro

gheOrghe ilaŞ
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Parchetul de pe lângă Cur-
tea de Apel Timişoara a fost 
sesizat să verifice modul în 
care sucursala locală a Băn-
cii Naţionale a României a 
intrat în posesia unui imobil 
ultra Central, evaluat la pes-
te două milioane de euro, pe 
care a început să-l scoată la 
licitaţie şi să-l vândă bucată 
cu bucată. Plângerea penală 
în care se acuză întabularea 
frauduloasă a BNR într-un 
spaţiu care nu i-a aparţinut 
niciodată, respectiv imo-
bilul situat pe bulevardul 
Revoluţiei nr. 1, a fost de-
pusă la Parchet de pe lângă 
Tribunalul Timiş în data de 
16 iunie 2011, însă, în urmă 
cu câteva zile, competenţa 
de soluţionare a dosarului 
a fost declinată către Par-
chetul Curţii de Apel, după 
ce s-a constatat că ancheta 
procurorilor îl vizează şi pe 
un notar public. În prealabil, 
operaţiunea imobiliară prin 
care BNR s-a împroprietărit 
cu o clădire din patrimoniul 
istoric al oraşului, care face 
obiectul dosarului 28/P/2011, 
a fost cercetată de către co-
misarul şef Dumitru Nistor, 
de la Serviciul de Investigare 
a Fraudelor din cadrul Poli-
ţiei Timiş, care i-a audiat pe 
toţi cei acuzaţi că şi-ar fi adus 
aportul la reuşita acestei afa-
ceri. Este vorba despre Adri-
an Gaza, fostul jurist al BNR, 
Rodica Tunea, expert tehnic 
judiciar, Ioana Ciucur, repre-
zentant al Consiliului Local 
în cadrul procedurii de divi-
zare a imobilului în discuţie, 
la care, ulterior, s-au alăturat 
Nicolae Tâmplaru, fost direc-
tor al BNR Timiş, Vasile Ti-
beriu Burescu, fost director 
al BNR Timişoara şi notarul 
public Călin Daniel Poena-
ru. În afară de tragerea la 
răspundere penală pârâţilor, 
reclamanta Elena Dăruială 
cere să se constate „nulita-

tea absolută a dreptului de 
proprietate al BNR dobândit 
în mod eronat prin efectul 
HG 308/1991 şi restabilirea 
situaţiei anterioare în sensul 
reînscrierii dreptului de pro-
prietate al Statului Român 
prin Municipiul Timişoara, 
dispunând Biroului de Carte 
Funciară efectuarea cuveni-
telor menţiuni”...

Cum poţi dobândi ilegal 
o clădire din patrimoniul 
statului român

Imediat după revoluţie, 
într-un gest de tandreţe imo-
biliară faţă de instituţiile ban-
care din România, prim-mi-
nistrul Petre Roman a emis 
HG 308/25.04.1991 în care a 
stipulat ca, în toată ţara, să 
fie identificate spaţiile loca-
tive destinate comerţului de 
bancă şi care erau folosite în 
alte scopuri, eliberarea aces-
tora dacă nu erau în proprie-
tatea personală a cetăţenilor 
şi vânzarea către societăţile 
bancare cărora li se puneau 
la dispoziţie. Deşi BNR Timiş 
nu se încadra în prevederile 
acestui act normativ, nefi-
ind o bancă comercială, în 
data de 25 februarie 1992 a 
solicitat fostului Notarial de 
Stat Judeţean Timiş intabula-
rea dreptului de proprietate 
asupra imobilului situat pe 
bv. 23 August nr. 1, actual-
mente bv. Revoluţiei nr. 1, 
cu o suprafaţă construită de 
859,47 metri pătraţi. Parado-
xal, cererea este admisă, iar 
în data de 17 martie 1992 
împroprietărirea gratuită a 
BNR este operată şi în Car-
tea Funciară nr. 5418, nr. top 
457. “Rezultă că încheierea 
de intabulare 5418 este în 
întregime falsă şi că a fost 
dispusă de fostul Notariat de 
Stat în mod abuziv şi având 
la bază acte care nu justifi-
cau intabularea respectivă”, 
se menţionează în plângerea 
penală, solicitându-se inter-
venţia procurorului pentru 
desfiinţarea înscrisului falsi-

ficat. Imediat după această 
intabulare cu cântec, Con-
siliul Local al Municipiului 
Timişoara a chemat în jude-
cată Sucursala Timiş a BNR şi 
a cerut instanţei rectificarea 
CF în sensul radierii dreptu-
lui de proprietate a BNR şi 
menţinerea dreptului de pro-
prietate a Statului Român. 
“Vă rugăm să aveţi în vedere 
că situaţia de CF actuală este 
nelegală, Statul Român fiind 
prejudiciat prin această în-
scriere abuzivă”, se menţio-

nează în cererea de chemare 
în judecată semnată de pri-
marul Gheorghe Ciuhandu 
şi secretarul Ioan Cojocari. În 
data de 13 aprilie 1998, jude-
cătoarea Mariana Bucătură a 
pronunţat sentinţa nr. 6674 
prin care a admis acţiunea 
formulată de Consiliul Local 
şi a dispus reînscrierea în CF 
a dreptului de proprietate a 
Statului Român, însă doar 
asupra celor 15 apartamen-
te din imobil. Inexplicabil, 
trei spaţii comerciale în su-

prafaţă de aproape 1300 de 
metri pătraţi au fost lăsate 
pe mai departe în proprieta-
tea BNR, deşi niciodată nu au 
fost destinate comerţului de 
bancă. Ulterior, BNR Timiş 
şi-a luat în serios statutul de 
proprietar şi a scos la licitaţie 
o suprafaţă de 920 mp, care 
a fost adjudecată de către SC 
Portsun Developments SRL 
cu suma de 21.420.119.000 
lei vechi. În cele din urmă, 
acel spaţiu ajunge în posesia 
Bancii Italiano-Romena. 

“am cerut parchetului să 
descopere autorii falsuri-
lor din acte!”

Aflată în postura unui chi-
riaş căruia proprietarul nu 
i-a mai prelungit contractul 
de închiriere, în perspecti-
va unei potenţiale evacuări, 
reclamanta Elena Dăruia-
lă, care deţine un spaţiu de 
aproape 200 de metri pătraţi 
la parterul clădirii, spune că, 
dacă va fi nevoie, va ajunge 
până la CEDO pentru a de-
monstra împroprietărirea 
frauduloasă a BNR cu imo-
bilul din bv. Revoluţiei nr. 
1. “În şedinţa din 20 iunie 
2000, Consiliul de Adminis-

traţie al BNR a aprobat ce-
rerea noastră de cumpărare 
a spaţiului în care suntem 
chiriaşi. Ulterior, pe adresa 
primită de la Bucureşti, nr. 
6331/28.06.2000, cineva a 
adăugat cu o maşină de scris 
ca imobilele din proprietatea 
BNR se vând în urma unor 
licitaţii. Tocmai de aceea am 
cerut Parchetului depista-
rea autorilor falsurilor, mai 
cu seamă că asemenea adă-
ugiri, care schimbă sensul 
documentelor, există şi pe 
sentinţa Judecătoriei Timi-
şoara”, ne-a declarat Elena 
Dăruială, administratorul 
SC Streliţia SRL Timişoara, 
care ne-a mai dezvăluit că 
operaţiunea de la Timişoara 
a fost unică în ţară, întrucât 
nici o altă sucursală a BNR 
nu intrat în posesia vreunui 
spaţiu bancar sau comerci-
al uzând de prevederile HG 
308. În tentativa de a afla şi 
opinia conducerii BNR Timiş 
despre acest litigiu am încer-
cat să-l contactăm pe directo-
rul instituţiei, însă secretara 
ne-a comunicat că domnia 
sa „tocmai a ieşit” şi să re-
venim în altă zi. În schimb, 
mult mai comunicativi s-au 
dovedit a fi reprezentanţii 
BNR de la Bucureşti. „Nu cu-
nosc amănunte despre acest 
litigiu, însă pot să vă spun cu 
toată răspunderea că BNR nu 
a funcţionat niciodată ca o 
bancă comercială. Conform 
Legii 312/2004, BNR nu des-
chide depozite pentru public 
sau pentru alte organizaţii, ci 
a funcţionat întotdeauna pe 
principiul unei bănci centra-
le”, ne-a explicat consilierul 
BNR Nicolae Micu. În acest 
caz, dacă BNR nu desfăşoară 
activităţi de comerţ, iar HG 
308 se referă doar la băncile 
comerciale, în ce bază legală 
BNR Timiş a devenit proprie-
tarul imobilului din bv. Revo-
luţiei nr. 1?

Roxana deaConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Călătorii timişoreni nu 
se vor mai putea plimba cu 
tramvaiele începând din 
acest sfârşit de săptămâ-
nă, pentru că acestea s-ar 
putea să nu mai fie scoase 
din depouri. Compania de 
furnizare a energiei elec-
trice Enel ameninţă RATT 
cu debranşarea, dacă nu-şi 
plăteşte datoria la curent. 
Restanţele s-au adunat de 
patru luni. Potrivit celor 
de la Enel, regia are de plă-

tit peste 1,5 milioane de 
lei, datorie cumulată din 
luna iulie a acestui an şi 
până în prezent. Aceasta 
este, de fapt, a doua ame-
ninţare venită de la com-
pania electrică în numai 
două luni. 

”Enel se vede nevoită 
să adopte măsura întreru-
perii furnizării energiei 
electrice către toate locu-
rile de consum ale Regiei 
Autonome de Transport 
Timişoara. Măsura adop-
tată se va pune în practică 
în noaptea de vineri spre 

sâmbătă”, transmit repre-
zentanţii companiei de 
electricitate.

Dacă Enel decide să taie 
curentul, 8 linii de tramva-
ie nu vor mai putea trans-
porta călători începând de 
sâmbătă dimineaţă. Cei 
de la Enel spun că le-au 
trimis mai multe somaţii 
şi notificări de plată celor 
de la regie, însă aceştia nu 
au dat niciun semn că vor 
plăti datoria. 

”Din considerente 
obiective, s-a amânat în 
mod sistematic întreru-

perea furnizării energiei 
electrice sau acţionarea în 

instanţă pentru neplată. 
Menţionăm că nici ultima 
convenţie de eşalonare, 
încheiată la data de 19 
septembrie nu a fost res-
pectată, ca de altfel niciu-
na dintre cele încheiate 
anterior acesteia”, au de-
clarat reprezentanţii Enel. 
Ei spun că totul s-a trans-
format într-un cerc vicios 
în care se ajunge mereu în 
acelaşi punct.

Potrivit directorului 
adjunct al RATT, Ionuţ 
Nasleu, este vorba de fapt 
despre un scandal iscat în-

tre regie şi compania elec-
trică. ”Enel e supărat că 
noi am schimbat furnizo-
rul. Am găsit un furnizor 
mai ieftin decât Enel, am 
schimbat pe EON Energie. 
Din ce ştiu eu, se va plă-
ti datoria către Enel, dar 
mai multe ştie să vă spună 
directorul general, Ioan 
Goia. Din punctul meu 
de vedere, sută la sută nu 
se va tăia curentul vineri 
noapte”, ne-a declarat 
Nasleu. 

Divergenţele dintre 
cele două societăţi lovesc 
direct în călătorii care nu 
ştiu care este punctul de 
vedere al managerului 
RATT. Ioan Goia a refuzat 
să reacţioneze la încercă-
rile noastre repetate de a-l 
contacta, fiind, probabil, 
mult prea ocupat ca să-i 
informeze pe timişoreni 
de situaţia creată.

La parterul imobilului intabulat de BNR Timiş se află trei spaţii comerciale cu vad

Enel taie curentul la RATT?
n Tramvaiele sunt în pericol să nu mai circule din weekend, pentru că RATT nu a plătit curentul de 4 luni

n Miza din acest dosar o reprezintă închirierea a trei spaţii comerciale ultracentrale de la parterul clădirii

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Guvernul dă Timişului 2,5 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale
liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Guvernul României a 
alocat sume importante 
de bani pentru şapte jude-
ţe ale ţării, în şedinta de 
săptămâna trecută, printre 
care şi pentru judeţul Ti-
miş.

Comisia economică din 
cadrul Consiliului Judeţean 
Timiş s-a întrunit marţi 
pentru a aproba sumele 
de la bugetul central, din 
fondul de rezervă, pentru 
echilibrarea bugetelor lo-
cale. Proiectul de hotărâre 

urmează să intre în plenul 
CJT de la sfârşitul acestei 
luni, pentru a primi votul 
formal din partea aleşilor 
judeţeni.

În total, judeţul Timiş a 
primit 2,5 milioane de lei, 
bani care se vor împărţi co-
munelor, pentru bugetele 
locale.

Astfel, pentru comu-
nele conduse de primari 
PDL s-au alocat, în total, 
un milion de lei, în vreme 
ce primăriilor conduse de 
primari din opoziţie li s-au 
alocat, în total, 1,5 milioa-
ne de lei.

„Consiliul Judeţean Ti-
miş nu a avut niciun fel de 
amestec în această împăr-
ţire de sume. Aceşti bani 
au venit direct din fondul 
de rezervă al Guvernului, 
pentru localităţile judeţu-
lui Timiş. Fiecare locali-
tate în parte a primit câte 
o sumă de bani necesară 
pentru echilibrarea buge-
tului local”, explică Daniel 
Preunca, membru în Comi-
sia economică din cadrul 
Consiliului Judeţean Timiş.

 Comunele din judeţul Timiş vor primi bani de la bugetul de stat

Dacă RATT nu achită datoriile către Enel, distribuitorul de energie electrică ar putea sista distribuţia curentului

Enel e supărat că noi 
am schimbat furnizo-
rul. Am găsit un fur-
nizor mai ieftin decât 
Enel, am schimbat 
pe EON Energie. Din 
ce ştiu eu, se va plăti 
datoria către Enel, 
dar mai multe ştie 
directorul general. 

iOnuţ naSleu 
director adjunct RATT

Aceşti bani au venit 
direct din fondul de 
rezervă al Guvernu-
lui, pentru localităţile 
judeţului Timiş. 

daniel preunCa
consilier judeţean

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Dacă Enel decide 
să taie curentul, 8 
linii de tramvaie 
nu vor mai 
putea transporta 
călători începând 
de sâmbătă 
dimineaţă.

BNR a aprobat cere-
rea noastră de cum-
părare a spaţiului în 
care suntem chiriaşi. 
Ulterior, cineva a 
adăugat cu o maşină 
de scris că imobilele 
din proprietatea BNR 
se vând în urma unor 
licitaţii. 

elena dăruială 
administrator SC Streliţia SRl

Nu cunosc amănunte 
despre acest litigiu, 
dar BNR nu a funcţi-
onat niciodată ca o 
bancă comercială. 
BNR nu deschide de-
pozite pentru public, 
ci a funcţionat întot-
deauna pe principiul 
unei bănci centrale. 

niCOlae miCu 
consilier BNR
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miOdrag hOjda
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Rozătoarele încep asal-
tul asupra spaţiilor închi-
se: societăţi comerciale, 
instituţii publice, depozite, 
imobile (blocuri de locuin-
ţe, case private, cămine). 
Mai în glumă, mai în seri-
os, îşi caută adăpost pentru 
sezonul rece. Odată cu mi-
grarea spre spaţii închise, 
disconfortul nostru creşte 
direct proporţional cu con-
fortul rozătoarelor. Acum 
şi în perioada următoare, 
ele îşi caută loc de habitat 
pe perioada iernii, unde să-
şi depună rezerve de hrană 
şi să-şi protejeze familia. 
Această perioadă este una 
dificilă întrucât coabitarea 
cu aceste mamifere poate 
avea repercusiuni negative 
asupra sănătăţii oamenilor. 

Astfel, rozătoarele trans-
mit, prin intermediul apei 
sau hranei contaminate, 
numeroase boli infecto-
contagioase: tularemia, 
trichineloza, leptospiroza, 
bruceloza, icterul infec-
ţios, rujetul, toxinfecţiile 

alimentare, pseudopesta 
aviară, turbarea, dizente-
ria sau prin purici, cea mai 
importantă fiind pesta sau 
ciuma (ultima pandemie de 
ciumă a avut loc în India, 
in regiunea Surat, în anul 
1944). În afară de acestea, 
rozătoarele produc şi dis-
confort datorat mirosului 
fecalelor, urinei, urmelor 
de roadere şi chiar deterio-
rarea instalaţiilor la apara-
tura electrică, a aparaturii 
casnice, a utilajelor etc.

Prolificitate. Femela şo-
bolan cenuşiu naşte în me-
die de 5-6 ori pe an câte 7 
până la 10 pui la o gestaţie. 

O pereche de şobolani ce-
nuşii poate da naştere până 
la 800-900 de urmaşi într-
un an. Şoarecele de casă, 
la fel de răspândit precum 
şobolanul cenuşiu, are 4-7 
gestaţii pe an, fără pauze 
în sezonul rece, cu 4-8 pui/ 
naştere, fiind cel mai proli-
fic dintre rozătoarele de la 
noi. O pereche de şoareci 
poate avea până la 2.000 de 
descendenţi într-un an!

„Ca în fiecare an, atra-
gem atenţia că într-o co-
lectivitate mare, precum e 
municipiul Timişoara, cu 
peste 300.000 de locuitori, 
este imperios necesar ca, 
în afară de măsurile luate 
de Primăria Timişoara de 
curăţare generală şi dera-
tizare pe domeniul public, 
toate instituţiile, societă-
ţile comerciale, asociaţiile 
de proprietari şi cetăţenii 
din imobilele proprii au 
obligaţia să execute opera-
ţiuni generale de deratiza-
re a suprafeţelor ce sunt în 
proprietatea lor“, precizea-
ză Leonard Roman, mana-
gerul Deraton, companie 
angajată de primărie să 

elimine dăunătorii din Ti-
mişoara.

măsuri luate  
împotriva rozătoarelor

Potrivit Hotărârii nr. 
371/2007, capitolul 4, a 
Consiliului Local, Primăria 
Timişoara a emis un comu-
nicat de presă care prezintă 
obligaţiile timişorenilor din 
municipiu cu privire la creş-
terea eficienţei deratizării 
prin implicarea membrilor 
comunităţii locale (instituţii 
publice, societăţi comerci-
ale, asociaţii proprietari şi 
persoane fizice). Principale-
lor măsuri necesare, în afara 
celor clasice de combatere 
a rozătoarelor, sunt unele 
care stau la îndemâna tutu-
ror: limitarea accesului la 
alimente a rozătoarelor, în-
depărtarea gunoaielor oda-
tă cu curăţenia de toamnă, 
astuparea găurilor, utiliza-
rea europubelelor pentru 
resturi menajere, placarea 
cu metal în zona inferioa-
ră a uşilor şi a rafturilor cu 
alimente, împiedicarea pă-
trunderii lor în clădiri la 
subsoluri, în beciuri, sifoane 

de la pardoseală şi canali-
zare prin aplicarea de site 
etanşe. Şi nu în ultimul rând 
aplicarea de momeli toxice 
în staţii de intoxicare.

Deratizarea trebuie făcu-
tă de societăţi cu personal 
calificat şi autorizate (licen-
ţiate). Persoanele care apli-
că procedurile trebuie să fie 
calificate şi bine instruite! 
Produsele raticide utilizate, 
autorizate de Ministerul Să-
nătăţii, aflate în termen de 
garanţie şi depuse în locuri 
ferite şi protejate împiedi-
când astfel accesul anima-
lelor de companie şi al co-
piilor la ele, trebuie să fie 
etichetate şi inscripţionate 
în limba română. Cetăţenii, 
instituţiile, asociaţiile de 
proprietari şi persoanele 
fizice care constată exis-
tenţa unor focare pe raza 
sediului lor sau în vecină-
tate trebuie să anunţe acest 
lucru la numărul de telefon 
0256 214 778 – dispecerat 
Deraton sau la Direcţia de 
Mediu a Primăriei Timişoa-
ra: 0256 408 366 pentru a 
putea lua măsuri eficiente 
şi urgente.
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liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Agenţii economici din 
Timiş nu sunt chiar atât de 
harnici când vine vorba de 
plata contribuţiilor la bugetul 
de pensii. Acest lucru se răs-
frânge în primul rând asupra 
pensionarilor pentru că, în 
acest moment, autorităţile 
înregistrează un deficit când 
se trage linie între venituri şi 
cheltuieli. 

În judeţul Timis sunt în-
registraţi 158.719 pensionari  
pentru ale căror pensii  con-
tribuie 240.264 de angajaţi. 
Potrivit datelor furnizate de 
Ioan Căprariu, directorul Ca-
sei de Pensii Timiş în primele 
opt luni ale acestui an valoa-
rea totală a pensiilor acorda-
te este de  926.336.815 lei, în 
timp ce contribuţiile persoa-
nelor angajate în muncă şi 
ale angajatorilor au fost de 
doar  914.702.430 lei.

„Din această situaţie reiese 
că se înregistreazăun deficit 
de 1,26%. Acest procent se 
acoperă prin subvenţie de la 
bugetul statului, conform le-

gii“, a declarat Ioan Căprariu.
Directorul Casei Judeţene 

de Pensii Timiş spune, toto-
dată, că veniturile datorate 
de angajaţi şi angajatori în 
judeţul Timiş sunt în creşte-

re şi este convins că nu vor fi 
probleme în ceea ce priveşte 
acordarea pensiilor, cel puţin 
în judeţul nostru, în acest an. 
Potrivit acestuia, la începutul 
anului bugetul de pesnii în 

judeţul Timiş a înregistrat un 
deficit de peste 5% între ve-
nituri şi cheltuieli, dar odată 
cu trecerea lunilor, deficitul a 
scăzut considerabil, ajungând 
în acest moment la puţin pes-
te 1 la sută.

„Anul acesta nu sunt pro-
bleme cu plata pensiilor, pen-
sionarii pot sta liniştiţi. Sun-
tem un judeţ norocos pentru 
că numărul angajaţilor este 
mai mare decât al pensionari-
lor“, a  mai spus Căprariu.

În condiţiile în care numă-
rul celor care contribuie la 
bugetul de pensii e aproape 
dublu  faţă de cel al celor care 
primesc pensii, de unde apa-
re deficitul de 1,26%? Ioan Că-
prariu spune că acest procent 
a aparut deoarece  firmele ti-
mişene sunt mai leneşe când 
vine vorba de plata contribu-
ţiilor şi întârzie plăţile.

„Procentul de încasări a 
contribuţiilor datorate este 
de 65-70 le sută în judeţul 
Timiş. Acest lucru duce la un 
deficit de peste 1% între veni-
turi şi cheltuieli“, a mai expli-
cat Căprariu, deloc îngrijorat 
de acest procent.

eConomiC Eco & DecoÎn bugetul de pensii al Timişului e o 
gaură de aproape 3 milioane de euro

pulS eCOnOmiC

n Cea mai mare pensie de serviciu în Timiş este de peste 19.000 de lei pe lună

Pensile vor ajunge la timp, cel puţin până la sfârşitul acestui an

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

ExpoziţiE iNTERNAţioNALă

Centrul regional de afaceri 
găzduieşte, în perioada 19 – 23 
octombrie, salonul industriei 
Uşoare, unde sunt prezente 
peste 60 de firme din românia 
şi serbia. sunt expuse o gamă 
largă de produse, de la confecţii, 
ţesături şi articole de lenjerie etc.

PUBLICITATE

PUBLICITATE

SC ALCOM SA 

Compania ALCOM SA oferă spre închi-
riere un spaţiu comercial cu o supra-
faţaă utilă de 45 mp, aflat pe Strada 
Aleea CFR, nr. 4. Preţul chiriei lunare 
este de 350 de euro negociabil.  

informaţii suplimentare se pot obţine  
la numarul de telefon 0734557735

Vine iarna  
şi costurile de 
încălzire  
pot fi reduse cu 
peste 50%
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n Toamna ne-a păcălit! Rozătoarele, în schimb, nu se dezmint!

Vara s-a terminat. Vine iarna!

1. Stabilirea de competenţe pentru Consiliul de Administraţie 
al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – „Traian Vuia“ 
S.A. în vederea aprobării încheierii de contracte de credit sau 
leasing pe termen scurt (până la 3 ani) şi garanţii accesorii ce 
nu depăşesc 20% din valoarea totală a activelor contabile ale 
societăţii, mai puţin creanţele, din respectivul an de exerciţiu 
financiar. Totodată împuterniceşte pe directorul general, direc-
torul economic  şi directorul comercial al Societăţii să semneze 
contractul de credit sau leasing să semneze în numele şi pe 
seama societăţii, în forma şi conţinutul aprobate de consiliul 
de administraţie, să semneze, să expedieze şi să primească, în 
numele şi pe seama Societăţii, toate documentele aferenente 
contractului de credit în legătura cu aceasta , să reprezinte so-
cietatea în faţa oricăror autorităţi publice, notari publici, şi a 
persoanelor fizice în scopul îndeplinirii tuturor formalităţilor 
necesare sau utile pentru încheierea şi perfectarea valabilă a 
contractului de credit sau leasing şi să ducă la îndeplinire în 
numele şi pe seama societăţii, toate formalităţile care ar putea 
fi necesare pentru validitatea şi obligativitatea contractului de 
credit sau leasing faţă de Societate, conform art. 14 alin. (7), lit. 
r din Statutul S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – „Tra-
ian Vuia“ S.A.

2. Stabilirea de competenţe pentru Adunarea Generală a Ac-
ţionarilor a S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – „Trai-
an Vuia“ S.A. în vederea aprobării încheierii de contracte de 
credit sau leasing pe termen scurt (până la 3 ani) cu garanţile 
accesorii ce depăşesc 20% din valoarea totală a activelor con-
tabile ale societăţii, mai puţin creanţele, din respectivul an de 

exerciţiu financiar, de către adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor. Totodată împuterniceşte pe directorul general, di-
rectorul economic şi directorul comercial al Societăţii să sem-
neze contractul de credit să semneze în numele şi pe seama 
societăţii, în forma şi conţinutul aprobate de adunarea genera-
lă extraordinară a acţionarilor, să semneze, să expedieze şi să 
primească, în numele şi pe seama Societăţii, toate documen-
tele aferenente contractului de credit sau leasing în legătură 
cu aceasta, să reprezinte societatea în faţa oricăror autorităţi 
publice, notari publici, şi a persoanelor fizice în scopul îndepli-
nirii tuturor formalităţilor necesare sau utile pentru încheierea 
şi perfectarea valabilă a contractului de credit sau leasing şi 
să ducă la îndeplinire în numele şi pe seama societăţii, toate 
formalităţile care ar putea fi necesare pentru validitatea şi obli-
gativitatea contractului de credit sau leasing faţă de Societate, 
conform art. 14 alin. (7), lit. r din Statutul S.N. Aeroportul In-
ternaţional Timişoara – „Traian Vuia“ S.A. 

3. Aprobarea contractării unei linii de credit în valoare de 1,5 
milioane de euro cu posiblitatea prelungirii anuale , fără a de-
păşii trei ani de la data primei acordări cu BRD GSG destinată 
cheltuielilor curente. Totodată împuterniceşte directorul gene-
ral, directorul economic şi directorul comercial al Societăţii să 
semneze contractul de credit; să semneze în numele şi pe sea-
ma societăţii, în forma şi conţinutul aprobate de adunarea ge-
nerală extraordinară a acţionarilor; să semneze, să expedieze şi 
să primească, în numele şi pe seama Societăţii, toate documen-
tele aferenente contractului de credit în legătură cu aceasta; să 
reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi publice, notari 

publici, şi a persoanelor fizice în scopul îndeplinirii tuturor for-
malităţilor necesare sau utile pentru încheierea şi perfectarea 
valabilă a contractului de credit şi să ducă la îndeplinire în nu-
mele şi pe seama societăţii, toate formalităţiile care ar putea 
fi necesare pentru validitatea şi obligativitatea contractului de 
credit faţă de Societate, conform art. 14 alin. (7), lit. r din Sta-
tutul S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – „Traian Vuia“ 
S.A. - Nota 11.139-29.06.2011.

4. Aprobarea persoanelor cu drept de semnătură, utilizare şi 
vizualizare în bănci, după cum urmează: prima semnătură - Să-
mărtinean Cornel Mircea – Director General şi Alexa Rodica 
– Director General Adjunct; a doua semnătură -- Ursu Marius 
– Director Economic şi Ilyeş Simona – Şef Serviciu Financiar; 
persoanele cu drept de utilizare a serviciului on-line banking, 
fără drept de semnătură în bănci - Niţă Daciana Sorina– conta-
bil. - Nota 5.545-10.10.2011.

5. Împuternicirea domnului Sămărtinean Cornel Mircea, în ca-
litate de Preşedinte al Adunării Generale a Acţionarilor, de a 
semna procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile A.G.A. potrivit 
art.131 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comercia-
le, completată şi modificată, în vederea înregistrării hotărârilor 
A.G.A. la Oficiul Registrului Comerţului.

CONVOCATOR NR. 84 / 10.10.2011
PREŞEDINTELE CONSILIULUI de ADMINISTRAŢIE şi DIRECTOR GENERAL al ,,S. N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» - S.A.“

În baza prevederilor H.G. nr. 1.096 / 2008;
Art. 19 alin. 1 lit.y , Art. 15 alin. 1 şi Art. 16 alin. 8 din Statutul societăţii;
Art. 122 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, completată şi modificată;
Ordinului M.T.I. nr. 17/11.01.2010; Ordinului M.T.I. nr. 655/25.08.2010.

CONVOACĂ:
Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor a S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – „Traian Vuia“ S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înma-

triculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, în data de 17.11.2011, ora 10:00, la sediul S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – „Traian Vuia“ S.A., com. Ghiroda, 
str.Aeroport nr. 2, jud. Timiş ori la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:

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

Procentul de încasări 
a contribuţiilor dato-
rate este de 65-70 la 
sută în Timiş. Acest 
lucru duce la un defi-
cit de peste 1% între 
venituri şi cheltuieli. 

iOan Căprariu
director Casa judeţeană de Pensii Timiş

Cifre
Potrivit datelor furnizate de 
Casa Judeţeană de Pensii Ti-
miş, în judeţul nostru, buge-
tul total de pensii pe acest 
an este de 1.370.950.000 
lei, bani care sunt împărţiţi 
la 158.719 pensionari. Cea 

mai mare pensie din Timiş 
este de 19.431 lei şi este în-
casata de un fost magistrat. 
Cea mai mică pensie este de 
350 de lei, nivelul acesteia 
fiind asigurat de o hotărâre 
a Guvernului României.

Rozătoarele produc 
disconfort datorat 
mirosului fecalelor, 
urinei, urmelor 
de roadere şi 
chiar deteriorarea 
instalaţiilor electrice, 
a aparaturii casnice, 
şi a utilajelor.
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www.renault.ro
0% avans** prin renault

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

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

** Avans de leasing valabil cu trei tichete valorice, DAE 11,84%, calcul făcut pe 36 luni, valoare reziduală 25%, cost finanţare 8.363 euro
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miOdrag hOjda
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Panourile Sunjoy sunt 
o invenţie recentă în do-
meniul încalzirii, primele 
panouri radiante cu infra-
roşu şi singurele patentate. 
Ele funcţionează pe bază 
de curent electric şi oferă 
o mulţime de avantaje faţă 
de toate celelalte sisteme de 
încălzire tradiţionale, avan-
taje care vor face ca în timp, 
majoritatea spaţiilor de lo-
cuit să folosească această 
metodă de încălzire.

„Eliminarea subvenţii-
lor pentru căldură va duce 
la creşterea exponenţială a 
costurilor de încălzire în ca-
zul locuinţelor conectate la 
reţeaua termică a oraşului. 
În condiţiile în care gigaca-
loria nu va mai fi subvenţi-
onată, costurile de încălzire 
a unui apartament de 2-3 ca-
mere vor urca la aproxima-
tiv 700-800 lei pe lună.  De 
asemenea, creşterea costu-
rilor de încălzire o întâlnim 
şi în cazul locuinţelor dotate 
cu centrale termice, datorită 
creşterii preţului gazului şi 
impunerea taxei de poluare. 
De aceea ne-am gândit la un 
sistem nou de încălzire care 
ar putea să rezolve această 
problemă foarte repede şi 
care implică nişte costuri 
minime“, ne spune Anca 
Vlaic, administratorul Cal-
duraieftina.com.

Pe lângă radiaţia infraro-
şie care are funcţia de încăl-
zire, panourile Sunjoy emit 
ioni negativi şi nanosilver, 
radiaţii cu efect terapeutic, 
dovedit ştiinţific prin teste 
efectuate în cele mai impor-
tante instituţii de profil din 
lume. „Cel mai important 
efect este cel de steriliza-
re - camerele în care există 
aceste panouri sunt practic 
sterilizate, eliminând în 

procent de 99% virusuri, 
microbi, bacterii“, precizea-
ză administratorul Caldu-
raieftina.com. Alte efecte 
terapeutice importante: 
elimină mirosurile neplăcu-
te, elimină igrasia, elimină 
fumul, echilibrează tensiu-
nea arterială, îmbunătăţeş-
te circulaţia sanguină, re-
umatism, boli respiratorii, 
alergii, insomnie, depresie, 
previne apariţia cancerului, 
boli geriatrice etc.

Care sunt beneficiile să-
nătăţii după instalarea 
panourilor?

Emisia de ioni negativi 
se realizează în baza unei 
tehnologii de ultimă oră la 
baza căreia stă un mineral 

(turmalina) cu proprietăţi 
deosebite în ceea ce priveşte 
emisia de ioni negativi. Tur-
malina este un mineral din 
grupul silicaţilor care există 
într-un singur loc în lume, 
în Sri Lanka. Ionii negativi 
au un rol foarte important 
în anihilarea radicalilor li-
beri, efectele resimţite de că-
tre organismul uman fiind 
foarte importante în ceea ce 
priveşte întârzierea apariţi-
ei efectelor îmbătrânirii, o 
îmbunătăţire substanţială a 
tonusului psihic şi o întărire 
a sistemului imunitar.

Printre efectele pozitive 
se numără şi cele de relaxare 
şi reducere a stresului, scade 
tensiunea arterială, determi-
nă un tonus mai bun şi un 

apetit pentru diverse acti-
vităţi, contracarând starea 
de oboseală. De asemenea, 
sistemul de panouri radina-
te cu infraroşu elimină mi-
rosurile neplăcute, distruge 
virusurile, microbii şi bac-
teriile periculoase pentru 
sănătatea omului precum şi 
acarienii din locuinţe. Chiar 
şi atunci când rolul de încăl-
zire este întrerupt, eficienţa 
antibacteriană, antivirotică 
şi dezodorizantă a panoului 
Sunjoy rămâne activă, prin 
emisia de ioni negativ.

Cum funcţionează  
şi cât costă panourile 
radiante sunjoy

Pentru fiecare încăpere 
sau panou este prevăzut 

un termostat care trebuie 
setat pe o anumită tem-
peratură şi lăsat să-şi facă 
treaba. În scurt timp de 
la instalare elimină com-
plet igrasia şi creează în 
încăperi un grad de umi-

ditate optim pentru sănă-
tate. Toate sistemele pot 
fi prevăzute cu termostat 
care menţine temperatura 
constantă la valoarea se-
tată, temperatură ce este 
uniformă în toate colţurile 
încăperii. Durata de viaţă 
pe care o au aceste pano-
uri depăşeşte 25 de ani, iar 
perioada de garanţie asigu-
rată este de 10 ani.

Preţurile panourilor ra-
diante se în cadrează între 
369 euro şi 619 euro, în 
funcţie de tipul şi puterea 
acestora. Fiecare dintre ele 
este potrivit unui anumit 
tip de încăpere, în funcţie 
de dimensiunile acesteia şi 
gradul de izolare. 

„Tehnologia Nano Sil-

ver aplicată la panourile 
radiante face ca tot ce în-
seamnă microbii sau bac-
teriile să fie eliminaţi îna-
inte de a avea posibilitatea 
să ajungă în organismul 
nostru, majoritatea agen-
ţilor patogeni dispărând 
după mai puţin de 5 minu-
te de funcţionare a apara-
tului“, explică Anca Vlaic 
benficiile panourilor radi-
ante. „Tot mai multă lume 
se interesează de aceste 
panouri. Încă din timpul 
verii, de când au aflat că 
gigacaloria s-a scumpit, că 
guvernul nu va mai sub-
venţiona căldura, au în-
ceput să se intereseze de 
nişte variante alternative 
de încălzire, în afara celor 

clasice, cum este centrala 
pe gaz“, a adăugat admi-
nistratorul Calduraieftina.
com.

diferenţe de costuri 
dintre sistemele clasice 
de încălzire şi panourile 
radiante cu inflaroşu

O simulare pentru siste-
mul de încălzire cu pano-
uri radiante, în cazul unui 
apartament cu o suprafaţă 
de 73 metri pătraţi, izolat 
termic, înseamnă o econo-
mie de peste 2.200 de lei 
pe an. De exemplu, preţul 
încălzirii cu panouri radi-
ante se ridică la 250 de lei 
pe lună, suma obţinută prin 
calcul efectuat la o tempe-
ratură interioară setată de 
22 grade C, si -15 grade C 
temperatura exterioară, 
timpul de funcţionare a pa-
nourilor, în acest caz, fiind 
de 5-6 ore pe zi (1.000 lei pe 
an – 4 luni de iarnă). 

„Partea bună, în cazul 
folosirii acestui tip de pa-
nouri radiante constă în du-
rata de utilizare, de viaţă a 
acestora, care se întinde pe 
25 de ani, cu o perioadă de 
garanţie de 10 ani. Practic, 
odată montate, 25 de ani 
nu mai cheltuieşti niciun 
ban cu întreţinerea lor pen-
tru că panourile nu necesită 
service, revizii, filtre, piese 
de schimb sau materiale 
consumabile. Cheltuieli de 
întreţinere zero“, susţine 
Anca Vlaic. 

Informaţii despre pano-
urile radiante cu infraro-
şu Sunjoy pot fi obţinute 
în Timişoara la adresa str. 
Constantin Brâncuşi (fosta 
Cărvunarilor) nr. 7, la nr. 
de telefon 0356 424300 sau 
0755 080025, adresa de e-
mail office@calduraieftina.
com sau de la adresa web 
www.calfuraieftina.com.

Cu căldura ieftina poţi 
cumpăra ani de viaţă în 
plus.

Vine iarna  
şi costurile 
de încălzire  
pot fi reduse 
cu peste 50%
n Panourile radiante cu infraroşu Sunjoy 
reprezintă o revoluţie în sistemul de încălzire

panourile radiante cu infraroşu aduc un plus de sănătate şi economii în locuinţă

Tehnologia Nano 
Silver aplicată la pa-
nourile radiante face 
ca tot ce înseamnă 
microbi sau bacterii 
să fie eliminaţi înain-
te de a avea posibi-
litatea să ajungă în 
organismul nostru, 
majoritatea agenţilor 
patogeni dispărând 
după mai puţin de 
cinci minute de func-
ţionare a aparatului. 

anCa VlaiC
administrator calduraieftina.com

Printre efectele 
pozitive se numără 
şi cele de relaxare şi 
reducere a stresului, 
scade tensiunea 
arterială, determină 
un tonus mai bun şi 
contracarează starea 
de oboseală.
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De ce nu mai contează 
PRM pe scena politică?

E prea dur să spuneţi că 
nu mai contează. Am avut 
o sincopă mare în 2008, 
dar am avut o oarecare 
revenire în 2009, iar la 
ora actuală lucrurile sunt 
undeva pe la mijloc. Eu 
rămân cu convigerea că 
PRM totuşi contează în ju-
rul unui 8%. Asta cu con-
diţia să fim capabili, adică 
suntem în situaţia unui 
gospodar care are foarte 
multe fructe în pomi, dar 
nu ştie dacă le va putea 
culege. Alegerea primaru-
lui într-un singur tur de 
scrutin coroborată cu pro-
blemele noastre financia-
re va duce la un avantaj pe 
care îl vor avea partidele 
mari şi primarii aflaţi în 
funcţie faţă de PRM. Dacă 
vom reuşi să surmontăm 
acest handicap material, 
lucrurile vor sta aşa cum 
vrem, adica vom reintra 
în parlament.

Spuneţi că PRM contea-
ză... Datele concrete vă 
contrazic: în ’92 aţi avut 22 
de parlamentari, în ’96 aţi 
avut 27, în 2000 aţi avut 
un record de 121 de parla-
mentari, în 2004 doar 69, 
iar în 2008 zero!

Căderea este abruptă, 
fără discuţie. Ieşirea din 
parlament în 2008 a fost 
o lovitură. Dar trebuie să 
recunoaştem că s-au schim-
bat regulile jocului. În 2008 
alegerea parlamentarilor 
pe colegii şi nu pe liste ne-a 
prins pe nepregătite.

Sunteţi un partid sărac?
Da. Tot ceea ce facem 

aici în sediu şi toate acţiu-
nile pe care le facem se fac 
exclusiv pe banii membri-
lor biroului şi din cotizaţii. 
Nu avem nici o altfel de 
sponsorizare.

Păi nu poţi să faci politică 
fără bani...

Fără discuţie... dar din 
contribuţiile noastre reu-
şim să menţinem sediul... 
Acum cheltuielile pe care 
le presupune sediul pes-
te iarnă, în jur de 25 de 
milioane pe lună se mai 
acoperă. Mă îngrijorează, 
însă, lipsa de bani pentru 
campanie. În curând veţi 
avea şi două campanii sur-
priză.

Şi ce aşteptări aveţi în 
condiţiile în care conside-
raţi o victorie menţinerea 
sediului pe timp de iarnă... 
Cum veţi face campanie 
fără bani?

Eu sper că cele două sur-
prize despre care vorbeam 
să ne aducă mai aproape de 
alegători şi să crească emu-
laţia faţă de PRM. Sper ca 
încet încet să creştem.

Vadim Tudor a fost o loco-
motivă pentru PRM. În ce 

măsură credeţi că Vadim 
trage în jos acum partidul?

Întotdeauna o persona-
litate de genul lui Vadim 
va duce plusuri şi minu-
suri. Cred că s-a încetăţenit 
prea mult ideea că PRM 
este un partid exclusiv de 
lider.  Părerea mea este că, 
cel puţin, în Timiş PRM are 
viaţa lui. Am încercat abor-
dări diferite, economice... 
Vrem să ieşim cu ceva nou, 
cu haina modernă a parti-
dului.

Care e haina modernă a 
PRM? Că eu nu aud liderii 
PRM vorbim decât despre 
unguri şi despre mafie...

Vă contrazic. Participa-
rea lui Vadim la emisiunea 
Un show păcătos a fost o 
demostraţie de cultură. 
Şi vreau să speculez acel 
moment. Vreau să vă spun 
că dacă România nu-şi va 
instala valorile acolo unde 
merită şi vom merge în 
continuare pe populisme, 
vom menţine actuala stare 
de fapt. 

În ţările vest europene 
asistăm la un reviriment al 
curentului naţionalist. În 
România nu se simte...

Păi încă nu au avut loc 
alegeri... De aceea nu se 
simte deocamdată.

În Timişoara discursul na-
ţionalist nu prea prinde...

Ştiu. Tocmai de ace-
ea, nici în conferinţele de 
presă nu ne-am axat pe un 
discurs naţionalist. Am în-
cercat o abordare economi-
că şi am îcercat să vorbim 
despre buget. Despre posi-
bilităţile pe care le are Ti-
mişoara... Vreau să vă mai 
spun ceva. Noi în Timişoa-
ra ne înţelegem foarte bine 
cu ungurii, cu nemţii, cu 
sârbii şi cu alte minorităţi... 
Dar în aceeaşi Timişoara 
este o ruşine să fi oltean, 
doamne fereşte moldovean 
şi eşti, oarecum, acceptat 
dacă esţi ardelean. Mă în-
treb, Timişoara nu este un 
oraş românesc? De unde şi 
până unde această diferen-
ţă de tratament? Din acest 
punct de vedere Timişoara 
nu îmi dă un sentiment de 
oraş românesc...

Ce ţinte aveţi pentru ale-
gerile de anul viitor?

Prima ţintă este să re-
intrăm în consiliul local 
Timişoara cu doi - trei con-
silieri. Dacă nu se va în-
tâmpla acest lucru, eu voi 
avea o problemă de ordin 
moral de a mai rămâne în 
fruntea PRM. Logic ar fi să 
plec...

Veţi candida la postul de 
primar al Timişoarei?

Da. Voi candida din mo-
tive de ordin tehnic pentru 
că se va vota în mod unitar. 
Nu cred că cineva va vota 
un nume pentru primar, 
pe alticineva pentru con-
sileri locali... totuşi sunt 
conştient că în condiţiile 
în care va exista un singur 
tur de scrutin şansele sunt 
foarte mici. Voi fi totuşi 
un altfel de candidat care 
va vrea să facă o campanie 
electorală atipică.

Dar de ce intraţi într-o 
cursă pe care sunteţi con-
ştient că nu aveţi cum să o 
câştigaţi?

Am 53 de ani şi asta 
mă îndeamnă să candidez 
pentru că nu ştu dacă voi 
mai avea o astfel de şansă. 
Pe de altă parte v-am spus 
că vreau să fac o altfel de 
campanie. Îl voi ataca pe 
primarul Ciuhandu acolo 
unde este cu adevărat vi-
novat şi unde stâpâneşte, 
paradoxal, după 16 ani, 
cel mai puţin problema 
şi anume în buget! Să vă 
dau un exemplu! Bugetul 
Timişoarei în anul 2011, 
un an de criză a fost de 
840 de milioane de lei. Eu 
vă spun că suma asta în-
seamnă mulţi bani. Daca 

o împărţim la 4, rezultă 
cam 200 de milioane de 
euro. Dacă împărţim 200 
de milioane de euro la 
365 de zile ne da cam 500 
de mii de euro pe zi. Mi se 
pare enorm de mulţi bani, 
faţă de ce se face în oraşul 
ăsta... Se pot face multe 
lucruri importante pen-
tru oraş cu aceşti bani. 

Ce credeţi despre aparţia 
partidului Poporului lui 
Dan Diaconescu?

Dacă acceptăm ideea că 
în politică se mai minte, 
ei nu mint, ei fabulează! 
Ei sunt o gogoaşă enormă! 
Am citit interviul dumnea-
voastră cu omologul meu 
de acolo... a fost incredibil! 
Nu ştiu cum nu îţi vine să 
roşeşti în condiţiile în care 
vorbeşti despre un plus la 
buget de 447 de miliarde de 
euro, când fondul de rezer-
vă al Uniunii Europene pen-
tru salvarea Greciei este de 
440 de miliarde de euro. Să 
vorbeşti despre aceste cifre 
şi să nu te sperie enormita-
tea lor este fabulos...Nu am 
cuvinte să cataloghez o ase-
mena exagerare. 

De ce vi se spune Ţuţu 
Complex?

... (râde, n.r.) Am avut o 
studenţie mai  zbuciuma-

tă. La vremea respectivă 
era un titlu interesant să 
ştiţi. Asta însemna că te 
cunoştea întregul com-
plex. Erau vreo patru cei 
care îşi adăugau la nume 
apelativul de „Complex“. 
Erau Piţi Complex, Ţeavă 
Complex şi alţii. Mie îmi 
e dor de Ţuţu Complex...

Dar cum de vă ştia tot 
Complexul?

...(râde din nou, n.r.) 
Eram un om activ! Am 
avut o mulţime de pasi-
uni! Să ştiţi că nu am să 
îl repudiez niciodată pe 
Ţuţu Complex!

În ce măsură votul obli-
gatoriu ar fi o soluţie 
pentru România?

Eu cred că votul obli-
gatoriu ar responsabili-
za poporul. Am termina 
odată pentru totdeauna 
cu spuse de genul „Eu 
nu m-am dus la vot“, „Pe 
mine nu mă interesea-
ză“. mai ales în condiţi-
ile în care primarii vor 
fi aleşi într-un singur 
tur de scrutin. Se poa-
te ajunge în situaţii în 
care să câştige primăria 
cu 30% de voturi dintr-o 
prezenţă la vor de 30%, 
ceea ce înseamnă 9% din 
cei cu drept de vot! Legi-
timitatea alegerii într-un 
singur tur de scrutin era 
dată de obligativitatea 
prezenţei la vot! Repet! 
Dacă  un primar era ales 
cu 50% plus unu, era de-
mocraţie şi era în regulă. 
Nu cred în legitimitatea 
unui primar ales cu 30% 
din 30%! Crearea unei 
majorităţi este un princi-
piu de bază al democra-
ţiei.

Nu cred în legitimitatea 
unui primar care 
câştigă cu 30% din 30%!

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

speCial

PUBLICITATE

Preşedintele filialei Timiş a Partidului România Mare.  
Vrea să candideze la postul de primar al Timişoarei şi 
vrea să facă o altfel de campanie electorală

GRiGoRe TRif

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

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

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

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

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

www.mvtlog.ro
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Majoritatea dintre noi a au-
zit probabil de faimoasa „gân-
dire pozitivă“ şi cum ne poate 
ajuta să obţinem rezultatele 
pe care ni le dorim. Totul este 
bine până în momentul în 
care aceasta gândire pozitivă 
devine duşmanul nostru. De 
ce se întâmplă acest lucru şi ce 
strategii putem folosi, de fapt, 
ca să avem o viaţă împlinită?

gândurile creează emoţii
Noi experimentăm exact 

ceea ce credem, adică lucru-
rile pe care ne-am concentrat 
atenţia. Aceste gânduri creea-
ză anumite emoţii. De exem-
plu, am rămas fără locul de 
muncă sau am divorţat, pu-
tem să ne concentrăm pe pro-
blemele pe care ni le închipu-
im că urmează după aceste 
evenimente. Concentrarea pe 
probleme creează sentimen-
te de frică, vină, încredere 
de sine scăzută, nesiguranţă, 

furie, stres, tristeţe. Dacă le 
menţinem, aceste sentimen-
te ne împiedică să începem 
o perioadă de succes în viaţă. 
Ele sunt periculoase pentru 
că ne împiedică să acţionăm 
şi ne pot îmbolnăvi. Pe de altă 
parte, atunci când alegem să 
ne focusăm pe tipare de gân-
dire constructivă, viaţa ne 
poate oferi daruri neaştepta-
te. Putem alege să privim pro-
blemele ca pe nişte provocări 
pe care Dumnezeu ni le dă ca 
să ne întărească şi, ca atunci 
când vom mai trece prin aşa 
ceva, să ni se pară mai uşor. 
Trebuie să înţelegem că sen-
timentele bune ne ajută să 
trecem la acţiune, fie că vrem 
bani mai mulţi, relaţii mai 
bune, un corp mai suplu sau 
mai multă încredere în noi. 

mişcarea schimbă  
dispoziţia

Cum putem trece imediat 
de la o stare proastă la una 
de entuziasm? Prin mişcare 
şi schimbarea poziţiei cor-

pului, a mimicii feţei şi a 
gesturilor. La universitatea 
Berkely din Statele Unite s-a 
făcut un experiment cu paci-
enţi ce sufereau de depresie 
clinică şi luau medicamente 
antidepresive. Timp de pa-
tru săptămâni, în fiecare zi, 
bolnavii trebuiau să se uite 
într-o oglindă, cu un zâmbet 
larg pe faţă, timp de două-
zeci de minute, fără să mai 
ia niciun medicament. Ceea 

ce a urmat, după o lună de 
zile, a fost uimitor. Toţi paci-
enţii s-au recuperat complet 
şi nu au mai avut nevoie de 
tratament. Asta înseamnă că 
trebuie să fim atenţi la mesa-
jele pe care ni le transmite 
corpul atunci când suntem 
stresaţi, la respiraţia super-
ficială, la umerii lăsaţi, capul 
jos, vocea înceată. Dacă vrem 
să ne schimbăm starea, tre-
buie să facem exact opusul 

acestor reacţii. Când creăm 
emoţii ca pasiunea, bucuria, 
recunoştinţa, legătura cu 
divnitatea sau iubirea, atunci 
vom avea altă viaţă.

programarea succesului
Chiar dacă nu de fiecare 

dată putem controla lumea 
exterioară, întotdeauna avem 
posibilitatea să alegem cum 
ne simţim în interiorul nos-
tru. Noi avem senzaţia că 

vom fi fericiţi când avem 
mai mulţi bani, o relaţie, o 
maşină, etc. Orientalii ştiu 
că, trebuie să ne simţim bine 
în interior, pentru ca mai 
apoi să obţinem ce dorim. 
Aşadar, ca să avem succes, 
în primul rând trebuie să 
avem o viziune clară despre 
ceea ce vrem să obţinem. 
Dacă vrem un corp extraor-
dinar, nu ne concentrăm şi 
nu spunem de fiecare dată 
ce graşi suntem. Trebuie 
să ne imaginăm exact cum 
ne vom simţi dacă slăbim, 
mai plini de energie, mai 
atrăgători, mai încrezători. 
Această focusare pe cum ne 
simţim atunci când atingem 
un ţel, ne dă puterea şi moti-
vaţia să luptăm pentru el. În 
al doilea rând, ne trebuie cei 
mai buni mentori, cele mai 
bune instrumente care să ne 
ajute în îndeplinirea scopu-
rilor, pentru că modelul de 
reuşită este foarte impor-
tant. În al treilea rând, este 
nevoie să rezolvăm conflic-
tele noastre interioare. De 
ex. dorim o relaţie de cuplu, 
dar nu avem încredere în 
oameni, sau vrem mai mulţi 
bani, însă credem că este în 
contradicţie cu spiritualita-
tea. Ca să scăpăm de vechile 
credinţe, trebuie să decidem 
ce este cel mai important 
pentru noi acum. Când ne 
aliniem dorinţele la mo-
mentul prezent, obţinem 
ceea ce vrem.

Schimbarea gândirii  
înseamnă schimbarea vieţii
n Dacă vrem ca viaţa noastră să arate altfel, trebuie să alegem gândurile pozitive
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În România există un 
singur crematoriu uman, în 
Bucureşti. Firmele de pom-
pe funebre din vestul ţării 
nu apelează însă la acesta 
şi aleg să meargă la unguri, 
unde sistemul este mai uşor 
şi mai serios. 

„Noi facem incinerările 
în Ungaria, pentru că este 
mai aproape şi mai ieftin şi 
serviciile sunt mai de bună 
calitate. Măcar acolo avem 
garanţia că ducem deceda-
tul care trebuie şi luăm ce-
nuşa aceluiaşi decedat, nu 
ducem pe unul şi luăm pe 
altul, asta e diferenţa. Mie 
nu mi s-a întâmplat, dar 
ştiu multe cazuri. Nu mi se 
pare deloc moral. În plus, 
cei de la Bucureşti nici nu 
fac programări telefonice, 
aşteaptă şpăgi, te poartă de 
colo-colo“, ne-a dezvăluit 
Mircea Şipoş, reprezentant 
Casa Funerară Eterna din 
Timişoara. 

puţini timişoreni  
îşi ard morţii,  
din pricina religiei

Deşi are preţuri mici, în 
comparaţie cu alte firme, el 
nu reuşeşte să treacă prea 
multe corpuri graniţa pen-
tru a fi arse de unguri, dar 
aceasta mai mult din cauză 
că Biserica Ortodoxă Româ-
nă s-a pronunţat de multă 
vreme în problema incine-
rării şi este total împotrivă. 
Sfântul Sinod al Bisericii a 
decis că dacă vreun enori-

aş va dori să se incinereze, 
Biserica le va refuza orice 
asistenţă religioasă. De ace-
ea şi cele mai multe cereri 
la firmele mortuare vin de 
la catolici.

„80% dintre cereri apar-
ţin catolicilor. E şi puţin 
mai complicată procedura. 
Trebuie făcute acte în plus, 
la Sanepid şi în mai multe 
locuri. Mortul se transpor-
tă în sicriu de lemn şi în 
sicriu de zinc. La vamă ne 
trebuie paşaport mortuar. 
În momentul în care se face 
programarea, plecăm în 
Ungaria. Incinerarea durea-
ză câteva ore şi în aceeaşi zi 
se şi aduce cenuşa în ţară“, 
a mai spus Mircea Şipoş 

Cenuşa se poate  
înhuma în Cimitirul  
din Calea şagului

Cenuşa unui mort poate 
fi îngropată în Cimitirul Ca-
lea Şagului din Timişoara, 
unde o firmă mortuară a în-
chiriat o porţiune de teren 

şi a amenajat acolo un loc 
decent pentru înhumarea 
cenuşei. „Noi avem spaţiu 
pentru urne în cimitir din 
1996, de când am avut pri-
ma cerere. Acum s-au um-
plut, sunt 32 de urne. Mai 
vrem să facem loc pentru 
încă 20, pentru început. În 
general, catolicii îşi ard mor-
ţii, ei vin uneori şi din străi-
nătate direct cu cenuşa. Pen-
tru ei e şi mai ieftin să vină 
cu cenuşa de acolo, decât cu 
mortul“, a explicat Nelu Bol-

gea, director Casă Funerară, 
cel care le-a făcut un mic ci-
mitir celor incineraţi.

De cealaltă parte, Nicolae 
Cacuci, şeful Administraţiei 
Cimitirelor din Timişoara, 
spune că, uneori, familiile 
vor să-şi îngroape urna cu ce-
nuşă chiar în pâmânt. „Sunt 
persoane care înhumează 
urnele şi în locurile de veci. 
Foarte mulţi sunt cetăţeni 
germani“, ne-a spus Nicolae 
Cacuci. 

Cum se păstrează cenuşa
Cea mai simplă incinera-

re la firma reprezentată de 
Mircea Şipoş costă 350 de 
euro, cu un sicriu de lemn, 
pe când cea mai complexă, 
în care mortul se poate arde 
în sicriu special, costă chiar 
şi dublu, în funcţie de sicriul 
pe care îl cumpără familia. 

„Noi facem toate docu-
mentele necesare. Le oferim 
un sicriu de brad inclus în 
preţ, incinerăm corpul şi 
apoi aducem urna, care este 

propriu-zis o capsulă de plas-
tic. Acea capsulă ei preferă 
să o depună într-o urnă din 
diferite materiale: metal sau 
porţelan. Înmormântarea 
are loc de obicei în prezenţa 
preotului familiei“, povesteş-
te acesta.

Înhumarea trupului  
sau a cenuşei în preţuri

Un mormânt pentru cenu-
şa celui decedat e mult mai 
ieftin de închiriat decât unul 
pentru corpul unui mort. 
Pentru o perioadă de 45 de 
ani, o familie care vrea să-şi 
ardă mortul plăteşte aproape 
350 de lei, în timp ce pentru 
o perioadă de 7 ani, un loc de 
veci costă aproape 100 de lei. 
Diferenţa de preţ este destul 
de vizibilă, dacă la cheltuieli 
se includ şi coroanele, plata 
preotului, sicriul, crucea şi 
toate cele necesare. În timp 
ce o incinerare costă pe pu-
ţin 200 de euro, cu sicriu de 
stejar şi cu toate documen-
tele necesare, pentru cea 
mai ieftină înmormântare 
tradiţională timişorenii scot 
din buzunar aproape 500 de 
euro. Aici intră şi sicriul, care 
poate costa de la câteva sute 
la câteva mii de euro, coroa-
nele, între 40 şi 200 de lei, 
plata preotului şi cantorului 
de aproape 200 de lei, taxa 
pe locul de veci între sute şi 
mii de lei, în funcţie de cimi-
tir şi de locurile disponibile, 
dar şi crucea, cea mai ieftină 
fiind de 50 de lei. 

miOdrag hOjda
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Gluma a început să se 
îngroaşe pentru tinerii care 
nu au reuşit să promoveze 
examenul de Bacalaureat din 
acest an. Dacă după prima se-
siune, absolvenţii de liceu au 
luat în glumă măsurile dure 
ale Inspectoratului Şcolar, 
după a doua sesiune, în care 
promovabilitatea s-a situat 
undeva sub 20%, tinerii au 
început să-şi ridice anumite 
semne de întrebare. Aşa se 
face că, după aproape două 
luni de la dezastrul de la 
Bacalaureatul din toamnă, 
elevii s-au orientat în câteva 
direcţii. Din 6.000 de absol-
venţi de liceu, 4.000 au ră-
mas fără diplomă de bacalau-
reat. Prima direcţie spre care 
se îndreaptă absolvenţii de 
liceu o reprezintă varianta 
specializăţii într-o meserie. 
Aşa se face că numărul celor 
care s-au înscris în acest an la 
cursurile postliceale a trecut 
de 1.200, spre deosebire de 
anul trecut, când la aceste 
cursuri s-au înscris aproxi-
mativ 650 de tineri. 

”Numărul celor care s-au 
înscris în acest an la cursuri-
le postliceale este dublu faţă 
de anul trecut, atât la şcolile 
private, cât şi la cele de stat. 
La aceste cursuri nu este 
obligatoriu să ai examenul 
de bacalaureat promovat 

pentru a te putea înscrie, iar 
mulţi optează pentru învăţa-
rea unei meserii”, ne spune 
Francisc Halasz, inspector 
general adjunct în cadrul In-
spectoratului Şcolar Timiş. 
Cum varianta facultăţii a 
picat, cursurile postliceale 
se întind pe o durată de trei 
ani, iar la finalul acestora, 
cursanţii primesc diplome 
de calificare într-un dome-
niu, care le dau dreptul să 
practice o meserie. În Timiş 
sunt  11 unităţi de învăţă-

mânt de stat care organi-
zează astfel de cursuri şi trei 
private.  

tinerii aleg varianta 
asistentului medical

Cea mai căutată speciali-
zare pe care au căutat-o cei 
înscrişi la şcolile post liceale 
este cea de asistent medical 
generalist, derulată la Cole-
giul ”Ana Aslan”, 171 de ti-
neri alegând-o.  Lor li se mai 
adaugă alţi 90 de tineri care 
s-au înscris la aceeaşi speci-

alizare la Şcoala Postliceala 
Logos din Timişoara şi alţi 
63 de la Colegiul Naţional ”I. 
Haşdeu” din Lugoj. Pe locul 
doi în cazul meseriilor că-
utate este cea de tehnician 
transporturi auto interne 
şi internaţionale – 71 de 
persoane. Cele mai multe 
persoane s-au înscris pentru 
a obţine o calificare profesi-
onală la liceele de stat, 770, 
faţă de puţin peste 400 câte 
au fost înregistrate anul tre-
cut. La cele trei şcoli postli-
ceale din mediul privat s-au 
înscris aproximativ 500 de 
tineri, cu aproape 400 mai 
mulţi decât în 2010.  

A doua direcţie pe care 
au ales-o absolvenţii de liceu 
nepromovaţi la bacalaureat 
îi conduce pe aceştia spre 
Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Timiş. Adică şomajul. Potri-
vit reprezentanţilor AJOFM, 
dacă după prima sesiune a 
bacalaureatului numărul 
celor care au depus actele 
pentru a intra în şomaj a 
fost mic, cei mai mulţi ba-
zându-se pe a doua sesiune a 
examenului naţional, după 
a doua sesiune, tinerii şi-au 
regândit poziţia. Dosarele 
încep să se înmulţească la 
AJOFM pentru că tinerii au 
la dispoziţie două luni să-şi 
pregătească actele prin care 
cer bani de la stat. 

CaiuS SeRaCin
caius.seracin@opiniatimisarei.ro

Conform legii, persoa-
nele care beneficiază de in-
demnizaţie de şomaj sunt 
obligate să îşi caute un loc 
de muncă. De asemenea, în 
momentul în care angajaţii 
AJOFM le găsesc acestora un 
loc de muncă prin interme-
diul bazei naţionale de date, 
şomerii sunt obligaţi să îl 
accepte. Locurile care sunt 
găsite pentru şomeri sunt 
în domeniul de activitate 
în care aceştia sunt specia-
lizaţi, dar şi la acelaşi nivel 
al pregătirii. De la începutul 
anului, numărul celor care 
şi-au pierdut indemnizaţia 
de şomaj este foarte mic: 
doar 20 de persoane. Pe de 

altă parte, mult mai mulţi 
sunt cei care au găsit terti-
puri prin care să păcălescă 
legea. Mai exact, nu ei refu-
ză un loc de muncă, ci fac în 
aşa fel încât angajatorul să 
le refuze angajarea. Cea mai 
simplă scuză este aceea că 
nu pot lucra în 3 schimburi 
sau că au probleme în fami-
lie, nu au cu cine lăsa copiii. 
«Avem cazuri în care pur şi 
simplu nu avem cum să-i 
facem să muncească. Asta 
pentru că nu au nicio pregă-
tire, ba mai mult au doar câ-
teva clase făcute sau pentru 
că fac în aşa fel încât angaja-
torul să îi refuze. Unii spun 
că nu pot lucra în schimbul 
3, alţii că nu au cu ce să 
ajungă la locul de muncă 
respectiv şi chiar angajatorii 

nu-i pot forţa şi aşa se ajun-
ge la refuzul angajatorului 
de a-i mai căuta. Pentru că 

salariile sunt confidenţiale 
nu putem să spunem care 
ar fi diferenţa între ajutorul 
de şomaj şi banii pe care i-ar 
primi de la angajator. Ce 
pot să vă spun este însă că 
indemizaţia de şomaj medie 
pe care aceşti oameni o pri-
mesc este undeva între 400 
şi 450 de lei pe lună”, expli-
că Ionel Ţăran, şef serviciu 
Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Timiş, . 

Unul dintre cei care stau 
la coadă pentru parafarea  
periodică a carnetului de şo-
maj, Adrian, un tânăr de 25 
de ani, recunoaşte că a pri-
mit oferte de joburi de la fir-
me prin Agenţia Judeţeană 
de Ocupare a Forţei de Mun-
că, însă spune că momentan 

nu a găsit job-ul care să-i 
convină, aşa că le-a refuzat 
“elegant”. Este de 2 luni în 
şomaj, are o indemizaţie de 
350 de lei şi încă aşteaptă o 
ofertă mai bună decât aceas-
ta sumă pe care o primeşte. 
De ce? Din cauza salariului 
mult prea mic pe care-l ofe-
ră angajatorul. La ora actua-
lă şomajul în judeţul Timiş 
este în scădere. La AJOFM 
Timiş sunt înregistrate 6092 
de personae fără loc de mun-
că. Dintre aceştia doar 3800 
primesc indemizaţie de şo-
maj, restul nu mai benefici-
ază de banii de la stat, fiind 
doar înregistraţi în vederea 
obţinerii unui loc de muncă.

ComunitateComunitate12 

Liceele cu programe 
postliceale şi-au dublat 
cifrele de şcolarizare

Zeci de şomeri refuză locurile de muncă propuse

n După dezastrul de la BAC, tinerii vor să înveţe să devină maiştri şi asistenţi medicali

n Incinerarea cadavrelor în ungaria este mult mai ieftină ca în România, motiv pentru care  trupurile 
neînsufleţite ale timişorenilor sunt trimise pentru a fi incinerate în afara ţării, la vecinii din ungaria

Cei mai mulţi dintre absolvenţii de liceu fără diplomă de BAC au ales să înveţe  
cum să devină asistenţi medicali generalişti la colegii postliceale

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Ungurii ne ard morţii
Deci, iată-ne în pensie. Bucurie 
sau începutul sfârşitului? Ru-
dolf Steiner spune că, dacă am 
trecut prin viaţa creator (nu 
fără greşeli, dar constructiv!) 
peste diversele etape de şapte 
ani, atunci, în mod normal 
prin noi trebuie să transpară 
înţelepciunea vârstei. Bătrâ-
neţea e procesul prin care 
forţele sufleteşti eliberate se 
transformă în forţă spirituală. 
Dar, această transformare 
se face cu un cost: aceasta 
eliberare duce la... ruinare 
fizică. Exista riscul, ca să fim 
invadaţi de teroarea vârstei a 
treia: teama de boală, frică de 
neputinţa fizică, teama de sin-
gurătate, sărăcia sufletească, 
obsesia unor păcate săvârşite 
şi nemărturisite sau neiertate. 
Poate apărea depresia pro-
fundă. Aceasta depresie poate 
avea forma pierderii vitalităţii 
şi epuizării pe fondul despăr-
ţirii de cămin, de partener, de 
ocupaţie, de rădăcinile, care ne 
ţin legaţi de viaţă. Acum omul 
se simte îngreunat, întunecat, 
izolat, prizonier al trecutului, 
fără perspectivă de viitor. Lipsa 
oricărui impuls de activitate 
şi epuizarea pot deveni lipsa 
dorinţei de a trăi. De aceea 
apar şi atâtea cazuri de sinu-
cideri la pensionari! Tot acest 
zbucium, toate temerile, sunt 
forme şi anticipări ale fricii de 
moarte. Aceste suferinţe sunt 
un strigăt de ajutor, un semnal 
că trebuie să accedem la o 
realizare lăuntrică şi la o nouă 
regăsire de sine. De fapt, cu 
cât persoana este mai instruită 
şi mai elevată intelectual, cu 
atât mai mari sunt probleme-
le adaptării sale la viaţa de 
pensionar. Nu aş vrea să dis-
cutăm prea mult acum despre 
moarte, nici de spre ce spune 
Steiner referitor la ea, pentru 
că aş vrea să le supun atenţiei 
dumneavoastră, data viitoare. 
De fapt, se spune că moartea 
dă vieţii sensul cel mai înalt, 
cerându-ne să facem alegeri 
ce depăşesc viaţa. Ciudat, nu? 
Dar, aş dori să discutăm puţin 
despre atitudinea proaspeţilor 
pensionari, fata de propria lor 
viaţă. Cred cu tărie, ca genul 
de pensionar, inactiv, (care stă 
în faţa blocului jucând table 
cu vecinul de la parter şi care 
aşteaptă pensia de la o lună 
la alta, blamând statul că 
nu-i dă mai mult) este o mare 
greşeală. Pensia nu înseamnă 
sfârşitul muncii! Bătrâneţea nu 
este o boală ci o etapă din via-
ţă. Chiar dacă bolile ne cople-
şesc uneori la bătrâneţe mai 
mult decât în tinereţe, asta nu 
înseamnă că aşteptăm fatidic 
sfârşitul. Activitatea susţinută, 
implicarea în viaţa comunitară 
şi a propriei familii, descoperi-
rea unor hobby-uri interesante 
sau chiar implicarea într-un alt 
serviciu lejer, înseamnă pentru 
mulţi vârstnici, o a doua 
tinereţe, o altă şansă data lor. 
Deci, scumpii mei bătrânei, nu 
vă lăsaţi copleşiţi de teamă. Nu 
vă panicaţi! Semănaţi iubire ca 
să culegeţi preţuirea celor din 
jur. Data viitoare vom discuta 
despre bătrâneţea profundă şi 
ce cred filosofii despre moarte.

Prima  
bătrâneţe:  
63-70 de ani

Coriolan 
Gârboni
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În cimitirul din Calea Şagului au fost amenajate cripte speciale pentru cei incineraţi

Un mormânt 
pentru depunerea 
cenuşii celui 
decedat e mult 
mai ieftin de 
închiriat decât 
unul pentru 
corpul unui mort.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Noi avem spaţiu 
pentru urne în 
cimitir din 1996, de 
când am avut prima 
cerere. Acum s-au 
umplut, sunt 32 de 
urne. Mai vrem să 
facem loc pentru 
încă 20, pentru 
început. 

nelu bOlgea
Patron Casă Funerară

Soluţie pentru aglomeraţia din cimitire

În toată Europa, familiile 
care îi pierd pe cei dragi îşi 
ard morţii pentru că este 
mult mai ieftin. De altfel, 
această variantă de înhu-
mare reprezintă şi o so-
luţie pentru aglomerarea 
locurilor de veci din cimi-
tire. Majoritatea păstrează 
cenuşa celor dispăruţi în 
urne de porţelan.

Sunt persoane care 
înhumează urnele 
şi în locurile de veci. 
Foarte mulţi sunt 
cetăţeni germani. 

niCOlae CaCuCi
Administraţia cimitirelor

Noi facem incine-
rările în Ungaria, 
pentru că este mai 
aproape şi mai ieftin 
şi serviciile sunt mai 
de bună calitate. 
Măcar acolo avem 
garanţia că ducem 
decedatul care tre-
buie şi luăm cenuşa 
aceluiaşi decedat, 
nu ducem pe unul şi 
luăm pe altul, asta 
e diferenţa. Mie nu 
mi s-a întâmplat, dar 
ştiu multe cazuri. 
Nu mi se pare deloc 
moral. În plus, cei 
de la Bucureşti nici 
nu fac programări 
telefonice, aşteaptă 
şpăgi, te poartă de 
colo-colo. 

mirCea ŞipOŞ
Reprezentant Casa Funerară

Numărul celor care 
s-au înscris în acest 
an la cursurile postli-
ceale este dublu faţă 
de anul trecut. Nu 
este obligatoriu să ai 
bacalaureatul. 

FranCiSC halaSz
inspector general adjunct - ISj Timiş
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Cu câteva zile în urmă preşe-
dintele ferefeului ne-a anun-
ţat, în zeflemea, că printre 
numeroasele sale „realizări” 
se numără şi plantarea de 
pomi la complexul din Mo-
goşoaia. Obraznicul Sandu 
se mai laudă şi cu baza de la 
Buftea care, în concepţia sa, 
este o altă mare realizare a 
regimului său. Întâi stătăto-
rul federaţiei uită să spună, 
cu bună ştiinţă, că nouăzeci 
la sută din bani folosiţi 
pentru ridicarea celor două 
obiective a venit prin pro-
grame instituite de forurile 
fotbalistice internaţionale, 
programe care se adresează 
ţărilor în care „fotbalul e în 
pom”.
Precum Zeus din Olimp per-
sonajul în cauză, posesor al 
unui har al premoniţiei greu 
de egalat, ne mai spune că 
performanţă în România nu 
se va face mai devreme de 
cinci ani. Asta pentru că din 
sferele sale foarte înalte el 
nu poate avea legături cu 
muritorii încălţaţi în ghete 
cu crampoane. Asemenea 
personajului mitologic el 
conduce atunci când plebea 
aduce osanale dar nu are 
legătură cu cele pământene 
atâta timp cât supuşii nu 
se ridică la nivelul astre-
lor şi se fac de cacao prin 
competiţiile...”olimpice”.
Acelaşi preşedinte, cu tupeul 
care îl caracterizează, ne 
mai aduce la cunoştinţă 
şi faptul că va candida la 
funcţia supremă în federaţie 
şi în anul 2014. Asta ne mai 
lipsea! Micul dictator se 
înscrie astfel în rândul celor 
care au stat la putere până 
la sfârşitul zilelor. Sandu va 
acumula, la viitoarele ale-
geri, 24 de ani de domnie la 
fel ca Ceauşescu şi Saddam 
doi prieteni care au părăsit 
scena istoriei după acelaşi 
număr de ani. Nici ei nu s-ar  
fi dat duşi de la putere dacă 
„serviciile” şi mulţimea nu 
dădeau cu ei de pământ. 
„Săracul” Hitler! Ăsta nu 
a apucat decât jumătate 
din anii celor doi, chit că a 
reuşit să se bată cu toată 
lumea inclusiv cu aliaţii săi. 
Omenirea evoluează! Hitler 
12, Ceauşescu şi Saddam 
câte 24, cine ştie câţi ani o 
face Mircea Sandu în fruntea 
federaţiei. Asta pentru că, 
dacă nişte „băieţi” mai 
înfipţi nu-l vor trimite la 
plimbare, actualul preşedin-
te va fi reales mereu aidoma 
celor mai sus citaţi.
În rest nimic nou sub soare. 
Atâta doar că Gigi e supărat 
foc pe Huidu pentru faptul 
că acesta din urmă a reuşit 
în ultimele zile să îi facă 
praf audienţa. Şi uite aşa 
fotbalul nostru a ajuns în 
pom condus de o federaţie 
de pomicultori cu veleităţi 
de... viticultori.

Federaţia  
pomicultorilor

Viorel  
Screciu

oPinie

15 

CiNEmA CiTy
A naibii dragoste: 14:20 

Care-i numărul tau?: 20:10 

Casa de vis: 14:50, 18:40, 20:40, 
22:40 

Cei trei muschetari 3D: 13:30, 
15:50, 17:00, 18:10, 20:30, 21:30, 
22:50 

Cursa - digital: 13:50 

Johnny English... se întoarce: 
14:40, 19:20 

Killer Elite: Infruntarea - 16:50, 
19:20, 21:40 

Loverboy: 16:00, 22:20 

Noaptea rechinilor 3D: 14:30, 

o singură zi - digital: 16:40, 
19:00, 21:10 

pericol nevazut: 18:00 

pumni de oţel: 14:10, 16:50, 
19:30, 22:00 

Strumpfii 3D: 16:30

Joi, 20 oCTomBRiE
Bugar’d pub: Concert Megga Dillah 
Scottish pub: Concert trupa Sign
porky’s: Happy Birthday Party
Daos: Concert Muneer& Friends / Anastasia & 
Calin Lupu / Pandora
Life!pub: Folk & Covers - Calin Barcean (Pragu 
de Sus)
play Lounge Club: Student Night

ViNERi 21 oCTomBRiE
Setup Venue: Suie Paparude, Matt-U
Daos: Concert Luna Amară
Fratelli:Waldeck
No Name: Exiled Band
zambara: DJ Pagal

SâmBăTă 22 oCTomBRiE
Heaven: Concert Dan Bălan
Daos Club: Lansare album Sanctuar 
zambara: Snazu & Paul Hava
Jazz office: Explorator Trio
Setup: Emalkay

DumiNiCă 23 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: sâmbătă 22 
octombrie, ora 19, în sala Teatrului German 
de Stat, „Don Carlos“, de Friedrich Schiller în 
regia lui Alexander Hausvater. 

Teatrul German de Stat: duminică 23 
octombrie, ora 19, în sala Teatrului German 
de Stat, «Prima iubire», Clemens Bechtel.

peştera Româneşti: concert anual, dumini-
că 23 octombrie. 

Filarmonica Banatul, Sala Capitol: vineri 
21 octombrie, ora 19, concert simfonic, dirijor 
Rudolf Streicher din Austria, solist Reinhard 
Wieser. Din program: Uvertura Der Schauspiel-
direktor, Concertul pentru clarinet şi orchestră 
în la major şi Simfonia a 9-a în Do major. 

Teatrul Naţional: joi 20 octombrie, ora 
19.00, Studio 5, Alergătorul, de Mattias 
Andersson, un spectacol de Olivia Grecea.

Teatrul Naţional: vineri, 21 octombrie, 
ora 19.00, Sala 2, Revizorul, un spectacol de 
Petru Vutcărău.

Teatrul Naţional: Sala Mare, sâmbătă 22 
octombrie, ora 19, Ţarul Ivan îşi schimbă 
mesria, un spectacol de Sabina Bijan, după 
Mihail Bulgakov. 

Teatrul Naţional: sâmbătă, 23 octombrie, 
ora 19.00, Sala 2, Revizorul, un spectacol de 

Petru Vutcărău.

Teatrul Naţional: marţi 25 octombrie, ora 
19.00, Sala Mare, O scrisoare pierdută, de 
Ion Luca Caragiale, un spectacol de Ada 
Lupu.

Teatrul Naţional: miercuri 26 octombrie, 
ora 19.00, Studio 5, Nu, eu nu regret nimic, 
un concept de Sabina Bijan. 

opera Naţională Română: joi 20 octom-
brie, ora 19.30, sala Mare, Nabucco, operă 
în 4 acte. Muzica Giuseppe Verdi, Libretul 
Temistocle Solera.  

opera Naţională Română: vineri 21 
octombrie, ora 19.00, sala Mare, concert 
Felicia Filip, în cadrul programului Eu sunt 
Felicia. 

opera Naţională Română: duminică 23 
octombrie, ora 19.30, sala Mare, Nabucco, 
operă în 4 acte. Muzica Giuseppe Verdi, 
Libretul Temistocle Solera.  

Teatrul maghiar de Stat „Csiky Gergely“: 
marţi 25 octombrie, ora 19, Sala Studio, 
Devianţa în regia lui Nemeth Akos. 

Teatrul Auăleu: sâmbătă 22 octombrie ora 
19.30 Stăteam întinşi pe pat, poveste de 
amor cu final nefericit. Text: Danil Harms, 
înscenare Ovidiu Mihăiţă.

dan duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Modelul noii tifoserii era 
evident. Tinerii ei conducă-
tori se inspirau din stilul ga-
leriilor italiene, care sunt la 
loc de frunte în Europa din 
punct de vedere al coregrafii-
lor. Şefii au decis: noul nume 
va fi “Commando Viola Ultra 
Curva Sud”. Cuvântul “ultra” 
sublinia radicalismul mode-
rat al fanilor, “viola” era îm-
prumutat de la susţinătorii 
Fiorentinei, echipa adulată de 
mulţi timişoreni la acea oră, 
iar “Curva Sud” de la peluza 
explozivă de pe “Olimpico”-
ul lui Lazio şi AS Roma.  
În 1994 - ţ95, Poli a repro-
movat în “A”, iar din returul 
acelei stagiuni au început pri-
mele show-uri memorabile. 
Înaintea startului de retur, 
Poli a jucat acasă, în “16”-imi-
le Cupei Romîniei, cu Univer-
sitatea Craiova, duel pierdut 
de alb-violeţi, după un meci 
cu ritm deosebit, cu 2-3. Mo-
delul vestic al peluzei se ve-
dea deja din inscripţii: “Violet 
legend continued” (“Legenda 
violetă a continuat”) ori “Fos-
sa dei leoni azzurri” (“Groapa 
leilor albaştri”). Au început 
să apară primele încercări de 
coregrafii, cu baloane albe şi 
violete, papellitos sau fumi-
gene. Singura... nucă-n perete 
era un steag cu o zvastică, dar 
care pe parcurs a dispărut! 
Alt moment în care “CVUCS” 
anunţa marile show-uri din 
anii următori a fost derby-ul 
local, din “B”, contra CFR-
ului, în care s-a realizat o 
coregrafie cu fulare în stilul 
tifosilor Sampdoriei, altă 
trupă în vogă la acea vreme.  
În vara lui 1995, Poli a acces 
în prima ligă. Din acel mo-
ment, povestea “CVUCS” a 
devenit tot mai frumoasă... 

necazuri acasă  
şi-n deplasări 

Înainte de a intra în amă-
nuntele show-urilor, să spu-
nem că a fost o perioadă în 
care suporterii alb-violeţi au 
avut de suferit, la propriu, 
chiar şi pe arena “Dan Pălti-
nişanu”. În turul sezonului 
1995/96, jandarmii, scutierii 
şi alte “organe” aveau mereu 
ceva împotriva fanilor. Nu 
era meci în care, dacă săreau 
pe gard la gol, oamenii de 
ordine să nu tragă câteva bas-
toane pe spatele suporterilor! 
Cel mai haios, dar şi enervant 
moment, a fost cel de la epo-
calul 9-1 cu Politehnica Iaşi, 

când jandarmii i-au urmărit 
pe tot stadionul pentru că, 
vezi Doamne, să nu creeze 
vreo stricăciune! De aseme-
nea, necazurile nu i-au pără-
sit pe fani nici în partidele 
externe. La o deplasare spre 
Cluj, timişorenii au fost daţi 
jos din tren, absolut fără nici 
un motiv, şi percheziţionaţi. 
Se mergea cu “naşu’”, dar nu 
aceasta era explicaţia. Pur şi 
simplu, fanii erau vânaţi, toa-
tă lumea crezând că e vorba 
de o trupă de vagabonzi. Erau 
departe vremurile când ultra-
silor li se asigura securitatea 
de la gară la stadion şi îna-
poi. Susţinătorii timişoreni 
au fost înconjuraţi la patru 
kilometri înainte de Cluj de 
100 de scutieri! Ce au găsit 
“organele”? Nimic periculos, 
ci doar vreo 20 de fumigene! 
Dar asta n-a însemnat că bă-
năţenii n-au primit amenzi 
totale de 3.600.000 de lei, 
adică echivalentul la vre-
mea respectivă a vreo opt 
salarii medii pe economie!  
O altă deplasare de neuitat 
(negativ vorbind) a fost cea 
de la Sibiu. 25 de oameni au 
mers pe malul Cibinului, dar 
întoarcerea a fost tristă. De-
legaţia polistă n-a vrut să-i ia 
pe fani în autocar, aşa că ini-
moşii suporteri au ajuns aca-
să după 14 ore şi trei trenuri 
schimbate... 

marile spectacole  
din peluză... 

Primul moment de neui-
tat a fost show-ul de la me-
ciul cu Universitatea Craio-
va, din campionat, terminat 
cu 0-0. S-au cheltuit pentru 
spectacol 602.000 de lei, cu 
care s-au cumpărat, printre 
altele, opt steaguri 4/4 me-
tri care s-au fluturat pe pis-
ta din faţa peluzei, 600 de 

petarde, 60 de băclii, 120 de 
fumigene, iar in sectoarele 
sudice ale stadionului s-au 
adunat 1.400 de fanatici!  
În finalul aceluiaşi an, trium-
ful cu 2-1 contra unei Stele 
ce-i conţinea, printre alţii, 
pe Anton Doboş şi Basarab 
Panduru, era însoţit de o re-
prezentaţie fulminantă a pe-
luzei. 630.000 de lei s-au chel-
tuit pentru 400 de role de 
hârtie, 800 de petarde, 60 de 
fumigene, 23 de steaguri 1/1 
metri, 200 de artificii, 1.100 
baloane! Fără comentarii...  
În 1997, Poli a retrogradat 
din elită. Însă “CVUCS” a ră-
mas pe baricade şi a oferit 
spectacole de sunet şi lumi-
nă remarcabile. Acel 3-0 cu 
Dinamo a fost memorabil 
şi datorită ultrasilor. Pentru 
prima oară, au apărut pe sta-
dioanele din România nişte 
majorete! S-au fixat pe pistă 
artificii aduse de la Orăştie. 
Pregătirile au fost intense, 
fanii fiind convocaţi cu şase 
ore înainte pe ovalul de be-
ton! Pentru a reda însă cât 
înţelegeau conducătorii de 
la acea vreme din acţiunile 
tifoseriei, remarcabilă a fost 
replica unui şef polist (n-are 
rost să-i dăm numele!) care 
a spus: “Ce-i cu pregătirile 
astea, faceţi un concert cu 
Michael Jackson?!”. “Los afi-
cionados” au mers peste tot, 
chiar dacă echipa era pe tobo-
gan. Disputa externă cu Uni-
versitatea Craiova s-a jucat 
pe teren neutru, la Drobeta 
Turnu Severin, aproape 1.000 
de bănăţeni veniti cu şase 
autocare sau trenurile regu-
late prezentandu-se lângă 
Dunăre. Pentru mobilizarea 
fanilor, s-au distribuit în oraş 
peste 10.000 de afişe şi apro-
ximativ 40.000 de fluturaşi!  
Numai că au urmat cinci 

ani teribil de trişti pentru 
cei îndrăgostiţi de Poli. S-au 
consemnat două retrogra-
dări, cu onoarea salvată prin 
fuziuni digerate destul de 
greu. Sezoanele din “B” n-au 
însemnat sub nici o formă 
destrămarea galeriei. Boldu-
ra a ţinut să-i amintească pe 
cei care au fost cu sufletul 
alături de alb-violeţi, în cele 
mai grele clipe: “E adevărat 
că între 1998 şi 2002 nu prea 
era interes pentru fotbal, în 
Timişoara. Rezultatele mo-
deste şi scandalurile au lăsat 
un gust amar suporterilor. 
Împreună cu Sorin Birgean 
am încercat să ţinem mai 
departe şedinţe, să discutăm 
cu autorităţile locale. Am 
vrut să demonstrăm că Poli 
nu moare în inima noastră!”.  
Alături de Alin Boldura, au 
mai fost alţi fani care s-au 
zbătut ca alb-violetul să nu 
cadă în derizoriu. Fostul lider 
al “CVUCS” îi aminteşte: “An-
drei Ciuhandu a continuat cu 
brio treaba, iar Marius Babu-
ciu, alt fost lider de seama al 
Peluzei, cu Gruppo Select, s-a 
implicat foarte mult în depla-
sări, chiar şi în perioada în 
care Poli juca numai cu juni-
ori în componenţă. Am fost şi 
la Arad, la acel trist 0-7, când 
suporterii gazdelor îşi impul-
sionau echipa să dea acelor 
copii cât mai multe goluri. 
Dar, aşa cum erau ei, acei 
copii s-au luptat onorabil...”.  
Însă a apărut fuziunea AEK 
Bucureşti - CSU Politehnica, 
iar „CVUCS“ şi-a reluat şirul 
marilor spectacole... 

„Încercăm  
să scriem istorie”... 

Chit că meritele sale în 
revigorarea tifoseriei nu se 
pot nega, Alin Boldura a spe-
cificat: “Meritele nu sunt ale 

mele. Galeria a renăscut da-
torită emulaţiei din oraş şi a 
dorinţei timişorenilor de a 
avea o echipă bună. În ataşa-
rea fanilor faţă de Poli AEK a 
contat foarte mult şi victoria 
legendară cu 1-0 din Ghencea. 
Acum, încercăm să scriem 
istoria alături de druckerii de 
la tribunele I şi II. Ei chiar ne 
susţin în momentele delicate 
prin care mai trece uneori 
CVUCS”. Sigur că nimeni nu 
e perfect: “Vor exista mereu 
opinii contrare, vezi despăr-
ţirea de două grupări (n.r.: 
“Masseria” şi “Drojdierii”, a 
căror activitate “suporteri-
cească” o consemnăm şi noi 
şi o respectăm ca atare). Pro-
mitem însă o organizare mai 
bună şi sperăm să atragem cât 
mai mulţi copii care-n ultimii 
ani au beneficiat din partea te-
leviziunilor numai de Steaua 
şi Dinamo. Dorim să creştem 
o nouă generaţie de ultrasi, 
care să fie alături de echipă 
şi-n clipele grele. Fiindcă în 
peluza sudică se intră cu o sin-
gură lozincă: la Timişoara nu 
se discută, se iubeşte!”. 

Cei mai mari fani... 
...din “CVUCS” merită 

amintiţi. Sau printre cei mai 
mari fani, ca să nu supărăm 
pe nimeni! Sunt oameni care 
au pus bazele a ceea ce în 2003 
a fost declarata, de către LPF, 
cea mai bună galerie din ţară! 
Aşa cum farmecul vieţii de 
suporter o cere, o serie de inşi 
nu sunt cunoscuţi decât prin 
porecle! Iată-i pe eroi: Alin Bol-
dura, Daniel Stanciu, Adi Stan-
ciu, Cătălin Cocoş, Cristi Joiţa, 
Mihai Dobrovolschi „Napoli“, 
Marius Babuciu, „Denver“, 
„Carlos“, Nicolae Cârstov „Eli-
copter“, Nicu Mursa „Umetis-
tul“, Romeo şi Claudiu „Ban-
di“, Cristian Schifor, „Sami“, 
„Ralf“, „Elmer“, Zoran „Fi-
renze“, „Boris“, Cristi Daneş, 
Călin Beceat „Zagreb“, Ştefi 
„Zvezda“, Aurelian „Borat“, 
„Gheba“, Iani „Holocaust“, 
Ciprian Trancă, Marius Stăniş, 
Lucian „1 Iunie“, Andrei Ciu-
handu „Primaru’“, Adi „Bati-
gol“, Cristi Bobar, Cristi Brân-
covan „Şefu’ clasei“. Acestora 
li se adaugă liderii actuali Mir-
cea Muntean “Grebla”, Ema 
Cernescu “Ema” şi Goran Mra-
kici… Respect maxim, băieţi!

Sursa întregului serial: 
forumul oficial 

- politimisoara.com

Cei mai cei, 
dintotdeauna! (6)

muzeul de Artă - palatul Baroc: expoziţia 
„Mutterland Wort“, ce poate fi vizitată până în 
6 noiembrie.

institutul Francez Timişoara: expoziţia Am-
bronay - alt sat, altă poveste. Expoziţia poate fi 
vizitată până în 5 noiembrie.

palatul Administrativ: expoziţia Fructele Co-
pacului Dorinţelor. Expoziţia poate fi vizitată la 
etajul II până în 24 octombrie. 

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

muzeul de Arta - palatul Baroc: Colecţia de 
artă plastică întemeiată 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: Expoziţia 
Colecţiei Kormendi-Csak. Expoziţia poate fi 
vizitată zilnic, până la orele 16 până în 30 
octombrie. 

iulius mall, etajul i: expoziţia „Art Is Lifesty-
le/ 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     
În perioada urmă-
toare sunt favorizate 
schimbările, aşa 
că orice doriţi să 
realizaţi va fi finalizat 
cu succes. Reputaţia 
dumneavoastră este 
pusă într-o lumină 
favorabilă datorită 
experienţei şi cunoş-
tinţelor pe care le-aţi 
dobândit.
taur     
Succesul obţinut 
de pe urma unor 
proiecte vă oferă o 
mare satisfacţie şi 
vă pot aduce chiar şi 
recompense financi-
are. Unele probleme 
care apar în cursul 
acestor zile le rezol-
vaţi fără prea mari 
dificultăţi. Calea 
cea mai uşoară spre 
celebritate vine prin 
contactele sociale.

Gemeni     
Urmează o perioadă 
în care provocările pe 
care le întâmpinaţi vă 
vor ajuta să învăţaţi 
ceva despre dumnea-
vostră şi să vă îmbu-
nătăţiţi abilităţile de 
rezolvare a probleme-
lor. De asemenea, veţi 
culege în următoarele 
zile roadele eforturi-
lor depuse.
rac     
Perioada care vine 
nu este tocmai cea 
mai bună pentru 
dumneavoastră, 
astfel încât, e indicat 
să nu exageraţi în 
relaţiile cu cei din 
jur. Pe plan financiar 
încep să se întrevadă 
semne bune, dar tre-
buie să aveţi răbdare 
şi să urmaţi fiecare 
pas în demersurile 
dumneavoastră.

leu     
Vă concentraţi 
asupra unor afaceri 
foarte importante 
sau planificarea unui 
proiect. Din acest 
motiv, lucraţi foarte 
mult. Găsiţi o cale 
de mijloc, deoarece 
energia depusă în 
aceste demersuri 
până acum este în 
descreştere.
Fecioară
Există un sentiment 
natural de creştere şi 
dezvoltare, dar exis-
tă, de asemenea, un 
fundament puternic 
pentru rolul de lider, 
pe care doriţi să vi-l 
asumaţi. Prin urma-
re, apucaţi frâiele, 
veţi lua doar decizii 
bune! Sectorul 
finanţelor nu vă face 
probleme în această 
perioadă.

Balanţă   
Sfaturile pe care le 
primiţi de la colegii 
de muncă şi prieteni 
sunt utile şi trebuie 
să le luaţi în seamă, 
mai ales pentru că 
în această perioadă 
este necesar să vă 
concentraţi mai mult 
asupra sănătăţii 
dumneavoastră. 
          
scorpion     
Sunteţi apreciat pen-
tru capacitatea de a 
lua decizii practice 
privind probleme de 
grup. În discuţiile 
aprofundate şi con-
versaţii faceţi faţă 
foarte bine. Puterea 
de organizare pe o 
scară socială (afa-
ceri, timp liber) pare 
să aiba un rol foarte 
important în viaţa 
dumneavoastră.

Săgetător     
Creşterea economi-
că şi prosperitatea 
financiară sunt 
asigurate în timpul 
următoarelor zile. 
Colegii de la servi-
ciu vor afla despre 
viitoarea dumnea-
voastră promovare. 
Este momentul să vă 
bucuraţi de tot ceea 
ce aţi obţinut.
capricorn     
Inteligenţa este 
ingredientul cheie 
pentru a face schim-
barea la locul de 
muncă. S-ar putea să 
fiţi surprins de faptul 
că primiţi sprijin în 
acest sens. Sunteţi 
capabil să înţelegeţi 
nevoile celorlalţi, 
astfel încât acum 
este momentul să vă 
puneţi planurile în 
aplicare. 

VărSător    
Se ivesc o serie 
de opţiuni pentru 
carieră, dar trebuie 
să găsiţi o cale de 
mijloc pentru a nu 
vă simţi constrâns şi 
pentru a învăţa ceva 
din aceste experienţe 
care vin. O rudă im-
portantă din familie 
are nevoie de atenţia 
dumneavoastră.
Peşti     
După o perioadă 
mai puţin bună, 
într-una din aceste 
zile veţi primi şi 
o veste pozitivă. 
Consumul redus de 
energie din timpul 
acestei săptămâni 
vă permite să 
revizuiţi anumite 
planuri de viitor, să 
rezolvaţi mai multe 
probleme, atât la 
serviciu, cât şi acasă.

casa de vis
Casa de Vis este un thriller 
despre o familie care se 
mută într-o casă despre care 
nu au idee că acolo avuse-
seră loc cu ceva timp înainte 
crime înfiorătoare. la puţin 
timp de la mutare, membrii 
familiei descoperă cu oroare 
că ei au devenit următoarele 
ţinte ale ucigaşului care dis-
trusese şi familia ce locuise 
înainte acolo. 
Will atenton (daniel Craig) 
este un editor de carte care 
îşi lasă slujba din new York 
pentru a se muta împreună 
cu soţia sa, libby (rachel 
Weisz) şi cu cele două fetiţe 
ale sale într-un orăşel izolat 

din new england. dar nici 
nu apucă să se instaleze 
bine în noua lor viaţă, când 
descoperă îngroziţi că noul 

lor cămin a fost scena cri-
mei pentru o mamă şi copiii 
ei. Întregul oraş e convins 
că vinovat e soţul care le-a 
supravieţuit. Will începe să 
investigheze tragedia, dar 
singurul indiciu îl primeşte 
de la ann paterson (naomi 
Watts), o vecină care era 
apropiată de familia care a 
murit. pe măsură ce Will şi 
ann încep să pună cap la 
cap tulburătoarea dramă, 
descoperă că povestea 
ultimului om care va părăsi 
casa de vis a lui Will va fi 
la fel de înspăimântătoare 
pentru cel care va urma 
precum a fost pentru el.

Joi 20 octombrie
Cerul va fi mai  
mult însorit. Moderat  
va ploua.
Minima: 4˚
Maxima: 20˚

Vineri 21 octombrie
Cerul va fi înnorat. Răzleţ 
averse de ploaie.
Minima: 2˚
Maxima: 14˚

Sâmbătă 22 octombrie
Cerul va fi înnorat. Răzleţ 
averse de ploaie.
Minima: 2˚
Maxima: 13˚

Duminică 23 octombrie
Cerul va fi înnorat. Răzleţ 
averse de ploaie.
Minima:  5˚
Maxima:  16˚

Luni 24 octombrie
Cerul va fi parţial înnorat.  
Minima: 4˚
Maxima: 18˚

marţi 25 octombrie
Cerul va fi parţial însorit.
Minima: 4˚
Maxima: 18˚

miercuri 26 octombrie
Cerul va fi parţial înnorat. 
Minima:  3˚
Maxima:  19˚

meteo

Liderii galeriei se inspirau din stilul galeriilor italiene

Pregătirile pentru concer-
tul din peşteră sunt pe ulti-
ma sută de metri.

Muzica va răsuna din nou 
printre stalactite şi stalag-
mite în Peştera de la Româ-
neşti. Mai sunt doar câteva 
zile până la tradiţionalul 
concert, care adună sute de 
oameni. Anul acesta, în Peş-
tera Româneşti va concerta 
o soprană de origine core-
eană, de la Opera din Viena, 
dar şi orchestra Filarmonicii 
Banatul.

Programul este unul 
destul de variat, oarecum 
comercial, spune directorul 

Filarmonicii Banatul – Ioan 
Gârboni, ca să fie pe placul 
publicului. Va fi interpre-
tat un vals, un tango final, 
Mociriţa, Polca fierarului, 
Fantoma de la Operă, The 

Lonely Sheperd, dar şi o pie-
să de-a lui Charlie Chaplin 
şi o arie a lui Mozart. Spec-
tacolul are loc duminică, 23 
octombrie, începând cu ora 
13:00.

Concert simfonic la Româneşti
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d’ale Cetăţii

Lipsa de conţinut i-a 
transformat pe angajaţii 
televiziunilor de ştiri în 
veritabili cioclii şi pseu-
do-paparazzi, mondenul 
şi accidentele rutiere au 
devenit principalele lor 
subiecte… Nu e puţin lu-
cru să termini o facultate 
de jurnalism ca să ajungi 
apoi să transmiţi în direct 
de lângă o maşină lovită 
de un tir sau de la poarta 
domeniului familiei Co-
lumbeanu…
Sunt pasionat de subiec-
tele care-i macină pe alţii, 
subiectele care domină 
televizunile din lume… 
Dacă americanii zilele 
astea dezbat pe toate tele-
viziunile execuţia lui Troy 
Davis, un condamnat la 
moarte care a fost execu-
tat în statul Georgia după 
20 de ani de procese sau 
efectele sindromului “Ocu-
paţi Wall-Street”, ruşii sunt 
cu ochii lipiţi de televizoa-
re şi ziare când vine vorba 
de “Grupul Berlinez”… Ai 
noştri nici măcar n-au tre-
cut cu vederea subiectele 
la modă zilele astea în 
Rusia şi America…
“Grupul Berlinez” este o 
mişcare din Rusia care se 
ocupă cu lichidarea crimi-
nalilor cărora justiţia nu 
le-a putut veni de hac…
Se zvoneşte că respectiva 
grupare e în strânsă legă-
tură cu servicile secrete 
ruseşti… Subiectul dez-
batut însă în principalele 
talk-showuri ruseşti face 
trimitere la asasinarea a 
trei ceceni zilele trecute 
în Istanbul… Poliţia turcă 
a declarat că asasinul 
celor trei este un oarecare 
Alexandr Jirkov, membru 
al Grupului Berlinez… 
Tămbălăul talk-showurilor 
este dat de dezvăluirea 
că cei trei pe care Jirkov 
i-a lichidat sunt teroriştii 
care au comis atentatele 
teroriste de pe aeroportul 
Domodevo din Rusia, 
unde au murit, poate vă 
amintiţi, 36 de oameni…
Mi-am amintit de aceste 
subiecte, dezbătute intens 
zilele astea la televizunile 
ruseşti şi americane, în 
timp ce vedeam pe ca-
nalele de ştiri vreo câţiva 
reporteri aşteptând cu 
microfonul în mână să 
prindă o declaraţie la 
poarta Columbenilor din 
Izvorani. Cum o fi să crezi 
că te angajezi la departa-
mentul ştiri şi să ajungi la 
poarta de la Izvorani cu un 
microfon în mână? Tot res-
pectul însă pentru prezen-
tatorii de ştiri din studio 
care, preluând legătura, 
au trecut la principala ştire 
externă... China… Chinezul 
Monicăi, fireşte…

La ei, altfel...

Dan  
Negru
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Tinerii liberali 
din Timiş ar 
putea rămâne 
fără lider

Iulius Jugănaru este preşe-
dintele Tineretului Naţional 
Liberal din Timiş, însă acesta 
ar putea părăsi atât funcţia 
de partid pe care o deţine, 
cât şi pe colegii săi liberali. 
Jugănaru s-a decis, îşi va face 
bagajul şi îşi va căuta de lu-
cru prin Europa. Deja ar fi 
prins un contract care îl va 
ţine mai mult pe drumuri 
în următorul an. Se spune că 
Jugănaru, medic de profesie, 
a semnat un contract în Ma-
rea Britanie pentru a profesa 
în această ţară timp de două 
săptămâni pe lună pe parcur-
sul unui an. Ţinta tânărului 
liberal este alta însă: un nou 
contract în aceeaşi ţară, poa-
te unul definitiv. Tânărul s-a 
convins, probabil, că politica 
nu este pentru el şi a decis 
să uite de România şi să ple-
ce în străinătate, fără nicio 
urmă de regret.

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

iulius Jugănaru

Grindeanu a pierdut 
războiul în faţa nico-
tinei. Deşi s-a chinuit 
luni de zile să se lase 
de fumat, încercând tot 
felul de variante, de la 
bomboane la gumă de 
mestecat, viceprimarul 
social-democrat nu a re-
uşit să renunţe la tutun. 
Gurile rele spun că de 
vină ar fi stresul imens la 
care este supus zi de zi în 
administraţia Ciuhandu, 
fiind pus în fieacare zi 
în faţa unei decizii care 
îl macină pe interior: să 
meargă pe mâna actua-
lui primar  şi să respecte 
legea tăcerii impusă în 
cadrul primăriei sau să 
îl sprijine pe candidatul 
USL la primărie colegul 

liberal Nicolae Robu cu 
informaţii confidenţiale 
din administraţia locală. 
Peste toate acestea, stre-

sul şi lipsa nicotinei l-a 
mai şi îngrăşat, aşa că 
Sorin Grindeanu s-a rea-
pucat de fumat. 

Grindeanu, învins în lupta cu ţigările

Rodica Cojan, preşedinte 
de bloc ... cu forţa!?
Rodica Cojan, şefa 
Cantinei Sociale Timi-
şoara, locuieşte într-un 
apartament dintr-un 
bloc din zona Modern 
din Timişoara. Numai că 
blocul în care locuieşte 
aceasta a rămas, recent, 
fără preşedinte. Şi cum 
nu s-a găsit o soluţie de 
moment, Rodica Cojan, 
spun gurile rele, s-ar 
fi autopropus pentru 
această funcţie. Toa-
te bune şi frumoase, 
numai că vecinii distinsei 
doamne ar fi supăraţi 
nevoie mare pentru că 
Rodica Cojan ar fi cerut 
un salariu destul de mă-

ricel pentru munca sa ca 
preşedinte de bloc. Este 
vorba de suma de 500 
de lei pe care doamna 
Cojan ar fi solicitat-o 
colocatarilor săi pentru 
serviciile prestate în 
calitate de preşedinte de 
bloc. Şi pentru că un pre-
şedinte, fie el şi de bloc, 
are nevoie să comunice 
în interesul blocului, Ro-
dica Cojan a cerut si un 
telefon de serviciu, spre 
nemulţumirea vecinilor.

sorin grindeanu


