
maxime în weekend - 16 - 18 decembrie
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sport
Cine a reprezentat 
cel mai bine 
Timişoara în 2011?

Baschet, rugby, fotbal masculin 
sau box au reprezentat cu 
mândrie Timişoara.  15

interviu
În sport în  
România nu se 
vede un viitor

Interviu cu Cosmin Cioriciu, 
antrenorul echipei de rugby 
RCM Timişoara.  11

actualitate
Autostrada 
Timişoara-Arad, 
deschisă traficului

Autostrada Vestului a fost 
finalizată şi are o lungime de 
32,25 de kilometri.  4

comunitate
Revelionul  
umple taberele  
de la Chevereş  
şi Poieni Strâmbu
Taberele pentru studenţi 
şi elevi sunt pline numai în 
noaptea dintre ani.  12

comunitate
Primăria nu pune 
coşuri de gunoi în 
zona Complexului
Aruncarea gunoaielor 
pe domeniul public se 
sancţionează cu amenzi.  12
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Astăzi ai  
suplimentul 
Auto &  
Turism
paginile 7 - 10

Revelion la 
înălţime,  
pe pârtia  
de schi! pag 9

Întâmpină  
noul an  
pe o plaja 
însorită pag 8

Dacia 500 - Lăstun, 
autoturismul  
de colecţie „made 
în Timişoara” pag 10

Timp liber - pagina 14
Club 30: Acustic Cover Concert Vineri 16 decembrie
DAoS: Concert TAine Sâmbătă 17 decembrie

„SAlA De AşTePTARe (AeRoPoRT 2)“ 
TeATRul NAţIoNAl De STAT TIMIşoARA
marţi, 20 decembrie 2011, de la ora 19, la Studio 5

RoxAnA DeAConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Avem pretenţii, dar nu 
oferim nimic în schimb. Au-
torităţile locale se chinuie 
de luni de zile să găsească 

un investitor care să con-
struiască parcări subterane 
în Timişoara, însă fără folos. 
Pentru că nu pot rezolva ni-
mic în acest sens, au decis 
să mărească tarifele de par-
care, poate totuşi se strâng 

ceva bani care să fie investiţi 
în locuri pe care timişorenii 
să-şi lase maşinile. 

Mai mult, consilierii lo-
cali au votat să limiteze 
parcarea la două ore pe mai 
multe străzi din zona Ceta-

te a Timişoarei, aşa cum se 
întâmplă şi în marile oraşe 
europene, unde locul de 
parcare se plăteşte prin SMS 
sau cu cardul.

În schimb, prin februa-
rie abia ar urma să se in-

augureze mult aşteptata 
parcare subterană din Piaţa 
700, care va putea adăpos-
ti aproape 500 de maşini. 
Citiţi toate detaliile despre 
noul regulament al ADP!

pag 2-3

Cele mai proaspete informaţii. Citeşte www.opiniatimisoarei.ro! Eşti câştigător şi ştii tot ce se întamplă.
www.opiniatimisoarei.ro - Contează pe ştirile timişorenilor!
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Parcare europeană  
limitată la două ore 
în zona centrală

Viorel  
Screciu

Hoţia şi prostia nu 
au frontiere. Astea 

două au intrat în 
Schengen. 15

dan  
negru

Nu cred că toţi ado-
lescenţii se regăsesc 
în excepţiile arătate 

la televizor. 16

Coriolan  
gârboni

Ce „complicaţii”  
ar aduce nemurirea 

noastră aici,  
pe pământ. 13cel mai tare site de ştiri din timişoara

www.
opiniatimisoarei

.ro
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În timp ce la noi abia 
acum s-a decis un sistem dife-
rit de parcare pentru străzile 
din zona Cetate, în alte oraşe 
din Europa, măsura este prac-
ticabilă deja de ani buni. 

Paris
În ciuda celor peste 300 

de parcări publice şi private 
răspândite prin tot Parisul, 
care totalizează circa 70.000 
de locuri de parcare, în Capi-
tala Luminilor este o adevă-
rată aventură să-ţi parchezi 
maşina. Tocmai pentru a 
facilita găsirea rapidă a unui 
loc de parcare liber, muni-
cipalitatea Parisului a intro-
dus, în urmă cu cinci ani, un 
serviciu wireless care le spu-
ne şoferilor, prin interme-
diul telefonului mobil sau al 
sistemelor de navigaţie GPS, 
dacă există sau nu spaţii de 
parcare disponibile în imedi-
ata apropiere. Acest sistem a 
fost introdus, în ultimii ani, 
şi în Germania (unde moni-
torizează 800 de parcări), El-
veţia, Italia, Marea Britanie, 
Austria şi Spania. Tarifele de 
parcare din capitala Franţei 
oscilează între 3 euro/oră, 
în zonele ultracentrale, 6,50 
euro pentru două ore şi între 
20 şi 35 de euro pentru 24 de 
ore. Cei care doresc să călăto-
rească la Paris cu maşina îşi 
pot rezerva locuri de parca-
re prin intermediul site-ului 
www.parking-public.fr. 

Viena
Municipalitatea Vienei a 

hotărât să introducă, înce-
pând cu 1 martie 2012, noi 
taxe de parcare, precum şi 
noi amenzi pentru parcarea 
ilegală. Parcarea pe o peri-
oadă scurtă, de jumătate de 
oră, va costa 1 euro, şi nu 
0,60 euro cât este în prezent, 
pentru 60 de minute – 2 
euro, în loc de 1,20 cât este 
încă în vigoare, pentru 90 de 
minute – 3 euro, iar pentru 
120 de minute – 4 euro. Cei 
care vor parca ilegal vor fi 
nevoiţi să scoată din buzu-
nar, din martie 2012, nu mai 
puţin de 36 de euro, şi nu 15 
euro ca şi până în prezent. 
În schimb, taxa de parcare 
pentru abonamentele de 
tip reşedinţă se va micşora 
de la 12 la 10 euro pe lună. 
La Viena sunt mai multe 
cartiere cu parcare limitată 
la maxim două ore pe baza 

unui tichet care se comple-
tează şi se pune în parbriz. 
Tichetul violet permite par-
carea gratuită timp de 10 
minute, iar altele patru de 
culori roşu, albastru, verde 
şi galben – parcări de până la 
două ore. Partea nebuloasă o 
reprezintă „linia albastră“. 
Această linie trasată pe ca-
rosabil marchează, teoretic, 
intrarea într-o zonă cu reguli 
specifice de parcare. Şoferul 
trebuie să ţină minte dacă a 
trecut linia albastră, nemai-
punându-se la socoteală că 
noaptea aceste linii nu sunt 
prea vizibile. 

Budapesta
În capitala Ungariei, din 

februarie 2009 este posibil 
să se plătească taxa de par-
care prin intermediul tele-
fonului mobil. Se trimite un 
mesaj de tip text cu numă-
rul de înmatriculare al maşi-
nii şi numărul inscripţionat 
pe locul de parcare. Se aş-
teaptă răspunsul furnizoru-
lui, care cuprinde codul zo-
nei de parcare, numărul de 
înmatriculare, momentul 
de începere al parcării şi ta-
riful orar, la care se adaugă 
un comision de 75 de forinţi 
pentru utilizarea sistemului 
telefonic de parcare. La ple-
care, se trimite un alt mesaj 
cu cuvântul STOP, iar furni-
zorul trimite un alt mesaj cu 
numărul de înmatriculare, 
timpul parcării şi taxa tota-
lă. Acest serviciu este valabil 
în 21 de oraşe din Ungaria şi 
este folosit de peste 50% din-
tre şoferii care-şi parchează 
maşina în aceste localităţi. 
Taxele de parcare au cres-
cut, anul trecut, de la 430 
la 580 forinţi pe oră, adică 
la aproape 2 euro, în zonele 
cele mai scumpe din Buda-
pesta, cum este şi districtul 
Cetate.

Cresc preţurile şi se modifi  că regulamentul, 
dar nu se amenajează locu  ri de parcare

prea mari, mai ales că nu li 
se oferă şoferilor nicio alter-
nativă. 

”Suntem de acord cu sta-
ţionarea limitată, însă nu 
suntem de acord cu creşterea 
tarifelor şi a preţului la abo-
namente. Acolo e o discuţie 
mai mare. Nu e cinstit să creş-
tem tarifele, atâta timp cât nu 
construim locuri noi de par-
care. Când le vom construi, 
putem avea o altă discuţie”, a 
precizat Ciprian Bogdan, din 
partea PNL. 

Nici aleşii municipali din 
PSD nu sunt mulţumiţi de 
sistemul de parcare din Timi-
şoara. ”Nu este o soluţie ca o 
dată la câteva luni să facem 
modificări la un sistem care 

din start e pornit prost. Ar tre-
bui modificat structural: des-
fiinţare şi să punem în loc un 
sistem asemănător cu cel din 
ţările europene, nu în franci-
ză. Aceaste măsuri sunt doar 
improvizaţii”, ne-a declarat 
Radu Ţoancă, consilier PSD. 

De cealaltă parte, expli-
caţiile celor de la ADP sunt 
destul de simple: nu avem 
investitori, trebuie să creştem 
cumva veniturile societăţii şi 
să investim noi bani în par-
cări! 

”Noi trebuie să dăm dru-
mul la un program de con-
struire de parcări. Am făcut 
calcule cu 3 lei pe oră în zona 
Cetate şi 1,5 lei în pieţe. Cu 
propunerile noastre am avea 

un profit de 760.000 de euro 
pe an. Noi am zis că 20% ţi-
nem pentru ADP, 20% folo-
sim pentru parcări stradale, 
iar 60% îi investim în parcări 
subterane şi supraterane. Cu 
1,5 lei pe oră peste tot am 
avea profit doar 340.000 de 
eurp pe an. Ce să facem cu 
banii aceştia?”, ne-a dezvălu-
it Liviu Barbu. În plus, şeful 
ADP spune că deplasarea cu 
autoturismul este o opţiune. 

Consilierii nu sunt însă de 
acord cu aceste preţuri. Ei şi-ar 
dori ca în zona Cetate locul de 
parcare să coste 1,5 sau 2 lei pe 
oră, şi nu 3 lei cum a propus 
ADP, iar în parcările cu barie-
re să coste 3 lei, nu 4 lei cum 
a propus ADP. O decizie finală 

ar trebui să se ia în această săp-
tămână, dar consilierii locali ar 
vrea să amâne stabilirea tarife-
lor pentru anul viitor, deşi aces-
tea ar trebui să intre în vigoare 
de la 1 ianuarie. 

În Timişoara avem 80.250 
de locuri de parcare şi ar mai 
fi un necesar de încă 97.000, 
potrivit unui studiu făcut de 
ADP. O alternativă va fi dată 
în folosinţă anul viitor, cel 
mai probabil la jumătatea 
lunii februarie. Este vorba 
despre parcarea subterană 
din Piaţa 700, de la Finanţe, 
care va adăposti peste 450 de 
locuri de parcare.

RoxAnA DeAConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro
gheoRghe ilAş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Un nou regulament al sis-
temului de parcare TelPark 
al Societăţii de Administrare 
a Domeniului Public a fost 
aprobat în cursul lunii noiem-
brie de consilierii locali. Cel 
vechi a fost îmbunătăţit şi a 
suferit câteva modificări, poa-
te cea mai importantă refe-
rindu-se la limitarea parcării 
la două ore pe un număr de 
28 de străzi din zona Cetate a 
Timişoarei. 

Măsura s-a dorit a fi im-
plementată de multă vreme, 
însă consilierii locali au res-

pins-o în nenumărate rânduri 
în lipsa unei alternative la 
parcare. Nici acum nu exis-
tă. În plenul care a avut loc 
marţi, ei au votat şi cele 28 de 
străzi din zona Cetate pe care 
va fi limitată staţionarea, ca şi 
o completare la regulament, 
însă nu s-au pus nicidecum 
de acord asupra noilor tarife 
care ar urma să intre în vigoa-
re din ianuarie 2012. 

Pe aceste străzii şoferii nu 
îşi vor putea lăsa maşinile 
mai mult de două ore. Dacă 
vor dori să le lase mai mult, 
vor trebui să revină şi să îşi 
cumpere alte tichete din 
două în două ceasuri. 

”Oricum Cetatea se va în-
chide în trei, patru ani. Cine 

vrea, poate să ia tichet şi să 
revină peste două ore, dar nu 
poate lua tichete pentru toa-
tă ziua. Nu va putea lua mai 
mult de două tichete de câte 
o oră. La Viena, pe un loc de 
parcare nu ai voie să laşi ma-
şina, eşti obligat să o muţi 
peste două ore. Dacă nu, ei o 
ridică. Noi o să facem verifi-
cări cu Poliţia Locală. Depin-
de de poliţist dacă o ridică sau 
nu maşina”, a explicat Liviu 
Barbu, director ADP. 

Dacă şoferii vor trebui să 
scoată bani din buzunar din 
oră în oră, riveranii vor pu-
tea parca toată ziua pe aceste 
străzi din Cetate, cu abona-
ment de locatar, dar în condi-
ţii impuse de ADP. Tichetele 

se vor putea cumpăra de la 
chioşcuri de presă, librării, 
benzinării ori de la chioşcu-
rile RATT sau chiar de la vân-
zători ambulanţi. Mai mult, 
de la anul, ADP are în plan şi 
achiziţionarea de parcome-
tre, iar şoferii îşi vor putea 
plăti parcarea limitată, pre-
cum şi amenzile, şi prin SMS.

În total, pe cele 28 de străzi 
din centrul Timişoarei există 
1.234 de locuri. La acestea se 
adaugă şi altele din cele trei 
mari pieţe ale oraşului: 700, 
Iosefin şi Badea Carţan, dar 
şi alte şase străzi adiacente 
acestor pieţe. În plus, în jurul 
pieţelor staţionarea va fi limi-
tată şi sâmbăta, de la ora 8:00 
până la ora 13:00. În aceste 

locaţii nu sunt valabile abo-
namentele, ci doar tichetele. 

Pretenţii mai mari pentru 
tarife

Dacă aceste străzi au fost 
deja aprobate de consilierii 
locali, tarifele propuse de şe-
fii Administrării Domeniului 
Public nu au fost pe placul 
aleşilor. Fie ele motive elec-
torale sau nu, cert este că nu 
se lasă nici consilierii muni-
cipali prea uşor. Tarifele se 
aprobă doar de două comisii 
ale Consiliului Local, şi nu au 
nevoie de votul în plen, spre 
deosebire de noul regula-
ment. Or, asta nu le convine 
aleşilor.

„Modificarea preţurilor nu 

trece, din nefericire, prin ple-
nul Consiliului Local. În luna 
ianuarie vom introduce mo-
dificarea regulamentului, să 
votăm şi noi aceste preţuri în 
plen. Pe de altă parte, nu e ok 
forma actuală a preţurilor. Mi 
se par sume mult prea mari. 
Abonamentul la purtător, de 
exemplu, e peste 2.000 de lei. 
E prea mult pentru o trecere 
de la un tarif mic  la un tarif 
mare. Sincer, nu cred că se 
justifică din punct de vedere 
al eficienţei ADP”, ne-a spus 
Ovidiu Ciuhandu, consilier 
local din partea PDL. 

De aceeaşi părere sunt şi 
consilierii PNL, care conside-
ră că propunerile ADP pentru 
tarifele de parcare sunt mult 

Singura parcare subterană din timişoara este încă în construcţie

Cum se parchează în 
capitalele europene

n ADP şi Consiliul local au limitat parcarea la 2 ore pe 28 de străzi din zona Cetate şi pe străzile adia   cente celor mai mari pieţe

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Taxele au crescut, 
anul trecut, de la 
430 la 580 forinţi pe 
oră, adică la aproape 
2 euro, în zonele 
cele mai scumpe 
din Budapesta, cum 
este şi districtul 
Cetate.

eugenia lascu
43 de ani
Eu nu prea vin în centru, 
locuiesc în Calea Şagului. 
Parcarea limitată este 
un lucru bun pentru că 
pot găsi mai uşor un loc 
de parcare. Dacă se stă 
mai puţin, atunci sunt şi 
locuri mai multe libere.

ioan marta
55 de ani
Scopul Primăriei este să 
se stea mai puţin în cen-
trul oraşului cu maşina 
şi eu cred că ar fi bine 
să plătim pentru timpul 
pentru asta. Cât ţii maşi-
na acolo, atâta plăteşti. 
Mi se pare normal.

alin luculescu
34 de ani
Cel mai bine ar fi să fie 
aparate de taxat. Plăteşti 
pentru cât stai, ca în 
orice alt oraş european. 
Lumea nu şi-ar lăsa 
maşina parcată toată 
ziua. Dar să să fie un preţ 
rezonabil.

iulia clep
49 de ani
În primul rând, Primăria 
ar trebui să facă parcări. 
În loc de asta, ei se preo-
cupă de limitări. Soluţia 
asta a parcării limitate la 
două ore este o măsură 
de compromis. Sper să 
facă şi locuri de parcare.

oPiniA CeTăţeAnului

Străzile cu parcare limitată
Str. Vasile Alecsandri, str. 
Lucian Blaga, str. Janos 
Bolyai, str. Dimitrie Cantemir, 
str. Enrico Carusso, str. Paul 
Chinezu, str. Matei Corvin, 
str. George Coşbuc, str. Victor 
Vlad Delamarina, str. General 
Traian Doda, Piaţa Libertăţii, 
str. Florimund de Mercy, str. 
Radu Negru, str. Augustin 
Pacha, str. Palanca, str. David 
Praporgescu, str. Procla-
maţia de la Timişoara, str. 
Eugeniu de Savoya, Piaţa Sf. 

Gheorghe, str. Mărăşeşti, str. 
Gheorghe Lazăr, str. General 
E. Grigorescu, str. Emanoil 
Ungureanu, str. Serg. Con-
stantin Muşat, str. Regimen-
tul 5 Vânători, Piaţa Unirii, 
str. Francesco Grisellini, str. 
Gheorghe Dima, Piaţa 700, 
str. Coriolan Brediceanu, str. 
Nicolae Berwanger, str. Sf. 
Ioan, Piaţa Iosefin, Bdul Rege-
le Carol, str. Iancu Văcărescu, 
Piaţa Badea Cârţan, str. 
Splaiul Industria Lânii.

Abonament general 1.024 lei/an

Abonament Zona 1, zona verde 717 lei/an

Abonament Zona 2, zona galbenă 307 lei/an

Abonament Zona 3, zona albastră 204 lei/an

Abonament la purtător 2.049 lei/an

Abonament riveran 51,23 lei/an

ora de parcare în Cetate 3 lei

ora de parcare în zona pieţelor 1,5 lei

ora de parcare la locurile cu bariere 4 lei.

preţUri parCare 2012

sUrsa: adp
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În Timişoara au fost în-
tinse decoraţiuni de Crăciun 
pe sute de kilometri, cu 
aproape 550.000 de beculeţe 
şi leduri.

Ghirlande pe stâlpi, bră-
duleţi luminoşi, perdele de 
lumini şi şiraguri de becule-
ţe, care mai de care mai co-
lorate şi mai frumoase stau 
întinse în centrul Timişoarei 
şi în cele mai importante in-
tersecţii din oraş. Capitala 
Banatului ne oferă un ade-
vărat spectacol de lumini, 
printr-un iluminat festiv ce 
contrastează cu austeritatea 
care apasă bugetele locale. 

Aproape 550.000 de be-
culeţe au fost împărţite în 
tot oraşul şi aprinse la înce-
putul lunii decembrie, iar 
atmosfera de sărbătoare a 
învăluit Timişoara imediat. 
„Să se facă lumină”, a zis pri-
marul la 1 decembrie, întoc-
mai ca în scenetele biblice. 
Şi s-a făcut!

Unele ornamente au fost 
recuperate de anii trecuţi, 
iar altele au fost puse pentru 
prima dată în oraş. De aceas-
tă muncă s-au ocupat însă 
societăţile din subordinea 
Consiliului Local Timişoa-
ra, care an de an profită de 
ocazie să-şi facă şi reclamă, 
după cum se poate observa 
în fiecare mare intersecţie 

din oraş. Deşi iluminatul 
festiv din zona centrală ne 
scoate în evidenţă avuţia, pe 
multe artere importante din 
oraş nu au prea fost mon-

tate beculeţe, iar în unele 
zone abia dacă s-a aruncat 
câte un şirag de leduri. 

Dacă pentru lumini n-am 
plătit nimic din bugetul lo-

cal, vom plăti, ca în fiecare 
an, curentul, care ajunge 
în luna ianuarie, potrivit 
reprezentanţilor Primăriei 
Timişoara, şi la 60.000 de 
lei, adică aproape 14.000 de 
euro. La aceşti bani se adau-
gă şi 20.000 de lei, sumă din 
care s-a cumpărat o cutie 
uriaşă pentru scrisorile copi-
ilor către Moş Crăciun, care 
s-a montat în centru, dar şi 
o sanie trasă de reni, cu un 
Moş Crăciun în mărime na-
turală, format din leduri.

”Curentul pe toată peri-
oada aceasta, până în ianua-
rie, ne costă cam 60.000 de 
lei din buget. Ce s-a făcut în 
oraş, s-a făcut cu banii de la 
societăţiile şi regiile Consi-

liului Local. Noi nu am pus 
niciun ban. Practic, fiecare 
societate a făcut rost de lu-
mini şi de ornamente, cu 
bani din veniturile proprii”, 
ne-a declarat Flavius Boncea, 
purtător de cuvânt Primăria 
Timişoara. 

Potrivit reprezentanţilor 
municipalităţii, s-au montat 
aproape 550.000 de beculeţe 
şi leduri pentru iluminatul 
festiv. Mai mult de jumătate 
dintre aceste instalaţii func-
ţionează cu leduri, ceea ce 
aduce şi o economie la cu-
rent.

anchetăactualitate

PUBLICITATE

„NUP” faţă de persoanele acuzate că au 
„acţionat concertat” pentru ca BNR Timiş să 
devină proprietarul unui imobil ultracentral

gheoRghe ilAş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Timişoara 
a dispus, în urmă cu câteva 
zile, neînceperea urmăririi 
penale faţă de persoane-
le acuzate că şi-ar fi adus 
aportul la operaţiunea prin 
care sucursala locală a BNR 
Timiş ar fi “acaparat” în 
mod fraudulos un imobil 
ultracentral evaluat la pes-
te două milioane de euro. 
În urma anchetei, procuro-
rul Cristian Lazăr a stabilit 
- fie că a intervenit prescrip-
ţia răspunderii penale, ca în 
cazul notarului public Călin 
Daniel Poenariu, fie că fap-
tele invocate în plângerea 
penală, cu referire la foşti 
angajaţi ai BNR, nu există 
în materialitatea lor. Mai 
mult, în rezoluţia de neîn-
cepere a urmăririi penale, 
procurorul remarcă faptul 
că reclamanta Elena Dăruia-
lă, reprezentanta a două so-
cietăţi comerciale care-şi au 
sediul în imobilul BNR, “şi-
a exercitat în mod abuziv 
dreptul de a formula plân-
gere penală, generând chel-
tuieli judiciare avansate de 
stat. La aprecierea caracte-
rului abuziv al plângerilor 
penale vom avea în vedere 
faptul că ele sunt făcute la 
un interval de timp înde-
părtat de momentul în care 
se susţine (anul 1992, anul 
2001, etc) că s-ar fi petrecut 
marea majoritate a infracţi-
unilor reclamate, deşi sta-
rea de fapt era cunoscută 
de către petentă”, apreciază 
reprezentantul Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel 
Timişoara. “Accesul liber 
la justiţie este consacrat 
ca drept cetăţenesc funda-
mental, atât prin articolul 
21 din Constituţia Români-
ei, cât şi prin articolul 10 
din Declaraţia universală a 
drepturilor omului. Acest 

drept nu poate fi îngrădit 
prin nici o lege, întrucât 
garantează accesul liber la 
justiţie a oricărei persoane 
pentru apărarea drepturi-
lor, a libertăţilor şi a intere-
selor sale legitime”, spune 
avocatul Florin Kovacs, apă-
rătorul în justiţie a petentei 
Elena Dăruială. 

Spaţiile comerciale 
rămân la Bnr, 
apartamentele se întorc 
la Primărie

În plângerea penală de-
pusă la Parchetul de pe lân-
gă Tribunalul Timiş în luna 
iunie 2011, a cărei soluţio-
nare a fost declinată către 
Parchetul Curţii de Apel 
datorită faptului că inves-
tigaţiile vizau şi un notar 
public, s-a reclamat faptul 
că, în anul 1992, BNR Timiş 
şi-a întabulat dreptul de 
proprietate asupra imobilu-

lui situat pe bv. 23 August 
nr. 1, actualmente bv. Revo-
luţiei nr. 1, cu o suprafaţă 
construită de 859,47 metri 
pătraţi. “Care nu i-a apar-
ţinut niciodată!”, se mai 
precizează în plângere. În 
urma unei sesizări depuse 
la Judecătorie de către Con-
siliul Local Timişoara, sub 
semnăturile primarului 
Gheorghe Ciuhandu şi a se-
cretarului Ioan Cojocari, în 
care se reclamă că “situaţia 
de CF actuală este nelegală, 
Statul Român fiind prejudi-
ciat prin această înscriere 
abuzivă”, în aprilie 1998, 
judecătoarea Mariana Bucă-
tură a pronuntat o sentinţă 
prin care a admis acţiunea. 
Astfel, a dispus reînscrierea 
în CF a dreptului de pro-
prietate a Statului Român, 
însă doar asupra celor 15 
apartamente din imobil, 
nu şi asupra a trei spaţii 

comerciale în suprafaţă de 
aproape 1300 de metri pă-
traţi, care au fost lăsate pe 
mai departe în proprietatea 
BNR, deşi niciodată nu au 
fost destinate comerţului 
de bancă. Ulterior, BNR Ti-
miş şi-a luat în serios statu-
tul de proprietar şi a scos la 
licitaţie o suprafaţă de 920 
mp, care a fost adjudecată 
de către SC Portsun Deve-
lopments SRL cu suma de 
21.420.119.000 lei vechi, 
pentru ca în cele din urmă 
acel spaţiu să ajungă în po-
sesia Băncii Italiano-Rome-
na. Inexplicabil, apărătorii 
patrimoniului public local, 
în speţă reprezentanţii Pri-
măriei Timişoara, rămân 
pasivi şi nu mai atacă la 
instanţa superioară sen-
tinţa nr. 6674/13.04.1998, 
cedând “fără luptă” spaţii 
comerciale de câteva mili-
oane de euro. “Este cât se 

poate de ciudat că repre-
zentanţa Tarom Timişoa-
ra, aflată exact în situaţia 
noastră, a reuşit să-şi adju-
dece, în instanţă, dreptul 
de proprietate asupra spa-
ţiului deţinut chiar lângă 
al nostru, în timp ce nouă 
ni s-a blocat dreptul de a 
fi cumpărători de bună-
credinţă”, spune Simona 
Dăruială, administratorul 
firmelor aflate la parterul 
clădirii ultracentrale, afla-
te vizavi de hotelul Conti-
nental. „Firmele Streliţia 
şi Streliţia Exchange au 
deschis două procese, dar 
spaţiul este proprietatea 
BNR. Au depus şi plângeri 
penale, doar ca să îngreu-
neze finalizarea proceselor 
civile. Noi am propus chirii 
noi, la preţul pieţei, dar ele 
au continuat să ne trimită 
chiria la preţul vechi. Nu 
am încasat banii pentru că 

nu există contract şi, prin 
urmare, nici bază legală”, a 
declarat, în replică, consili-
erului juridic al BNR Timiş, 
Gabriela Fărcaşiu.

nuP faţă de  
opt persoane,  
plus Bnr timiş

După evaluarea tuturor 
probelor din dosarul penal 
413/P/2011, inclusiv decla-
raţiile luate de la pârâţi de 
către comisarul şef Dumi-
tru Nistor, de la Serviciul 
de Investigare a Fraudelor 
din cadrul Poliţiei Timiş, 
procurorul Cristian Lazăr a 
dispus neînceperea urmă-
ririi penale faţă de Nicolae 
Tâmplaru şi Vasile Tiberiu 
Burescu, foşti directori ai 
BNR Timiş, acuzaţi de abuz 
în serviciu, neglijenţă în 
serviciu, fals material, fals 
intelectual şi instigare la 
abuz în serviciu, Adrian 
Gaza, fost consilier juridic 
la BNR Timiş, Rodica Ţu-
nea, expert tehnic judiciar, 
Ioana Viziteu, Călin Danile 
Poenaru, notar public, alţi 
doi autori necunoscuţi (un 
notar public şi un conducă-
tor de Carte Funciară), dar 
şi faţă de Sucursala Timiş a 
BNR, care a fost cercetată 
“sub aspectul săvârşirii in-
fracţiunilor de înşelăciune 
cu consecinţe deosebit de 
grave, abuz în serviciu în 
formă calificată, neglijenţă 
în serviciu, instigare la ne-
glijenţă în serviciu, fals ma-
terial, fals intelectual, uz 
de fals”. Împotriva acestei 
rezoluţii, în termen de 20 
de zile de la comunicare, re-
clamanta poate face plânge-
re către procurorul general 
al Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Timişoara, 
lucru care, deocamdată, nu 
s-a întâmplat...

liliAnA ieDu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Autostrada ce leagă Ara-
dul de Timişoara este finali-
zată, iar premierul Emil Boc 
şi ministrul Transporturilor, 
Anca Boagiu, sunt aşteptaţi 
la Timişoara să deschidă 
spre circulaţie acest tronson 
de drum. Constructorii au 
turnat luni strat de uzura pe 
ultimii metri de şosea şi au 
făcut ultimele retuşuri. Re-
prezentanţii Direcţiei Regi-
onale de Drumuri şi Poduri 
Timiş spun că autostrada nu 
va fi finalizată în aceste zile, 
ci doar se va deschide cir-
culaţia. Inaugurarea acestui 
tronson de drum va avea loc 
abia în primavară.

„Nu vorbim de o inaugu-
rare a autostrăzii, e vorba 
doar despre deschiderea cir-
culaţiei pe acest tronson, Ti-
mişoara – Arad. Acest lucru 
înseamnă că Autostrada nu 
va fi dotată, încă, cu staţii 
de alimentare sau grupuri 
sanitare. Lucrările pe care 
le presupun aceste obiective 
vor fi finalizate în primăva-
ra anului 2012. Tot atunci 
vor fi date în folosinţă toa-
te intrările şi ieşirile de pe 
acest tronson. Deocamdată 
vor fi deschise traficului ru-
tier, lângă Timişoara, nodul 
de la Giarmata, iar în Arad, 
un alt punct de acces pe au-
tostradă“, a declarat Cosmin 
Ţântă, purtătorul de cuvânt 
al DRDP Timiş.

Aşadar, potrivit purtăto-
rului de cuvânt al DRDP Ti-
miş, în judeţul nostru va fi 
deschis punctul ce face legă-
tura cu DJ 691 lângă Giarma-

ta, iar la Arad nodul IC4 ce 
face legătura cu DN69 Arad 
– Timişoara. Practic doar 
nodurile de la capetele auto-
străzii vor fi deschise pentru 
început.

Reprezentanţii Direcţi-
ei Regionale de Drumuri şi 
Poduri ţin să precizeze că 
firmele care s-au ocupat de 
construcţia acestui tronson 
nu au făcut niciun fel de 
rabat de la calitate, astfel că 
au folosit utilaje speciale cu 
ajutorul cărora au încălzit 
asfaltul pe care urma să se 
toarne stratul de uzură.

Lucrările la Autostrada 

Vestului au început în data 
de 26 ianuarie 2009 şi se vor 
finaliza în primăvara anului 
viitor.

Autostrada Arad – Timi-
şoara face parte din Corido-
rul IV Paneuropean, alături 
de alte tronsoane de auto-
stradă ce se contruiesc în 
această perioadă.  Este vorba 
de tronsonul Nădlac – Arad 
de 38,8 kilometri al cărui 
şantier a fost inaugurat în 
luna septembrie 2011, ter-
menul de finalizare fiind 
stabilit pentru anul 2013. 
Un alt tronson din Coridorul 
IV este Sibiu – Orăştie, au-

tostrada de 82 de kilometri 
fiind programată să se fina-
lizeze în anul 2013. Şi auto-
strada Medgidia – Constanţa 
face parte tot din Coridorul 
IV Paneuropean, are o lun-
gime de 30,82 de kilometri 
şi trebuie finalizată până în 
2012.

Ministrul Transporturi-
lor, Anca Boagiu, a precizat 
că în România se constru-
iesc, la ora actuală, peste 434 
de kilometri de autostradă, 
iar cu cei deja existenţi, ţara 
noastră va avea 834 de kilo-
metri de autostradă. 

Costul pentru construcţia 

autostrăzilor de pe Corido-
rul IV Paneuropean, în lun-
gime de 856 kilometri, se ri-
dică la 8,5 miliarde de euro, 
care include lucrările deja 
realizate, cele în curs de exe-
cuţie, precum şi proiectele 
viitoare care se vor finaliza 
până în 2020.

Coridorul IV începe în 
Germania la Nurenberg şi se 
continuă pe ruta Praga-Vie-
na-Bratislava-Budapesta. În 
România, traseul trece prin 
Nădlac, Arad, Timişoara, 
Deva, Orăştie, Sibiu, Bucu-
reşti, Feteşti şi Constanţa şi 
se continuă până la Istanbul.

Autostrada Timişoara-Arad, 
deschisă traficului rutier
n Autostrada Vestului a fost finalizată şi are o lungime de 32,25 de kilometri n BNR Timiş şi-a luat în serios statutul de proprietar şi a scos la licitaţie o suprafaţă de 920 mp

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Autostrada Vestului care leagă Aradul de Timişoara face parte din Coridorul IV Paneuropean

Peste 500.000 de beculeţe au fost aprinse la începutul lunii

Imobilul „acaparat“ de BNR Timiş este evaluat la peste două milioane de euro

Iluminatul festiv ne costă aproape 14.000 de euro din bugetul local

Fonduri  
de la banca  
europeană şi 
de la guvern

Autostrada care leagă 
Aradul de Timişoara 
are o lungime de 32,25 
de kilometri şi două 
benzi de circulaţie pe 
sens. Drumul a fost 
construit cu bani de la 
Banca Europeană de 
Investiţii şi de la Guver-
nul României, valoarea 
totală ajungând la 200 
milioane de euro.
Pe cei peste 30 de 
kilometri de autostradă 
sunt şi câteva lucrări 
de artă: 11 poduri şi 14 
pasaje, un nod rutier, 
un spaţiu pentru servi-
cii şi un centru pentru 
întreţinere şi coordo-
nare.

Nu vorbim de o inau-
gurare a autostrăzii, 
e vorba doar despre 
deschiderea circula-
ţiei pe acest tronson, 
Timişoara – Arad. 
Abia în 2012 vor fi 
date în folosinţă toate 
intrările şi ieşirile. 

CoSmin ţânTă
purtător de cuvânt DRDP Timiş
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CAiuS SeRACin
caius.seracin@opiniatimisaorei.ro

Orice şofer care se res-
pectă îşi doreşte ca la pri-
mele ore ale dimineţii când 
pleacă de acasă la locul de 
muncă să intre direct în 
maşină fără să deszăpe-
zească autoturismul  şi să 
plece repede la drum fără 
să aştepte ca motorul să se 
încălzească. Soluţia pen-
tru a beneficia de astfel de 
condiţii este instalarea unui 
sistem „sirocol“. Acest apa-
rat este, de fapt, un încăl-
zitor auxiliar în staţionare. 
Pe înţelesul tuturor este o 
minicentrală ce încălzeşte 
antigelul din motor sau ae-
rul din interiorul maşinii 
folosind ca şi combustibil 
benzina sau motorina. Mini-

centralele se alimentează la 
12v sau la 24v. Aceste apa-
rate pot fi pornite în mai 
multe moduri: automat, 
comandate din calculatorul 
maşinii, când temperatura 
de afară scade sub 5 grade 
Celsius sau comandate de 
un ceas, astfel că fiecare 
şofer îşi poate programa 

ora de pornire, durata de 
funcţionare şi temperatura. 
„Acest sirocol este de fapt 
un reşou electric. La întreţi-
nere sunt destul de scumpe, 
însă avantajul este că nu se 
strică uşor. Un impediment 
ar fi că piesele în România 
sunt greu de găsit şi auto-
mat trebuie practic schim-

bat întreg sistemul, dacă se 
strică”, explică Florin Rebe-
leş, electrician auto.  

Sistemul de încălzire a 
fost dezvoltat pentru ma-
şini mari, însă în scurt timp 
a devenit o fiţă, chiar dacă 
preţul nu este la îndemâ-
na oricărui şofer. Cel mai 
ieftin sistem costă unde-

va la 24 de milioane, însă 
se poate ajunge şi până la 
la o sumă dublă, în func-
ţie de caracteristicile pe 
care le are. „Acest sistem 
de încălzire nu a prea fost 
folosit pentru maşinile de 
stradă. A fost practic con-
struit pentru maşini mari: 
campioane, autobuze mi-
crobuze, pentru şoferi care 
petrec multe ore la volanul 
maşinii şi-şi petrec şi multe 
nopţi în cabină. Practic este 
soluţie excelentă pentru ca 
şoferii să nu mai stea cum 
se spune pe motorina ma-
şinii şi să se încălzeazscă. 
Plus că mai e un aspect. 
Aceste sisteme sunt foarte 
silenţioase. Pentru cei care 
fac curse lungi vă daţi sea-
ma ce înseamnă să meargă 
24 de ore cu mototrul la 

maxim, e un zgomot insu-
portabil. Se poate pune pe 
orice tip de maşină, un ast-
fel de sistem fiind undeva la 
24 de milioane. Practic, este 
o fiţă“, mai spune Rebeleş

6 PuBlicitate

Auto & Turism
Întâmpină noul an  
pe o plaja însorită

Revelion la înălţime,  
pe pârtia de schi!

8
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n Pe timp de iarnă, frigul, îngheţul sau vremea capricioasă ne dă mari bătăi de cap

Ultima fiţă la maşini în perioada 
gerului: încălzire suplimentară

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

PRIMEŞTE HORNARUL LA TINE ACASĂ
şi obţine certificatul de coş

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

potrivit ordinului 163 / 2007, de apărare împotriva incendiilor
aDP - Formaţia coşerit, strada 3 august 1919 nr. 17 (în zona Pieţei traian);

tel. 0256 435 224; luni - vineri, 8,00 - 16,00

ConvoCaToR
Consiliul de Administratie al S.C. ALCOM S.A. cu sediul social in Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, 

inregistrata la Registrul Comertului Timis sub nr. J35/56/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1801848, capital social subscris si varsat 310.340 lei, 
cont RO86 BRDE 360S V005 5092 3600 deschis la BRD AG.CONTINENTAL Timişoara

convoacă

pentru data de 25.01.2012 ora 1000 adunarea ge-
nerală extraordinară a acţionarilor s.C. alCom 
s.a., la sediul societăţii din timişoara, str. procla-
maţia de la timişoara nr.7, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei 
de 13.01.2012, considerată ca dată de referinţă.
menţionăm că doar persoanele care sunt acţio-
nari la această dată au dreptul de a participa şi de 
a vota în cadrul adunarii generale extraordinare.
adunarea generală extraordinară a acţionarilor 
s.C. alCom s.a. va avea următoarea ordine de zi:
1. Valorificarea prin vânzare a unei părţi din imobi-
lul situat la adresa: timişoara, str. mareşal al. ave-
rescu nr.70 (str.lidia nr.78), respectiv o suprafaţă 
de 48,10 mp înscrisă la momentul de faţă în extras 
CF nr. 401420-C1-U18 – timişoara, nr. topografic 
30441/lXiX, proprietatea s.C. alcom s.a., la pre-
ţul de 47.500 euro plus tVa, în scopul efectuării 
de investiţii în celelalte spaţii comerciale din pa-
trimoniul societăţii. Împuternicirea preşedintelui 
Consiliului de administraţie în vederea semnării 
contractului de vânzare cumpărare şi a tuturor 
înscrisurilor necesare în acest sens.
2. Valorificarea prin vânzare a imobilului situat 
la adresa: timişoara, str. ardealul nr.2/4, bloc a1 
înscris în extras CF nr. 415821-C1-U2 – timişoara, 
nr. topografic 1239/Xiii, proprietatea s.C. alcom 
s.a., la preţul de 206.900 euro plus tVa, în scopul 
efectuării de investiţii în celelalte spaţii comerci-
ale din patrimoniul societăţii. Împuternicirea pre-
şedintelui Consiliului de administraţie în vederea 
semnării contractului de vânzare cumpărare şi a 
tuturor înscrisurilor necesare în acest sens.
3. aprobarea datei de 13.02.2012 ca dată de înre-
gistrare în conformitate cu prevederile art. 238 
alin. 1 din legea nr. 297/2004.
4. Împuternicirea directorului general preunca 
daniel-gheorghe pentru efectuarea tuturor for-
malităţilor şi încheierea tuturor actelor juridice 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărâ-
rilor agea.

pentru data de 25.01.2012 ora 1100 adunarea ge-
nerală ordinară a acţionarilor s.C. alCom s.a. la 
sediul societăţii din timişoara, str. proclamaţia 
de la timişoara nr.7, pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 
13.01.2012, considerată ca dată de referinţă.
menţionăm că doar persoanele care sunt acţio-

nari la această dată au dreptul de a participa şi de 
a vota în cadrul adunării generale extraordinare.
adunarea generală ordinară a acţionarilor s.C. 
alCom s.a. va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Confirmarea reevaluării clădirilor proprietate a 
societăţii, conform Hotărârii Consiliului de admi-
nistraţie, având în vedere prevederile art.253 alin. 
6 Cod fiscal.
2. aprobarea datei de 13.02.2012 ca dată de înre-
gistrare în conformitate cu prevederile art. 238 
alin. 1 din legea nr. 297/2004.
3. Împuternicirea directorului general preunca 
daniel-gheorghe pentru efectuarea tuturor for-
malităţilor şi încheierea tuturor actelor juridice 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărâ-
rilor agoa.

accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la 
adunarea generală a acţionarilor este permis 
prin simpla probă a identităţii acestora, facută, 
în  cazul acţionarilor  persoanelor fizice, cu actul 
de identitate sau, în cazul persoanelor juridice 
şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu 
procură specială dată persoanei fizice care le re-
prezintă.
acţionarii înregistraţi la data de referintă pot 
participa la adunarea generală direct sau pot fi 
reprezentaţi prin alte persoane, cu excepţia ad-
ministratorilor, pe bază de procură specială. ac-
ţionarii care nu au capacitatea legală, precum şi 
persoanele juridice pot fi reprezentaţi prin repre-
zentanţii lor legali, care la rândul lor pot da procu-
ră specială.
Formularul de procură specială, conform cu pre-
vederile regulamentului C.n.V.m. nr.1/2006, se 
poate obţine începând cu data convocării de la 
sediul societăţii. după completarea şi semnarea 
procurii speciale de către acţionar, exemplarul 
original se va depune la sediul societăţii cu 48 de 
ore înainte de data adunării generale, un exem-
plar va fi înmanat reprezentantului, iar cel de-al 
treilea rămâne la acţionar.
textul integral al documentelor, al proiectelor 
de hotărâre, fundamentarea fiecărui punct de 
pe ordinea de zi, precum şi orice alte informaţii 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale sunt disponibile la sediul 
societăţii din timişoara, str. proclamaţia de la ti-
mişoara nr.7.
nu este permis votul prin mijloace electronice.
În vederea exercitării votului prin corespondenţă, 

buletinele de vot care poartă ştampila societăţii 
şi pe care sunt redactate toate punctele înscrise 
pe ordinea de zi cu opţiunile “pentru”, “împotrivă” 
sau “abţinere” vor fi disponibile la sediul societă-
ţii din timişoara, str. proclamaţia de la timişoara 
nr.7 de la data convocării, acţionarii având obli-
gaţia de a transmite buletinul de vot completat, 
însoţit de copie de pe actul de identitate, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
la sediul societăţii din timişoara, str. proclamaţia 
de la timişoara, nr. 7 cu 48 de ore înainte de data 
adunării generale.
Conform regulamentului CnVm nr.6/2009 pri-
vind exercitarea anumitor drepturi ale acţionari-
lor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor 
comerciale completat şi modificat, unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, individual sau îm-
preună, cel puţin 5% din capitalul social are/au 
dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adu-
nării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâ-
re propus spre adoptare de adunarea generală; şi
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale.
drepturile prevăzute la alineatul precedent pot fi 
exercitate numai în scris (transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace electronice). acţio-
narii îşi pot exercita aceste drepturi în termen de 
cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut 
mai sus la  lit. a) determină modificarea ordinii de 
zi a adunării generale comunicate deja acţiona-
rilor, subscrisa va face disponibilă o ordine de zi 
revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea uti-
lizată pentru prezentul convocator, înainte de data 
de referinţă şi cu respectarea termenului prevăzut 
de legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, astfel încât să permită 
celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant 
sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă.
dacă nu sunt întrunite condiţiile de validitate la prima 
convocare, se convoacă adunările generale extraor-
dinară şi ordinară a acţionarilor pentru a doua oara, 
cu aceeaşi ordine de zi, pentru data de 26.01.2012, ora 
1000 respectiv ora 1100  la sediul societăţii din timi-
şoara, str. proclamaţia de la timişoara nr. 7.

Preşedinte consiliu de administratie
Preunca Daniel Gheorghe

citaţie emisă la 
data de 13. 12. 2011

Pârâta Sc realitY 
center Srl – cu 
ultimul domiciliu 
cunoscut în timişoara, 
str. Proclamaţia de la 
timişoara nr. 7, jud. 
timiş în prezent cu 
domiciliul necunoscut, 
este chemată la 
tribunalul timiş cu 
sediul în timişoara, 
str. Ţepeş Vodă, 
nr. 2, în dosarul nr. 
5732/30/2011 pentru 
termenul din 06. 
02. 2012 sala 168 în 
proces cu reclamanta 
Sc alcom Sa pentru 
acţiune în constatare. 

Preşedinte 
corina Popa miheţ

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

instalaţia cu sirocol  
te scuteşte de  

deszăpezirea maşinii

PUBLICITATE

SN  „aEROpORTUL INTERNaŢIONaL TIMIŞOaRa – TRaIaN VUIa” Sa

anunţă licitaţie publică deschisă, pentru închiriere spaţii 
destinate activităţii de „depozitare transport/marfă”.  

licitaţia va avea loc la 5 zile de la data publicării anunţului în ziar, data fiind de 20.12.2011 la ora 10:00, la 
sediul Sn aeroportul internaţional timişoara traian Vuia Sa.

 
documentaţia privind licitaţia poate fi procurată de la sediul sn aeroportul internaţional timişoara a traian Vuia sa, începând cu data apariţiei anunţului. 

În cazul în care licitaţia nu va fi adjudecată la primul termen, a doua şedinţă de licitaţie se va ţine în termen de 8 zile, respectiv în data de 28.12.2011. 
data şi ora limită de depunere a ofertelor: 20.12.2011 ora 9:00, la sediul aeroportului, Biroul Comercial şi achiziţii publice.  

licitaţia începe de la 6 euro/mp + tVa, suprafaţa fiind de 670mp. 

informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0256 386007 – Biroul achiziţii Publice

Cu sediul în comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2

De ce este bun un astfel de sistem

l dacă porneşti webasto-ul cu 30 minute înainte să pleci 
cu maşina consumă în acest timp maxim 0.5 litri carbu-
rant
l în momentul în care apeşi butonul de pornire a motoru-
lui, atât bateria cât şi blocul motor au o temperatura cu 
mult peste cea de afară, deci uzura motorului e incompa-
rabil mai mică.
l zăpada cade imediat de pe geamuri

Sistemul de încălzire 
a fost dezvoltat 
pentru maşini mari, 
însă în scurt timp 
a devenit o fiţă şi 
pentru maşinile 
mici, deşi preţul este 
destul de ridicat.

Adresa: localitatea gataia, Cod postal 307185, Romania
Tel: 0256/410048; 0256/410047
Fax: 0256/410366
e-mail: spitalgataia.tm@gmail.com

SPITALUL DE 
PSIHIATRIE 

GĂTAIA

Anunţ
spitalul de psihiatrie gă-
taia  scoate la concurs în 
data de 29 şi 30 decem-

brie 2011 următoarele 
posturi:

- 1 post asistent medical 
cu studii medii pe perioa-

da nedeterminată

- 1 post asistent medi-
cal debutant cu studii 

superioare pe perioada 
determinată.

depunerea dosarelor 
pentru înscrierea la con-
curs se va face în termen 
de 10 zile de la anunţ, la 

sediul unităţii.

informaţii suplimenta-
re privind înscrierea, 
conţinutul dosarului, 
metodologia de exa-
men şi bibliografia se 

vor solicita biroului rU-
nos din cadrul unităţii. 

telefon 0256410048.
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PUBLICITATE

liliAnA ieDu
liliana.iedu@opiniatimisoarei

Egipt, Republica Domini-
cană, Hawaii sau chiar Syd-
ney sunt câteva dintre desti-
naţiile pe care le poţi alege, 
dacă vrei să îţi petreci noap-
tea dintre ani într-un mod 
mai puţin tradiţional. În loc 
de căciulă şi palton, pune-ţi 
costumul de baie şi petrece-ţi 
cel mai exotic Revelion. 

Agenţiile de turism se bat 
în oferte care mai de care mai 
exotice, pentru turişti cu dare 
de mână, mai excentrici, care 
doresc să îşi petreacă noaptea 
dintre ani pe o plaja însorită.

Sharm el Sheikh 
În Egipt, la Sharm El Shei-

kh, într-un lux incredibil, ori-
cine îşi poate petrece noap-
tea dintre ani şi un sejur de 
aproximativ o săptămână la 
preţuri care pornesc de la 612 
euro. Trebuie să ştii că staţiu-
nea din sudul Peninsulei Si-
nai este deschisă tusiştilor pe 
tot parcursul anului, fiind cu 
atât mai atractivă iarna când 
străinii vin să îşi petreacă aici 
sărbătorile.

În Sharm El Sheikh tem-
peraturile, în această perioa-
dă, sunt cuprinse între 15 si 
30 de grade Celsius.

Dacă ai ales deja această 
destinaţie pentru Reveli-
on, trebuie să ai pregătiţi şi 
câţiva bani pentru alte ser-
vicii cum ar fi 130 de euro/

persoană taxă de aeroport, 5 
euro/persoană taxă de rezer-
vare, 20 euro/persoană taxa 
de viză, dar şi 90 de euro de 
persoană pentru masa festivă 
de Revelion. Biletul de avion, 
transferurile locale şi ghidul 
nu sunt incluse în preţ.

republica Dominicană
Dacă alegi să îţi petreci 

Revelionul 2012 în Republica 
Dominicană, agenţiile de tu-
rism au pregătite ofertele, iar 
locuri încă mai sunt.

Sejurul de 10 zile costă în-
cepând de la 2.000 de euro de 
persoană, cu avion care plea-
că de la Bucureşti şi aterizea-
ză la Punta Cana.

Dacă ai decis să te duci 
de Revelion în Republica 
Dominicană, nu trebuie să 
ratezi excursia în Insula Sao-
na pentru a admira un peisaj 

incredibil. Vei avea ocazia să 
iei un prânz chiar în mijlocul 
oceanului.

Vei avea şi destul timp 
pentru plajă, dar şi pentru 
cumpărături în magazinele 
din apropierea hotelului.

O excursie de Revelion în 
Hawaii este aproape la fel 
de scumpă, ca preţ, ca cea 
din Republica Dominicană. 
Aşadar, o excursie de 10 zile 
în Hawaii, chiar de Revelion 
porneste de la 1990 de euro 
de persoană.

În acest preţ sunt incluse 
zborul cu avionul şi taxele de 
aeroport, dar şi cazarea la ho-
tel de 3 stele.

Aşa cum se obişnuieşte, 
la sosire în Honolulu vei fi 
întâmpinat cu o ceremonie 
tipic hawaiiana - lei greeting, 
în cadrul căreia vei primi tra-
diţionala ghirlandă de flori 

hawaiiana, simbol al ospitali-
tăţii şi prieteniei.

revelion la Sydney 
Cei cu dare de mână pot 

alege să îşi petreacă noaptea 
dintre ani la Sydney, în Aus-
tralia. Un sejur de revelion 
în această locaţie costă de la 
4.797 de euro de persoană 
pentru 13 zile de cazare. 

Preţul include biletul de 
avion, cazarea la hotel de 4 
stele, micul dejun, dar şi cina 
festivă de Revelion. De ase-
menea, turiştii vor face un 
tur al oraşului, o excursie de 
o zi la Marea Barieră de Co-
rali, dar şi la Kuranada.

Vacanţă de  
neuitat în mexic

Sejurul costă de la 2.190 
de euro de persoană cu zbor 
şi taxe incluse pentru 12 
zile de cazare cu tot cu mic 
dejun la hotel de 4 stele. Te 
vei putea bucura de tradiţii-
le şi obiceiurile mexicane şi 
vei putea gusta din gustoasa 
mâncare mexicană. 

O plajă, câteva artificii şi 
mâncare pe săturate, acestea 
sunt ingredientele unei va-
canţe exotice reuşite pentru 
noaptea dintre ani. Agenţiile 
de turism încă mai fac înscri-
eri pentru aceste sejururi pe 
care nu puţini sunt cei care 
le aleg.

Întâmpină noul an  
pe o plajă însorită

Revelion la înălţime, 
pe pârtia de schi!

n Destinaţii exotice pentru petrecerea nopţii dintre ani

n Staţiunile din Austria, elveţia, Italia şi Franţa se întrec 
în oferte pentru a atrage turişti în noaptea dintre ani

PUBLICITATE

mioDRAg hojDA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Staţiunile de schi din Eu-
ropa duc o luptă aprigă în 
oferte pentru pachetul de 
Revelion. Vrei Austria? E 
greu să alegi între Innsbruck, 
Bad Gastein, Kitzbuhel şi Ka-
prun! Vrei Alpii elveţieni? 
Sau îi preferi pe cei francezi? 
Ori poate e Italia o opţiune? 
Oferte sunt peste tot, condiţi-
ile de cazare sunt de câte ste-
le te ţine buzunarul, iar locu-
rile în staţiuni nu sunt toate 
ocupate! Aşadar, ce alegi? 
Iată câteva oferte care te pot 
ajuta, dacă nu să te hotărăşti, 
măcar să-ţi faci o părere des-
pre ce poţi alege!

austria
Innsbruck. Un sejur de 7 

nopţi/persoană în perioada 
Revelionului (din 30 decem-
brie) ajunge la peste 730 de 
euro, în care sunt incluse ca-
zarea la hotel de 3 stele, mic 
dejun bufet, prânz pe bază 
de bonuri valorice în restau-
rantele de pe pârtie, cină cu 
meniu la alegere, 6 zile şcoa-
lă de schi, echipament închi-
riat asigurat şi multe altele. 

Bad Gastein. Fie alegi o 
pensiune ca să ieşi mai ieftin, 
caz în care plăteşti pentru 
şapte nopţi de cazare până 
la 500 de euro, fie optezi 
pentru varianta hotelului, 

cu siguranţă o să uiţi de ser-
viciu şi o petreci mult timp 
pe pârtia de schi. E drept că 
pentru un sejur de opt zile la 
un hotel de patru stele o să 
scoţi din buzunar peste 1.200 
de euro de persoană, dar pe-
rioada include şi Crăciunul, 
iar condiţiile sunt de cel mai 
înalt nivel. După câteva ore 
bune de schiat, cu siguranţă 
o baie fierbinte, în piscină cu 
apă termală, sau chiar câteva 
minute la saună te vor ajuta 
să te relaxezi şi mai profund.

Kitzbuhel. Şi în acest loc 
preţurile pentru un sejur va-
riază între 350 de euro şi 700 
de euro, cu tarife mai cres-
cute în cazul unui sejur mai 
întins şi în condiţii de patru 
stele. Nu lipsesc orele de schi 
pe care le primesc neiniţiaţii, 
nici săniuţele pentru cei care 
preferă să nu-şi pună clăpa-
rii. 

elveţia
În Grindelwald, preţurile 

pornesc de la 350 de euro/
persoană doar cazarea, la 
hotel de două stele. Durata 
minimă a unui sejur este de 
patru nopţi. 

St. Moritz-Bad înseam-
nă 700 de euro de persoană 
cheltuiţi cu cap. Schi la dis-
creţie, condiţii în hotel de 
trei stele, telecabină la câ-
teva minute distanţă, acces 
wi-fi gratuit şi alte multe 

facilităţi care te fac, în cele 
şapte zile petrecute acolo, să 
îţi aminteşti de cât de firesc 
este să te relaxezi.

Franţa
Trois Vallees este unul din-

tre cele mai cunoscute com-
plexuri de staţiuni din Alpii 
francezi. Locul este ideal pen-
tru schi, pentru petrecerea 
unui Revelion la munte, în 
condiţii excelente şi la preţuri 
accesibile. Diferenţa dintre 
tarifele practicate aici şi cele 
din Austria sau Elveţia este 
foarte mică şi ţine mai mult 
de facilităţi decât de condiţii 
de cazare. Dacă vrei să schi-
ezi, atunci acesta este unul 
din locurile cele mai potrivi-
te din Europa pentru a face 
acest lucru. Zeci de kilometri 
de pârtie şi preţuri cuprinse 
între 400 şi 800 de euro pen-
tru un sejur de şase zile. 

Dar lui Chamonix îi re-
vine primul loc atunci când 
vorbim de staţiuni clasice din 
Franţa. Vârful Mont Blanc (de 
altfel şi cel mai înalt vârf din 
vestul Europei) îi aşteaptă cu 
mare interes pasionaţii spor-
turilor de iarnă. Condiţiile de 
schi şi de cazare sunt deopo-
trivă atrăgătoare. Costurile 
pentru un sejur de o săptămâ-
nă pentru Revelion, cu masă 
festivă inclusă, variază între 
400 de euro şi peste 1.000 de 
euro, în funcţie de locul ales, 
pensiune sau hotel.

italia
Cortina. Un oraş romantic, 

cu străzi pietruite, proiectat 
pe fundalul Munţilor Do-
lomiţi, Cortina este replica 
italiană a unor nume celebre 
precum Aspen sau St. Moritz. 
Cam aceasta este prezentarea 
făcută celebrei staţiuni ita-
liene de schi. Revelionul pe-
trecut în acest loc înseamnă 
preţuri de 350 de euro pentru 
un sejur de trei zile, din Aju-
nul Anului Nou până în 2 de-
cembrie. Pentru o săptămână 
petrecută aici, o persoană va 
scoate din buzunar peste 500 
de euro, în funcţie de stan-
dardele de cazare pe care şi le 
doreşte. În preţ intră şi masa 
festivă şi cursurile de schi.

Sărbătorile de iarnă petrecute pe plajă sunt ceva inedit

Sejururile exotice de revelion sunt preferate de către cei mai excentrici turişti

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Un sejur pe 
pârtiile de schi 
din Europa poate 
fi locul ideal 
pentru petrecerea 
vacanţei de 
Revelion pentru 
timişoreni.

Pentru prima dată în 
timişoara, Pico Belo 
vă oferă servicii de 
spălat covoare cu 
stoarcere prin cen-
trifugare, acestea 
putând fi predate-spă-
late-uscate şi returna-
te în aceeaşi zi.
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CAiuS SeRACin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Cum e să fii campion în 
Timişoara, un oraş care 
mănâncă fotbal pe pâine, 
respiră pentru fotbal, 
într-un cuvânt trăieşte prin 
fotbal şi nu prin rugby?

E o performanţă impor-
tantă a echipei de rugby, 
trebuie să fim conştienţi, 
pentru că este pentru prima 
oară în istoria clubului când 
se câştigă Cupa României. 
Am fost foarte aproape anul 
trecut să fim în finală şi uite 
că anul acesta am reuşit să 
o câştigăm. Munca noastră 
ne-a pus trofeul ăsta în vitri-
nă. E interesant acum că lu-
mea începe să se uite la noi 
altfel pe stradă. Ne opreşte 
câte un om alb în cap şi ne 
felicită, mai mergi la maga-
zin şi-ţi spune că te-a văzut 
la televizor. Au ajuns să ne 
cunoască şi autorităţile loca-
le. Eu zic că ne-a făcut foarte 
bine câştigarea Cupei Româ-
niei. 

Care a fost secretul?
În ultimul meci cel puţin, 

am reuşit să stăm împreună 
vreo trei săptăpmâni, ne-am 
omogenizat, ne-am obişnuit 
unii cu alţii, pentru că în pri-
mele trei meciuri din Cupa 
României am jucat fără mai 
mulţi jucători, fără interna-
ţionali de exemplu şi a fost 
foarte greu. 

După aşa performanţe, 
lumea se aşteaptă ca la 
anul să atacaţi titlul. Nu va 
fi o presiune mai mare pe 
jucători?

Şi anul acesta presiunea a 
fost mare, pentru că aşteptă-
rile clubului erau destul de 
importante. Faptul că noi 
am reuşit să luăm Cupa şi 
locul al treilea în Superligă 
obligă clubul la performanţe 
şi mai mari. Suntem obligaţi 
de ceea ce am reuşit anul 
acesta. În sezonul viitorul 
clubul probabil îşi va propu-
ne păstrarea cupei României 
şi atacarea campionatului. 
Probabil se va lua mai în se-
rios şi competiţia de rugby 
în 7. 

Ce le spui jucătorilor ca să-i 
motivezi?

Jucătorii care au lucrat 
cu mine înainte, cu care am 
fost colegi, mă ştiu. Le cer 
doar să facă ceea ce fac la 
antrenament şi să-şi respec-
te munca. La pauză de obicei 
reuşim de fiecare dată să ne 
reorganizăm şi în a doua re-
priză să schimbăm ceea ce 
trebuie. 

La o primă vedere par 
sfaturi pentru un sport mai 
calm, mai simplu. Nu pentru 
un sport aşa de dur precum 
pare rugby-ul...

Rugby-ul este într-adevăr 
un sport foarte dur, dar dacă 
nu există respectul faţă de 
coechipieri, adversari, faţă 
de regulament, sau arbitri se 
pot întâmpla multe acciden-
tări. Contactele pot degene-

ra în bătăi, care nu sunt de 
loc fair play. Rugbiştii sunt 
recunoscuţi ca oameni care 
respectă regulamentul, care 
se respectă pe ei, astfel în-
cât contactele dintre ei nu 
degenerează şi rămân acolo 
între ei, pe terenul de rugby. 
Tocmai de aceea sunt foarte 
mulţi prieteni, după meciuri 
se felicită, se salută. Rugbyul 
e un sport frumos care mo-
delează caractere şi în acest 
sport se leagă prietenii ce 
durează chiar şi o viaţă.

În anii 95 ai jucat la Timi-
şoara şi pe vremea aceea 
Timişoara avea o echipă cu 
Manta, Petrache, Brezo-
ianu, fraţii Petrescu, un 
adevărat „dream team”. De 
ce atunci nu s-a putut lua un 
trofeu? 

Când am venit eu în 96 
aveam doar 19 ani, abia ter-
minasem junioratul. Fiind ti-
neri  ne-a fost greu să facem 
faţă echipelor importante 
din campionat. Ţin minte 
că la finalul turului eram pe 
locul 1, nimeni până atunci 
nu ne-a acordat vreo şansă, 
apoi când au început să vadă 
că putem juca, că suntem 
o echipă importantă ne-au 
luat mai în serios şi normal 
că ne-a fost mai greu. Des-
pre echipa de acum se poate 
spune că este o echipă im-
portantă, care însă în prime-
le trei etape nu a reuşit toc-
mai ce şi-a propus, pentru 
că atât Farul, Steaua şi Baia 
Mare au reuşit să câştige îm-
potriva noastră. 

Cum s-au adaptat jucătorii 
din afara Timişoarei?

Cei care au venit de la 
Arad, aveau deja un sezon 
împreună la Arad, aşa că a 
fost mai uşor. Ceilalţi sunt 
deja de 3-4 ani la Timişoa-
ra, au trăit şi vremuri mai 
grele.... Străinii joacă rugby 
foarte bine, 90% din jucători 
vorbesc engleza, aşa că nu 
sunt probleme între ei. 

I-aţi adus la Timişoara 
pentru a impune stilul din 
emisfera sudică, acela de 
a juca mai mult mingea la 
mână decât să încercaţi 
transformări?

Jucătorii din emisfera su-
dică au calităţi extraordina-
re: sunt foarte buni la viteză, 
au o tehnică foarte bună în 
mânuirea balonului, sunt 
mai puţini preocupaţi de po-
sesie, lucru care pe mine mă 
interesează foarte mult, mai 
ales când suntem aproape 
de a marca puncte sau când 
suntem în terenul nostru şi 
recuperăm. Trebuie să gă-
sim un punct comun la jocul 
lor şi la al nostru. 

Comparând rugby-ul 
românesc cu ce se joacă în 
Europa. Unde suntem?

Nu trebuie să ne uităm 
mai departe de Challenge 
Cup, a doua competiţie 
europeană, unde o selecţi-
onată formată din jucători 
care activează în campio-
natul intern cu greu face 
faţă echipelor din Italia, 
pentru că echipele din 

Franţa şi Anglia ne depă-
şesc net. 

Se vede o îmbunătăţire în 
anii următori?

Nu cred. Pentru că în 
sport, în general, în România 
nu se vede un viitor. Nu mai 
vine niciun copil la sport. Co-
pii au cu totul alte priorităţi 
şi sunt intersaţi de alte lu-
cruri. E foarte greu să aduci 
un copil la sport când nu ai ce 
să-i oferi, nu interesează pe 
nimeni să investească în sec-
torul juvenil, şi uite aşa toată 
lumea vrea sportivi de mare 
calitate. Ce am putea face noi 
în şcoli, în condiţiile în care 
la nivel naţional există doar o 
oră de educaţie fizică pe săp-
tămână? Nu putem interveni 
în programa şcolară.  În plus 
îţi trebuie un autobuz să-l 
duci pe copil la stadion, să-i 
dai un echipament, să-i oferi 
condiţii să facă un duş, etc. 
Sunt cheltuieli şi nu e nimeni 
dispus să investească. 

Nici la Timişoara nu vine 
nimeni din spate? 

Clubul nostru are o echi-
pă de Under 16 foarte bună, 
pe primul loc în divizia lor. 
Antrenor e un fost jucător 
al Timişoarei, Marin Marian, 
care se ocupă de creşterea 
copiilor, potenţiali jucători 
ai echipei de rugby, face o 
treabă foarte bună şi noi spe-
răm să o facă în continuare. 

  
Ai evoluat în România, în 
Franţa şi Italia. Ce ai învăţat 
din fiecare ţară?

În Italia de exemplu am 
evoluat într-un club din liga 
a treia, dar care era organi-
zat extraordinar: avea sală 
de forţă, vestiare, preparator 
fizic la fiecare antrenament, 
kinetoterapeut, doi antre-
nori...  Mai aveau la teren un 
fel de restaurant unde ne în-
tâlneam după antrenament 
sau meci chiar cu adversarii. 
Puteai să socializezi, să bei 
o bere cu adversarii. Astfel 
de lucruri ar trebui imple-
mentate şi la noi. Fiindcă nu 
cred că e normal să te plimbi 
prin tot oraşul pentru un ba-
zin pentru o sală de forţă. 
La Constanţa e singurul loc 
unde ai aceste condiţii. E de 
departe cel mai bun. Le are 
pe toate şi vorbesc aici de 
rugby nu de fotbal. 

Se poate trăi din rugby?
Da. Depinde de ce chel-

tuieli are fiecare. Un lucru 
e clar. Dacă vrei să faci per-
formanţă nu poţi fi şi bo-
dyguard: sunt două antrena-
mente pe zi, antrenamente 
tehnico – tactice, etc... 

Dacă nu făceai rugby, ce-ai 
fi făcut astăzi?

(Râde) Vorbeam şi cu tata 
chestia asta. Dacă nu eram 
rugbist probabil lucram la fa-
brica de rulmenţi din Bârlad. 

Ai fi vrut să fii fotbalist?
Mi-ar fi plăcut să fac fot-

bal. La cât se câştigă astăzi 
în fotbal... Nu am făcut 
fotbal pentru că tatăl meu, 
fost rugbist, în loc să mă 

ducă la grădiniţă m-a dus 
la antrenamente şi mă lăsa 
pe teren alături de ceilalţi 
copii ai colegilor săi. Apoi, 
el a devenit antrenor la Bâr-
lad, mă trimitea la antrena-
mente la grupele de copii şi 
juniori de acolo, apoi m-am 
transferat la Triumf Bucu-
reşti şi, inevitabil, am ajuns 
la Timişoara. Îi datorez ta-
tălui meu faptul că m-a dus 
la rugby, sportul care m-a 
făcut omul ce sunt acum. 
Fără rugby probabil că nu 
aş fi ajuns nici să fac facul-
tatea.

Ce ţi-a oferit Timişoara?
Am intrat aici la facul-

tate, la Timişoara, pe baza 
locului 3 obţinut la Cupa 
Mondială de juniori cu Ro-
mânia din 1995 de la Bres-
cia. Aici am reuşit să termin 
facultatea, să-mi iau diplo-
ma, am şi profesat câţiva 
ani ca şi profesor la Cluj, la 
Arad. Şi cum am primit atâ-
tea de la Timişoara, studiile 
şi educaţia, plus că aici la 
Timişoara mi-am cunoscut 
soţia, aici mi s-a născut co-
pilul, încep, încet-încet să 
redau ceva oraşului şi rug-
by-ului. 

Ce le transmiţi celor care 
continuă să spună că în 
România doar fotbalul con-
tează ca sport?

Fotbalul nu mai e de 
mult sport. E o afacere în 
care toată lumea încearcă 
să câştige tot mai mult. Ră-
mân dezgustat de aşa zişii 
sportivi care se aruncă pe 
jos la cel mai mic contact şi 
mai ales cei care simulează 
în careu obţinerea unui 11 
metri. Mi se pare că fot-
balul îi încurajează pe cei 
care trişează şi, să faci asta 
în sport, mi se pare dezgus-
tător.

În sport, în România  
nu se vede un viitor

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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În contrast cu limuzine-
le luxoase, de zeci de mii de 
euro, care pot fi văzute pe 
străzile Timişoarei, maşinu-
ţele Dacia 500 - Lăstun par să 
reprezinte o adevărată sfidare 
la adresa participanţilor la 
trafic. Lente, cu cozi de fum şi 
gata-gata să se dezmembreze, 
aceste autoturisme de con-
cepţie exclusiv românească 
îşi trăiesc ultimele curse pe 
drumurile publice. Conform 
datelor oficiale, din parcul 
auto aferent judeţului Timiş, 
care numără peste 270.000 
de autovehicule, fac parte şi 
31 de Dacii 500. Înmatriculate 
şi cu drept de a ieşi în trafic 
oricând îşi doresc proprietarii 
lor. În condiţiile în care Dacia 
500 s-a fabricat la Timişoara, 
în halele fostei întreprinderi 
Tehnometal, pe Calea Buzia-
şului, cei care încă se mai urcă 
la volanul unei asemenea ma-
şini o fac, cu siguranţă, şi mâ-

naţi de un impuls nostalgic. 
În urmă cu mai mult de 20 de 
ani, când se lucra la prototipul 
acestei maşini, toţi specialiş-
tii implicaţi în proiect aveau 
convingerea că vor realiza un 
autoturism foarte popular, de 
genul Volkswagen-ului din 
Germania. „Trebuia făcut un 
autoturism cum n-a mai fost 
pe piaţă. Să aibă mai puţin de 
trei metri lungime şi care să 
poată transporta doi adulţi şi 

doi copii. Mai trebuia să con-
sume 3 litri la suta de kilome-
tri şi să coste 17.000 lei. Din 
păcate, la Tehnometal, unde 
se fabrica maşina, lucrau oa-
meni cu mentalitate de fabri-
canţi de cuşti de iepuri, care 
n-au muncit nici măcar o oră 
în industria auto“, îşi amin-
teşte Constantin Hlebovschi, 
unul dintre inginerii din echi-
pa de probe. Din stenograma 
unei discuţii cu echipa de spe-

cialişti care lucra la proiect, 
reiese nerăbdarea lui Ceauşes-
cu de a scoate maşina pe piaţă 
cât mai repede. „Primele do-
ua-trei bucăţi să fie gata până 
la 23 august, ca să putem ieşi 
cu ele la demonstraţie. Adică 
trebuie început imediat, luat 
un model de motor mic şi fă-
cut o schiţa, nu spun proiect, 
nici nu vorbesc de proiect. 
Schiţa să fie făcută din lemn 
sau din tablă, imediat pregătit 
şi pe urmă, într-o săptămână, 
să începeţi să turnaţi piesele, 
fără calcule, fără proiectare. 
Nu proiecte ne trebuie, ci să 
lucrăm în trei luni ceea ce se 
lucra înainte în trei ani“, le 
explica Ceauşescu inginerilor 
în timpul unei întâlniri de lu-
cru. În perioada 1988-1990, la 
Timişoara s-au produs nu mai 
puţin de 6.000 de maşini, a că-
ror vânzare a continuat până 
în anul 1992. Întrucât peste 
90% din materialele folosite 
erau din producţia internă, 
preţul unui asemenea „bolid“ 
a fost de 52.000 de lei.

Dacia 500 - Lăstun, autoturismul  
de colecţie „made în Timişoara”
n Dacia 500 s-a fabricat la Timişoara, în halele fostei întreprinderi Tehnometal, pe Calea Buziaşului

„Fiara şoselelor”
Prototipul autoturis-
mului Dacia 500 lăs-
tun a fost definitivat 
în 1984, la bucureşti, 
după testări care au 
durat aproape patru 
ani, iar fabricaţia de 
serie a început în anul 
1986, la Timişoara, în 
halele fostei întreprin-
deri Tehnometal. În 
acel moment, automo-
bilul de mic litraj - pe 
care proiectanţii îl 
alintau „fiara şosele-
lor“ - a fost botezat 
Dacia 500 lăstun, 
deşi nu avea nici o 
legătură cu uzinele de 
la Colibaşi în care se 
fabrica Dacia. A fost 
scos oficial la vânzare 
în data de 26 ianuarie 
1988, exact de ziua 
preşedintelui nicolae 
Ceauşescu. Consumul 

redus, de numai 3,3 li-
tri la suta de kilometri, 
şi viteza maximă de 
106 kilometri pe oră, 
i-a determinat pe mul-
ţi români să renunţe la 
Dacia 1300, după care 
se putea aştepta până 
la zece ani, pentru a-şi 
achiziţiona un lăstun. 
După numai doi ani de 
la demararea produc-
ţiei, sub pretextul că 
maşina nu-i mai repre-
zenta pe români, s-a 
renunţat la fabricarea 
lăstunului, dar vânză-
rile au continuat până 
la epuizarea stocului 
de marfă. În 1992, Fa-
brica de autoturisme 
Timişoara şi-a închis 
definitiv porţile, deve-
nind un depozit imens 
pentru autoturismele 
matiz şi Cielo. 

În Timişoara mai există 31 de Lăstunuri 
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Nesimţirea unor timişo-
reni pare a fi fără margini. 
Pe lângă faptul că aruncă 
mucuri de ţigară, pachete 
de ţigări şi peturi pe tro-
tuare, timişorenii au mai 
găsit o nouă îndeletnicire: 
aceea de a distruge fără 
niciun pic de jenă coşuri-
le de gunoi. Aşa se întâm-
plă în zona complexului 
studenţesc, mai precis pe 
arterele Aleea Studenţilor 
şi Aleea  FC Ripensia, un 
traseu extrem de aglome-
rat pentru timişorenii care 
merg aproape zi de zi din 
Complex până la Stadionul 
Dan Păltinişanu. În această 
zonă  dacă vrei să arunci la 
gunoi un pachet de ţigări 
gol sau un şerveţel nu ai 
unde! În aceste condiţii, fie 
le bagi în buzunar pentru a 
le arunca în altă parte, fie 
procedezi asemenea zecilor 
de timişoreni care au uitat 
de bunul simţ şi le „scapă” 
pe jos. Motivul este pe cât 
de hilar pe atât de real: Pri-
măria refuză să mai monte-
ze coşuri de gunoi pentru 
că timişorenii refuză să le 
păstreze.  

„Cunoaştem foarte bine 
zona respectivă şi singu-
rul lucru pe care pot să 
vi-l spun este că pe Aleea 
Ripensia şi Aleea Studenţi-

lor nici nu vor mai fi mon-
tate coşuri de gunoi. De 
ce? Pentru că acolo este o 
problemă de etape. Este o 
zonă în care circulă foarte 
mulţi  «fotbalişti», iar co-
şurile de gunoi trebuie să 

reziste de la o etapă la alta. 
Dacă Poli câştigă, coşurile 
nu sunt distruse, dacă Poli 
pierde acestea sunt luate la 
picioare. Pare ciudat, dar e 
real“, explică viceprimarul 
Timişoarei, Adrian Orza. 

Acesta spune că de-a lungul 
timpului a urmărit atent 
fenomenul şi că împreună 
cu inspectorii de la Mediu, 
din cadrul Primăriei Timi-
şoara a vrut să se convingă 
de acest fenomen. „Sincer 
vă spun că am fost foarte 
atent la ce se întâmplă în 
zonă şi am vrut să ne con-
vingem. Am montat coşuri 
şi apoi la câteva zile au fost 
distruse“, mai spune Orza. 
Pentru faptul că în zonă 
există locuri unde gunoa-
iele se adună scuza cetăţe-
nilor este faptul că nu au 
unde să-şi arunce gunoaie-
le, Orza le arată obrazul ce-
lor certaţi cu legea şi bunul 
simţ. „Haideţi să fim seri-
oşi. Oricine cred că poate să 
ţină în buzunar un pachet 
de ţigări sau un şerveţel 
până la un coş de gunoi. 
Cred că totul ţine numai 
de bunul simţ, nu de câte 
coşuri există sau nu există“.

Dacă credeţi că  ar exista 
o scuză în faţa oamenilor le-
gii pentru faptul că aţi fost 
prins aruncând mizeria pe 
jos, să ştiţi că nu aveţi cum 
să scăpaţi de amenda care 
poate fi de la 500 la 1.000 
de lei. Pe străzile respecti-
ve pentru astfel de fapte s-a 
dat doar o singură amendă 
în ultimele luni, însă po-
liţiştii locali spun că toţi 
timişorenii trebuie să fie 
atenţi atunci când aruncă 

gunoiul pe stradă. „În ulti-
mele 11 luni, în Timişoara 
au fost aplicate 1118 sanc-
ţiuni pentru aruncarea de 
resturi alimentare şi neali-
mentare, incluzând aici şi 
chiştoace de ţigări, coji de 
seminţe, ambalaje sau alte 
deşeuri de acest gen”, ne-a 
declarat Georgina Velicu, 
purtător de cuvânt al Poliţi-
ei Locale Timişoara. Potrivit 
HCL 371/2007, aruncarea 
sau abandonarea de hârtii, 
ambalaje, resturi alimenta-
re sau nealimentare, scui-
patul şi consumul de se-
minţe, precum şi orice alte 
deşeuri pe domeniul public 
se sancţionează cu amendă 
cuprinsă între 500 şi 1.000 
lei pentru persoane fizice şi 
între 1.000 şi  2.500 lei pen-
tru persoanele juridice.

mioDRAg hojDA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Vacanţa bate la uşă! Mai 
sunt două săptămâni de 
şcoală, iar planurile de dis-
tracţie încep să fie pome-
nite tot mai des de elevii 
şi studenţii din Timişoara 
şi din tot judeţul. Numai 
cuvintele „tabără“, „Cheve-
reş“ şi „Poieni Strîmbu“ nu 
se prea aud pe buzele aces-
tora. Taberele pentru elevi 
şi studenţi din Timiş sunt 
căutate doar de Revelion! 
Crăciunul este o sărbătoare 
în familie, iar acest lucru 
se poate lesne observa din 
rezervările făcute pentru 
cele două tabere timişene: 
0 (zero)! În restul timpului, 
tineretul alege sporadic 
cele două staţiuni de agre-
ment deşi condiţiile oferite 
de acestea se află la un nivel 
ridicat. 

care este situaţia 
locurilor de tabără

Ambele tabere au trecut 
prin procese de moderni-
zare. De câţiva ani, atât la 
Chevereş, cât şi la Poieni 
Strâmbu, locurile de cazare 
sunt moderne, există  chiar 

şi câte un teren sintetic 
multifuncţional. „Poţi juca 
fotbal, baschet, handbal, 
tot ce vrei. Terenul poate 
fi folosit în orice perioadă 
a anului, iar tocmai acest 
lucru mai atrage studenţi 
în tabără“, ne spune Flavius 
Nastor, directorul Direcţi-
ei Judeţene pentru Sport şi 
Tineret Timiş. La Chevereş 
sunt disponibile 53 de lo-
curi de cazare. Spaţiul de 
agrement situat la doi paşi 
de Timişoara este un loc 
în care orice tânăr care nu 
a împlinit încă 30 de ani 
poate merge să se distreze 
împreună cu prietenii. Am-
plasată pe malul stâng al râ-
ului Timiş, în Pădurea Baco-
va, tabăra este un loc ideal 
pentru relaxare şi distracţie 
în acelaşi timp. Ce trebuie 
să faci ca să petreci câteva 
zile acolo? O rezervare la se-
diul Direcţiei pentru perioa-
da pe care doreşti să stai în 
tabără. La Poieni Strâmbu, 
tabără aşezată pe versantul 
nordic al munţilor Poiana 
Ruscă, la o altitudine de 
384 metri, sunt 54 de locuri 
disponibile, iar condiţiile 
de cazare sunt moderne, la 
acelaşi nivel cu cele de la 

Chevereş. Preţurile nu sunt 
mari comparativ cu tarife-
le practicate la o pensiune 
dintr-o pitorească zonă de 
relaxare. Dacă la pensiune 
scoţi cel puţin 100 de lei 
pentru o noapte de caza-
re, fără masă, în cele două 
costurile sunt la jumătate 
şi mâncarea este inclusă în 
preţ. Cazarea, masa şi toate 
facilităţile oferite în cadrul 
taberei costă 52 de lei pe zi 
de persoană. Asta înseamnă 

30 de lei pentru cazare şi 22 
de lei pentru cele trei mese. 
Iar dacă doreşte, tânărul 
care alege cele două locuri 
de agrement poate să vină 
cu mâncare de acasă şi să 
plătească numai cazarea. 
Un sejur costă 312 lei. Pen-
tru studenţi este mai mult 
decât avantajos. Şi pentru 
elevii care vin însoţiţi de 
profesori, în grupuri mari, 
tarifele sunt foarte accesi-
bile. 

Dar singurele tabere din 
Timiş pentru tineret, deşi 
au tot ce le trebuie pentru 
a asigura confort şi distrac-
ţie, nu sunt la mare căutare. 
Deşi au nu mai puţin de trei 
săptămâni libere, de vacan-
ţă, elevii nu se îngrămădesc 
să meargă la Chevereş sau 
la Poieni Strâmbu. Cu atât 
mai mult cu cât Chevereşul 
este la 30 de kilometri de 
Timişoara! Nici studenţii nu 
au făcut coadă pentru un 
bilet în cele două locuri de 
tabără. Mai mult chiar, un 
grup de câţiva zeci de tineri 
studenţi din capitala Bana-
tului au preferat Arieşeniul 
în locul celor două destina-
ţii timişene, bilete obţinu-
te acolo tot prin Direcţia 

Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Timiş. Tinerii care 
doresc să meargă în tabără 
în alte locuri de agrement 
din ţară, fie că este vorba 
despre Sinaia, despre Mara-
mureş sau despre Moneasa, 
pot face rezervări, în limita 
locurilor libere, prin Direc-
ţia Judeţeană pentru Sport 
şi Tineret.

„De Crăciun este gol în 
ambele locuri de tabără 
pentru că fiecare preferă 
să-şi petreacă Sărbătorile 
acasă, în familie. De Reveli-
on, în schimb, este ocupat 
peste tot. Şi la Chevereş şi la 
Poieni Strâmbu avem plin. 
Sunt grupuri de studenţi 
care doresc să petreacă îm-
preună“,  explică Flavius 
Nastor. 

Perioada ocupată pentru 
noaptea dintre ani este 30 
decembrie 2011 – 2 ianua-
rie 2012. În ceea ce priveş-
te începutul anului viitor, 
rezervări pot fi făcute ori-
când, pentru că lunile ia-
nuarie sau februarie încă 
îşi aşteaptă doritorii de dis-
tracţie în mijlocul naturii.

comunitatecomunitate12 

n Taberele pentru studenţi şi elevi din Timiş sunt pline numai în noaptea dintre ani

n Aruncarea gunoaielor pe domeniul public se sancţionează cu amenzi

Revelionul reuşeşte să umple 
locurile de agrement de la 
Chevereş şi Poieni Strâmbu

Primăria nu pune coşuri de gunoi 
în zona Complexului pentru că 
microbiştii le distrug dacă Poli pierde

Mă gândeam că nemurirea nu-i 
este hărăzita omului pe pămînt. 
Haideţi să vedem, glumind amar, 
cam ce ”complicaţii” ar aduce ne-
murirea noastră aici, pe pământ.  
Cea mai importantă problemă ar 
fi: ce am mânca toţi, dacă am fi 
nemuritori? De unde atâta hrană 
pentru miliardele de locuitori? 
Şi mai ales, fiind noi nemuritori, 
urmaşii noştri ar îngroşa şi ei 
rândurile nemuritorilor. Ce-am 
putea să mâncăm cu toţii, în 
condiţiile în care, chiar şi acum, 
hrana nu ajunge pentru toată 
populaţia planetei? Dacă acum, 
în 2011 suntem şapte miliarde 
de locuitori (muritori) iar în 2050 
se estimează că vom fi nouă 
miliarde (tot muritori), cât ne-ar 
mai putea hrăni secătuita noas-
tră planetă Terra?! OMS spune 
că în anul 2050, cererea de 
produse alimentare va fi cu 75% 
mai mare decât astăzi. Ce să 
mai zicem că avem deja pe glob, 
o criză acută de apa potabilă!! 
Apoi mai gândiţi-vă că întreaga 
legislaţie, morală, filozofiile şi 
religiile sunt structurate pe idea 
morţii noastre. Dealtfel, am 
putea spune ca întreaga civiliza-
ţie a lumii noastre moderne se 
sprijină pe realitatea că oamenii 
mai şi mor, după ce au trăit 
o vreme...!  Ce ar însemna ca 
proprietatea sa nu mai fie trans-
ferată niciodată urmaşilor, căci 
părinţii sunt... nemuritori? Câţi 
ani am face şcoala şi câţi ani am 
lucra pentru pensie şi mai ales, 
când ne vom pensiona ? Nicio-
dată ? Apoi, cum ai pedepsi un 
delicvent care este nemuritor? La 
câţi ani de detenţie ai condamna 
un asemenea om (milenii ?). Sau 
cum l-ai condamna la... moarte 
pe nemuritor şi mai ales cum 
s-ar efectua execuţia sa? Cred 
că nemurirea, l-ar face pe om 
orgolios, poate chiar despotic. 
Nemurirea te face să nu te gân-
deşti la viitor. Timpul n-ar mai 
exista iar trecutul s-ar amesteca 
cu prezentul şi viitorul. Cred că 
omenirea ar stagna în propria–i 
nemurire! Probabil, ca omenirea 
dacă ar fi nemuritoare ar fi obli-
gată să se împrăştie prin univers. 
Am coloniza alte planete, am 
construi alte lumi şi am duce cu 
noi prin cosmos, dorul obârşiei 
noastre pământene. Se zice că 
omul a avut nemurirea în Rai şi 
că odată cu alungarea noastră 
din grădinile edenice, ne-am 
pierdut nemurirea terestră. Iar 
dacă tot ar fi să nu mai murim,  
credeti că nemurirea ar trebui 
dată doar acelora care o merită? 
Ar fi dobândirea nemuririi o 
competiţie? Sau poate o răspla-
tă? Sau poate un... blestem? În 
Biblie, patriarhii trăiau câte opt 
sute de ani. Cred că această vâr-
stă, de maxim opt sute de ani, ar 
fi suficientă pentru umanitate. 
Am avea timp suficient ca în cele 
opt secole de viaţă să colonizăm 
planete vecine. Am putea să ne 
dezvoltăm mai bine ca specie 
umană, ştiindu-ne trecători 
pe Pământ. Ei bine, cam când 
credeţi că am putea ajunge din 
nou la vârsta lui Matusalem? 
Conform statisticilor, rata creş-
terii populaţiei a scăzut mult în 
ultima jumătate de secol şi, după 
toate probabilităţile, va continua 
să scadă. În schimb, tendinţa 
este de creştere a speranţei de 
viaţă şi de îmbătrânire a popu-
laţiei planetei. Astfel. în anul 
2010, cam 7,6% din populaţia 
globului avea peste 65 de ani. În 
2100, procentul celor de vârsta a 
treia va ajunge la 22%. În acest 
ritm de prelungire a speranţei 
de viaţă, înseamnă că prin anul 
4900, am putea să-l egalăm pe 
Matusalem. Până atunci, eu zic 
să ne bazăm pe nemurirea de 
după moarte. Mai ales, că rămâ-
ne încă neclar în ce măsură atin-
gerea nemuririi personale  aici, 
pe Pământ, ar rezolva marile 
probleme ale civilizaţiei umane. 
Om trăi şi om vedea! Nu?

Nemuritori...

Coriolan 
Gârboni

oPinie

În tabăra de la Chevereş sunt disponibile 53 de locuri de cazare

Unii tineri caută să se relaxeze în vacanţe în taberele timişene

Pe Aleea Studenţilor coşurile de gunoi lipsesc cu desăvârşire

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

De Crăciun este gol în 
ambele locuri de ta-
bără pentru că fiecare 
preferă să-şi petreacă 
Sărbătorile acasă, în 
familie. De Revelion, 
în schimb, este ocupat 
peste tot. Şi la Cheve-
reş şi la Poieni Strâm-
bu avem plin. Sunt 
grupuri de studenţi 
care doresc să petrea-
că împreună. 

FlAViuS nASToR
directorul Direcţiei judeţene  

pentru Sport şi Tineret Timiş

Singurele tabere 
din Timiş pentru 
tineret, deşi au 
tot ce le trebuie 
pentru a asigura 
confort şi 
distracţie, nu sunt 
la mare căutare.

Dacă Poli câştigă, co-
şurile nu sunt distru-
se, dacă Poli pierde 
acestea sunt luate la 
picioare. Pare ciudat, 
dar e real! 

adRian oRza 
viceprimar

În ultimele 11 luni, 
în Timişoara au fost 
aplicate 1.118 sancţi-
uni pentru aruncarea 
de resturi alimentare 
şi nealimentare. 

geoRgiAnA VeliCu 
purtător de cuvânt Poliţia locală

Zonă deficitară

Timişorenii trebuie să ştie 
că dacă vin de pe Podul Mi-
chelangelo şi se îndreaptă 
spre Stadionul Dan Pălti-
nişanu au foarte puţine 
locuri special amenajate  

unde îşi pot lăsa gunoiul. 
Chiar la intrarea pe Aleea 
Studenţilor există nu mai 
puţin de trei coşuri de 
gunoi pe un perimetru de 
50 de metri şi cam atât.

Aruncarea sau 
abandonarea de 
deşeuri, scuipatul 
şi consumul de 
seminţe pe stradă 
se sancţionează cu 
amenzi cuprinse 
între 500 şi 1.000 lei.
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expofilme party

www.FortaViola.rotimP liBer

De la Burebista şi până 
la evenimentele din anii 
’90, de la Târgu Mureş, 
istoriografia noastră a 
fost traversată de ma-
rota, construită abil de 
comunişti, conform căreia 
toate belelele se trag de 
la unguri. Cu autostrăzile 
„în coastă” şi cu ciorba 
de la Szeged, românii, 
mai ales cei din vest, s-au 
cam lămurit că nu prea 
avem nimic de împărţit cu 
vecinii din apus... poate 
doar ceva pălincă... şi aia 
frăţeşte, că nu contează 
cine a inventat licoarea ci 
cine o bea.
Zilele trecute, însă, euro-
parlamentarul Gigi mi-a 
luat piuitul atunci când 
ne-a anunţat că ungu-
rimea, când nu încinge 
ciardaşul, nu doarme şi 
complotează asiduu. Toate 
astea după meciul dintre 
Steaua şi CFR. Becali a 
scormonit prin arborele 
genealogic a arbitrului 
Cristi Balaj şi a ajuns la 
concluzia că acesta are 
ascendenţă maghiară. 
Păi şi ce? Foarte simplu! 
Patronul ceferiştilor clujeni 
nu e şi el ungur? Aşa că 
cei doi „unguri” au pus 
de un complot împotriva 
baciului muntean şi l-au 
văduvit de două puncte. 
Aşteptăm acum reacţia 
Vitoriei Lipan. Cine joacă 
rolul justiţiarei? Cine 
altcineva decât vajnicul 
Vadim, stelist, dar şi omul 
pe a cărui liste Gigi a ajuns 
unul dintre reprezentanţii 
României în Europa? Tre-
buie să recunoaştem că e 
un fel de ironie a sorţii.
Derapajele de acest gen 
ale patronului stelist 
sunt arhicunoscute. Mai 
interesant ar fi de aflat 
cam ce sancţiuni încasează 
Gigi după această ieşire 
absolut penibilă. Nu sunt 
fanul clujenilor, care au 
cam ciolănit nişte meciuri, 
inclusiv cu arbitrii, pentru 
a ajunge campioni, dar să 
cobori discuţia la nivelul 
unui naţionalism deşănţat 
e mult prea mult. Hoţia 
şi prostia nu au frontiere. 
Astea două au intrat în 
Schengen de multă vreme.
În altă ordine de idei, 
apropo de şmenuri şi 
ciolănii, campioana 
noastră a demonstrat, prin 
evoluţia lamentabilă din 
Liga Campionilor, cât de 
cinstit a luat campionatul. 
Asta ca să nu mai fie nici 
un dubiu! Dar ce să faci? 
Gălăţenii au luat banii şi 
acum, un timp, pot sta să 
îi cheltuie liniştiţi... că nu 
îi mai deranjează nimeni.

Ungurii  
sunt de vină

Viorel  
Screciu

oPinie
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Alvin şi Veveriţele 3:  13:30 15:30 17:30,  
19:30

Creatura:  19:40 21:50

De Anul Nou:  13:20 15:40 18:00, 20:20 
22:40, 

Jurnalul unui iubitor de rom: 14:10, 

Marea cursă de Crăciun 3D: 13:10 15:10,

Misiune Imposibilă - Ghost Protocol:  
14:30 17:10 19:50, 22:30

Moneyball - Arta de a învinge: 16:40 
19:20 22:00, 

Motanul încălţat 3D: 13:00 15:00 17:00,  
20:20

Nemuritorii 3D: Războiul Zeilor 17:20 
21:00, 

Saga Amurg: Zori de Zi 21:20

JoI, 15 DeCeMBRIe
The Factory Pub: Concert Trupa Geonosis 
Zambara: Student Crazy Night

VINeRI, 16 DeCeMBRIe
DAF Club: Meet Me in Your Fantasy
Jazz office: The Sound of Christmas
Daos: Lo-Fly Tequila Party with LeFonz
Le Cinema: ESTROE at Le Cinema
Setup: Nightclubber: Dan Andrei, Ali Nasser
Club 30: Acustic Cover Concert

SâMBăTă, 17 DeCeMBRIe
Play: Cosmina Păsărin&Sexy Male Dancers
No Name: Stand Together for Vivart
Jazz office: Alina& Sasi Duo
Daos: Concert TAINE – Resurection Tour 2011
Setup: 13 ani AnonimTM: Lenzman
Dublin express Pub: Boogie Night

DUMINICă 18 DeCeMBRIe
Porky’s: Karaoke Party

spectacole
opera Naţională Română Timişoara: 
joi, 15 decembrie, ora 19: Spectacol cari-
tabil pentru salvarea câinilor comunitari. 
Artişti importanţi din Timişoara s-au 
alătural cauzei şi, coordonaţi de celebrul 
dansator şi coregraf Răzvan Mazilu, vor 
sprijini prin arta lor campania de salvare 
de la eutanasiere a câinilor abandonaţi. 
Printre aceştia se numără violonista Cori-
na Murgu (concert maestru al Operei Na-
ţionale Române), actriţa Claudia Ieremia, 
cvartetul de coarde Incanto Quartetto, 
actorul Doru Iosif, baritonul Dan Pataca, 
Art Kammerorchester Timişoara, actriţa 
Ana Munteanu şi trupa Jais.

Filarmonica Banatul, Sala Capitol: vineri, 
16 decembrie, ora 18: Concert, dirijor 
Luminitza Petre. 

Teatrul Naţional de Stat Timişoara: marţi, 
20 decembrie 2011, de la ora 19, la Studio 
5: „Sala de aşteptare (Aeroport 2)“.

Filarmonica Banatul, Sala Capitol: marţi, 
20 decembrie, ora 18:  Recital special Vama. 
Evenimentul face parte din campania de 
promovare a celui mai nou single Vama - 
Copilul care aleargă către mare. Cântecul 
poate fi descărcat gratuit de pe pagina 
Vama de Facebook (www.Facebook.com/
VamaMusic)

Teatrul Naţional de Stat Timişoara: 
miercuri, 21 decembrie 2011, de la ora 19, 
în Sala 2 a Teatrului Naţional: premiera 
spectacolului “În aer” de Alexandra Pâzgu, 
în regia lui m.chris.nedeea.

Centrul Regional de Afaceri (CRAFT): 
miercuri, 21 decembrie, ora 19: Spectacol 
de Crăciun - All Dance Timişoara: 

Filarmonica Banatul, Sala Capitol: sâmbă-
tă, 31 decembrie, ora 18: Concert simfonic 
extraordinar, dirijor Radu Popa.

CAiuS SeRACin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Echipa de rugby a obţinut 
cea mai mare performanţă 
în sportul timişorean în acest 
an, cucerind Cupa României 
şi obţinând şi un merituos 
loc 3 în Superliga de rugby. 
Timişorenii au avut o ascen-
siune la care nimeni nu se 
aştepta. Cu o echipă din care 
fac parte jucători cu state 
vechi în echipa naţională de 
rugby ca Fercu sau Bălan, dar 
şi cu importuri din emisfera 
sudică ca, Paula Kinikinilau 
sau Lapana Makapelu, sporti-
vii antrenaţi de tânărul Cos-
min Cioriciu, care l-a înlocuit 
pe profesorul său Alexandru 
Domocoş, au demonstrat că 
performanţa se poate face 
şi în alt sport decât fotbal. 
Pentru 2012, aşteptările sunt 
foarte mari, asta şi pentru 
că sportul cu balonul oval a 
reuşit să redevină un punct 
de atracţie pentru fanii din 
Timişoara. 

Bc timişoara de la extaz 
la agonie şi invers

Dacă anul 2010 a fost anul 
baschetului, în 2011 Timi-
şoara s-a întors la acest sport 
în mediocritate. După câşti-
garea Cupei cu un an înainte 
fanii sportului cu coş se aş-
teptau ca în 2011 Timişoara 
să prindă cel puţin finala 
campionatului. La sfârşitul 
ediţiei 2010-2011 Timişoara 
termina campionatul pe un 
ruşinos loc 8 în prima ligă, 
iar la clubul alb-violet se pro-
ducea o adevărată revoluţie. 
Întreg lotul de jucători a fost 
remaniat, oficialii renun-
ţând la Kabengele, Pesici sau 
Dzambici (jucători care au 
scris istorie pe Bega) şi au 
readus succesul pe Bega. Cu 
un nou tehnician pe bancă, 
Predrag Badnjarevici, venit 
în locul lui Dragan Petrice-
vici, leii din Banat au început 
să domine campionatul Ro-

mâniei, fiind cu două etape 
înainte de finalul turului 
pe locul 1. Performanţa din 
campionat s-a văzut şi în Liga 
Balcanică, acolo unde bănă-
ţenii la prima participare au 
lăsat o impresie foarte fru-
moasă, reuşind să ţină piept 
unor formaţii mult mai pu-
ternice financiar şi sportiv 
din Serbia, Muntenegru, Bul-
garia sau Israel. 

Fcu Poli timişoara  
din champions league 
în liga a ii-a

Dacă până în 2010 ni-
ciun sport nu respira în faţa 
fotbalului, anul 2011 a fost 
probabil cel mai trist pentru 
fanii Politehnicii. La finalul 
campionatului 2010-2011, 
alb-violeţii erau vicecampio-
nii României şi se pregăteau 
pentru duelurile din Ligă 
cu Messi, Cristiano Ronaldo 
sau Roony. Doar că Federa-
ţia a decis să retrogradeze 
formaţia de pe Bega în liga 
secundă, astfel că toate spe-
ranţele fanilor s-au năruit. 

Poli a trăit în vară doar prin 
suporteri, ieşiţi în număr 
impresionant la protestele 
împotriva Federaţiei, finan-
ţatorul Marian Iancu a ame-
ninţat cu plecarea, fanii l-au 
blamat, însă într-un final, cu 
toate problemele financiare 
care au măcinat clubul, Poli 
a încheiat anul pe plus: locul 
secund în liga secundă asigu-
rându-şi promovarea. În an 
aniversar, 90 de ani de la înfi-
inţarea clubului Poli, fanii au 
putut sărbători doar o victo-
rie în sferturile Cupei Româ-
niei 2-0 în faţa eternei rivale, 
Steaua Bucureşti. Pentru Poli 
anul se încheie în ceaţă.  

Box, volei şi fotbal 
feminin la superlativ

Sporturi care în alţi ani 
făceau figuraţie la Timişoa-
ra au prins în 2011 aripi pe 
Bega. Trimişi direct în liga 
a IV-a, conducătorii de la 
CFR Timişoara s-au reprofi-
lat imediat şi au pus bazele 
unei  echipe de fete, care 
nu a dezamăgit. La finalul 

turului primei ligi, fotbalis-
tele de la Gara Mare sunt pe 
locul secund, având doar 2 
înfrângeri în 9 partide. Bo-
xul s-a revitalizat şi el, astfel 
că la Timişoara s-a format 
o echipă: Timişoara Lions 
care reprezintă cu fruntea 
sus oraşul. Cu cei mai buni 
pugilişti importaţi din toată 
ţara, bănăţenii s-au calificat 
în semifinalele Ligii Europei 
la Box, un fel de Champions 
League la fotbal. Din păcate 

unele dintre sporturile în 
care Timişorara n-a excelat 
în acest an au fost voleiul 
masculin şi handbal femi-
nin. La volei s-a reuşit în 
2011 o promovare în elită, 
iar la handbal feminin cele 
două echipe ale oraşului CSS 
şi Universitatea se zbat în 
mediocritatea ligii secunde.

Ce echipă a reprezentat cel 
mai bine Timişoara în 2011?

Galeria Helios: Salonul Tinerilor Artişti 2011: 
Modernitate, Inovaţie, Experiment. Vernisajul 
expoziţiei de artă va avea loc la ora 17.

Institutul Francez Timişoara: Art from scrap a 
artistului Florin Sidău. Expoziţia poate fi vizitată 
până în 15 ianuarie 2012.

Biblioteca Centrală Universitară „eugen 
Todoran“: Hannah Arendt – Încrederea în om 
– Expoziţie – film – prelegere. Expoziţia poate fi 
vizitată până în 15 ianuarie 2012.

Libraria Humanitas „Joc Secund“: Peisaje 
timişorene în alb şi negru. Expoziţia lui Carmen 
Mereşeanu poate fi vizitată până în 7 ianuarie.

Muzeul de Artă - Palatul Baroc: Salonul 
Artelor Vizuale - 2011. Expoziţia colectivă poate 
fi vizitată până în 9 ianuarie 2012.

Mansarda Bastionului Theresia: expoziţie interac-
tivă Geniul lui Leonardo da Vinci. Maşinile lui da 
Vinci vor putea fi vizitate până în 15 ianuarie 2012.

n Baschet, rugby, fotbal masculin sau femin sau chiar box. Acestea 
sunt echipele care au reprezentat cu mândrie Timişoara în anul 2011
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horoscop
BerBec    
Veţi avea parte 
de o săptămâ-
nă solicitantă! 
Termenele limită 
se adună şi riscă 
să vă dea peste 
cap programul 
obişnuit. O să 
fiţi solicitaţi, dar 
rezultatele vor fi 
pe măsura efor-
tului depus. 

taur     
O să aveţi parte 
de o surpriză 
plăcută. Nişte 
bani vin de la 
o rudă! Fondu-
r ile sunt mereu 
binevenite, cu 
toate că aveţi 
unde să le dis-
tr ibuiţi. Profe-
sional, munciţi 
mult, cu spor, 
pentru a vă asi-
gura odihnă de 
Sărbători.

Gemeni     
Vă îndrăgostiţi. 
Cunoaşteţi o 
persoană care 
vă impresio-
nează într-atât 
încât vă gândiţi 
serios să o in-
vitaţi să petre-
ceţi Sărbătorile 
împreună. O 
decizie r iscantă, 
dar care vă poa-
te aduce numai 
lucruri bune.
           
rac     
Banii nu sunt 
punctul forte în 
perioada urmă-
toare, dar nici 
nu vă lipsesc. 
Totuşi, câteva 
cheltuieli veţi 
face pentru 
sărbători pentru 
că vă place să 
simţiţi Crăciunul 
în căminul dum-
neavoastră.

leu     
Cariera este, în 
zilele următoare, 
pe primul plan, 
motiv pentru 
care în familie 
vi se reproşează 
că sunteţi negli-
jent. O să aveţi 
suficient timp să 
recuperaţi timpul 
cu familia, după 
ce terminaţi cu 
ultimele sarcini 
de serviciu.

Fecioară
O veste bună 
pe care aţi  pr i -
mit- o recent vă 
schimbă starea 
de dispoziţ ie 
pentru per ioa-
da următoare. 
Este posibi l  să 
vă mutaţi  în 
casă nouă îna -
inte de Reveli -
on. Ar f i  extra -
ordinar!

Balanţă   
Calmi şi stăpâni 
pe situaţie. Aşa 
vă văd prietenii 
şi familia, iar 
dumneavoastră 
aveţi grijă să 
nu-i dezamăgiţi. 
Acţiunile la care 
participaţi vă 
scot în evidenţă 
capacitatea de 
a ieşi din orice 
situaţie.
          
scorpion     
Munca nu se 
mai termină şi 
nu ştiţi cum să 
o mai scoateţi 
la capăt. Abia 
aşteptaţi zilele 
de Crăciun ca să 
vă odihniţi puţin. 
Termenele limită 
importante vor fi 
duse la bun sfâr-
şit, dar, atenţie, 
diavolul stă în 
detalii!

Săgetător     
Atenţie la prie-
teni! Riscaţi să 
fiţi atras într-o 
afacere care nu 
poate fi decât 
păguboasă pen-
tru dumneavoas-
tră. Trebuie să 
fiţi mai rezervaţi 
cu investiţiile 
până la finalul 
acestui an.

capricorn     
Muncă multă. 
Dar nici satisfac-
ţiile nu întârzie 
să apară. Aveţi 
drumuri de făcut, 
proiecte de or-
ganizat şi, după 
ce trageţi linie, 
aflaţi că totul a 
meritat. Sfârşitul 
de an vă aduce 
o veste bună, de 
la o persoană la 
care nici nu v-aţi 
gândit.

VărSător    
Deveniţi tot mai 
responsabil, iar 
acestu lucru se 
observă în acti-
vităţile pe care 
le desfăşuraţi. 
Cei din jur vă 
apreciază şi vă 
susţin şi, cel mai 
important, au în-
credere că efor-
tul depus aduce 
roadele mult 
aşteptate.

Peşti     
Este săptămâna 
banilor. Primiţi, 
daţi, mai primiţi 
şi daţi din nou. 
Nu vă rămân 
fonduri prea 
multe, dar cele 
de care dispu-
neţi vă ajută să 
vă concentraţi 
pe lucrurile 
pozitive care se 
întâmplă în jur.

a De anul nou

New Year’s Eve este realizat de ce-
lebrul Garry Marshall şi readuce pe 
marile ecrane atmosfera romantică 
şi personajele din Valentine’s Day. 
Poveştile lor se petrec într-un inter-
val scurt, dar extrem de important, 
cele 24 de ore dinaintea revelionu-
lui. La fel ca Valentine’s Day, New 
Year’s Eve întruneşte o distribuţie 
de excepţie, personajele fiind 
interpretate de Robert De Niro, Zac 
Efron, Hilary Swank, Sarah Jessica 
Parker, Michelle Pfeiffer, Jessica 
Biel, Ashton Kutcher şi mulţi alţii. 
Pe parcursul a 24 de ore, un grup 
de new yorkezi singuri sau impli-
caţi în relaţii de cuplu experimen-
tează fiorii redescoperirii dra-
gostei alături de un nou partener, 
fericirea reconcilierii cu un fost 
iubit, suferinţa încheierii unei idile, 
entuziasmul extinderii familiei cu 
încă un membru sau redobândirea 
speranţei şi a bucuriei de a trăi. In-
grid este o secretară frustrata, care 

îl cunoaşte pe tânărul Paul şi este 
ajutată de către acesta să îşi înde-
plinească lista de dorinţe pe care şi 
le-a fixat pentru ajunul Anului Nou. 
Griffin şi Tess asteaptă venirea 
pe lume a unui copil şi speră ca 
bebeluşul lor să fie primul născut 

în noul an, astfel încât ei să încase-
ze premiul în valoare de 25.000 de 
dolari. Randy detestă Revelionul, 
dar este convins de Elise, o cân-
tăreaţă de backing vocals într-o 
trupa rock, să dea o şansă iubirii şi 
festivităţilor organizate la fiecare 
final de an în Times Square. Starul 
rock Jensen se împacă cu fosta 
iubită Laura Carrington, angajata 
unei firme de catering, care este 
forţată să muncească în ultima 
zi a anului. Sam Ricker soseşte la 
New York pentru a se reîntâlni cu 
femeia de care este îndrăgostit 
şi cu care şi-a petrecut preceden-
tul Revelion. Kate îşi dă seama 
că se bazează prea mult pe fiica 
ei adolescentă Hailey pentru a-i 
ţine companie, iar Claire Morgan, 
producătoarea celebrului specta-
col din Times Square, nu rămâne 
insensibilă la farmecul unui poliţist 
de culoare care supraveghează 
festivitatea.

JoI, 15 DEcEmbRIE
Ploaie moderată
Minima: 2˚
Maxima: 12˚

VInERI, 16 DEcEmbRIE
Ceaţă dimineaţa şi ploaie 
noaptea
Minima: 2˚
Maxima: 7˚

SâmbĂTĂ, 17 decembrIe
Zi ploioasă
Minima: -1˚
Maxima: 7˚

dumInIcĂ, 18 decembrIe
Cerul va fi înnorat
Minima: -4˚
Maxima: 4˚

LUnI, 19 DEcEmbRIE
Cerul va fi înnorat pe tot 
parcursul zilei
Minima: -1˚
Maxima: 4˚

mArţI, 20 decembrIe
Variabil: nori şi soare
Minima: -5˚
Maxima: 2˚

mIercurI, 21 decembrIe
Cerul va fi înnorat
Minima:  -3˚
Maxima:  -1˚

meteo
PUBLICITATE

Timişorenii care doresc 
să asculte colinde interpre-
tate de artiştii timişoreni 
o pot face în fiecare seară 
în centrul oraşului, în Pia-
ţa Operei. Aici vor avea loc 
începând din 15 decem-
brie spectacole cu cântece 
de Crăciun şi multe sur-
prize pentru cei mici. Joi, 
15 decembrie Ansamblul 
„Cununa Timişului” din 
Ghiroda vin să-i colinde pe 
timişoreni începând cu ora 
17. Duminică, 18 decembrie 
de la ora 16:30 picii din Ti-
mişoara sunt aşteptaţi la un 
spectacol realizat de Teatrul 
Merlin. Seara se va închiea 
cu un concert de cântece de 

Crăciun, susţinut de elevi şi 
profesori ai Şcolii Popula-
re de Artă Timişoara. Luni, 
19 spectacolele încep de la 
ora 17, iar pe scena din faţa 
Operei vor urca artiştii Şcolii 
Populare de Artă. Unul din-
tre cele mai spectaculoase 
momente în perioada de 
Crăciun va avea loc marţi, 
20 decembrie. De la ora 17, 
pe traseul  Consiliul Jude-
ţean – Mitropolie – Primărie 
- Operă alaiul colindătorilor 
îi vor colinda pe timişoreni 
şi le vor ura sărbători ferici-
te. Perioada sărbătorilor se 
va încheia în 22 decembrie 
când în Piaţa Operei va veni 
Moş Crăciun. 

Colinde, cântece şi multă 
distracţie în centrul  
oraşului pentru cei mici

Rugbyştii timişoreni au cucerit Cupa României

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

Fotbalul are viitor! Trei titluri în 2011

Fotbalul nu înseamnă doar 
Goga, Sepsi sau Curtean. 
De-a lungul anului, juniorii 
Timişoarei ne-au demonstrat 
că avem viitor. Chiar în mo-
mentul în care la Bucureşti se 
anunţa oficial retrogradarea 
Politehnicii, la rampă au ieşit 
nişte puşti anonimi care au 
demonstrat că pe plan fotba-
listic Timişoara nu a murit şi 
nu va muri. Selecţionata jude-

ţului, alcătuită din scheletul 
jucătorilor de la LPS Banatul şi 
Poli Timişoara câştigau Cupa 

României Under 16 învingând 
selecţionata Bucureştiului 
după o dublă manşă: 2-1 la 
Timişoara şi 2-2 în capitală. La 
scurt timp, juniorii de la Poli, 
under 19 (foto), câştigau titlul 
de campioană a României 
învingând cu 2-1 Academia 
Gică Hagi, iar în final, junorii 
Under 16 de la LPS Banatul 
s-au încoronat campioni în 
faţa celor de la Dinamo.
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D’ale cetăŢii

Vremea artiştilor 
a murit, e vre-
mea produselor! 
Cu ceva vreme în 
urmă, la Râmnicu 
Vâlcea, am vă-
zut, din culise, un 
recital al bandului 
condus de Petre 
Geambaşu… Spun 
din culise pentru 
că aşa le-am simţit 
de aproape forţa, 
puterea, muzica 
pe care o transmi-
teau… Era o veri-
tabilă maşină de 
produs sunete… Cu 
Doina Spătaru, cu 
Mălina Olinescu, 
cu Geambaşu Jr şi 
senior, cu haine 
elegante, paiete şi 
papioane…Artişti 
printre produse…
Rod Stewart sau 
Sting sau Mark 
Knophler şi-au 
declarat dispreţul 
faţă de zecile de 
showuri de talente 
muzicale din în-
treaga lume, difu-
zate la radio sau 
televizune, care 
produc produse... E 
vremea plasticului, 
a unor staruri pro-
duse de sms-uri şi 
gonflate vreme de 
un sezon, aşa cum 
bine-i stă unei so-
cietăţi de consum. 
Destul cât televi-
zunile care le-au 
produs să-şi scoată 
banii investiţi …
Celebrul Costel 
Busuioc e caftit 
într-o spălătorie de 
maşini din Timi-
şoara, asta a fost 
cea mai importan-
tă ştire despre cel 
ce umplea cândva 
ecranele cu mare-
le-i succes obţinut 
la o televizune 
spaniolă…
Vremea artiştilor a 
murit…E  vremea 
produselor…Mi-a 
confirmat asta un 
concert pe care 
l-am văzut din 
culise, cândva…Cu 
paiete, papioane şi 
artişti…

Vremea 
plasticului…

Dan  
Negru

oPinie

16 

...
 z

V
o

n
u

ri
 ..

. B
â

rF
e 

...
 c

o
m

Bi
n

a
ţi

i .
.. 

zV
o

n
u

ri
 ..

. B
â

rF
e 

...
 c

o
m

Bi
n

a
ţi

i .
.. 

...
 z

V
o

n
u

ri
 ..

. B
â

rF
e 

...
 75 de lei – 
premiu de la 
CJT pentru un 
consilier local

Francisc Szabo se numeş-
te consilierul local al Timi-
şoarei care a fost premiat 
de Consiliul Judeţean Timiş, 
deşi este unul dintre cei mai 
puţin activi consilieri pe 
care îi are Timişoara. Nu, 
nu a primit premiul pentru 
întreaga sa activitate sau 
pentru merite deosebite în 
cadrul Consiliului Local Ti-
mişoara, aşa cum ar crede 
unii. Francisc Szabo a fost 
recompensat de CJT cu suam 
de 75 de lei, în cadrul unei 
gale, în calitatea sa de profe-
sor la Liceul Bella Bartok din 
Timişoara, acolo unde a avut 
rezultate deosebite, împreu-
nă cu elevii săi.  Este vorba 
despre gala Pro Juventute, în 
cadrul căreia s-au acordat o 
serie de premii pentru elevii 
şi profesorii din judeţul Ti-
miş care au obţinut premii 
la diferite concursuri sau 
olimpiade naţionale sau in-
ternaţionale. 

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

Instituţia Prefectului 
Judeţului Timiş a “intrat 
în rândul lumii” şi şi-a 
făcut pagină pe reţeaua 
de socializare Facebook. 
Prefectul Mircea Băca-
lă a transmis şi primul 
său mesaj pe această 
pagină. “Vă dorim bun 
venit pe pagina noastră 
de Facebook, creată în 
scopul apropierii Insti-
tuţiei Prefectului Jude-
ţului Timiş de cetăţeni, 
cei pe care dorim să-i 
informăm prompt cu 
privire la evenimentele 
şi acţiunile desfăşurate 

de noi, ale căror opinii 
şi sugestii dorim să le 
cunoaştem şi în slujba 
cărora ne desfăşurăm 
activitatea!”, se arată în 
mesajul prefectului de 
pe Facebook.Şi ca orice 
pagină care se respectă 
are deja albume cu fo-
tografii de la mai multe 
evenimente importan-
te, dar şi primele 3 Like-
uri.

Prefectura Timiş are pagină pe Facebook!

Adrian Păşcuţă obligat 
să renunţe la buticul 
din Piaţa Mărăşti?
Plecarea lui Ionuţ Nasleu 
din funcţia de director 
adjunct al Regiei Auto-
nome de Transport Timi-
şoara aduce după sine o 
adevărată furtună. Victi-
mă colaterală a demisiei 
lui Nasleu, ar putea fi 
colegul său de partid 
Adrian Păşcuţă, cel care 
administrează în buricul 
târgului, în Piaţa Mărăş|ti 
un chioşc al dispecera-
tului RATT, despre care 
ziarul Opinia Timişoarei 
a scris în luna februarie 
că este folosit ca un mini 
market din care îţi poţi 
cumpăra băutură, ţigări 
şi binînţeles... covrigi. 
Gurile rele din RATT 
susţin că Păscuţă este 

în căutarea unui alt vad, 
mai ales că bunul său 
prieten, Nasleu, cu care 
a făcut echipă bună şi la 

PRM, a anunţat deja dez-
văluiri incendiare despre 
afacerile şi şmenurile din 
Regia de transport...


