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Iluzii ºi dezamãgiri

Au trecut 19 ani de la lansarea publicã a
Proclamaþiei de la Timiºoara, considerat cel mai
puternic document civic ºi politic din România
postrevoluþionarã. Rãstãlmãcitã ºi contestatã furi-
bund de cãtre toþi cei care se temeau de aplicarea
ei, Proclamaþia de la Timiºoara nu a reuºit nici
azi sã fie transpusã în realitate, echivalentul sãu
legislativ – Legea Lustraþiei – fiind blocat în con-

În 11 martie vom bifa 19 ani de la debutul
manifestaþiei populare din Piaþa Operei,

manifestaþie în cadrul cãreia, o zi mai târziu, a
fost adoptatã Proclamaþia de la Timiºoara. Cu
al ei indezirabil (pentru cei care l-ar fi putut
face aplicabil) Punct 8. În afarã de a bifa acest
eveniment, nu a mai rãmas mare lucru de fãcut.
Nu a mai rãmas nici mãcar speranþa în forma în
care, în urmã cu ani de zile, oferea tuturor celor
care credeau în Punctul 8 puterea de a merge mai
departe în aceastã luptã, puterea de a ignora
prezenþa sfidãtoare a morilor de vânt. Acea
speranþã care a ars, la finele lui ’89 ºi, mai apoi,
în primãvara lui ’90, ca o torþã în Piaþa Operei,
a devenit o luminiþã plãpândã ca o candelã în
amintirea unui “ a fost” – aproape insesizabilã,
plictisitoare ºi chiar neinteresantã prin lipsa
de perspectivã pe care o oferã. În varianta fe-
ricitã, dar puþin probabilã a promulgãrii tardive
a Legii Lustraþiei, ne vom alege, eventual, cu
vanitatea mângâiatã suav, cã, deºi târziu, ci-
neva a înþeles, totuºi, ºi zbaterea a cine ºtie
câtor sute de mii de români, ºi, mai ales, argu-
mentul acelei zbateri, ºi le-a fãcut dreptate. Într-un
fel… Întrucât ceea ce putea însemna pentru
societate dreptatea fãcutã în zorii anilor ’90 nu
mai poate însemna dreptatea fãcutã în anul
2009, în 2010 sau în cine ºtie care an pierdut în
viitor…

“ (…) dacã am  fi avut o Lege a Lustraþiei,
dacã s-ar fi respectat alte legi care sã

sancþioneze poliþia politicã, atunci ar fi avut,
poate, rost sã ne batem în continuare pentru
posibilitatea de a da decizii cu privire la acti-
vitatea de poliþie politicã a unui personaj. Dar
aºa, ce valoare au acele decizii? Singurul lucru
care rãmâne e denunþarea respectivului individ
în faþa opiniei publice. Cu asta rãmânem. (...)
Sunt la putere încã mulþi oameni cãrora ar
trebui sã le fie ruºine de trecutul lor de dinainte
de 1989. Dacã reuºim sã-i deconspirãm, în si-
tuaþia asta, atunci ne-am atins scopul”. Este un
fragment – elocvent pentru starea de fapt, pen-
tru viitorul ideii de lustraþie – din ultimul interviu
pe care l-a acordat TIMPOLIS-ului, în noiem-
brie 2008, cu puþin timp înainte de a pãºi spre
cele veºnice, Constantin Ticu Dumitrescu, omul
care, dupã lansarea “Proclamaþiei”, a iniþiat un
proiect de lege pentru deconspirarea Securitãþii,
proiect care viza atât ofiþerii, cât ºi informatorii
sau colaboratorii aparatului de poliþie politicã
comunistã.

Ceea ce e mai trist este cã aceastã
apatie a atins însãºi Timiºoara, oraºul-

martir, oraºul devenit simbol al lui Decembrie
‘89, oraºul “Proclamaþiei”, dar ºi oraºul în care
autoritãþi de dreapta – ai cãror colegi de doc-
trinã au pus pe hârtie ºi au citit, în 12 martie
1990, de la balconul Operei, celebrul Punct 8 –
au ajuns, dupã ani, sã batã palma cu reprezen-
tanþii ºi, implicit, cu cei pe care, în 1990, îi voiau,
declarativ, înlãturaþi de pe scena politicã ºi pu-
blicã pentru cel puþin trei mandate consecuti-
ve… Dar pot sã coabiteze liniºtiþi pe mai departe.
Pentru cã oamenii care îºi amintesc de ceea ce
se scanda în 12 martie 1990 din balconul Operei
sunt tot mai puþini. La fel, cei pentru care promi-
siunea aceasta neonoratã este deranjantã ºi sfi-
dãtoare ºi cei pe care aºteptarea nu i-a aruncat
într-o stare de indiferenþã. Pentru cã, în jurul
celor pe care îi viza 8-ul din Proclamaþie, sunt tot
mai mulþi, chiar ºi din rândul nevinovaþilor pio-
nieri optzeciºti, legaþi de lustrabili, în anii mulþi
de democraþie, prin invizibile ºi indestructibile
interese, obligaþii, compromisuri ori asemãnãri
de caracter. Pentru cã umbrele victimelor care,
poate, le mai bântuie unora conºtiinþele în nopþi
lungi, sunt invizibile oricum…
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Punctul 8 al Proclamaþiei de la Timiºoara s-a dovedit a fi imposibil de transpus
în realitate

tinuare la Parlament.
Voci din societatea civilã din Timiºoara afir-

mã cã România ar fi arãtat cu totul altfel astãzi,
atât din punct de vedere politic, cât ºi economic
dacã Proclamaþia de la Timiºoara cu al ei Punct
8, ce bloca accesul la demnitãþi publice a foºtilor
demnitari din camarila comunistã, ar fi fost apli-
catã întocmai.

Banatul
a dat Oradiei
un episcop

De loc din Gãtaia
ºi vicar general, timp de
mai mulþi ani, al Epis-
copatului Romano-Ca-
tolic din Timiºoara,
candidatul la rangul de
episcop Bocskei Laszlo
a pãrãsit Banatul pentru
a deveni întâi stãtãtorul
credincioºilor romano-
catolici din Oradea.

Noaptea inimii
Prima noapte din martie am petrecut-o sub

semnul inimii, la Salvare. Nu al mãrþiºorului cu
inimã, ci al problemelor cardiace ale unor con-
citadini ºi al explicaþiilor primite în legãturã cu
urgenþele ce vizeazã acest organ, fãrã de care
se trãieºte... mai greu...
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Contrabandã cu þigãri,
fãcutã cu autocarul

Aproximativ 9.000 de pachete de þigãri
netimbrate au fost descoperite, sâmbãtã, la
Nãdlac. Marfa a fost confiscatã în urma  unor
informaþii obþinute de ofiþeri de la Biroul de Com-
batere a Infracþionalitãþii Transfrontaliere al
Direcþiei Poliþiei de Frontierã Timiºoara, con-
form cãrora o firmã de transport din Bistriþa-
Nãsãud va folosi autocare de pasageri pentru a
transporta ilegal þigãri pe ruta România - Anglia.
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Trenul recesiunii
Compania Naþio-

nalã de Cãi Ferate cautã
soluþii pentru posibila
scãdere a numãrului de
cãlãtori, generatã de
criza financiarã. Scãde-
rea numãrului persoa-
nelor care apeleazã la
serviciile C.F.R. se ob-
servã mai ales pe seg-
mentul trenurilor perso-
nale, din cauza scãderii numãrului de navetiºti.
În vestul þãrii se ia în calcul inclusiv renunþarea
la unele trasee neprofitabile.
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Sãptãmâna
„dezimunizãrii”
parlamentare

La capãtul unui maraton parlamentar ºi
dupã mai mult de jumãtate de an de la trimiterea
la Parlament a cererii de începere a urmãririi
penale, în urma votului plenului Camerei Depu-
taþilor, Adrian Nãstase a devenit întâiul prim-
ministru urmãrit penal al României.
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Proclamaþia
de la Timiºoara
– 19 ani de speranþe
neîmplinite

130 de ani de la
primul apel telefonic

Aproape nimeni nu se mai gândeºte cum
ar fi viaþa fãrã acele lucruri care deja împlinesc
o vârstã, cu care chiar ºi bunicii noºtri erau
obiºnuiþi. Cum am trãi, azi, fãrã radio, fãrã televi-
zor, fãrã maºinã ºi fãrã tramvai? Dar cum a trãi
fãrã telefon? La acest lucru vã invitãm sã vã
gândiþi în acest început de martie, dat fiind cã,
în 10 martie 1876, Alexander Graham Bell a
bifat cu succes primul apel telefonic.
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melania.cincea@timpolis.ro



2 social9 – 11 martie 2009

de 19 ani un reper al cetãþii

În calitate de coordonator al
programului „Iniþiativa pentru
o justiþie curatã” vorbeaþi, acum
doi ani, în primul raport de
monitorizare a stãrii sistemului
judiciar, despre un fenomen de
regres în ceea ce priveºte re-
forma justiþiei. E o tendinþã
care se manifestã ºi în prezent?
În acel raport vorbeam despre trei

chestiuni principale legate de justiþie. În
primul rând, absenþa unei politici de
resurse umane. Spuneam cã, în ceea ce
priveºte ocuparea posturilor vacante în
justiþie, nu se are în  vedere dinamica
resurselor umane pe termen lung,
pentru a evita un colaps al sistemului în
viitor. Vorbeam, de asemenea, despre o
creºtere inexplicabilã a aparatului pro-
priu al Ministerului Justiþiei ºi despre un

Mihai Poliþeanu, coordonatorul programului „Iniþiativa pentru o justiþie curatã” :

„Nu se poate împiedica
tergiversarea dosarelor de corupþie”

bogdan.piticariu@timpolis.ro

Banatul
a dat Oradiei
un episcop

Publicitate

Catedrala romano-catolicã din
Oradea a devenit, sâmbãta
aceasta, un loc de întâlnire a
lumii catolice din România ºi
din câteva þãri vecine, cu alte
culte tradiþionale din þarã, cu
ocazia consacrãrii episcopului
Bocskei Laszlo, vicar general.
De loc din Gãtaia ºi vicar
general, timp de mai mulþi ani,
al Episcopatului Romano-
Catolic din Timiºoara,
candidatul la rangul de episcop
Bocskei Laszlo a pãrãsit
Banatul pentru a deveni întâi
stãtãtorul credincioºilor
romano-catolici din Oradea.

Cum o mamã ce-ºi petrece fiul
spre rãzboi se întreabã despre soarta
lui, dar, mai mult decât sã se roage ºi
sã îi punã ºosete calde-n raniþã nu
poate face, tot aºa bãnãþenii s-au
întrebat, dând o turnurã eufemisticã
frãmântãrilor lor în ceea ce priveºte
plecarea lui Bocskei Laszlo, dacã
orãdenii-l vor primi bine pe omul
nostru, plecat dinspre noi.

Aºa se explicã numãrul mare de
bãnãþeni care au þinut sã fie prezenþi
la slujba de consacrare a noului epis-
cop, de sâmbãtã, 7 martie. Catedrala
fost ticsitã de oameni ºi, totuºi, i-am
putut observa în mulþime pe pr ofe-
sorul Ion Arieºanu, de la Universi-
tatea de Vest din Timiºoara, pe Kaba
Gabor, primarul Jimboliei, pe Erwin
Tigla, preºedintele Forumului Demo-
cratic al Germanilor din Caraº-Se-
verin ºi cetãþean de onoare al Reºiþei,
pe preotul consilier eparhial Ovidiu
Nicolae Teodorescu, protopop ºi
vicar foraneu de Timiºoara al cultului
greco-catolic, pe preotul paroh Hajdu
Jozsef, de la biserica romano-catolicã
„Sfânta Ecaterina” din Timiºoara, ºi
pe numeroºi credincioºi ºi apropiaþi ai
lui Bocskei Laszlo, la care se adaugã

BURSA BÂRFELOR

OCHIUL ºi TIMPANUL

 În plinã situaþie de alertã, avertizare
cu cod portocaliu, ºi alte cele, existând
premizele producerii unor noi valuri de
inundaþii un director local de societate
naþionalã de profil e la ski, în Austria. „Aºa
s-a nimerit”, spun unii dintre subalternii sãi
fideli „lui ºefu’”. „Aºa s-a nimerit” e, de
altfel, o sintagmã care merge la fix ºi în
ceea ce priveºte dosarul în care e titular,
la unul dintre parchetele locale, dosar în
care sunt puse sub lupã afacerile dintre o
firmã de-a sa ºi structura bugetarã pe care
o conduce cu cinste, afaceri nu tocmai în
regulã, dupã pãrerea unor procurori.
Oricum, dosarul stã de luni bun e la
Parchet, fãrã vreun semn cã s-ar întreprin-
de ceva. Aºa stând treburile, unul dintre
subalternii cu funcþii de rãspundere a luat
exemplul „lui ºefu” ºi s-a lansat ºi el în
afaceri, reparându-ºi utilaje proprii pe care
le deconteazã cu bani de la stat. De bunã
seamã, trebuie sã mai vinã niºte viituri ca
sã iasã iar la ivealã afaceri urât mirositoare,
aduse la suprafaþã, ca hoiturile, de ape.

 Cine a spus cã nea Nelu mai joacã
doar un rol marginal în politica dâmboviþea-
nã, respectiv localã se înºealã amarnic.
Pentru cã, sãptãmâna trecutã, cu ocazia
aniversãrii sale pigmentate, ca de obicei, cu
„În grãdina lui Ion”, ºi „Ionel, Ionelule, nu
mai bea, bãiatule, cã te râde fetele”, printre
þocãituri de tinere speranþe de 70 de ani, s-
au mai împãrþit niºte „deconcentrate”, din
teritoriu, aflate sub aripa protectoare a
stângii. Nici Timiºul nu a fost uitat la aceastã
împãrþealã, cu aceastã ocazie, din cei patru
favoriþi pentru ºefia unei importante
structuri timiºorene cu competenþe
regionale, au mai rãmas doar doi, într-un
final ajungându-se la unsul din marea finalã.
Ce s-ar mai putea spune? La mulþi ani!

blocaj al procesului de reformare a
cadrului instituþional ºi normativ
specific gestiunii resurselor umane, în
mediul penitenciar. Din aceste puncte
de vedere, nu am remarcat progrese
spectaculoase în ultima perioadã.

Preºedintele Traian Bãsescu
vorbea, la mijlocul sãptãmânii
trecute, despre presiuni fãcute
asupra magistraþilor, în dosare
de mare corupþie. S-au schim-
bat, din acest punct de vedere,
în mod fundamental lucrurile
faþã de situaþia de acum cinci
sau ºase ani?
Aº spune cã a intervenit o schim-

bare în ceea ce priveºte forma de presi-
une. În urmã cu cinci-ºase ani, vorbeam
despre cazuri de presiune a politicie-
nilor asupra magistraþilor care ajun-
geau sã instrumenteze dosare impor-

tante. Cazul sinuciderii procurorului
Cristian Panait este unul tipic pentru
acel gen de presiuni duse la extrem. La
ora actualã, din ce se observã, existã o
presiune a mass-media pe cazurile de
mare corupþie. Sunt presiuni mediatice
exercitate direct asupra D.N.A. ºi
asupra unor procurori anticorupþie, din
tot felul de motive.

Tot preºedintele spunea cã
tergiversarea acestor dosare
mari duce în multe cazuri la
casarea lor. Existã în momen-
tul de faþã pârghiile necesare
pentru împiedicarea prelun-
girii nejustificate a instrumen-
tãrii unei cauze importante?
Asta e problema – mecanisme

legale de blocare a acestor tergiversãri
nu existã. E evident lucrul acesta, altfel
aceste dosare nu ar putea fi tergiver-

sate cu anii. ªi, din punctul meu de vede-
re, vina îi aparþine Consiliului Superior
al Magistraturii care nu a dovedit cã
poate sancþiona întârzierile nejusti -
ficate în ceea ce priveºte instrumenta-
rea dosarelor de mare corupþie, în spe-
cial datoritã invocãrii aºa-numitei
independenþe a magistraþilor, pe care
Consiliul Superior al Magistraturii spu-
ne cã o apãrã.

Credeþi cã percepþia Uniunii
Europene cu privire la starea
justiþiei din România ar avea
ºanse sã se schimbe, pânã la
urmãtorul raport de þarã?
Din punct de vedere formal, ar

putea fi notat ca un progres major
adoptarea Codului Penal, al Codului de
Procedurã Penalã ºi a Codului de
Procedurã Civilã. În rest, nu cred cã vor
fi mari schimbãri. Eventualele progrese

episcopul greco-catolic din Lugoj,
Alexandru Mesian, precum ºi delega-
þia ortodoxã, compusã din P.S.S.
Paisie, episcop vicar al Arhiepisco-
piei Timiºoarei, P.S.S. Timotei,
episcop al Aradului, ºi P.S.S. Lucian,
episcop al Carnsebeºului. P.S.S.
Paisie a participat la aceastã cere-
monie ºi pentru a îl reprezenta pe
Î.P.S.S. Nicolae, mitropolitul Bana-
tului.

La ceremonia de consacrare au
fost prezenþi Nunþiul Apostolic în
România, monseniorul Javier Lozano,
mitropoliþi ºi episcopi ai mai multor
culte, din mai multe þãri, miniºtri, per-
sonalitãþi locale, precum ºi cel care a
dus, timp de 19 ani, greul cârjei epis-
copale romano-catolice de Oradea,
fostul episcop Tempfli Jozef. Cere-
monia  fost condusã de cãtre episcopul
Martin Roos, din Timiºoara, care a
pierdut, prin aceastã consacrare, un
colaborator, dar a câºtigat un coleg în
rândul ierarhilor catolici.

Parcã îmbrãþiºând pãmântul
întreg prin posternarea sa, cerutã de
ritualul catolic, cu faþa ºi corpul lipite
de pardoseala catedralei cãreia urma
sã-i fie, din acea zi, episcop, candidatul
s-a legat de noul loc, rupându-se doar
fizic de Banat. Cel care, de acum, va
primi sãrutul mâinii ca episcop, ºi-a
început drumul în interiorul catedralei,
în noul rang, odihnindu-ºi o clipã buzele
pe mâna tatãlui sãu, fãrã cuvinte, doar
cu lumina mulþumirii cuvenitã pã-
rintelui sãu în ochi, ºi îmbrãþiºându-ºi
sora, care-l aºtepta alãturi, cu ochii în
lacrimi, ca mulþi alþii care erau de faþã
ºi care au apucat sã-l cunoascã deja pe
Prea Sfinþia Sa Bocskei.

Dintre cei care au participat cu
un discurs la ceremonie, mulþi au
amintit de locul de unde vine P.S.S.
Bocskei, de Timiºoara. În discursul
sãu, þinut în limba maghiarã, episcopul
reformat de Oradea, Tökes Laszlo, a
vorbit despre Timiºoara ca spaþiu al

ecumenismului ºi multiculturalitãþii.
P.S.S. Sofronie, episcop ortodox de
Oradea, a spus cã noul ierarh vine
dintr-un loc al multiculturalitãþii în-
tr-un alt loc al multiculturalitãþii. În
cuvântul sãu de mulþumire, P.S.S.
Bocskei a transmis un mesaj ºi Î.P.S.S.
Nicolae : „Îi salut pe reprezentanþii
clerului din Banat, cu care am trãit
atâþia ani în bunã înþelegere ºi îl rog
pe P.S.S. Paisie sã îi transmitã salutul
meu Î.P.S.S. Nicolae, care nu a putut
fi acum cu noi dar care, sunt convins
însã, în rugãciuni ºi în gânduri e azi

aici. Salut pe colaboratorii, prietenii ºi
susþinãtorii mei, a cãror prezenþã mã
încurajeazã”.

Prin primirea fãcutã de episcopii
Oradiei noului ierarh s-a arãtat încã o
datã cã ideea de la Sinodul I Ecumenic
de la Niceea cum cã “Sã nu fie doi
episcopi într-o cetate”, este depãºitã,
ca ºi alte canoane ale primului mileniu,
ºi cã bãnãþenii nu trebuie sã se teamã:
pe lângã „ºosetele cãlduroase” cu care
a venit de la noi, episcopul Bocskei va
avea ºi susþinerea orãdenilor.

ramona.balutescu@timpolis.ro
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vor depinde de aceste coduri, ºi de cât
de bine sunt ele întocmite. Însã, din ce
am vorbit cu o serie de colegi juriºti,
codurile nu au cea mai potrivitã formu-
lare posibilã.

Bocskei Laszlo a pãrãsit Banatul pentru a deveni
întâi stãtãtorul credincioºilor romano-catolici din Oradea
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Poliþiºtii

CRONICA FURIOSULUI

Când aparþineam instituþiei (ca
activ la Interne) credeam cã ban-
curile ºi glumele cu proºti care
aveau personaje (negative) poliþiºti
(mã rog, miliþieni!) sunt rãutãþi ale
inºilor (majoritar) certaþi cu legea ºi
(desigur) cu apãrãtorii ei.

Acum, când aparþin instituþiei
(ca extern al Internelor!) cred cã
acele „rãutãþi” ca ºi cele (apdatate!)
de azi nu-s rãutãþi, ci crude realitãþi.

Am crezut (prejudecatã, deh!)
cã schimbându-se garnitura com-
promiºilor, aserviþilor, ceauºiºtilor
cu tineri fãrã trecut pãtat, „ema-
naþi” ai democraþiei ºi demilitarizaþi
ai globalizãrii, vom asista la un
altceva euro-atlantic, dezirabil ºi
compatibil. Am crezut, fiindcã
desele contacte (aproape toate)
avute cu posesorii noii uniforme au
fost tot atâtea dezamãgiri. Despre
câteva am mai consemnat (în za-
dar), dar ultimul este de toatã
nostimada! De ce? La câteva zeci de
zile dupã ce, în calitate de … petent,
n-am primit nici un semn de la
Poliþia Capitalei, am mers la secþia
mea (ºapte!) unde am af lat, din
gura unui subofiþer „constatator”,
ceea ce ºtiam (cã nu e nimic de
fãcut cu bruneþii maneliºti ºi agre-
sivi, fiindcã sunt apãraþi de UE
ºi...drepturile omului?!) dar ºi cã eu
sunt mai vinovat fiindcã le-am...
spart balconul vecinilor de deasupra
(pe care i-am reclamat cã mã în-
jurã, mã inundã, mã deranjeazã cu
decibeli nocturni etc.), fiindcã pi-
randa proprietãreasã aºa a declarat,
iar poliþistul „pârât” (apropo de
limba românã ºi abc-ul profesiei!)  a
înþeles, cã eu aº fi escaladat abuziv
acel balcon. Nici mãcar n-a priceput
cã i s-a spus cã am spart, adicã am
crãpat plafonul,  dornic sã-mi plouã
în apartament ca apoi sã-i pot recla-
ma pe þiganii de deasupra!).

Dar sã nu mai pierdem timpul.
Vãzând, a câta oarã, ce schimb a
preluat ºtafeta de la huliþii miliþieni
am plecat sã mã calmez.

Eram în faþa blocului sã-mi
supraveghez maºina agresatã de
aceiaºi bruneþi, majoritari ai zonei,
pe lângã care trec (când o fac)
nepãsãtori ºi reci, poliþiºtii. Întâm-
plarea face sã vãd un tandem în
straie de agenþi. Mã pregãteam
sã-mi fac mea culpa cãci pãcãtu-
isem generalizând. Se apropiau
orele 22.00, iar din imobil rãsunau
decibelii emiºi de un polizor. Îndrãz-
nesc sã-i întreb pe cei doi: „Nu ºtiþi
pânã la ce orã e voie sã se facã
asemenea zgomot care descura-
jeazã pe orice nevoit sã se culce,
fiindcã  mâine pleacã dis-de-dimi-
neaþã la muncã?” Rãspunde unul:
„Pânã la maxim 10!” „Aºa?! Cã eu
ºtiam cã o pot face pânã la 20!” „Pãi
da, ora 20 e 10 seara!” precizeazã
celãlalt. „Mulþumesc”, zic ºi plec pe
scãri râzând ca prostul. V-am spus ºi
dumneavoastrã pãþaniile. Sper sã
nu vã umfle … plânsul!

Proclamaþia de la Timiºoara
– 19 ani de speranþe neîmplinite

nicolae.rotaru@timpolis.ro

bogdan.piticariu@timpolis.ro

La Timiºoara se inagureazã Centrul
de Tranzit ºi Evacuare a Refugiaþilor

Au trecut 19 ani de la lansarea
publicã a Proclamaþiei de la
Timiºoara, considerat cel mai
puternic document civic ºi politic
din România postrevoluþionarã.
Rãstãlmãcitã ºi contestatã
furibund de cãtre toþi cei care se
temeau de aplicarea ei,
Proclamaþia de la Timiºoara nu a
reuºit nici azi sã fie transpusã în
realitate, echivalentul sãu
legislativ – Legea Lustraþiei –
fiind blocat în continuare la
Parlament.
Voci din societatea civilã din
Timiºoara afirmã cã România ar
fi arãtat cu totul altfel astãzi, atât
din punct de vedere politic, cât ºi
economic dacã Proclamaþia de la
Timiºoara cu al ei Punct 8, ce
bloca accesul la demnitãþi
publice a foºtilor demnitari din
camarila comunistã, ar fi fost
aplicatã întocmai.

Un document is toric
Odatã cu constatarea „confiscã-

rii” revoluþiei de cãtre reprezentanþi ai
fostului aparat de partid ºi de stat, s-a
încercat, prin intermediul Procla-
maþiei de la Timiºoara, reîntoarcerea
la caracterul clar anticomunist al
evenimentelor din Decembrie 1989.
Prin caracterul ei radical anticomu-
nist, Proclamaþia de la Timiºoara a
devenit textul-program al manifestaþiei
maraton din Piaþa Universitãþii, din
aprilie - iunie 1990.

Cel mai celebru paragraf al Pro-
clamaþiei a rãmas Punctul 8 – „Propu-
nem ca legea electoralã sã interzicã
pentru primele trei legislaturi conse-
cutive dreptul la candidaturã, pe orice
listã, al foºtilor activiºti comuniºti ºi al
foºtilor ofiþeri de Securitate. Prezenþa
lor în viaþa politicã a þãrii este princi-
pala sursã a tensiunilor ºi suspiciunilor
care frãmântã astãzi societatea româ-
neascã. Pânã la stabilizarea situaþiei ºi
reconcilierea naþionalã, absenþa lor
din viaþa publicã este absolut nece-
sarã”. Nu s-a reuºit niciodatã punerea
în aplicare a acestui deziderat. O
ultimã încercare în acest sens a fost
Proiectul Legii Lustraþiei, 282/2006,
„privind limitarea temporarã a accesu-

lui la unele funcþii ºi demnitãþi publice
pentru persoanele care au fãcut parte
din structurile de putere ºi din aparatul
represiv al regimului comunist”. Din
pãcate, aceastã lege stã blocatã la Ca-
mera Deputaþilor de mai bine de doi ani.
Înscrierea ei pe ordinea de zi a plenului
Camerei Deputaþilor, în noiembrie 2008,
nu a schimbat nimic, deputaþii evitând
în continuare votarea ei în plen.

De-a lungul ultimilor 19 ani, Pro-
clamaþia de la Timiºoara a fost unul
dintre cele mai rãstãlmãcite documente
post-revoluþionare. Cei care se temeau
de punerea în aplicare a Punctului 8 s-au
agãþat de nenumãrate ori de prevede-
rile Punctului 11 – „Timiºoara este
hotãrâtã sã ia în serios ºi sã se foloseas-
cã de principiul descentralizãrii econo-
mice ºi administrative. S-a ºi propus
experimentarea în judeþul Timiº a unui
model de economie de piaþã, pornind de
la capacitãþile sale puternice ºi de la
competenþa specialiºtilor de care di-
spune”, susþinând, în mod speculativ ºi
eronat cã prin aceastã formulare s-ar
urmãri autonomia teritorialã a Banatului.

Exerciþiu
de imaginaþie
Scriitorul timiºorean Daniel Vi-

ghi e convins cã România ar fi arãtat
cu totul altfel azi, inclusiv din punct de

vedere economic, dacã s-ar fi aplicat
Punctul 8 al Proclamaþiei de la Timi-
ºoara. „Din aparatul superior al partidu-
lui ºi din Securitate s-au creat nume-
roase reþele de corupþie. Dar dacã am
fi destructurat acele reþele, i-am fi
împiedicat pe foºtii comuniºti sã facã
avere furând masiv statul. Corupþia de
azi, din aparatul de stat, ar fi fost infinit
mai micã. Sunt comuniºti din fosta
camarilã care ºi-au format aceste în-
crengãturi de afaceri, urmãrind realiza-
rea unui profit rapid, în mod ilegal. Prin
bãnci, prin întreprinderi de stat cã-
puºate, aceastã reþea a prosperat, deve-

nind din ce în ce mai puternicã. ªi con-
tinuã sã prospere ºi azi. Practic, aceºti
oameni au cooperat foarte strâns, ba-
zându-se pe faptul cã s-a dat undã verde la
hoþie. Ei bine, aceste reþele de corupþie pe
care le-au creat nu ar fi putut sã funcþio-
neze dacã s-ar fi aplicat întocmai Punctul
8 al Proclamaþiei de la Timiºoara”.

La rândul sãu scriitorul Viorel Mari-
neasa este de pãrere cã prin aplicarea
Proclamaþiei de la Timiºoara societa-
tea româneascã „ºi-ar fi pierdut multe
din obsesiile ei ºi s-ar fi elucidat multe
lucruri rãmase ºi azi neclarificate. ªi,
într-un anumit fel, eu sunt convins cã
s-ar fi imprimat un alt cod moral nescris,
un cod care sã fie cât de cât animat de
niºte principii corecte, etice. Nu ar fi
existat atâþia oameni fãrã personalitate
pe care îi vedem perindându-se astãzi
pe scena politicã”.

„România ar fi fost, ºi pe plan poli-
tic, ºi pe plan economic, cu câþiva ani
mai în faþã, în comparaþie cu situaþia de
acum. Într-o þarã vindecatã de rãmãºiþele
comuniste, s-ar fi fãcut, în anii 90, mai
multe investiþii strãine, s-ar fi scãpat de
acel pãgubos «Nu ne vindem þara», pe
care, culmea, îl susþineau chiar neoco-
muniºtii. Din pãcate, dupã 20 de ani,
vedem cã mai sunt promovaþi în poziþii-
cheie tovarãºi care nu s-au rupt nicio-
datã de trecutul lor, de colaboratori en-
tuziaºti ai unui regim abuziv ºi dicta-
torial comunist. Sunt prea puþini tinerii
neafectaþi de rãmãºiþele comunismului
care au ºansa de a accede pe funcþii cu
adevãrat importante”, e de pãrere Vir-
gil Hosu, preºedintele Asociaþiei de
Revoluþionari A.L.T.A.R. 1989.

12 ambasadori ºi-au anunþat
prezenþa la Timiºoara, joi, 12
martie, pentru a participa la
inaugurarea Centrului de Tranzit
ºi Evacuare a Refugiaþilor. Acesta
este, de fapt, fostul Centru de
Tranzit în Regim de Urgenþã
pentru Refugiaþi – primul din
Europa.

Joi, 12 martie, la Timiºoara sunt
aºteptaþi 12 ambasadori, pentru a lua
parte la inaugurarea Centrului de Tran-
zit ºi Evacuare a Refugiaþilor, fostul
Centru de Tranzit în Regim de Urgen-
þã pentru Refugiaþi, unic în Europa.
Centrul funcþioneazã de mai mulþi ani
ºi a fost dat în folosinþã, în actuala for-
mã, în 24 noiembrie 2008, când a avut

loc o altã inaugurare ºi când centrului i
s-a dat destinaþia de aºezãmânt pentru
persoanele care au nevoie urgentã de
protecþie internaþionalã.

”Din punct de vedere diplomatic,
acest centru capãtã importanþã mult
mai mare pentru Naþiunile Unite. Este
vorba de un Centru de Tranzit ºi Eva-
cuare a Refugiaþilor. Însãºi Hillary Clin-
ton a menþionat ca aspect pozitiv cu
privire la România deschiderea acestui
centru”, a declarat prefectul Ovidiu Drã-
gãnescu, citat de Amos News.

La momentul inaugural ºi-au anun-
þat sosirea nu doar ambasadori ai þã-
rilor care au contribuit la dezvoltarea
instituþiei, dar ºi reprezentanþi ai O.N.U.
ºi ai The United Nations Commission
on Human Rights (U.N.H.C.R.).

În prezent, Centrul dispune de 250

de locuri de cazare ºi adãposteºte
peste 130 de sudanezi, veniþi la Timi-
ºoara, în ianuarie. Refugiaþii sosiþi din
zonele de conflict vor sta la Timiºoara
maximum ºase luni, timp în care vor fi
relocaþi spre alte state, unde se vor sta-
bili definitiv. La sosirea în Centru, be-
neficiazã de îngrijiri medicale, cazare
ºi un fond pentru hranã, oferite de Ofi-
ciul Român pentru Imigrãri. Cãminele
au 12 dormitoare fiecare, zece paturi
pe camerã, sunt dotate cu bucãtãrii,
grupuri sanitare ºi spãlãtorii. Centrul
le oferã refugiaþilor ºi condiþii de agre-
ment – un teren de sport, sãli de întâl-
nire ºi locuri de joacã pentru copii.

Cu puþin timp în urmã, comisarul-ºef
Constantin Daminescu, directorul
Centrului pentru Refugiaþi din Timiºoara,
ne declara cã dintre cei care îºi doresc sã

primeascã azil în România, foarte puþini
sunt cei care au intrat legal în þara noas-
trã, procentul fiind de circa 2%. Restul au
fost prinºi trecând ilegal frontiera sau
depistaþi fãrã acte legale, dar ºi aceºtia au
dreptul de a solicita azil. Odatã ajunºi la
Centru cazul lor este instrumentat de per-
sonalul de aici, iar dacã nu primesc un aviz
favorabil de la tribunal, au la dispoziþie
între ºapte ºi 15 zile pentru a pãrãsi
centrul. Existã însã subterfugii la care
doritorii de azil pot apela pentru a-ºi
prelungi ºederea. De exemplu, pot aplica
nelimitat pentru a-ºi cere drepturile, cu
condiþia de a aduce o noutate la aplicaþia
realizatã anterior. Motivele cel mai des
invocate sunt persecuþiile de naturã
politicã, de religie, rasã, culoare, familie
sau organizaþie neguvernamentalã din
care face parte cel care cere azilul.

Interes în scãdere?
În ultimii ani, adversarii cu vechime ai aplicãrii Punctului 8 al Proclamaþiei de

la Timiºoara au abandonat teoria absurdã conform cãreia prin acest document s-
ar fi promovat „secesiunea” Banatului, dar au adoptat o altã teorie conform cã-
reia noua generaþie nu ar mai fi interesatã de aceste chestiuni, care þin de
rãscolirea inutilã a trecutului.  Pe pagina web www.petitieonline.ro a fost postatã,
în august anul trecut, o petiþie electronicã al cãrei scop e strângerea de semnã-
turi, pentru impulsionarea adoptãrii Legii Lustraþiei. „Nu este corect pentru
revoluþionarii cãzuþi ºi pentru cei care încã militeazã sã ignorãm poate cel mai
important punct – 8,  deoarece aceastã proclamaþie poate fi ridicatã la rangul de
Constituþie. Chiar dacã mulþi poate nu am fost pe treptele Catedralei ºi în pieþele
marilor oraºe, în 89, alãturi de revoluþionari, nu ne rãmâne altceva decât sã
continuãm ceea ce au început ei ºi sã renaºtem într-o societate aºa cum ei ºi-au
imaginat-o... e de datoria noastrã...cei de acum ºi cei ce vor fi”,  se aratã în
argumentul postãrii acestei petiþii electronice.

Din pãcate, din august pânã acum respectiva petiþie a fost semnatã de... 59
de oameni, 80% dintre ei fiind timiºoreni.

diana.mihai@timpolis.ro



reportaj

de 19 ani un reper al cetãþii

4 9 – 11 martie 2009

Noaptea inimii
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E doar firesc ca unui ziarist care
are în subordine ºi felia medicalã
sã-i vinã, ciclic, dor de Serviciul
de Ambulanþã! Câte nu vezi
aici?... Îþi închipui cã ºtii oraºul,
ticãitul lui, reacþiile oamenilor la
diverse probleme ºi, totuºi, nimic
nu e cunoscut deja atunci când
priveºti ºi din perspectiva omului
de la Salvare. ªi pentru cã aºa a
fost sã fie, prima noapte din
martie am petrecut-o sub semnul
inimii, la Salvare. Nu al
mãrþiºorului cu inimã, ci al
problemelor cardiace ale unor
concitadini ºi al explicaþiilor
primite în legãturã cu urgenþele
ce vizeazã acest organ, fãrã de
care se trãieºte... mai greu...

Cu inimã ºi fãrã
O sã încercaþi sã mã corectaþi la

faza cu „trãitul mai greu”, în afara ini-
mii? Dar nu aveþi dreptate... L -am
cunoscut pe Ion Adrian Alexandrescu
la Bucureºti, la Spitalul Floreasca,
omul care, graþie chirurgului ªerban
Brãdiºteanu, trãia cu un implant ex-
tern de inimã artificialã. Am vãzut ope-
raþii în care pacienþii trãiau fãrã bãtã-
ile inimii lor, circulaþia fiind trecutã pe
extracorporalã, adicã fiind preluatã de
o maºinã, pânã când profesorul Ma-
rian Gaºpar sau, mai demult, în calen-
darul intervenþiilor la care am asistat,
profesorul Ion Socoteanu scotocea în
inima deschisã, o cuminþea ºi o pornea
iar. ªi, totuºi, de la o inimã normalã pânã
la traiul dificil, rar ºi primejdios din
afara ei, e o cale extrem de lungã. O cale
care, uneori, poate începe cu o ambu-
lanþã.

Dorul nu e un lucru cãruia sã i se
poatã rezista uºor, deci iau una din pri-
mele zile de martie ca moment al
reluãrii bunelor relaþii cu Serviciul de
Ambulanþã, pentru câteva ture de „Hai sã
vedem cum mai stãm cu oraºul”. Sun la
ora 8 seara, sã mi se confirme cã pot sã
vin, cã medicul cu care mã înþelesesem
sã fac, uneori, aceste ieºiri, Florin
Moºteoru, este în turã ºi cã nu a fost iar
vreun caz în care sã se fi schimbat ture-
le, sã se fi trimis din surplusul de oameni
acasã, cum se întâmplase cu câteva zile
înainte. Primesc rãspunsul pe care îl
aºteptam, cel cu „Hai!”, ºi o iau spre
Spitalul Municipal încet ºi fãrã sã stâr-
nesc panicã, dupã îndemnul unei poante
cu Radio Erevan. Atâta doar cã pe drum
„scap” un apel de la doctorul Moºteoru.
Clar, îmi zic, vãzând numele de pe ecra-
nul mobilului – oamenii au întins-o deja.
Doar când sar într-un mijloc de trans-
port, mã pun sã dau telefon. Evident,
bãnuisem bine. S-a plecat în solicitare.

Deja a fost consultatã pacienta ºi, deci, este
stabilit ºi spitalul unde va fi transportatã :
Institutul de Cardiologie.

De ce la Cardiologie?
E o vreme de când nu m-a mai

prins noaptea în Cardiologie, e un pui
de frig mic de tot, dar, totuºi, cât sã nu-l
lase pe portar sã scoatã nasul din ºcãtula
lui de la intrare. Îi fac un „trãiþi” cu douã
degete duse la ºapcã ºi pãºesc hotãrâtã
mai departe – se pare cã gestul ajutã, e
monedã forte, nu mã opreºte nimeni ºi,
în câteva secunde, ajung sã vãd cum cli-
pocesc în beznã dungile reflectorizante
ale maºinii de la ambulanþã cu care a
ajuns aici medicul pe care îl caut. Iese o
asistentã, e tânãrã, drãguþã, are albas-
trul celor de la Salvare pe ea, o întreb de
doctorul Moºteoru. Pe piept îmi atârnã
un aparat foto care nu e deloc o „idioten
kamera”, doamna îmi rãspunde, dar se
vede cã e nedumeritã, ceva de genul :
„Ce, deja a aflat presa unde suntem?”

Doctorul Moºteoru îi spune ultimele
cuvinte de încurajare celui care a venit
cu femeia cu probleme cardiace, aici, la
Cardiologie – „aparþinãtorul”, cum se
foloseºte în limbajul meseriei. Doamna
care este deja în interiorul cabinetului, la
consult, cu un medic rezident în cardi-
ologie, acuzase dureri sub coaste, în
partea stângã, spunea cã aceste dureri
merg în jos, pe mânã. Cum este o persoa-
nã cu stimulator cardiac, cu antecedente
în zona problemelor cardiace, a fost
adusã la Cardiologie.

Discut cu medicul despre genul
acesta de probleme. Cred cã este o res-
ponsabilitate imensã pentru cel care ia
decizia diagnosticului prezumtiv sã spunã
la ce spital trebuie începute investigaþiile.
Omul care cheamã salvarea îºi ºtie de
durerea lui, ºtie cã vrea sã nu o mai aibã ºi,
în cazurile bune, poate povesti coerent
despre ce alte antecedente are pe linia
aceasta sau ce afecþiuni ar putea avea
ceva comun cu suferinþa de acum. Evi-
dent, lucrurile acestea vin cel mai ades cu
ajutorul întrebãrilor pe care le pune
medicul, atunci când persoana este con-
ºtientã ºi coerentã. Întreb, referitor la
cazul acesta, cum se ia o hotãrâre, date
fiind simptomele pe care le prezenta
pacienta, care ar fi putut indica ºi o
problemã digestivã. Doctorul Florin Moº-
teoru spune cã, procentual, ar putea
aproxima drept 65% problemele digestive
care ar putea exista într-un astfel de caz, ºi
drept 35% problemele cardiologice. „Dar
e important ca un medic specialist sã vadã
pacientul ºi sã poatã sã spunã «nu e asta».
În momentul în care au fost excluse cau-
zele cardiologice, se poate trece la urmã-
toarele investigaþii. Dar deja a fost înlã-
turatã o suspiciune majorã”.

Strãbãtând oraºul
cu „ Arca lui N oe”
Îmi sunt prezentaþi membrii actuali

ai echipei lui Florin Moºteoru, ieºirea de
azi se face alãturi de asistenta Andreea
Radu ºi de ambulanþierul Alin Paul. ªi,
nu în ultimul rând, îmi este prezentatã ºi
noua „caravelã a salvãrii”, deºi, poate,
„Arcã a lui Noe” este un mod mai bun de
a prezenta minuþiosul exemplar, într-ale
salvãrii, de maºinã de intervenþie. La o
primã ochire, spaþiul e mai bine împãrþit,
la o adoua ochire, completatã cu ce îmi
poveºteºte Andreea, cu care împart tim-
pul de deplasare cu maºina, într-adevãr,
sunt dotãri mai bune faþã de cele cu care
mã obiºnuisem acum câþiva ani.

Andreea este studentã la a doua
facultate, discutãm puþin pe marginea
câtorva cazuri, nu doar a cazurilor unor
pacienþi, ci ºi a practicilor, mai mult sau
mai puþin cunoscute din lumea medi-
calã timiºoreanã. O datã mai mult
realizez cã medicul nu se poate as-
cunde de asistent, cã acest colaborator
al actului medical este o bunã „cutie
neagrã” a sistemului ºi, cu atât mai
mult, un medic provenit dintr-un asis-
tent va putea avea înþelegerea care
vine din ambele „pãrþi ale baricadei” –
pentru cã, de multe ori, percepþiile sunt
diferite. Iar cursa cu obstacole, inven-
tatã pentru a face aceastã trecere, de
la un statut la altul, este deseori ex-
trem de inventivã pentru a ridica un
filtru prin care sã treacã mai ales cei
„potenþi financiar”, nu cei care au ceva
de spus ºi de fãcut în meserie. Dar,
cum se spune, asta avem ºi cu asta de-
filãm. Într-o zi, Andreea va fi medic ºi
cred cã va fi un medic pe mâna cãruia
m-aº da cu încredere, mai ales adãu-
gând ºi practica pe post de asistentã pe
care a bifat-o pânã acum.

Apucãm sã ne tragem sufletele în
zona Ambulanþei de la Spitalul Muni-
cipal. Aici este „puiul” Serviciului de
Ambulanþã de lângã Spitalul Judeþean,
o zonã mai micã a Salvãrii, dar efi-
cientã. În aceastã noapte este, aici,
doar un singur medic, ºi asta înseamnã
cã o jumãtate de oraº, dacã am lua totul
simplu, cu rigla în mânã, va apela, prin
112, la serviciile doctorului Moºteoru,
în caz de ceva. (De fapt, situaþia nu
este chiar aºa – în cazul în care medi-
cul este la o solicitare, se va folosi un
medic de pe partea cealaltã de oraº sau
se va vedea dacã este un caz care poa-
te fi rezolvat ºi de asistentã, cu ajutorul
medicului dispecer).

Rãpirea din Serai
Mai prindem o solicitare, se pare cã

este vorba tot de inimã, sau poate fi –
pacienta la care vom ajunge are dureri
în zona cordului, respirã greu, are o stare
de neliniºte. Sãrim în ambulanþã, doc-
torul merge în faþã, Andreea ºi cu mine
mergem în spate, îmi prind rapid cen-
tura de la scaunul din „burta” maºinii – e
mai bine, am bifat mult prea multe vâ-
nãtãi, în maºina „pe stil vechi”, acum
ºase - ºapte ani, când fãceam dese ieºiri
cu salvarea. Ne uitãm pe ferestruica ce
dã spre parbriz, oraºul doarme, torcând
din luminile sale, este ca o mare pisicã
neagrã cu fulgere în blanã, scânteieri
care pot aprinde oricând un incendiu. Nu
ºtii niciodatã spre ce mergi, ce s-a schim-
bat din momentul în care s-a fãcut soli-
citarea – poate, incendiul a ºi început ºi
atunci secundele iau o formã abstractã,
în care tot ce ºtii despre timp ºi spaþiu se
scurge într-un metal topit.

Incendiul nu a început, de data
aceasta : suntem pe undeva pe aproa-
pe de Jandarmerie, batem mai întâi la o
uºã greºitã, întreabã cineva „cine e”,
eu spun „Ambulanþa” ºi Andreea spune
„Salvarea”, dar în acelaºi timp, aºa, ca
omul de dinãuntru sã nu înþeleagã
nimic, dar nici sã nu punã câinii pe noi.
Se deschide uºa bunã, intrãm în casa
unor cetãþeni de etnie romã ºi... respir
adânc. Da, asta era, vedeþi, de asta îmi
era dor, de case bizare, de oameni
mândri de ele, de goana celor de la
ambulanþã în care calci pe covorul cu
Rãpirea din Serai, cu Taj Mahal, cu...
ce-o mai fi. Holul de la intrare este plin
de mãºti veneþiene, holul numãrul doi
are oglinzi cu volute stil, tapetate de
bibelouri dantelãrite, în culori pas-
telate, intrãm ºi dãm de seraiul ºi Taj
Mahal-ul pomenite, cu un pat împãrã-
tesc tronând sub un mãnunchi de flori
de plastic.

Este bine cã medicul a ajuns, dar,
cu toate astea, cazul nu este prea dificil,
ascult, trec rapid prin amintiri valorile
pe care le aud, pentru tensiune ºi gli -
cemie, mai vin ºi alte informaþii, îmi þin
gura cu greu, dar ãsta e consemnul.
Aºtept momentul când se va vedea
dacã doamna ia anxiolitice sau nu, pen-
tru a-ºi aºeza panica din aceste mo-
mente. Doamna e genul care „le pune la
suflet”, sigur, cã avea ºi Xanax-ul reco-
mandat în taºca imensã de medi-
camente, dar... uitase sã îl ia. Fac câte-
va poze, dupã ce primesc voie, cu per-
sonalul de la salvare, cu mâna tatuatã a
doamnei care poartã aparatul de mã-
surat diverse valori, pe ea, cu mani-
chiura fãcutã sã strãpungã cu succes ºi

o piele de elefant. Plecãm, îl întreb pe soþ
dacã a fost la Veneþia, zice cã a fost „ºi
la Veneþia, ºi la Elveþia”, cã e muzicant,
n-aº bãga mâna în foc dacã þine minte
de unde a adus mãºtile : din Veneþia sau
din ªviþeria.

ªi iar, drum în noapte, dar mãcar
fãrã teama cã cineva, la capãt, poate sã
moarã. Ne întoarcem la bazã, caravela
intrã în rada-mamã a portului, la Spi-
talul Municipal, mai stãm câteva ore
întregi ºi nu se întâmplã nimic. Pri-
mesc, în timpul acesta, pe lângã un
mãrþiºor, ºi multe lecþii despre paci-
entul cu probleme cardiace, despre
suferinþa sa ºi felul de a o arãta, despre
modul în care poþi diagnostica o afec-
þiune a toracelui, pornind de la modul
în care îþi indicã pacientul locul dure-
ros : cu mâna întinsã sau cu degetele
strânse spre un punct. Mare treabã,
chestia asta cu ochiul de „om de la
Salvare”, cu ce trebuie sã înþeleagã el,
uneori dincolo de cuvânt, dincolo de,
poate, minciunã, din durerea omului,
din rãul lui, din faþa lui, din culoare, din
tremur, din toate. Îmi aduc aminte de o
schiþã a lui Dürer, în care marele
pictor arãta, astfel, doctorului lui ce îl
doare. Uneori, îþi ajunge asta, alteori,
chiar ºi azi, nu ai nici atât.

ªi aºa se mai încheie o parte de
noapte cu ambulanþa, o „noapte a
inimii”, în care, iatã, aflãm puþin mai
mult despre cum e cu diagnosticul, în
cazul problemelor ce par a fi de inimã.

ªi încã ceva, ca de obicei : nu
uitaþi, trageþi maºina când auziþi sirena
Salvãrii; poate fi un diagnostic ce
trebuie verificat, dar ºi un om care
poate muri chiar atunci...
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Doctorul Florin Moºteoru, investigând un pacient
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Stop-cadru într-una din multele urgenþe
dintr-o turã a ambulanþierilor
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DINTRE SUTE DE ZIARE...

Corupþia presaTÃ

 Corupþia a prins aripi în România,
tind sã ne aminteascã cu ocazia rapoartelor
anuale oficialii europeni. Iar un caz tipic de
corupþie cu aripi ni-l prezenta, luni,
Gardianul : „Marea Familie. Aeroportul
Otopeni, «muls» de zeci de milioane de euro
– Cumetriile ºi nepotismul au pus stãpânire
pe Compania Naþionalã Aeroportul
Internaþional «Henri Coandã» Bucureºti ca
o caracatiþã. Zeci de persoane cu relaþii sus-
puse întregesc un tablou de familie,
începând de la vârful companiei, trans-
formatã într-o vacã de muls, sub pretextul
de a creºte profitabilitatea activitãþii”.
Corupþie pe Aeroportul Otopeni? Cum ar
spune cei de la Caþavencu, cum pista mã-sii?

 Ce se mai poate cumpãra în Româ-
nia cu ºpaga de rigoare ne informa
Evenimentul Zilei de marþi : „Secrete
militare de stat, vândute pentru câteva sute
de dolari – Subofiþerul Ministerului
Apãrãrii, Floricel Achim, a recunoscut,
astãzi, cã a vândut se crete militare din
cauza lipsei de bani. Potrivit documentului
de motivare a Curþii de Apel privind
arestarea preventivã a subofiþerului, «pe
timpul executãrii serviciului cu duratã de
24 pânã la 72 de ore, Floricel avea acces la
unul din calculatoarele unitãþii unde îºi
desfãºura activitatea. Astfel îºi crea
oportunitãþi de a obþine informaþii militare»,
pe care le vindea apoi pentru sume de pânã
la 1.000 de dolari”. De bunã seamã,
procurorii l-au sãltat pe Floricel tocmai când
se pregãtea de promoþia de recesiune-
primãvarã – trei secrete la o sutã de euro,
în dosar cartonat, plus cd explicativ aferent,
plus ghiocel ºi mãrþiºor pentru doamne.

 „Preºedintele Traian Bãsescu la
bilanþul Ministerului Public : Multe dosare
mari de corupþie sunt blocate în instanþe
ºi nu sunt finalizate – Bãsescu a declarat
la ºedinþa de bilanþ a Ministerului Public
cã i se pare anormal faptul cã de multe ori
se întâmplã ca procurorii sã cearã arestãri
preventive iar judecãtorii sã dea decizii
contrare”, citeam în Gândul de miercuri.
În aceste condiþii, curând, în Justiþie se va
inaugura o nouã tranºã de sporuri – sporuri
de pãianjeni ºi praf, pentru arhivarii siliþi
sã deschidã perioadic sertarele cu dosare
puse la fezandat.

 „Tun imobiliar: Autostrada Mitrea-
Burci-Roºca – Un politician, un afacerist
ºi un ziarist au dat un tun de 10 milioane
de euro. Averea magnatului Cristian Burci
creºte direct proporþional cu autostrada
Bucureºti – Braºov”, af lam din Eveni-
mentul Zilei de joi. Dupã cum se vede
treaba, probabil cã pânã la desfiinþarea
serviciului militar obligatoriu, o bunã parte
din baºtanii zilei ºi-au fãcut anul de
militãrie la artilerie grea. Pentru cã altfel
nu se explicã felul în care au devenit
experþi de primã mânã în tunuri.

 În stilul clasic românesc de obþinere
de profit inclusiv din moarte sau boalã,
Ziua ne prezenta vineri „Þeapa botulinicã
–  Episodul de botulism din aceastã perioadã
s-a soldat cu decesul unei persoane, cinci
bolnavi, douã suspiciuni (neconfirmate) ºi
cu o acuzaþie voalatã din partea ºefului
veterinarilor cã la mijloc ar putea fi
interesul de a se achiziþiona preferenþial
seruri antibotulinice”. În acest caz,
declaraþia ºefului Autoritãþii Naþionale
Sanitar Veterinare e, pe departe, de zile
mari : „Eu nu cred în coincidenþe, dar ºi
anul trecut în aceeaºi perioadã au apãrut
alte cazuri de botulism.  Dacã anumite
instituþii vor neapãrat sã cumpere ser, sã o
facã legal, dar numai în condiþiile legii”.
Plecând de la aceastã declaraþie, nu te poþi
gândi decât cã ar fi destul de neplãcut ca o
companie farmaceuticã româneascã sã
aibã pe stoc niºte rezerve nevândute de
vaccin anti-ciumã bubonicã.

Aproximativ 9.000 de pachete
de þigãri netimbrate au fost
descoperite, sâmbãtã, la
Nãdlac. Marfa a fost confiscatã
în urma  unor informaþii
obþinute de ofiþeri din cadrul
Biroului de Combatere a
Infracþionalitãþii
Transfrontaliere al Direcþiei
Poliþiei de Frontierã
Timiºoara, conform cãrora o
firmã de transport din Bistriþa-
Nãsãud va folosi autocare de
pasageri pentru a transporta
ilegal þigãri pe ruta România -
Anglia.

Având în vedere cã, la ieºirea
din România, controlul este efectuat
în comun de autoritãþile de frontierã
române ºi ungare, pe teritoriul
Ungariei, o echipã formatã din
ofiþeri ai Direcþiei Poliþiei de Fron-
tierã Timiºoara s-a deplasat sâmbãtã
pe teritoriul Republicii Ungare, pen-
tru a sprijini autoritãþile maghiare la
efectuarea unor controale amã-
nunþite asupra autocarelor care
aºteptau la graniþã, dupã ieºirea din
România, în Punctul de T recere
Frontierã Nãdlac – Nagylak, a
anunþat purtãtorul de cuvânt al Di-
recþiei Poliþiei de Frontierã Timi-
ºoara, agent Teodora Cãluºeriu.

Direcþia de Combatere a Infrac-
þionalitãþii Transfrontaliere a I.G.P.F.R.

Contrabandã cu þigãri,
fãcutã cu autocarul

diana.mihai@timpolis.ro

În cadrul operaþiunii “Strada
2009”, organizatã la nivel
naþional, în perioada 23
februarie - 30 martie, au fost
prinºi pânã în prezent 4.559 de
infractori ºi 250 de urmãriþi
general, fiind date amenzi în
cuantum de 24 milioane de lei,
potrivit datelor prezentate,
duminicã, de Ministerul
Administraþiei ºi Internelor.

Un bilanþ pozitiv
Iniþiatã ca urmare a creºterii

alarmante a infracþiunilor comise cu
violenþã, operaþiunea “Strada 2009”
a fost organizatã pe ideea coordo-
nãrii unitare a acþiunilor structurilor
de ordine ºi siguranþã publicã –
Poliþie, Jandarmerie ºi Poliþie de
Frontierã –, în scopul combaterii
fenomenului infracþional. Potrivit re-
zultatelor parþiale, media acþiunilor
a fost de 13 pe zi, acestea având loc
în fiecare judeþ al þãrii. La nivelul
întregii þãri, de la iniþierea operaþiunii
“Strada 2009” au fost constatat e
7.000 de infracþiuni, jumãtate dintre
acestea fiind în flagrant.

De asemenea, au fost destruc-
turate nouã grupãri de crimã orga-
nizatã, efectuându-se peste 190 de
percheziþii imobiliare, fiind con-
fiscate 50 de arme albe, patru arme
cu glonþ ºi patru cu gaz.

4.500 de infractori prinºi în cadr ul
operaþiunii “Strada 2009”

a transmis autoritãþilor maghiare
informaþia primitã de la poliþiºtii de
frontierã timiºoreni, cum cã o firmã de
transport din Bistriþa-Nãsãud va folosi
autocare de pasageri pentru a trans -
porta ilegal þigãri pe ruta România - An-
glia. În urma monitorizãrii a trei
autovehicule care urmau sã iasã din
þarã, pe la frontiera de vest, în douã
dintre autocare au fost descoperite, în
locuri special amenajate, 8.950 de
pachete de þigãri cu timbru românesc
ºi netimbrate, în valoare totalã de
35.800 de lei. Dacã marfa de contra -
bandã ar fi ajuns pe piaþa neagrã de
desfacere din Anglia, ar fi putut fi
valorificatã pânã la o sumã de aproxi-
mativ 71.600 de euro.

Autoritãþile afirmã cã opera-
þiunea era extrem de bine organizatã:
conform scenariului, primul autocar,
care nu transporta þigãri, avea rolul de
a verifica traseul ºi a le transmite ºo-
ferilor din celelalte douã mijloace de
transport – care îl urmau îndeaproape
–, informaþii despre eventuale con-
troale efectuate pe teritoriul României
sau dupã ieºirea din þarã.

În continuare, autoritãþile ma-
ghiare vor dispune mãsurile legale
specifice legislaþiei naþionale cu
privire la faptele celor doi ºoferi, þigã-
rile identificate ºi mijloacele de trans-
port folosite. Totodatã, poliþiºtii de
frontierã români continuã cercetã-
rile, în vederea aplicãrii mãsurilor
legale ce se impun.

 188 de persoane certate cu legea reperate de poliþiºtii timiºeni

Acþiunile Poliþiei ºi Jandarmeriei
nu au avut, însã, întotdeauna “prizã”
în justiþie, dovadã fiind numãrul mic
de arestãri preventive – astfel de la
începutul anului, au fost arestaþi
preventiv în urma raziilor Poliþiei doar
108 indivizi certaþi cu legea.

Poliþiºtii timiºeni, angrenaþi ºi ei
în aceastã operaþiune, au avut, pânã în
prezent, rezultate bune. “Am avut o co-
laborare foarte bunã, pe aceastã
acþiune, cu Poliþia de Frontierã, Jan-
darmeria ºi Brigada de Combatere a
Crimei Organizate. Iar rezultatele au
fost pe mãsurã, dovadã fiind faptul cã
Timiºul a fost pe locul II pe þarã, dupã
Bucureºti, ca numãr de infractori
prinºi în flagrant”, ne-a declarat comi-
sarul-ºef Sãndel Palade, ºeful Inspec-
toratului de Poliþie al Judeþului Timiº.

În Timiº au fost mobilizaþi, în
acþiunea “Strada 2009”, peste 3.500

de poliþiºti, fiind prinºi, în urma
acestor razii, peste 180 de infractori.

Poliþiei i se cere
fermitate
în acþiuni
Prezent la prezentarea bilanþului

parþial al operaþiunii “Strada 2009”,
ministrul Administraþiei ºi Internelor,
Dan Nica, a þinut sã precizeze cã nu
va avea nicio ezitare sã schimbe sau
sã dea afarã angajaþi care nu îºi fac
treaba. “Cine îºi face treaba rãmâne,
cine nu pleacã”, a avertizat ministrul.

Dan Nica a cerut razii zilnice
organizate de poliþiºti ºi jandarmi în
zonele în care se constatã o ratã a
criminalitãþii crescutã ºi unde îºi
exercitã inf luenþa clanurile de in-
terlopi ºi a avertizat ºi cã nu vor exista

“dispense” în ceea ce priveºte respec-
tarea legislaþiei privitoare la regimul
armelor. “Am cerut  ca acþ iunea în
privinþa celor care utilizeazã ºi deþin
ilegal arme, arme albe, sã fie un lucru
pe care sã îl avem ca ºi prioritate. Avem
informaþii, am cerut Direcþiei Generale
de Informaþii ºi Protecþie Internã ca
aceste informaþii sã fie cu precãdere
furnizate Poliþiei Române, astfel încât
ei sã meargã ºi sã facã descinderile
peste tot  unde existã informaþii cã
cineva deþine ilegal arme de foc, arme
non-letale sau arme albe, aceste lucruri
sã fie considerate prioritãþi ale Poliþiei”,
a precizat ministrul.

Nu în ultimul rând, ministrul a fãcut
referire ºi la mãsurile de securitate care
trebuie luate în locaþiile în care se mani-
puleazã sume mari de bani. “ Pe noi ne
intereseazã ca fiecare sã îºi facã treaba,
iar protecþia celor care manipuleazã
numerar sã fie fãcutã de cei care deþin
aceste sume, fie cã e vorba de case de
schimb, bãnci sau primãrii, care sunt
cele mai expuse. Datoria noastrã este
sã prevenim ºi sã îi prindem atunci când
nu ne dorim asemenea evenimente sau
dacã ele se întâmplã”, a declarat Dan
Nica.

Acesta a cerut poliþiºtilor fermitate
în aplicarea legii, precizând cã e nevoie
de acest gen de mãsuri “care sã arate
cã nu stãm între douã ape, oare cine e
mai puternic în anumite zone ale
României, Poliþia sau grupurile infrac-
þionale”.

sorin.olaru@timpolis.ro

 O afacere româno-englezã, pusã pe butuci la frontiera de vest
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Parlamentul României, ca autori-
tate legiuitoare, adoptã legile care regle-
menteazã relaþiile sociale din diverse
domenii de activitate în scopul asigu-
rãrii ordinii juridice în societate. Atât
iniþiatorii legilor, dar mai ales legisla-
tivul trebuie sã þinã seama atunci când
adoptã o lege de condiþiile concrete so-
cio-economice existente în societate în
momentul adoptãrii, în caz contrar, legea,
în loc sã-ºi atingã scopul urmãrit de
iniþiator, naºte controverse ºi nemulþu-
miri foarte greu de controlat de cãtre
autoritãþile abilitate cu aplicarea ei.

Un astfel de act normativ este ºi
acela care reglementeazã circulaþia pe
drumurile publice din România. Nu
punem la îndoialã necesitatea unei astfel
de reglementãri, îndeosebi în condiþiile
actuale, când jungla africanã s-a mutat,
fãrã nicio exagerare, pe ºoselele Româ-
niei, punem însã sub semnul întrebãrii
prevederea legalã care obligã pe con-
ducãtorii auto sã circule prin localitãþi
cu viteza de 50km/h (ne referim la
cetãþenii oneºti, plãtitori de impozite,
nu la bãieþii fiþoºi, ale cãror încãlcãri
grosolane ale legii sunt trecute cu ve-
derea într-un mod straniu de cãtre cei
în drept), prevedere care demonstrea-
zã, fãrã echivoc, cã legislativul „a uitat”
pentru ce þarã a adoptat aceastã lege.

Este evident cã iniþiatorul s-a ins-
pirat din legislaþia europeanã, dar a
uitat cã nu tot ce e valabil acolo se poate
aplica ºi la noi, întrucât dacã acolo sunt
adevãrate reþele de autostrãzi care
ocolesc localitãþile, la noi, aproape toa-
te drumurile publice trec numai prin
localitãþi, unde musai trebuie respectaþi
cei 50km/ (dura lex, sed lex, nu?). ªi-
atunci, luând ca exemplu cazul unui
cetãþean care se deplaseazã cu autotu-
rismul pe distanþa Bucureºti - Cluj,
omul, în loc sã parcurgã acest traseu
într-un timp rezonabil de câteva ore, îl
strãbate într-un timp îndoit sau întreit,
deoarece comunicaþia trece mai mult
de 90% prin localitãþi, fãrã sã mai luãm
în calcul stresul, nervii, înjurãturile,
consumul exagerat de combustibil  etc.

Iar dacã la c apãtul drumului îl
aºteaptã o problemã de rezolvat strin-
gentã ºi face imprudenþa sã apese mai
tare pe acceleraþie, rãmâne în mod
sigur fãrã bani în buzunar ori chiar fãrã
permis, cã doar legea trebuie respec-
tatã, nu eludatã sau încãlcatã. Dacã în
þara noastrã ar exista autostrãzi ca în
vestul Europei sau mãcar ca la vecinii
noºtri unguri, nimeni n-ar avea nimic

de obiectat cu privire la respectarea
vitezei legale, fiecare fiind conºtient cã
e o vitezã care îþi permite sã eviþi ºi sã
previi accidentele auto, dar cum pe ter-
men mediu ºi lung la noi nu se prefigu-
reazã construcþia de autostrãzi, de ce
legislativul n-a þinut seama de aceastã
situaþie concretã specificã României?

Ne imaginãm prin ce chinuri trec
conducãtorii autovehiculelor comer-
ciale care traverseazã þara noastrã, ori
cu ce impresie pãrãsesc þara turiºtii, aºa
puþini cum sunt, supuºi unui astfel de
„tratament” legislativ, pe care-l comparã
la tot pasul cu cel din þara lor. Totodatã,
prezintã interes, credem, odiseea celor
sancþionaþi pentru depãºirea, inciden-
tal, a vitezei legale în localitãþi în urma
depistãrii lor de cãtre aparatele radar
fixe montate în diverse aºezãri rurale
sau urbane.

Cel în cauzã primeºte la domiciliu
un aviz poºtal prin care este înºtiinþat
sã se prezinte la poºtã pentru a ridica o
recomandatã. La poºtã, dupã ce ia în
piept o coadã imensã (ceea ce demons-
treazã cã la noi administraþia publicã
nu e în slujba cetãþeanului, ci deasupra
ºi pentru supliciul lui), ridicã recoman-
data în care gãseºte o hârtie prin care
este întrebat cine se afla la volanul auto-
vehiculului cu nr... în ziua de...pe tra-
seul... unde a fost depistat conducând
cu viteza de...

Concepe rãspunsul cerut ca un ce-
tãþean cinstit ce este, merge la poºtã,
suportã o coadã la fel de mare ºi trimite
rãspunsul solicitat la adresa ordonatã
ºi aºteaptã. Dupã un timp, primeºte un
alt aviz poºtal, ia din nou aceeaºi coadã
în piept, ºi în timp ce semneazã pentru
primirea recomandatei, este anunþat în
gura mare de cãtre o funcþionarã acrã,
ce-l priveºte ca pe un delincvent oare-
care, cã are de platã o amendã de la
poliþie. Roºu de emoþie, simþind parcã
privirile celorlalþi „coechipieri” în ceafã,
completeazã formularul întins în sictir
de funcþionara respectivã, plãteºte amen-
da ºi pleacã murmurând niºte sudãlmi
doar de el ºtiute ºi auzite.

ªi uite aºa ne explicãm de ce ro-
mânii, dintr-un popor cãlcat veacuri
de-a rândul de popoarele migratoare,
au devenit ei înºiºi o naþie migratoare
în proporþie de masã, sãtui de „bineface-
rile” capitalismului sãlbatic ºi demo-
craþiei bananiere instalate în România
dupã decembrie 1989. Dar, „asta e” (cã
tot ne aflãm în þara lui „asta e”), unde
nu-i cap, vai de legislativul amnezic.

ILIE GORJAN

Amnezia legislativului

Pe lângã beneficiile multiple pe ca-
re le-a adus omenirii de-a lungul tim-
pului, focul sau alte surse mai evoluate
de cãldurã au produs ºi neplãceri, sub
forma arsurilor tegumentelor ºi, uneori,
a þesuturilor din profunzime. În funcþie
de agentul termic care le-a provocat,
arsurile pot fi clasificate în arsuri ter-
mice (produse cu lichide fierbinþi, gaze
sau vapori supraîncãlziþi, corpuri solide
incandescente, flacãrã, radiaþie termi-
cã), arsuri chimice (cauzate de acizi, baze
sau sãruri minerale) ºi arsuri produse
de flama electricã.

Lãsând la o parte arsurile uºoare
(superficiale ºi pe suprafaþã micã) al
cãror tratament se rezumã la interven-
þia localã (geluri speciale hidratante, iar
ulterior, unguente epitelizante), aº dori
sã aduc în prim plan mãsuri generale
de prim-ajutor în cazul accidentelor care
produc agresiuni termice grave.

Prima mãsurã, ºi cea mai impor-
tantã, este scoaterea accidentatului din
mediul nociv, fãrã a pune însã în pericol

viaþa salvatorilor (se va aºtepta inter-
venþia celor care sunt pregãtiþi pentru
asemenea situaþii). În acelaºi timp vor fi
anunþate Ambulanþa, Pompierii, Poliþia,
în funþie de situaþie.

Bolnavul cuprins de f lacãrã va fi
învelit într-o þesãturã neinf lamabilã
(pãturã, hainã groasã) pentru stingerea
focului. Nu se va utiliza apa, nisipul sau
pãmântul! Victima va fi imobilizatã pen-
tru a îm piedica extinderea arsurilor.
Bolnavul ars cu lichide fie rbinþi va fi
dezbrãcat imediat ºi învelit într-un cear-
ºaf curat. Vor fi dezbrãcate ºi victimele
arse cu flacãrã (dacã acþiunea se poate
face cu uºurinþã) sau cele arse cu subs-
tanþe chimice; vor fi apoi învelite cu
cearºaf sau prosop curat, pentru
prevenirea infecþiilor.

Combaterea senzaþiei de sete se va
face prin umezirea buzelor victimei ºi
nu prin administrarea de lichide (pot
provoca vãrsãturi).

Nu este permisã nicio manevrã de
tratament local (ulei, vaselinã, ungu-

ente, medicamente sub formã de pul-
beri), ci doar aplicarea de pansament
steril (dacã existã) sau prosop curat.

În cazul agresiunilor produse de
curentul electric, atitudinea este aceea
de a opri alimentarea cu electricitate
(de la întrerupãtor, scoaterea din prizã
etc.) sau îndepãrtarea victimei de sub
acþiunea curentului electric. Aceasta
nu va fi apucatã niciodatã de locurile
descoperite! Scoaterea victim ei se
poate face de la distanþã, cu obiecte
din lemn, plastic – care nu conduc cu-
rentul electric –, sau cu mâna protejatã
de o hainã groasã, uscatã, sau cu mã-
nuºã de cauciuc. Accidentatul mai poate
fi tracþionat de pãr sau de haine sau cu
o pãturã aºezatã peste el.

În general, primul ajutor include
ºi mãsuri de resuscitare cardio-respi-
ratorie dacã este nevoie, adicã atunci
când s-a instalat stopul cardio-respira-
tor. Pulsul se repereazã la nivelul re-
giunii anterioare a gâtului, în ºanþul
situat de o parte ºi de cealaltã a traheei

(lateral de „mãrul lui Adam”). Prezenþa
respiraþiei este confirmatã de aburirea
unei oglinzi poziþionate în faþa nãrilor
sau buzelor victimei sau de miºcarea
finã a unui fulg sau a unei foiþe de þigarã.
Manevrele de resuscitare trebuie fãcute
eficient ºi pot fi efectuate ch iar ºi de
neprofesioniºti, pânã la intervenþia
specializatã.

Transportul victimelor la spital
trebuie efectuat în cel mai scurt timp
posibi, iar în lipsa ambulanþei, cu orice
mijloc de transport sigur ºi eficient.

Pentru a evita astfel de accidente
grave, sunt foarte importante mãsurile
de prevenire : manipularea cu atenþie a
obiectelor ºi lichidelor fierbinþi, a subs-
tanþelor chimice sau a obiectelor ce
conþin substanþe periculoase, suprave-
gherea copiilor , evitarea utilizãrii
dispozitivelor pentru încãlzit improvi-
zate, verificarea periodicã a reþelelor
electrice, etc.

Dr. IULIUS JUGÃNARU

Primul ajutor în cazul arsurilor

  Atât de mult au schimbat taxele
astea de poluare auto ºi de primã în-
matriculare guvernanþii, încât nici ei
cred cã nu mai pricep nimic din toate
aceste proceduri. Voiam sã vã întreb
cum se restituie diferenþa de taxã
auto, care, noroc de Uniunea Euro-
peanã, cã s-a micºorat, cã dacã ar fi
fost dupã politicienii noºtri, ar fi luat
pielea de pe noi.

GHEORGHE RALEA,
Timiºoara

N.R. – Potrivit legii, stabilirea
diferenþei de taxã pe poluare de
restituit se face de cãtre organul
fiscal competent, aflat în subor-
dinea Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã, iar restitui-
rea efectivã a sumelor care fac
obiectul prezentei proceduri se
face de cãtre unitatea Trezoreriei
Statului la care este arondat orga-
nul fiscal competent.

În vederea stabilirii diferen-
þelor de taxã pe poluare ºi a resti-
tuirii sumelor cuvenite contribu-
abililor, potrivit legii, solicitanþii
persoane fizice sau juridice de-
pun la organele fiscale documen-
taþia necesarã. Stabilirea diferen-
þei de taxã pe poluare se face prin
decizie de restituire, emisã de
organul fiscal competent, în con-
formitate cu dispoziþiile legii.
Dacã solicitantul înregistreazã
obligaþii fiscale restante, sumele
se restituie numai dupã efectua-
rea compensãrii. Termenul de
soluþionare a cererilor de restitui-
re a sumelor cuvenite este de 45
de zile de la data înregistrãrii ce-
rerii de restituire. Pentru sumele
de restituit de la buget contribua-
bilii au dreptul la dobândã din
ziua urmãtoare expirãrii terme-
nului legal de soluþionare a cererii.
Dobânzile cuvenite solicitantului
se suportã din bugetul Fondului
pentru mediu, din contul din care
se efectueazã compensarea ºi/
sau restituirea, dupã caz, a sumei
pentru care s-a solicitat plata
dobânzii.

Cererea de restituire a taxei
trebuie însoþitã de urmãtoarele
documente :  cartea de identitate
a vehiculului, în original ºi în co-
pie  certificatul de înmatriculare
al acestuia, în original ºi în copie
 documentul doveditor al plãþii
taxei de poluare pentru autove-

hicule. În cazul autovehiculelor
care fac obiectul contractelor de
leasing, la cererea de restituire se
anexeazã documentele prevãzute
la punctul precedent, în copii
conforme cu originalul, pe baza
propriei declaraþii.

În cazul autovehiculelor rula-
te achiziþionate din alte state, soli-
citantul va depune, în original ºi
în copie, un document din care sã
rezulte data primei înmatriculãri.
Documentele în original se resti-
tuie contribuabilului dupã verifi-
carea conformitãþii ºi înscrierea
vizei “conform cu originalul” pe
copiile care rãmân la organul
fiscal competent, în cadrul com-
partimentului c u a tribuþii d e
compensare/restituire. Restitui-
rea s umelor r eprezentând d ife-
renþa de taxã pe poluare, precum
ºi plata dobânzilor aferente se fac
de la buge tul Fondului pentr u
mediu, din contul 51.16.10.09 “Dis-
ponibil din taxe pe poluare pentru
autovehicule”, codificat cu codul
de identificare fiscalã al contribu-
abililor persoane fizice sau juri-
dice, în contul bancar indicat de
cãtre solicitant prin cererea sa de
restituire sau în numerar, dupã caz.

Am citit prin ziare cã s-a schim-
bat termenul în care trebuia sã predai
la Poliþie permisul de conducere, în
cazul în care þi se suspendã, ºi tu dai
Poliþia în judecatã. Nu mi se pare nor-
mal, chestia cu instanþa era un artificiu
prin care ºoferii profesioniºti care au
greºit o datã (greºeala e omeneascã)
sã poatã continua sã-ºi câºtige o pâine.
Care e noul termen stabilit de lege
acum?

RAUL C., e-mail
N.R. – Potrivit legii, “autori-

tatea emitentã a permisului de
conducere va dispune prin ordin
suspendarea exercitãrii dreptului
de a conduce autovehicule, sus-
pendare ce opereazã pânã la rã-
mânerea definitivã ºi irevocabilã
a hotãrârii judecãtoreºti. În acest
caz, t itularul e ste o bligat s ã s e
prezinte la unitatea de poliþie pe
raza cãreia domiciliazã, are reºe-
dinþa s au, d upã c az, r ezidenþa
normalã, în termen de cinci zile de
la comunicarea ordinului, pentru
a preda permisul de conducere”.
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Trenul recesiunii
 C.F.R. ia în considerare renunþarea la unele trasee
ºi disponibilizãri de personal
Compania Naþionalã de Cãi
Ferate cautã soluþii pentru
posibila scãdere a numãrului de
cãlãtori, generatã de criza
financiarã. Scãderea numãrului
persoanelor care apeleazã la
serviciile C.F.R. se observã mai
ales pe segmentul trenurilor
personale, din cauza scãderii
numãrului de navetiºti. În vestul
þãrii se ia în calcul inclusiv
renunþarea la unele trasee
neprofitabile.

Se împuþineazã
cãlãtorii
Din cauza crizei economice, o

bunã parte din marile întreprinderi (în
general, cele din segmentul lohn) au
renunþat la o parte din angajaþi, care
au fost disponibilizaþi în masã. Din
cauzã cã multe unitãþi economice care
strângeau forþã de muncã ºi din loca-
litãþile învecinate au fost afectate de
recesiune, s-a redus considerabil
numãrul navetiºtilor care, de obicei,
apelau la serviciile S.N.C.F.R. pentru a
ajunge ieftin ºi în siguranþã la locul de
muncã. De aceea, în sistemul feroviar
se observã o scãdere a numãrului de
cãlãtori, semnificativã în cazul tre-
nurilor personale. Aceastã scãdere a
numãrului de cãlãtori afecteazã deo-
potrivã societatea C.F.R. Cãlãtori, dar
ºi concesionarii care au luat în admi-
nistrare, de la C.F.R., anumite trasee
neinteroperabile.

În Timiº e vorba despre traseele
Voiteni - Gãtaia, Gãtaia - Berzovia,
Berzovia - V asiova, Vasiova - R eºiþa
Nord, Buziaº - Gãtaia, Gãtaia - Jamu
Mare, Arad - Nãdlac, Berzovia - Oraviþa,
Oraviþa - Iam sau Oraviþa – Anina, luate
de la C.F.R. cu “chirie”, în 200 4, de
regulã pe contracte ce  vizau con-
cesionarea pe cinci ani. Cum în 2009
expirã multe din aceste contracte, o
parte din concesionari se gândesc în
aceastã perioadã dacã mai renteazã sã
prelungeascã contr actul de conce-
siune, în condiþiile în care numãrul de
cãlãtori e în scãdere.

„Constatãm, într-adevãr, o scãdere
a numãrului de cãlãtori. Nu foarte mare
– deocamdatã, vorbim de o scãdere de
5 - 6%. Nu ºtiu dacã are neapãrat
legãturã cu scãderea numãrului de
navetiºti. Are legãturã, colateral, cu
criza economicã. V om analiza în
perioada urmãtoare, foarte serios, o
serie de trasee ºi vom vedea la care se
realizeazã un anumit indice între
venituri ºi cheltuieli, putând lua chiar
în calcul desfiinþarea unor trasee. Nu
urmãrim ca o parte din aceste trasee
sã fie profitabile – asta e, cred, imposibil,
mai ales în actualele condiþii. Dar
mãcar sã se ajungã la un raport cât de
cât decent între cheltuieli ºi încasãri”,
ne-a declarat Bogdan Rolea, directorul
Societãþii C.F.R. Cãlãtori Timiºoara.

Disponibilizãri
luate î n d iscuþie
Pe linie de sindicat, se vorbeºte deja

despre planurile Societãþii C.F.R.
Cãlãtori de a concedia o  parte din
angajaþi ºi a desfiinþa o serie de trasee
extrem de neprofitabile, aceste ches-

tiuni fãcând parte dintr-un pachet mai
mare de mãsuri anti-crizã.  „Se urmã-
reºte sã se scadã cheltuielile, prin
desfiinþarea unor trasee. Se vorbeºte
ºi despre un val de disponibilizãri care
ar putea afecta cam 30% din personal.
Eu nu ºtiu cum se vor putea face aceste
disponibilizãri, în condiþiile în care,
oricum, e crizã de personal de execuþie
în sistem. Se vorbea despre alocãri
bugetare care ar acoperi doar fondul
de salarii. În plus, ºi aceastã mãsurã de
desfiinþare a unor trasee, pânã la
asigurarea unui pachet minim «social»,
de transport feroviare, mi se pare
ciudatã. Adicã, nu pare deloc logic sã-þi
reduci obiectul de activitate, pentru cã
e evident cã, în aceste condiþii, îþi reduci
ºi încasãrile”, spune Ioan Boloº, liderul
timiºean al Sindicatului Mecanicilor de
Locomotivã.

Pachetul minim
social de t ransport
feroviar – repere
naþional
Þinând cont de faptul cã, în prezent,

C.F.R. Cãlãtori of erã cele mai int ens
folosite mijloace de transport de persoane,
managerii companiei vor trebui sã þinã
cont, indiferent de crizã, de un indicator
numit „pachetul minim social”, care
reprezintã „volumele de transport public
de cãlãtori care trebuie realizate pe calea
feratã pentru a se asigura libera circulaþie
a persoanelor ºi cuprinde numãrul de
perechi de tren pentru fiecare categorie
de tren care circulã zilnic pe fiecare secþie,
precum ºi volumul anual de tren-km pen-

tru fiecare secþie ºi pentru toatã reþeua
feroviarã”.

În acest an, în acest pachet minim
social (trenuri care nu pot fi anulate,
indiferent de situaþia financiarã a C.F.R.
Cãlãtori), intrã, pe vestul þãrii, trasee
cum ar fi Timiºoara Nord - Arad
(personal), Timiºoara Nord - Baia Mare
(accelerat), Timiºoara Nord -  Caran-
sebeº (personal), Timiºoara Nord - Cluj
Napoca via Oradea ( intercity), Timi-
ºoara Nord - Craiova (personal),
Timiºoara N ord - Dr obeta Turnu
Severin (personal), Timiºoara Nord -
Jebel (personal), Timiºoara Nord -
Jimbolia (personal), Timiºoara Nord -
Lokoshaza (via Curtici – tren inter-
naþional), Timiºoara Nord - Lugoj
(personal), Timiºoara Nord - Mangalia
(tren sezonier), Timiºoara Nord -
Radna (personal), Timiºoara Nord -
Reºiþa Sud (accelerat), Timiºoara Nord
- Sibiu (rapid), Timiºoara Nord -
Sighetul Marmaþiei (accelerat), Timi-
ºoara Nord - Stamora Moraviþa (per-
sonal), Timiºoara Nord - Târgu Jiu
(personal), Timiºoara Nord - Voiteni
(personal), Timiºoara Nord – Bucureºti

În funcþie de buget ºi de actualul
context economic, C.F .R. Cãlãtori a
trebuit sã-ºi revizuiascã ºi politica de
subvenþii pe acest an. Astfel, în 2009
beneficiazã de facilitãþi la cãlãtoria cu
trenul eroii-martiri ºi luptãtorii care au
contribuit la victoria Revoluþiei (care au
dreptul la 12 cãlãtorii gratuite anual, la
clasa I), persoanele persecutate din

Revizuirea facilitãþilor

(personal ºi intercity), Timiºoara Nord
- Iaºi (accelerat). Acestea sunt trenurile
despre care, deocamdatã, se ºtie sigur
cã nu vor fi anulate în perioada
urmãtoare.

În rest, traseele vor fi supuse unei
analize serioase, pentru a se vedea în
ce mãsurã îºi acoperã costurile nece-
sare menþinerii. Cert e cã, în mo-
mentul de faþã, existã încã o diferenþã
substanþialã între preþul real al unei
cãlãtorii cu trenul ºi preþul practicat
de C.F.R., diferenþa fiind decontatã de
la bugetul de stat. În acest sens, pe
2009, valoarea compensaþiei unitare
anuale necesare a se asigura de la
bugetul de stat ca diferenþã între
veniturile obþinute prin aplicarea
tarifelor stabilite cu avizul autoritãþilor
publice competente ºi costurile reale
de transport s-a cuantificat, pe kilo-
metru, la 36,27 lei/tren.

Proiecte
de infrastructurã –
pe linia de prioritãþi
Rãmâne de vãzut cum va afecta

criza economicã, în perioada urmãtoare,
investiþiile de infrastructurã care trebuie
fãcute în sistemul feroviar, þinând cont
de faptul cã Ministerul Transporturilor
a definitivat deja o listã a investiþiilor
socotite prioritare în vestul þãrii, în
perioada 2009 - 2011. Astfel, se doreºte
achiziþionarea de servicii de asistenþã
tehnicã pentru reabilitarea liniei de cale
feratã de la graniþa ungarã pânã la
Simeria, electrificarea ºi reabilitarea
liniei de cale feratã Timiºoara - Stamora
Moraviþa, înnoirea infrastructurii
feroviare învechite ºi intrarea Gãrii de
Nord Timiºoara într-un nou proces de
reabilitare.

motive politice de fostul regim, care au
dreptul tot la 12 cãlãtorii gratuite cu tre-
nul la clasa I, persoanele persecutate din
motive etnice, care au dreptul la ºase
cãlãtorii cu trenul dus-întors, la clasa I,
anual, veteranii de rãzboi ºi persoanele
cu handicap, care au dreptul la 12 cãlãtorii
dus-întors la clasa I, elevii ºi studenþii
români, care au dreptul la o reducere de

50% pe trenurile personale, ºi pe acce-
lerate, la clasa a II-a, pensionarii din
sistemul public de pensii, care au dreptul
la ºase cãlãtorii simple cu 50% reducere
pe trenurile tip rapid ºi personal, senatorii
ºi deputaþii, care au dreptul la reducere
100% pe orice tren, la clasa I, fãrã limite,
ºi membrii Academiei, care beneficiazã
de aceleaºi drepturi ca ºi parlamentarii.

Dotãri negociabile
Cum standardele europene impuneau un anumit standard de confort,

pânã la ur mã, þinându-se cont ºi de situaþia economicã, C.F .R. Cãlãtori a
perfectat pentru acest an o listã minimã de dotãri obligatorii, pentru un
minim confort pe garniturile de tren. Printre aceste dotãri minime ºi
obligatorii se numãrã : fotolii tapiþate cu stofã, huse tetiere, mochetã în
compartiment,  per dele, iluminat f luorescent, iluminat incandescent (de
siguranþã), iluminat lizierã, ventilaþie, climatizare (aer condiþionat), sonorizare
în compartimente, cabinã de toaletã dotatã cu urmãtoarele materiale
consumabile: hârtie igienicã ºi sãpun, ºer veþele ºi odorizante în cabina W C.
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Ca parte a procesului continuu de inovaþii, Compania Coca-Cola România a lansat linia de
produse Cappy BodyTime Antiox, nectare delicioase, din amestecuri de fructe selecþionate cu grijã,
bogate în antioxidanþi ºi fito-nutrienþi. Cappy BodyTime Antiox este disponibil în douã variante :
mix de morcovi, portocale, coacãze, zmeurã ºi acerola, ºi mix de ananas, prune ºi coacãze. Fiecare din
cele douã produse are un conþinut mare de fructe (peste 60%) ºi constituie o sursã valoroasã de anti-
oxidanþi pentru o dietã zilnicã sãnãtoasã ºi echilibratã.

Nicoleta Eftimiu, Group Brand Manager Still Beverages, a declarat : “Cercetãrile au demonstrat
cã ritmul agitat al vieþii moderne îndreaptã interesul consumatorilor cãtre produsele funcþionale, cu
beneficii pentru organism. Antioxidanþii ºi alþi fito-nutrienþi din fructe ajutã la reducerea riscului
apariþiei unor probleme medicale ºi cresc ºansele unei vieþi lungi ºi sãnãtoase. ªtim cã lupta
împotriva radicalilor liberi este punctul-cheie al sãnãtãþii, iar o porþie de antioxidanþi dintr-un pahar
Cappy BodyTime Antiox stimuleazã ºi contribuie la întãrirea ºi revitalizarea organismului“.

“În contextul actual al unui stil de viaþã haotic, dezordonat supus permanent stresului, organis-
mul are nevoie de întãriri pentru a-þi recãpãta echilibrul. Astfel, este important sã includem în dieta
noastrã antioxidanþi din cât mai multe surse, fiecare având un rol ºi proprietãþi specifice. Produsele
funcþionale, de genul Cappy BodyTime Antiox, conþin antioxidanþi ce ajutã la obþinerea unei diete
echilibrate ºi la menþinerea sãnãtãþii“, a adaugat Dr. Luana ªahian, consultant în probleme de
nutriþie, medic în medicinã generalã.

Povestea sucurilor Cappy se înscrie în bogata tradiþie a Companiei Minute Maid, înfiinþatã în oraºul
american Boston, în 1945, ºi recunoscutã în întreaga lume pentru inventarea procesului modern de
fabricaþie a sucurilor de fructe. Totul a început în 1940, când cercetãtorii au indentificat o modalitate
de a conserva pe timp îndelungat sucul de portocale. În 1960, Compania Minute Maid, lider mondial al
pieþei sucurilor de fructe, a devenit divizie a Companiei Coca-Cola. În Romania brandul Cappy este
reprezentat de linia Cappy Premium, Cappy Nectar,  Cappy Tempo si Cappy BodyTime Antiox.
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Sãptãmâna „dezimunizãrii”
parlamentare

O premierã în fosta Casã a Poporului

bogdan.piticariu@timpolis.ro

La capãtul unui maraton
parlamentar ºi dupã mai mult de
jumãtate de an de la trimiterea
la Parlament a cererii de
începere a urmãririi penale, în
urma votului plenului Camerei
Deputaþilor, Adrian Nãstase a
devenit întâiul prim-ministru
urmãrit penal al României.
Premiera bifatã în Palatul
Parlamentului este vãzutã de
cãtre o serie de analiºti ºi
magistraþi ca un semnal bun în
ceea ce priveºte separarea
puterilor în stat, în România
postrevoluþionarã.

Un vot secret
generator
de controverse
Cererea de începere a urmãririi

penale în dosarele „Zambaccian 2” ºi
„Mãtuºa Tamara” a fost aprobatã,
miercuri, de plenul Camerei Depu-
taþilor, cu 158 de voturi „pentru” ºi 128
de voturi „contra”. Votul s-a decis sã
fie unul secret, cu bile, numãrarea vo-
turilor indicând însã cã, în favoarea
lui Nãstase, s-au pronunþat ºi repre-
zentanþii altor partide, þinând cont de
faptul cã grupul parlamentar P.S.D.
din Camera Deputaþilor cuprinde 113
deputaþi. Înainte de începerea votului,
Adrian Nãstase a cerut deputaþilor sã
voteze în favoarea începerii urmãririi
penale. “Vã rog sã ignoraþi Constituþia
ºi sã acceptaþi ca justiþia sã se pro -
nunþe în cazul meu”, cu aceste cuvinte
ºi-a început fostul premier discursul.
Adrian Nãstase le-a mai cerut cole-
gilor din P.S.D. sã voteze în mod ne-
secret, pentru a nu exista comentarii
în privinþa votului acestora. “Procuro-
rii D.N.A. au instrumentat dosare cu
probe inventate”, a þinut sã mai spunã
fostul premier, care a mai adãugat cã,
datã fiind situaþia de crizã economicã,
nu vrea sã fie socotit un þap ispãºitor
pentru “nerealizãrile Guvernului”.

Ulterior, pe blogul sãu personal,
Nãstase a revenit cu precizãri, speci-
ficând cã nu e vorba de “ridicarea
imunitãþii parlamentare”, aºa cum s-a
spus în presã, ci de cu totul altceva:
“Votul a avut ca fundament articolul
109 din Constituþie, referitor la «rãs-
punderea membrilor Guvernului».
Acest articol stabileºte condiþiile în
care poate începe urmãrirea penalã în
cazul unui ministru. («Numai Camera
Deputaþilor, Senatul ºi Preºedintele
României au dreptul sã cearã urmã-
rirea penalã a membrilor Guvernului
pentru faptele sãvârºite în exercitiul
funcþiei lor.», art 109, alin. 2).  Dacã
ministrul respectiv nu este parlamen-
tar, atunci decizia de începere a urmãr-
irii penale aparþine preºedintelui Româ-
niei. Dacã ministrul (sau fostul mini-
stru) este parlamentar, decizia aparþine
Camerei sau Senatului. Deci, nu este
vorba de ridicarea «imunitãþii» ci de o
condiþie pentru punerea în miºcare a
rãspunderii ministeriale, fie prin Parla-
ment, fie prin preºedintele României”.

Voturi t imiºene
în ºedinþa
de “dezimunizare”
Deputaþii timiºeni care au partici-

pat la ºedinþa în care s-a luat în discu-
þie începerea urmãririi penale în cazul
fostului premier au pãreri diferite des-
pre acest demers. “Cum am votat la
acea ºedinþã? Cu bile... Serios vorbind,
avem cu toþii maturitatea necesarã
pentru a ne da seama atunci când se
încearcã folosirea unui dosar penal ca
instrument politic. Sigur, parlamentarii
au votat potrivit conºtiinþei fiecãruia.
Una dintre sintagmele care s-au vehi-
culat în salã la acel vot a fost cã «vin
alþii la rând». Eu m-aº bucura sã fie aºa,
dupã cum m-aº bucura ca urmãtorii
care «vin la rând» sã nu fie aleºi în mod
selectiv. Din pãcate, din punctul meu
de vedere, democraþia noastrã, tot
timpul destul de firavã, scârþâie acum
din toate încheieturile. Am vrut sã fa -
cem una ºi a ieºit altceva”, spune de-
putatul timiºean Nicolae Mircovici.

Parlamentarul de Timiº Valeriu
Tabãrã, care ºi el a participat la ºe-
dinþa în plen de miercuri, “deconspirã”
votul sãu secret, spunând cã a votat
pentru începerea urmãririi penale în
cazul lui Adrian Nãstase. “Nu e vorba
aici neapãrat de cazul lui Adrian Nãs-

Vicepreºedinte al Societãþii pentru
Justiþie ºi fost consilier al ministrului
Justiþiei Monica Macovei, judecã-
torul Cristian Danileþ spune cã în
România însãºi imunitatea parlamen-
tarã e înþeleasã în mod greºit. “S-a
mers pe principiul cã Parlamentul
trebuie sã fie un filtru, menit sã blo-
cheze hãrþuirea juridicã a senatorilor
ºi deputaþilor. Dar trebuie spus cã ºi în
alte þãri funcþioneazã imunitatea
parlamentarã, care însã are doar
menirea de a-l ocroti pe deputat sau
senator, în aºa fel încât sã-ºi exprime
public opiniile sale politice. Adicã, e o
imunitate faþã de acuzele de insultã ºi
calomnie, dar ºi aici existã limitãri,
pentru cã, dacã un parlamentar spune
la tribuna Parlamentului cã un anumit
cetãþean e prost sau e incompetent,
atunci suportã consecinþele juridice
ale faptei sale. Are dreptul sã spunã
însã cã un ministru nu îºi face treaba
sau un minister nu merge bine, ºi asta
fãrã sã fie tras la rãspundere. Cam la
atât se rezumã imunitatea parlamen-
tarã în alte state. În România, însã, i
s-a dat o interpretare originalã, în
sensul cã sunt supuse aprobãrii Par-
lamentului, pentru începerea urmãri-
rii penale, dosare care nu þin de acþiu-
nile politice ale unui parlamentar, ci
de chestiuni penale, infracþiuni de
corupþie ºi aºa mai departe. Pentru
aceste dosare se aplicã în mod abuziv
filtrul Parlamentului ºi în acest fel
anchetele penale sunt blocate”.

În opinia sa, nici în cazul judecã-
torilor nu ar mai trebui sã existe nici-

La rândul sãu, analistul Dan Tã-
pãlagã apreciazã cã aprobarea începe-
rii urmãririi penale în cazul lui Adrian
Nãstase ar fi trebuit sã se dea de mult.
“Pãcat cã abia acum s-a ajuns la acest
lucru. Era foarte clar cã toate încercã-
rile de tergiversare au fost negociate
politic. Iar acum tot ce avea de spus
Adrian Nãstase, cu privire la faptul cã
dosarul sãu e unul politic, cã e lucrã-
tura D.N.A.-ului la ordinul Cotrocenilor
nu prea mai stã în picioare. Dacã ar fi
fost un dosar politic, nu s-ar fi aprobat
începerea urmãririi penale în Parla-
ment. ªi un lucru mi se pare cel mai
demn de remarcat în aceastã prob-
lemã : Nãstase ºi-a fãcut un obicei din
a scrie scrisori la Bruxelles, în care se
plânge cum e victima abuzurilor puterii
ºi justiþiei în România. Cum se face
atunci cã niciun rând din epistolele sa-
le nu a fost luat în dezbatere în Parla-
mentul European? Cum se face cã nici-

tase, luat în particular. Dar nu putem
sã facem Parlamentul un for juridic.
Sunt numeroºi deputaþii ºi senatorii
care nu au studii juridice. Nu vãd, în
acest caz, de ce ar trebui puºi sã se
pronunþe în chestiuni care þin strict de
justiþie”.

Probe secrete,
“la liber”
Fostul ºef al Serviciului de Infor-

maþii Externe, Ioan Talpeº, spune cã
faptul cã parlamentarii nu pot substitui
munca procurorilor s-a vãzut foarte
bine în momentul în care s-au publicat
pe internet probe care ar fi trebuit sã
rãmânã secrete din dosarul lui Adrian
Nãstase, trimis “pentru consultare” la
Comisia Juridicã a Camerei Depu-
taþilor. Ioan Talpeº susþine cã toate
probele strânse timp de trei ani de
D.N.A. în dosarele lui Nãstase sunt
nule, dupã ce Camera Deputaþilor le-a
publicat pe pagina de internet a insti-
tuþiei. “Iniþial s-a dat un rezumat al
dosarului spre studiu la Comisia Juri-
dicã a Camerei Deputaþilor. Dar dupã
aceea deputaþii au cerut sã vadã toate
documentele din dosar, inclusiv cele
clasificate. ªi a ieºit ce a ieºit – practic
munca procurorilor s-a cam dus de
râpã”, ne-a declarat Ioan Talpeº.

Preºedintele SoJust, Cristian Danileþ :

“În România i s-a dat
o interpretare originalã
impunitãþii parlamentare”

un fel de protecþie juridicã, atunci
când aceºtia dau dovadã de rea cre-
dinþã sau de gravã neglijenþã în exer-
citarea atribuþiilor legate de serviciu.

În ceea ce priveºte aprobãrile
care trebuie date de Parlament în
cazul trimiterii în judecatã a unor
parlamentari, Cristian Danileþ e de
pãrere cã avem de-a face cu un caz
clasic de încãlcare a separaþiei pute-
rilor în stat. “Dacã pentru aducerea
în justiþie a unui parlamentar e nevoie
de aprobarea Parlamentului, atunci
imunitatea devine impunitate. Cel
protejat de imunitate nu mai poate fi
în niciun fel sancþionat pentru faptele
sale. Iar procurorii ºi judecãtorii vor
ajunge sã spunã : «Nu a dat Parla-
mentul aprobãrile necesare, noi nu
avem ce face». Din punctul meu de
vedere, aici în mod clar puterea legis-
lativã – Parlamentul, se amestecã
brutal în funcþionarea puterii judecã-
toreºti. Cum mai putem vorbi, în
aceste condiþii, de separarea puteri-
lor în stat?”

Analistul Dan Tãpãlagã

“Pãcat cã abia acum
s-a ajuns la aceastã
situaþie”

un paragraf cu privire la presupusele
abuzuri, nu apare în rapoartele de
þarã referitoare la justiþie din Româ-
nia? Existã un«“complot politic» ºi la
Bruxelles? Pentru cã rapoartele de
þarã nu numai cã nu au menþionat ab-
solut nimic despre faptul cã Nãstase ar
fi o victimã a justiþiei, ci, dimpotrivã, au
recomandat stoparea tergiversãrii
instrumentãrii dosarelor de mare
corupþie, cu protagoniºti din lumea
politicã”.

La capãtul unui lung maraton parlamentar, s-a dat aviz favorabil
începerii urmãririi penale în cazul lui Adrian Nãstase
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ªi cu bani, ºi cu zile de libertate

Libertate recâºtigatã prin muncã
Pentru o persoanã cu cazier pãtat
obþinerea unui loc de muncã
poate însemna o luptã cu morile
de vânt. Cât timp se aflã în
detenþie, însã, deþinuþii sunt o
forþã de lucru care pot aduce
beneficii de ambele pãrþi;
angajatorii scapã de niºte
impozite ºi dau mai puþini bani
pe salarii, iar deþinuþii, chiar
dacã sunt plãtiþi mai prost, pot sã
punã un ban deoparte. Dar cel
mai important factor în aceastã
ecuaþie e faptul cã, muncind,
deþinuþilor li se scad zile din
pedeapsã. În plus, dacã
angajatorul este mulþumit de
serviciile prestate de un deþinut,
îi poate pãstra un loc de muncã,
la eliberarea acestuia din
penitenciar.

Zile câºtig,
recompensã
pentru deþinuþi
Odatã condamnaþi definitiv, deþi-

nuþii au de ales între a sta în camera de
detenþie sau a ieºi la lucru. Beneficiile?
Bani de buzunar, chiar dacã nu pr ea
mulþi, ºi, mai ales, zile câºtig – între 5 ºi
7 zile la o lunã de muncã –, zile care i se
vor scãdea deþinutului din pedeapsa pe
care o are de împlinit.

Deþinuþii care au împlinit vârsta de
60 de ani în cazul bãrbaþilor ºi 55 de ani
în situaþia femelor, pot presta o muncã
la cererea lor, dar folosirea la muncã a
fiecãrui condamnat se face numai cu
avizul medicului penitenciarului. Dacã
deþinutul a devenit incapabil de muncã
în urma unui accident sau a unei boli
profesionale, va beneficia de pensie de
invaliditate. Diplomele, certificatele sau
orice alte documente care atestã însu-
ºirea unei meserii, calificarea sau re-
calificarea profesionalã în cursul exe-
cutãrii pedepsei sunt recunoscute de
Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale
ºi Familiei sau de Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii. Totodatã, este asimilatã
muncii prestate de persoanele con-
damnate participarea a cestora la
activitãþi de instruire ºcolarã ºi formare
profesionalã.

Un sfert
dintre deþinuþii
de la Timiºoara,
scoºi la muncã
Din cei peste 1.000 de deþinuþi

închiºi la Penitenciarul Timiºoara,  226
lucreazã. Dintre aceºtia, 181 activeazã
la punct e de lucr u af late în af ara
închisorii, iar 45 lucreazã în interiorul
instituþiei. În prezent, conducerea
închisorii colaboreazã cu firme angaja-
toare : cu serviciul de salubrizare din
cadrul Primãriei Timiºoara, S.C. Retim
Ecologic Service, cu S.C. RSG S.A. –
Reparaþii Stradale Generale, Luz
Construct S.R.L., AGIS Construct,
A.E.M. S.A. ºi Elbromplast S.A.

Deþinuþii sunt o forþã de lucru care
meritã a fi exploatatã, în sensul bun al
cuvântului, spun angajatorii. Angajând
un deþinut, o firmã angajato are îºi
reduce costurile – odatã pentru cã
beneficiazã de scutiri de taxe faþã de
stat, apoi, cheltuielile pe care le face cu
salariile acestora sunt mai mici decât

diana.mihai@timpolis.ro

Potrivit Legii nr . 275/2006, privind exe-
cutarea pedepselor ºi a mãsurilor dispuse
de organele judiciare în cursul procesului
penal, “ munca prestatã de persoa nele
condamnate la pedepse pri vative de li-
bertate este remuneratã, cu excepþia acti-
vitãþilor cu caracter gospodãresc nece-
sare penitenciarului ºi a celor desfãºurate
în caz de calamitate. Persoanele condam-
nate la pedepse privative de libertate care
sunt apte de a munci, cu acordul lor, pot
presta o muncã în raport cu calificarea ºi
aptitudinile lor , pr ecum ºi activitãþi
necalificate”.

Târg
de job-uri
pentru
deþinuþi

cu angajaþii civili.
Cât timp deþinuþii se mai af lã în

custodia Penitenciarului, firmele nego-
ciazã cu reprezentanþii închisorii
salariul deþinutului care va fi folosit în
procesul de lucru. Se porneºte de la
salariul minim, din care 70% este viratã
Administraþiei Naþionale a Penitenci-
arelor, iar 30% rãmân deþinutului. Din
aceastã sumã, persoanei private de
libertate i se mai opreºte un procent de
10%, bani pe car e conducerea îi pãs -
treazã într-un cont deschis pe numele
deþinutului. “De multe ori, la eliberare,
un deþinut nu are bani ºi nici loc de
muncã. De aceea, i se pãstreazã o sumã
ºi i se înmâneazã la ieºire. Din acei bani
îºi poate asigura mãcar cãlãtoria pânã
acasã, de exemplu” , explicã subin-
spectorul Magdalena Radu , purtã-
torul de cuvânt al P enitenciarului
Timiºoara. Restul de 20% poate fi folosit
de deþinut dupã bunul plac. Condamnaþii
nu primesc banii în mânã, ci primesc
un card electronic pe care li se depune
restul de 20% din remuneraþia cuvenitã
pentru munca prestatã.

Aleg sã munceascã
Chiar dacã sunt ºi voci care spun

cã deþinuþii sunt exploataþi ºi prea prost
plãtiþi pentr u ser viciile pe car e le
presteazã, condamnaþii revocã aceastã
percepþie a societãþii civile. Mulþi dintre
deþinuþii care au ales sã lucreze declarã
cã dorinþa de a câºtiga zile scãzute din
pedeapsã ºi ocazia de a mai ieºi din
rutina detenþiei este mai mare decât
dorinþa de a face bani mulþi. “Noi suntem
mulþumiþi cã suntem scoºi la lucru, nu
conteazã cât ºi ce muncim. Important e
sã nu stai pe camerã. Eu sunt de un an
de zile închis ºi lucrez de ºase luni la
salubrizare. Munca nu e grea, iar atâta
timp cât îþi faci treaba, eºti plãtit, chiar
dacã puþin, ºi primeºti ºi zile câºtig.
Pentru noi asta e cel mai im portant”,
spune Mihai Trifu Zlato , un deþinut
condamnat la 779 de zile închisoare
pentru cã a condus maºina fãrã a avea
permis. Împreunã cu alþi 27 de colegi
lucreazã la Retim. Aceºtia nu considerã

ca fiind ruºinos sã fii lucrãtor stradal,
deºi este o muncã pe care unii dintre ei
spun cã nu ar vrea sã o presteze în
libertate. “Astãzi (joi – n.r.) am fost ºi am
sãpat gropi pentru plantaþii de pomi pe
strada Lorena. Am sãpat vreo 40 de
gropi, dar am lucrat doar de la 7 la 10, cã
a început sã plouã. De obicei, la ora 15
ne întoarcem la penitenciar”, mai spune
deþinutul.

“Eu am fã cut cerere ca sã i es la
muncã, pentru zilele câºtig. Lucrez de
cinci luni la salubrizare, cinci zile din
ºapte. Câºtig patru zile la lunã, pentru
cã mai primesc ºi douã milioane jumate
de lei pe card. În funcþie de cât lucrez
într-o lunã, cã mai sunt ºi perioade când
nu putem lucra din cauza vremii. Aºa
cã, plantãm pomi, facem curãþenie în
oraº ºi trece timpul. Nu e mare diferenþa,
e ca un job normal. Ne-ar fi greu sã nu
ieºim la lucru, ne-am obiºnuit cu munca.
Mai vedem o faþã nouã, mai respirãm
aerul de af arã”, e xplicã ºi Ferencz
Constantin, un condamnat la trei ani ºi
patru luni pentru furt.

Job-urile
din cons trucþii,
cele mai vânate
de deþinuþi
Munca îi poate aduce mai aproape

de libertatea pierdutã pe condamnaþii care
aleg sã iasã la lucru. Orice job, curs de
calificare profesionalã, urmarea unor
cursuri ºcolare sau implicarea în anumite
activitãþi este recompensat cu zile câºtig.
Covaci Robert, un deþinut care ispãºeºte
o pedeapsã de ºase ani pentru vãtãmare
corporalã, spune cã majoritatea puºcãri-
aºilor vor sã lucreze pentru zile câºtig.
“Am câºtigat 110 zile pânã acum, dar eu ºi
învãþ, sunt în clasa a ºaptea. La un an de
ºcoalã þi se scad douã luni din pedeapsã,
aºa cã ne convine. Facem orice ca sã ne
întoarcem la familiile noastre mai
repede”. Majoritatea condamnaþilor care
au ales sã lucreze, chiar ºi pe bani puþini,
considerã cã singurul motiv pentru care
unii deþinuþi refuzã sã iasã la lucru e faptul
cã n-au lucrat niciodatã. “Mulþi dintre cei

care n-au lucrat afarã refuzã sã lucreze ºi
aici. Eu lucrez încã din primele zile când
am ajuns aici. Simt nevoia sã ies. Cele
mai grele momente sunt cele în care stau
în camerã. Poþi sta o lunã sã t e uiþi la
televizor sau sã leneveºti, dar te saturi
pânã la urmã”, crede Florin T., un lugojean
condamnat la cinci ani pentru furt.
Deþinutul considerã cã el a avut mare
noroc cã a fost solicitat pentru muncã în
construcþii, pentru cã este un job mai bine
plãtit ºi care îþi poate oferi ºi perspective
de viitor. “Eu am lucrat în construcþii ºi
înainte sã ajung aici. Fac tencuieli, cofraje
pentru stâlpi, trag ºape. Nu e o muncã
grea ºi iau trei milioane de lei în mânã.
Sper ca recesiunea sã treacã pânã ies ºi
sã gãsesc ºi eu de lucru la o firmã, chiar
dacã am cazierul pãtat”.

Un alt deþinut care lucreazã în
construcþii, Moroºan Ionel, condamnat
la 15 ani închisoare pentru complicitate
la tâlhãrie, spune cã în puºcãrie nu
conteazã dacã eºti sau nu calificat
pentru o meserie. “Aici nu se þine cont
de profesie. Mergem unde este nevoie
de mânã de lucru. Eu sunt instalator,
dar aici sunt dulgher, fierar, tot ce se
poate. Suntem folosiþi la orice, dar nu
mi se pare cã suntem exploataþi cum se
spune.La urma urmei, munca nu e
obligatorie. Dar dacã vrei zile câºtig ºi
o ºansã pentru când ieºi, trebuie sã
înveþi sã lucrezi ceva”.

Zãgrean Alexa , un bãrbat care
ispãºeºte o pedeapsã cu închisoarea de 3
ani ºi 3 luni, pentru înºelãciune, spune
cã, de când a fost închis, a lucrat în
construcþii zi de zi. “Mie îmi place meseria
asta. Îþi poate aduce mulþi bani. Lucrãm
de la ºapte dimineaþa pânã la trei dupã-
amiaza. Afarã poate am lucra mult mai
multe ore. Noi nu aºteptãm week-end-ul,
cã trebuie sã stãm în camerã ºi nu
rezistãm. Mulþi dintre deþinuþii care au
lucrat în construcþii aici au ajuns sã fie
oamenii de încredere ai patronilor ºi sã
fie angajaþi de aceºtia dupã ce au ieºit din
penitenciar. ªi eu am încheiat un
precontract de muncã cu AGIS-ul ºi când
voi ieºi, voi avea un serviciu normal. Nu
conteazã cã vom fi foºti puºcãriaºi, munca
îl înobileazã pe om”, conchide bãrbatul.

Pentru a le veni în ajutor, Admi-
nistraþia Naþionalã a Penitenciarelor,
în parteneriat cu Fundaþia Reforma
Justiþiei Penale ºi Dir ecþia de Pr o-
baþiune au organizat, la Penitenciarul
Timiºoara, un eveniment unic în þarã,
la sfârºitul lunii septembrie a anului
trecut: un târg de joburi destinat ex-
clusiv viitorilor foºti deþinuþi, susþinut
prin fonduri Phare. “Un workshop
oferã, în primul rând, posibilitatea
persoanelor private de libertate de a
câºtiga zile scãzute din pedeapsã, dar
ºi un loc de muncã asigurat din prima
zi în care pãrãsesc aceastã instituþie.
Este o ºansã de a pãstra o legãturã
pozitivã cu familiile, care deseori îi
reneagã pe deþinuþi. ªi apoi, munca este
un factor care contribuie la reducerea
recidivei”, explica, la acea vreme, sub-
comisarul Georgicã Alexeev, direc-
torul Penitenciarului Timiºoara.

La târgul de job-uri, organizat
anul trecut, 23 de angajatori din Timiº
au cãutat personal pentru posturi în
construcþii, pavaj, tipografie, cosme-
ticã, mãcelarii, dar ºi pentru curãþenia
stradalã. Prin Ser viciul Educare ºi
Asistenþã Psiho-Socialã din cadrul
penitenciarului, 62 de persoane (54
bãrbaþi ºi opt femei) au fost selectaþi
pentru a discuta cu angajatorii. La
final, 30 de deþinuþi semnaserã pre -
contracte de angajare cu reprezen -
tanþii firmelor prezente la eveniment.

Din cele circa o mie de persoane
încarcerate în Penitenciarul Timiºoa-
ra peste 65% sunt necalificate. Însã,
datoritã cursurilor de calificare desfã-
ºurate în cadrul programelor de ree-
ducare, deþinuþii au posibilitatea de a-
ºi gãsi mai uºor un loc de muncã dupã
ieºirea din închisoare. În colaborare
cu Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Timiº, Fundaþia Ro-
mano-Germanã ºi ªcoala de Afaceri
ºi Meserii Timiºoara, anul trecut, deþi-
nuþii au putut lua parte la patru cursuri
de calificare. Astfel, 42 de adulþi au
urmat cursuri de lucrãtori în alimen-
taþie, 32 de persoane s-au specializat
în lucrãtor finisor în construcþii, 20 au
optat pentru specializarea de instala-
tori instalaþii tehnico-sanitare, iar 28
de deþinuþi s-au îndreptat spre meseria
de confecþioner tâmplãrie din alumi-
niu ºi mase plastice.
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Mulþi dintre deþinuþi preferã sã facã ore de muncã pentru câteva zile scãzute din pedeapsã
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Circulaþie r utierã
întreruptã

 DN 6 , k m 4 09+150, 4 31+831, 4 41+275,
447+040, între Cornea ºi Caransebeº, circulaþie pe
varianta de serviciu – pentru reabilitare poduri

  D N 57, k m 4 6+603, 5 4+126, 163+632,
173+596, între Sviniþa ºi Comorâºte, se circulã pe
variantã de serviciu – consolidare poduri

 DN 57B, km 82+798, în localitatea Globu
Craiovei, se circulã pe varianta de serviciu –
consolidare pod

DN 58B, km 47+656, în Gãtaia, se circulã pe
varianta de serviciu – consolidare pod

 DN 59, km 46+872, în Denta, se circulã pe
varianta de serviciu cu o bandã de circulaþie cu
lãþimea de 4 m ºi pod provizoriu cu lãþimea pãrþii
carosabile de 3,70 m – consolidare pod

DN 66A, km 25+925, în Câmpul lui Neag,
se circulã pe varianta de serviciu – consolidare
pod

 DN 79A, km 7+252, în localitatea Avram
Iancu, se circulã pe varianta de serviciu –
consolidare pod

DN 79A, km 29+200, în localitatea Cil, se
circulã pe varianta de serviciu – consolidare pod

Circulaþie
pe jumãtate
de carosabil

 DN 6, km 358+000, 388+100, între Orºova
ºi Mehadia – lucrãri de reabilitare

 DN 6 , k m 4 08+895, 4 49+960, î ntre
Domaºnea ºi Caransebeº – lucrãri de reabilitare

 DN 6, km 450+7 68, 49 4+500, într e
Caransebeº ºi Lugoj – lucrãri de reabilitare

 DN 6, km 500+400, 552+560, între Lugoj
ºi Timiºoara – lucrãri de reabilitare

 DN 7, km 352+000, 393+000, între Orãºtie
ºi Deva – lucrãri de consolidare

 DN 7, km  550+000, 596+630, între Arad ºi
Nãdlac –  lucrãri de consolidare

 DN 57, km 10+000, 54+126, între Eºelniþa
ºi Sviniþa – lucrãri de consolidare poduri ºi sistem
rutier

  DN 5 7, km 1 03+400, 117+250, într e
Moldova Nouã ºi Radimna – consolidare poduri ºi
sistem rutier

DN 5 7, k m 1 37+500, 1 52+1050, î ntre
Nicolinþ ºi Oraviþa –  lucrãri de consolidare poduri
ºi sistem rutier

 DN 57 A, km 1+400, 11+000, între Pojejena
ºi Divici – lucrãri de consolidare sistem rutier

 DN 57B, km 47+104, 62+967, între Bozovici
ºi Prigor – consolidare poduri

 DN 5 7 B, km 69+000, într e Or aviþa ºi
Bozovici – lucrãri de consolidare sistem rutier

 DN 57B, km 89+224, în Petnic, se circulã
cu r estricþie de vit ezã 10 km/h – din cauza
degradãrii podului

 DN 58 A, km 1+500, 24+000, 29+000,
41+382, într e Lugo j ºi Soceni – lucrãri de
consolidare sistem rutier

 DN 58B, km 46+711, în apropiere de Gãtaia
– consolidare poduri

 DN 59B, km 8+501, 21+720, 44+177, între
localitãþile Cenei ºi Cruceni – consolidare poduri
ºi sistem rutier

DN 59 C, km 0+000, 41+900, între Jimbolia
ºi Sânnicolau Mare – consolidare sistem rutier

DN 66, km 154+000, 179+917, între Baru ºi
Haþeg – lucrãri de reabilitare

DN 67 D, km 93+160, 95+430, în localitatea
Valea Cernei – lucrãri de consolidare sistem rutier

 DN 74, km 21+300, între localitãþile Buceº
ºi Vulcan – din cauza rupturii corp drum

  DN 79A , km 5 1+000, 100+270, într e
localitãþile Bârsa ºi Chiºineu Criº – consolidare
sistem rutier

Traficul rutier, sufocat
de maºinile parcate haotic
Maºinile parcate haotic sau
cele abandonate pun zilnic la
încercare nervii ºoferilor ºi
contribuie la accentuarea
infernului din traficul
timiºorean. Tramvaie blocate
ºi cetãþeni care fac slalom
printre maºinile parcate pe
trotuare sunt imagini cu care
ne-am obiºnuit în Timiºoara.
De la începutul acestui an,
poliþiºtii rutieri au ridicat
peste o sutã de maºini parcate
neregulamentar.

Parcãri
neregulamentare
Zilnic, zeci de maºini se “odih-

nesc” pe trotuare, pe spaþiile dintre
benzile de circulaþie sau chiar pe liniile
de tramvai, blocând circulaþia în oraº.
În scopul fluidizãrii traficului, dar ºi
pentru a-i determina pe ºoferi sã
respecte regulile de circulaþie, de
oprire, staþionare ºi parcare, agenþii
comunitari ºi poliþiºti rutieriºti vâneazã
maºinile parcate în locuri nepermise.
Automobilele sunt ridicate de cãtre
inspectorii S.C. Administrarea Dome-
niului Public S.A., îndeosebi în urma
sesizãrilor care vin din partea cetã-
þenilor. “Oamenii reclamã numãrul
mare de ºoferi care nu respectã pre-
vederile legale, fapt ce îngreuneazã
semnificativ circulaþia rutierã ºi
pietonalã. Astfel cã noi trecem la sanc-
þionarea ºoferilor ºi ridicarea maºi-
nilor parcate neregulamentar pe
spaþiul public”, spune consilierul Dana
Seracin, purt ãtorul de cu vânt al
Poliþiei Comunitare Timiºoara. Con-
silierul a explicat cã multe zone ale
oraºului sunt sufocate de numãrul ma-
re de maºini oprite neregulamentar,
atât pe trotuare, spaþii verzi, staþii
R.A.T.T., scuaruri, aleile din parcuri,
cât ºi pe carosabil, pe trecerile de
pietoni sau în curbe ori chiar la
semafoare ºi în alte locuri în care sunt
postate la loc vizibil semne de circulaþie
care interzic acest lucru. În decursul
anului trecut, poliþiºtii comunitari îm-
preunã cu cei de la Serviciul Poliþiei
Rutiere Timiºoara au ridicat 1.670 de
maºini, iar de la începutul acestui an
alte circa 400. Totodatã, altor 175 de
maºini le-au fost blocate roþile, spune
Dana Seracin.

Locuri de parcare
insuficiente
În ciuda amenzilor ºi a maºi-

nilor ridicate, se pare cã, în cazul
majoritãþii contravenienþilor, nu
existã alternativã. Aceste amenzi nu
au niciun efect, atât timp cât numã-
rul locurilor de parcare este insufi-
cient comparativ cu numãrul maºi-
nilor care circulã în oraº. Dupã cum
relatam recent în TIMPOLIS, la un
parc auto de peste 180.000 de maºini

înmatriculate în Timiºoara, excep-
tându-le pe cele aflate în tranzit, exis-
tã în jur de 20.000 de locuri de parca-
re special amenajate. Potrivit declara-
þiilor ºefului Serviciului Administrare
Parcãri din cadrul Tel Park, Ionel
Ursu, “în Timiºoara sunt, în prezent,
peste 7.000 de locuri de parcare spe-
cial amenajate, plus alte 8.000 aflate
în adminis traþia Tel Park. ªi sunt
peste 2.000 de par cãri private. Pe
lângã acestea mai sunt parcãri cu pla-
tã la Hotel Continental, Hotel Timi-
ºoara, Consiliul Judeþean Timiº sau
Iprotim”.

Dacã un ºofer nu îºi mai gãseºte
maºina în locul unde a lãsat-o ºi ºtie
cã a parcat-o într-un loc nepermis,
trebuie mai întâi sã sune la A.D.P.,
sã verifice dacã autoturismul se aflã
în depozit. Apoi, se va prezenta, în
decursul a 24 de ore de la tractarea
maºinii, la Poliþie, unde i se va face
un proces-verbal de contravenþie ºi
va plãti o amendã de 250 de lei. În
cazul în care va depãºi durata unei
zile, proprietarul maºinii trebuie sã
meargã la Primãrie pentru a plãti
500 de lei. Totodatã, va mai plãti la
A.D.P. o t axã de cir ca 500 de lei,
sumã ce reprezintã contravaloarea
operaþiunilor de tractare ºi depo-
zitare a maºinii. Abia dupã plata aces-
tor sume îºi va putea recupera ma-
ºina aflatã în depozitul A.D.P., situat
pe strada Ion Ionescu de la Brad nr.
1/E. În cazul în care ºoferii sunt
depistaþi în neregulã la faþa locului,
vor fi amendaþi contravenþional ºi
pot plãti pe loc, direct agentului cons-
tatator, suma de 250 de lei.

Conform Legii 421/2001, privind
regimul juridic al automobilelor aban-
donate, aflate pe domeniul public ºi
privat al statului ori al unitãþilor ad-
ministrativ-teritoriale, dacã pânã la
expirarea termenului pr oprietarul
sau deþinãtorul legal nu se prezintã

Parcãrile neregulamentare costã scump

diana.mihai@timpolis.ro

în vederea ridicãrii vehiculului, acesta
trece în proprietatea Primãriei ºi, în
funcþie de starea sa, urmeazã sã fie
vândut sau predat unei unitãþi de
colectare ºi valorificare a deºeurilor.
Cheltuielile ocazionate de inventari-
erea, expertizarea, ridicarea, tran-
sportarea ºi depozitarea maºinii ºi a
bunurilor aflate în interiorul acesteia,
vor fi suportate de proprietar ori, în
lipsa acestuia, din sumele obþinute în
urma valorificãrii vehiculului ºi a
bunurilor gãsite în interiorul auto-
mobilului.

În ultimele zile, poliþiºtii comu-
nitari au depistat mai multe persoa-
ne care ºi-au rezervat singuri dreptul
la un loc de parcare privat. De exem-
plu, timiºoreanca P. Aurica, de 40 de
ani, a rezervat cu mai multe lãzi locul
de parcare din faþa unui magazin
alimentar de pe st r. I. Vãcãrescu,
fãrã a deþine aviz, motiv pentru care
a fost sancþionatã de poliþiºti cu 800
de lei. La fel a fãcut ºi timiºoreanul
F. Aurel, de 38 de ani, care a pus mai
multe scaune pe locurile de parcare
din faþa unui magazin de pe str. Eu-
geniu de Savoya. D. Constantin, de
46 de ani, din Timiºoara. Totodatã,
bãrbatul a fost sancþionat, cu 400 lei
ºi pentru cã ºi-a spãlat maºina pe
trotuar, pe s tr. I. Sla vici. Aceeaºi

Biciclist spitalizat din neatenþia unui ºofer
A deschis portiera fãrã sã se

asigure ºi a acroºat un biciclist, care
circula regulamentar în spatele ma-
ºinii. Accidentul a avut loc vineri, în
Timiºoara, iar în urma neatenþiei
ºoferului, biciclistul a ajuns cu rãni
grave la spital.

Vineri, în jurul orei 13, pe bulevardul
Mihai Viteazul, din Timiºoara, s-a produs
un accident rutier, aproape stupid, din
cauza unui ºofer neatent. Timiºoreanul
D. Gheorghe, de 63 de ani, posesor al
permisului de conducere categoriile “B”,
“C”, din anul 1973, a deschis portiera

din stânga, fãrã sã se asigure, ºi a acroºat
un biciclist care venea din spatele sãu,
regulamentar. Neatenþia ºoferului a avut
repercusiuni grave asupra biciclistului
Marius N., de 40 de ani, din Timiºoara,
acesta fiind transportat de urgenþã la
spital. Dacã numãrul zilelor de spitalizare

pentru vindecarea rãnilor biciclistului va
fi mai mare de zece, ºoferul neatent riscã
sã fie anchetat pentru vãtãmare corpo-
ralã din culpã.

Poliþiºtii continuã cercetãrile pen-
tru a stabili cu exactitate împrejurãrile
în care s-a produs accidentul. (D.M.)

sancþiune a fost aplicatã ºi unui alt
bãrbat, L. Laszlo, de 30 de ani, pentru
spãlatul maºinii pe domeniul public,
pe str. Levãnþicãi.

Potrivit consilier ului Dana
Seracin, poliþiºtii comunitari au
sancþionat în ultima perioadã 12 per-
soane pentru cã ºi-au rezervat locuri
de parcare fãrã aviz, pe domeniul
public, iar alte 31 pentru cã ºi-au spã-
lat maºinile în stradã, fãrã þinã cont
de prevederile hotãrârii de consiliu
local. Potrivit HCL 371/2007, rezer-
varea locurilor de parcare pe caro-
sabil sau domeniul public fãrã avizul
Comisiei de Circulaþie din cadrul
Primãriei Municipiului Timiºoara ºi
semnalizarea acestora cu altfel de
însemne, marcaje sau dispozitive
decât cele agreate de Comisia de
Circulaþie constituie contravenþie ºi
se sancþioneazã cu amendã de la 800
la 1.500 de lei, pentru persoanele
fizice ºi de la 1.500 pânã la 2000 de
lei, pentru persoanele juridice. De
asemenea, potrivit aceleiaºi hotãrâri
de consiliu local, spãlarea autovehi-
culelor în altã parte decât la spãlã-
toriile autorizate de cãtre autoritatea
de mediu ºi avizate de cãtre opera-
torul canalizãrii care preia apele
uzate aferente spãlãrii se sancþio-
neazã cu amenzi de la 400 la 800 de
lei, mai avertizeazã Dana Seracin.

Maºini fãrã stãpân
La numãrul maºinilor parcate

neregulamentar se adaugã ºi problema
maºinilor abandonate. În evidenþele
Serviciului Reglementãri Transporturi
Urbane, din cadrul Primãriei Timi-
ºoara, au fost înregistrate, anul trecut,
21 de autovehicule fãrã stãpân, majo-
ritatea, neînmatriculate. “Iniþial, în ur-
ma somaþiilor au fost ridicate 27 de
maºini de cãtre proprietari, iar dupã
expirarea termenului de zece zile, în
urma dispoziþiilor, alte 26 de maºini au
fost revendicate de proprietari. În depo-

zitul Administrãrii Domeniului Public,
anul trecut au mai rãmas 21 de maºini,
iar de la începutul acestui an au mai
intrat în evidenþe alte trei maºini”,
spuneFlorin Radu, consilier la Biroul
Transport al Serviciului Reglementãri
Transporturi Urbane din cadrul Primã-
riei Municipiului Timiºoara. Consilierul
a mai precizat cã maºinile nereven-
dicate au trecut în domeniul privat al
Primãriei, fiind declarate libere de orice
sarcini ºi valorificate – fie prin licitaþie,
fie prin vânzarea la fier vechi, funcþie
de starea lor –, pentru a se recupera
cheltuielile de tractare.
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O zi obiºnuitã în Piaþa Badea Cârþan...
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Teatru
 Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi

viaþã fãrã de moarte
Dupã Petre Ispirescu
Un spectacol de Mihaela Lichiar-

dopol
Teatrul Naþional de Stat, Sala 2, 11

martie, ora 19

 Woyzeck
De Georg Büchner
Teatrul Ger man de St at, Sala

TGST, 9 martie, ora 19

Amor Omnia
Teatrul Maghiar “Csiki Gergely”,

Sala Mare, 11 mar tie, or a 19, ºi 1 2
martie, ora 11

 Pool (No water)
De Mark Ravenhill
Teatrul Ger man de St at, Sala

TGST, 14 martie, ora 19

Missa Hungarica
Un s pectacol of erit de T eatrul

Maghiar “Csiki Gergely” la Biserica
Millenium, 15 martie, ora 18

Filarmonicã
 Integrala Sonatelor pentru

pian ºi vioarã, de Ludwig van
Beethoven

Lucrãri interpretate de rusul Petr

Limonov (foto), la pian, ºi Andrei
Gocan, la vioarã

Filarmonica Banatul, Sala Capitol,
10 martie, ora 19

Concert simfonic
Lucrãri din creaþia compozitorilor

M. Glinka, A. Haciaturian ºi A. Dvoøak,
sub bagheta dirijoralã a lui Phillip
Pointner (Germania) ºi în interpretarea
solistei Andreea Groszmuk

Filarmonica Banatul, Sala Capitol,
13 martie, ora 19

Expoziþii
 Martori evrei ai unu i secol

românesc
O expoziþie de fotografii de familie

ale bãtrânilor evrei din România, care
îºi propune sã reconstituie viaþa evre-

Talonul se trimite pe adresa redacþiei pânã în 13 martie ,
câºtigãtorul fiind  anunþat în 16 martie.

Nume...................................................Prenume............................................

Localitatea.....................................................................................................
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Talonul se trimite pe adresa redacþiei pânã în 6 martie ,
câºtigãtorii fiind  anunþaþi în 9 martie

Nume...................................................................................................

Prenume..............................................................................................

Localitatea...........................................................................................

Str..............................................Nr..........Bl.........Sc............ap.............

RAO ªI VITRINA CU CÃRÞI

 Câºtigãt oarea ultimei ediþii a concursului, SMARANDA CERVINSKI,
din Timiºoara, este aºteptatã la redacþie vineri, 13 martie.

Cãrþile puse în joc în aceas tã sãptãmânã sunt : Pe muchie de cuþit , de Collin Forbes,
ºi Walhalla, de Clive Cussler– premiul I; Misterul trenului albastru, de Agatha Christie,
ºi Juriul, de John Grisham – premiul II.

Câºtigãtorii concursului RAO de ediþia trecutã sunt IACOB SCHEIN,  din Timiºoara :
Dosarul Pelican , John Grisham, ºi Nopþi în Rodanthe, de Nicholas Sparks– premiul I ,
ºi CRISTINA NISTOR, din Timiºoara : Doi ochi albaºti , de Thomas Hardy, ºi Jurnal, de
Franz Kafka – premiul II . Cei doi câºtigãtori sunt aºteptaþi la redacþie vineri, 13 martie.

iascã aºa cum a fost înaintea celui de-
al doilea rãzboi mondial ºi dupã acesta
pânã azi. Fiecare fotografie este
însoþitã de o scurtã poveste spusã de
membrii familiei rãmaºi în viaþã sau
chiar de cãtre cei din imagini.

Expoziþia are la bazã o cercetare
începutã la Arad, în 1999, de Edward
Serotta (fotograf, scriitor ºi produ-
cãtor de film), directorul Centropa –
o organizaþie cu sediul la Viena ºi
reprezentanþe în 15 þãri din Europa,
la care lucreazã aproximativ 100 de
istorici, regizori de film, web desig-
ners, jurnaliºti, profesori care, pe par-
cursul a circa opt ani, au intervievat
peste 1.500 de evrei, culegând date
despre cultura ºi tradiþiile acestei
comunitãþi, din amintiri ºi experienþe
de viaþã.

Muzeul de Artã Timiºoara, pânã
în 20 martie

Batista sau steagul victo-
rios de artist

Expoziþie de picturã a artistului

Ovidiu Batista, este definitã de critici
ca integrând lucrãri  “(…) cãzute,
parcã, dintr-o lume umbroasã ºi feritã
de vreme”, emanând mister ºi solici-
tând un plus de curiozitate a privirii.

Iulius Mall, etaj 1, pânã în 25
martie

 Femme
Expoziþie de fotografie a artistu-

lui Lucian Spãtaru. Iatã cum descrie
artistul propria sa expoziþie : “«Fem-
me» este, în primul rând, un exerciþiu
de contemplaþie ºi de admiraþie a
misterului feminin. Apoi, mai este o
încercare de tipologizare a unor «mãºti»
ºi ipostaze mai mult sau mai puþin stan-
dardizate de fenomenul de modeling
cu ale sale binecunoscute cliºee. În
fine, cele 12 lucrãri reprezintã, poate,
ºi o demascare a unei autenticitãþi
contrafãcute”.

Simezele Papillon Café, pânã în
12 martie

Expoziþie de picturã
Sunt expuse lucrãri ale pictorului

Emil Florin Grama
Palatul Administrativ, etajul II,

pânã în 15 martie

 “Mãrþiºorul – tradiþie la
români ºi Ziua Internaþionalã a
Femeii”

Un eveniment organizat de Aso-
ciaþia Seniorilor din Timiºoara

Palatul Administr ativ, e taj II,
pânã în 15 martie

Cinema
 O poveste de Crãciun

Studio Eurimages, 9 -12 martie,
orele 15, 17, 19, 21

Cum sã rãmâi fãrã prieteni
Cinema Timiº, 9 - 12 martie, 15,

17, 19, 21
Madagascar 2
Cinema City, 9 - 12 martie, ora

13.15
Bolt 3D
Cinema City, 9 - 12 martie, orele

14.15, 16.15
 Yes Man
Cinema City, 9 - 12 martie, orele

13, 17.30
Twilight
Cinema City, 9 - 12 martie, orele

20.15, 22.30
Povestea lui Despereaux
Cinema City, 9 - 12 martie, orele

13.30, 15.30
Operaþiunea Valkyria
Cinema City, 9 - 12 martie, orele

19.45, 22
 Nou-venitã în oraº
Cinema City, 9 - 12 martie, orele

15.45, 19.45
Nonconformiºtii
Cinema City, 9 - 12 martie, ora

17.45
Lumea de dincolo : Revol-

ta Lycanilor
Cinema City, 9 - 12 martie, orele

13.45, 17.45
Rãzboiul minþii
Cinema City, 9 - 12 martie, ora

15.15
 Infern de Ziua Îndrãgosti-

þilor
Cinema City, 9 - 12 martie, orele

14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Pantera Roz 2
Cinema City, 9 - 12 martie, 19.30,

21.30
 Rãzboiul mireselor
Cinema City, 9 - 12 martie, orele

15, 17, 21.15
 Strania poveste a lui

Benjamin Button
Cinema City, 9 - 12 martie, orele

18.15, 21.30
Justiþiarul : Zona de rãzboi
Cinema City, 9 - 12 martie, ora

21.45
 Hotel pentru cãþei
Cinema City, 9 - 12 martie, orele

14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15
Secrete din trecut
Cinema City, 9 - 12 martie, orele

14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22.30
 Despre bãrbaþi ºi nu

numai…
Premierã
Cinema City, 9 - 12 martie, orele

15, 17.30, 20, 22.30
 Cei care vegheazã
Premierã
Cinema City, 9 - 12 martie, orele

15.30, 18.30, 21.30

Amãnunte necunoscute sau
ºocante. Detalii care
evidenþiazã o laturã sensibilã a
personalitãþii. Poveºti reale de
viaþã. Viaþa unor oameni care
au schimbat ori au influenþat
istoria lumii.
Poveºti de viaþã reunite de
Editura Rao în colecþia
Memorialisticã – Jurnale,
apãrutã în condiþii grafice de
excepþie. Unul dintre volumele
aºezate pe raftul Memoriilor
este semnat de principii
Margareta ºi Radu de România.

Nunta de diamant, volumul de
memorii semnat Principesa Marga-
reta ºi Principele Radu, este povestea
de dragoste a Regelui ºi a Reginei,
care au serbat anul trecut ºase dece-
nii de cãsnicie. Nunta de diamant
este o poveste care merge mai departe
decât destinul personal al unei femei
ºi al unui bãrbat, a cãror iubire se
mãsoarã raportat la durata unei vieþi.
Este, de fapt, povestea unui exil, a
unei þãri, a unei pãrþi irosite dintr-un
secol de neînþeles, povestea unui
neam lovit de alþii ºi irosit de el însuºi.

Regele ºi Regina sunt, însã, oa-
meni cãrora nu le plac destãinuirile,
nici cuvintele meºteºugite. Prin ur-
mare, acest volum de memorii, un
omagiu adus Regelui ºi Reginei,
trebuie considerat o poveste cu poze,
în care cititorii sã-ºi scalde privirea
în iubire, în frumuseþe, în mândrie,
în speranþã.

Un alt volum intrat în colecþia
Memorialisticã este semnat Julio
Iglesias. Între paradis ºi infern este
autobiografia “gladiatorului tranda-
firului”, cum e numit Iglesias, scrisã
cu patos ºi sinceritate, în care artistul
îºi povesteºte viaþa rãmasã pânã nu

demult acum necunoscutã idolilor sãi.
Critica de specialitate spune cã, în
acest volum, cântãreþul care a vândut
mai mult de 80 de milioane de discuri
în 50 de þãri ale lumii, a scris cel mai
lung cântec al sãu, cea mai crudã,
mai frumoasã ºi mai adevãratã piesã:
propria sa viaþã.

Borges o viaþã este un volum
care îl vizeazã pe Jorge Luis Borges,
considerat de mulþi critici drept cel
mai mare scriitor de limbã spaniolã
de dupã Cervantes. Volumul cuprinde
interviuri cu rude, cu prieteni ºi cu-
noscuþi ai scriitorului, pe marginea
cãrora Edwin Williamson, un profesor
la Oxford, face corelaþia între infor-
maþiile de ordin biografic cu opera
literarã a lui Borges. Rezultatul final
– un fidel portret dinamic al scrii-
torului care a revoluþionat literatura
sud-americanã a secolului trecut.

În aceeaºi colecþie a apãrut ºi
volumul O viaþã cu Karol, semnat
de Stanislao Dsiwis. O carte-cronicã
a vieþii cotidiene a Papei, a deselor
sale cãlãtorii apostolice în strãinãtate,
a lungilor ore petrecute în rugãciune,
a bolii trãite ca o realitate de acceptat
ºi de arãtat fãrã a se ruºina. În fundal,
gãsim un scenariu istoric ef erves-
cent, cutremurat de evenimente cum
ar fi cãderea Zidului Berlinului ºi
atentatul din 11 septembrie. Îm-
bogãþite cu numeroase detalii inedite
despre viaþa lui Karol Wojtyla (despre
Conciliul Vatican II ºi Conclavul din
1978, despre raporturile cu regimul
comunist polonez ºi despre întâlnirea
cu cel care a atentat la viaþa sa, Ali
Agca), aceste pagini reprezintã o mãr-
turie unicã ºi nepreþuitã pentru a înþe-
lege din plin extraordinara perso-
nalitate a Papei Ioan Paul al II-lea ºi
semnificaþia profundã a moºtenirii
lãsate de el.

Fragmente inedite
din viaþa
celebritãþilor
 Povestite de oameni car e au scris is toria
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FILME DE (RE)VÃZUT

“ZEII” MARELUI ECRAN

MINISTERUL DE INTERNET

Publicitate

Net pe cartelã

 The Stooge (1952)  You’re Ne-
ver Too Young (1955)  The Delicate
Delinquent (1957)  The Bellboy(1960)
 Cinderella (1960)  The Stooge (1961)
 The Errand Boy (1961)   The Ladies’
Man (1961)  The Nutty Professor (1963)
 The Patsy (1964)  The Disorderly
Orderly (1964)  The Family Jewels
(1965) One More Time (1970) Which
Way to the Front? (1970)  The King
of Comedy (1983)  Arizona Dream
(1993) Funny Bones (1995)  The Nutty
Professor 2: Facing the Fear (2008)

În galeria site-urilor “hobby”,
care încep sã se înmulþeascã
în spaþiul virtual românesc,
meritã amintitã pagina web
www.
carteletelefonice.xhost.ro, care
gãzduieºte între secþiunile
sale virtuale impresionanta
colecþie de cartele telefonice,
strânse, cu migalã, de un
colecþionar împãtimit ce þine
sã rãmânã anonim.

Astfel, site-ul debuteazã cu car-
tele “tematice” Romtelecom, cum e
bunãoarã ciclul “inventatori”, care

îi trece în revistã pe Guglielmo Mar-
coni, cu telefonul de campanie, Ale-
xander Graham Bell, cu telefonul
magnetic, ºi Samuel Morse, cu al sãu
aparat telegrafic “Hughes”. Impre-
sionante sunt seriile de cartele cu peºti
exotici, cu specii pe cale de dispariþie,
cu mari sportivi români, arme ºi icoa-
ne vechi româneºti. Colecþia virtualã
cuprinde, însã, ºi exponate din Turcia
– o impresionantã colecþie de cartele cu
modele de avioane de epocã, “mostre”
de faunã croatã, peisaje greceºti, ope-
re de artã elene, monumente arhitec-
tonice poloneze, animale rare din Uru-
guay sau peisaje marine, pe o superbã
serie de cartele telefonice din Vene-

zuela. Raritãþile colecþiei sunt o serie
de cartele spaniole dedicate Papei
Ioan Paul al II-lea, dar ºi o serie de
cartele croate, în “tiraj” limitat, fã-
cute dintr-un plastic translucid. Pri-
vind retrospectiv  ºi nostalgic la vre-
murile când telefonia mobilã însem-
na sã ai la tine o cartelã telefonicã,
cu care sã suni acasã din oraº, rã-
mâne speranþa cã la rata de funcþio-
nare a telefoanelor publice, precum
ºi la rata de vandalizare a acestora,
pe viitor, cartelele telefonice, nu vor
fi transformate în simple semne de
carte sau instrumente de întins
margarina pe pâine.

mircea.pavelescu@timpolis.ro

Titlu original  : The Nutty
Professor (1963)

Regie : Jer ry Lewis
Producþie : Ernest D. Glucks-

man, Ar thur P. Schmidt
Scenariu : Jer ry Le wis ºi Bill

Richmond
Imagine : W. Wallace Kelly
Muzicã : Louis Y. Brown, Walter

Scharf
Distribuþie : Jer ry Lewis, S tella

Stevens, Del Moore, Kathleen Free-
man, Med Flor y, Norman Alden, Ho-
ward Morris, Alvia Allman, Milton Fro-
me, Buddy Les ter, Mar vin K aplan,
David Landf ield, Skip W ard, Julie
Parish, Henry Gibson

Filmul este o parodie a faimosului Dr.
Jekyll ºi Mr. Hyde ºi, dupã cum declar a
Eddie Murphy, ani mai târziu, îi putea apar-
þine numai unui star care nu mai era la fel
de sigur pe afecþiunea fanilor sãi.

În anul premierei, filmul a fost consi-
derat ca un fel de încoronare bizarã a
creaþiilor semnate de Martin ºi Lewis, în
care infantilul comic Jerry Lewis demons-
treazã cã nu are nevoie de un alt personaj
decent ºi moderat, întrucât el însuºi îl
interpreteazã pe acesta, ºi în care perso-
najul de tip Hyde al cântãreþului de swing
Buddy Love este o caricaturã ironicã a lui
Dean Martin. Echivalentul lui Jekill, Julius
Kelp, este o aluzie fãrã perdea la chipul lui
Hide, având ºi o voce gâtuitã care îi exas-
pereazã pe spectatorii cãrora nu le este
simpatic deloc. Într-o serie de umilinþe,
Kelp ajunge bãtaia de joc a decanului, a
jucãtorilor de fotbal, a unor trãgãtori de
fiare dintr-o salã de sport ºi chiar a
studenþilor. Ajunge sim patizat doar de
Stella Purdy, o studentã blondã ºi foarte
frumuºicã.

Spre deosebire de Jekill, însã, Kelp
învaþã lecþia, dar nu înainte de a se împãca
cu ideea cã închide în sine un monstru.
Finalul, în care Buddy Loves se transfor-
mã în Kelp, ºi asta în faþa întregului campus
universitar, este cât se poate de serios...

Profesorul þicnit (1963)

Cunoscut ca „regele comediei”, Jerry
Lewis, sub numele sãu adevãrat Joseph
Levitch, s-a nãscut la 16 martie 1926, în
New Jer sey, Statele Unite. De-a lungul
vieþii, avea sã se dedice lumii cinemato-
grafice, activând din postura de actor, regi-
zor, scenarist, producãtor, dar ºi cântãreþ.

Faimosul comediant a cochetat cu scena
încã de pe când avea doar cinci ani, însã
ºi-a început cariera propriu-zisã la vârsta
de 15 ani, când imita diferite scene pe
fundalul muzicii unui fonograf.

Jerry ajunge un actor de legendã ani
mai târziu când, împreunã cu Dean Mar-
tin, au încântat cluburile americane în anii
‘50 cu show-urile lor de comedie. Lewis s-a
remarcat, de asemenea, ca regizor ºi sce-
narist. În 1966 a fost nominalizat la Globul
de Aur, iar în 1 998 a primit o distincþie
pentru întreaga carierã la American Co-
medy Awards. Printre cele mai cunoscute
filme în care a jucat se numãrã “The Nutty
Professor” (1963), “The Bellboy” (1960) ºi
“The Ladies Man” (1961).

Jerry Lewis nu numai cã a fãcut sã
râdã milioane de persoane din lume, ci a ºi
ajutat mii de oameni care suferã de distrofie
muscularã, prin evenimente de strângere
de fonduri.

Actorul de 83 de ani este unul dintre
cei care au iniþiat teledonul, demarat în
1966, în SUA, ca o emisiune maraton de
televiziune, care viza strângerea de fonduri
pentru persoanele bolnave de miopatie.

Actorul american de comedie Jer ry
Lewis a primit un Oscar  onorific pentru
acþiunile sale umanitare, la ceremonia de

Jerry Lewis

decernare a premiilor Academiei Ameri-
cane de Film, programatã pe 22 februarie
2009, în Los Angeles.

Avancronicã

Concertul Filarmonicii „Bana-
tul” de vineri, 13 martie, va debuta
cu Uvertura la opera Ruslan ºi Lud-
mila, de Mihail Ivanovici Glinka. Pã-
rintele muzicii simfonice ruse ºi
fondatorul ºcolii naþionale a avut, prin
compoziþiile sale, o inf luenþã mar-
cantã asupra marilor compozitori din
Rusia, de la Rimski-Korsakov pânã
la Stravinski. Cu toate cã a cãlãtorit
destul de mult în Europa, a rãmas
fidel concepþiei sale de bazã, cã mu-
zica sa trebuie sã se nascã din folclo-
rul valoros al þãrii sale ºi cã trebuie
sã oglindeascã în interior spiritul
adevãrat al poporului sãu.

Premiera operei a cãrei uver-
turã o vom asculta a avut loc la Sankt
Petersburg, în 1842, iar patru ani mai
târziu, opera a fost reluatã la Mosco-
va. Cu toate cã în zilele noastre opera
este pusã destul de rar în scenã,
uvertura ºi-a câºtigat o carierã inter-
naþionalã de mare succes, fiind des
programatã în concertele simfonice.

Muzica celuilalt compozitor, a
cãrui creaþie va putea fi ascultatã la
Filarmonica “Banatul”, Aram Hacia-
urian, este binecunoscutã azi în
lume, în principal datoritã bogãþiei
sale melodice, ritmurilor specifice
folclorului armean, dar ºi armoniilor
sale pitoreºti. Faima mondialã i-a
adus-o Concertul pentru pian ºi
orchestrã, compus în 1936 ºi dedicat
pianistului Lev Oborin. Acest

Muzicã de suflet la Filarmonica
“Banatul” – Glinka, Haciaturian
ºi Dvoøak

concert va fi interpretat vineri seara
de cãtre pianista Andreea Grosz-
muk.

Concertul orchestrei simfonice a
Filarmonicii se va încheia cu Simfonia
a VIII-a în sol major, op. 88, de Antonin
Dvoøak. Aceastã simfonie suferã pe
nedrept de o anumitã umbrã cauzatã
de faima extraordinar ã cuceritã de
simfonia „Din lumea nouã”.  De aceea,
dirijorul Philipp Pointner, din Ger-
mania, care va conduce concertul de
vineri, doreºte sã ne prezinte calitãþile
extraordinare ale acestei lucrãri, sã-i
dezvãluie strãlucirea, veselia ºi
optimismul cuceritor. Promisiunea

acestor calitãþi este datã ºi de dedi-
caþia de la începutul partiturii, unde
Dvoøak mulþumeºte pentru cã a fost
ales membru al Academiei din Boe-
mia ºi apreciazã felul cum instituþia
încurajeazã artele ºi literatura. Cea
mai scurtã simfonie a sa (de apro-
ximativ 36 de minute) a fost scrisã în
1889, într-un timp foarte scurt, mai
puþin de trei luni. Premiera a fost la
Praga, în 1890, sub conducerea com-
pozitorului.

Concertmaestru
dr. Mircea T ÃTARU

Filarmonica “Banatul” Timiºoara

Opera din  Sankt Persburg, unde, în 1842,
a avut loc premiera operei Rislan ºi Ludmila
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Este simplu sã folosim, zi de zi,
lunã de lunã, toate dotãrile pe
care le-am gãsit de când am
deschis ochii. Pentru cei mai
mulþi dintre noi este simplu sã se
adapteze timpurilor ºi sã
foloseascã ºi dispozitive mai
complicate, care ºi-au fãcut
apariþia pe parcursul vieþii lor. ªi
aproape nimeni nu se mai
gândeºte cum ar fi viaþa fãrã
acele lucruri care deja împlinesc
o vârstã, cu care chiar ºi bunicii
noºtri erau obiºnuiþi. Cum am
trãi, azi, fãrã radio, fãrã televizor,
fãrã maºinã ºi fãrã tramvai? Dar
cum a trãi fãrã telefon? La acest
lucru vã invitãm sã vã gândiþi în
acest început de martie, dat fiind
cã, în 10 martie 1876, Alexander
Graham Bell a bifat cu succes
primul apel telefonic, spunând
“Domnule Watson, vino aici, am
nevoie de tine”.

Omul din spatele
descoperirii
La baza oricãrei mari descoperiri

stã un om. Ce e drept, în ultimul veac
ne-am obiºnuit ca locul omului sã fie luat
sau de un colectiv de autori sau de o
organizaþie, o instituþie etc. ªi, totuºi,
chiar ºi acolo, între cei mu lþi, existã
omul cu ideea. Este nevoie de mai multe
mâini pentru a verifica, pentru a
experimenta, pentru a duce la bun
sfârºit o muncã. ªi, totuºi, unicitatea
celui care concepe ºi aduce în lumea
materialã o idee este de netãgãduit.
Uneori, întâmplarea face ca o anumitã
problemã sã fie la modã. Aºa se face cã
mai mulþi cercetãtori experimenteazã
astfel încât sã rezolve o problemã, sã
aducã lumii ceva nou. ªi, tot uneori, ei
reuºesc sã nascã acel ceva nou aproape
în acelaºi timp cu alþi confraþi. Sau sã
fie primii, dar sã înregistreze brevetul
descoperirii dupã ce acesta, într-un alt
colþ de lume sau de þarã, fusese oferit
deja. Poate, doar cu câteva zile sau ore
înainte...

Nici lumea ºtiinþei nu este foarte
miloasã ºi aºa se întâmplã cã, dintre
cercetãtori care au ajuns, independent,
prin acelaºi efort meritoriu, la un
rezultat, doar unul sã poatã purta
cununa de lauri a gloriei.

De fapt, chiar ºi „pat ernitatea”

ªi dacã tot suntem la peste 130 de
ani de la legendara convorbire a lui
Alexander Graham Bell, vã propunem
sã alocaþi câteva minute urmãtoarelor
întrebãri : cât de înceatã ar fi viaþa
noastrã fãrã telefonie? Ce am avea, ce
am folosi în locul lor, dacã nu ar fi
telefoanele? Ar putea exista Internetul
fãrã sã fi fost descoperit telefonul? Iar
propunerea aceasta se adreseazã ºi
timiºorenilor „fiþoºi” care, fãrã sã vrea,

ramona.balutescu@timpolis.ro

Azi, lângã noi, chiar în Timiºoara

invenþiei telefonului este disputatã. ªi
alte invenþii, precum radioul, televi-
ziunea, becul electric sau computerul
ascund în spatele lor mai mulþi pionieri
care au realizat munca experimentalã
pentru a se ajunge la aceste realizãri.
Transmiterea vocii cu ajutorul unei
sârme, dacã dorim sã exprimãm cât mai
simplist, este un lucru de care sunt
legate mai multe nume, chiar dacã
istoria le-a cernut, iar amintirea nu a
reºinut decât unul sau douã. Pionierii
domeniului sunt Innocenzo Manzetti,
Antonio Meucci, Johann Philipp Reis,
Elisha Gray, Alexander Graham Bell ºi
Thomas Edison, printre alþii – cãci ºirul,
dacã am dori sã-l avem complet, nu s-
ar opri aici.

Un drum...
deschizãtor
de drumuri
Revenind la Alexander Graham

Bell, cine a fost acest om care poate
primi un gând pios de câte ori rãs-
pundem la telefon? Bell învaþã pânã la
vârsta de 14 ani în Edinburgh, unde a
studiat latina ºi greaca, dupã care
continuã ºcoala în Londra. Pe bunicul
sãu îl preocupã tehnica vorbirii, fiind
interesat de un sistem fonetic de scris
universal (un alfabetic fonetic). Îl
urmeazã pe tatãl sãu, care este profesor
ºi predã la “Academia pentru tehnica
vorbirii ºi muzicã” din Elgin, Scoþia. Mai
târziu predã la “Universitatea pentru
tehnica vorbirii”, din Londra. Graham
studiazã, pânã în 1870, anatomia ºi
fiziologia organelor de care este legat
glasul uman. Pãrãseºte Anglia în 1870,
împreunã cu tatãl sãu, care alege clima
mai sãnãtoasã a Canadei, dupã ce doi
fraþi ai lui Graham mor de tuberculozã.

Convorbirea telefonicã istoricã din
1876 prefigureazã introducerea în
sistemul de comunicaþie internaþional
a firmei Bell Telephone Company care,
ulterior, devine un concern gigant de
comunicaþie A&T. În anul 1876, Bell se
cãsãtoreºte cu fiica lipsitã de auz a unui
partener de afaceri. În anul 1882, Bell
primeºte cetãþenia americanã (a
S.U.A.) ºi, pânã la moartea sa, se ocupã
mai ales cu studiul eugenic al surzeniei.

Încã din 1861, profesorul german
Philipp Reis descoperise un “aparat de
vorbit la distanþã” care funcþiona,
mulþumindu-se cu acesta, fãrã a cãuta
perfecþionarea lui. La scurt timp Elisha

Gray ºi Antonio Meucci experimentea-
zã, în S.U.A., transmiterea sonorã prin
cabluri electrice.

Alexander Graham
Bell ºi telefonul
În anul 1873, Bell încearcã sã

perfecþioneze telegraful harmonic.
Aceste experimente ale lui au folosit,
mai târziu, la î nregistrarea sonorã.
Construieºte fonoautograful, care
înregistreazã tonul pe un cilindr u
înnegrit cu funingine. Directorul ºcolii
“Clarke School for the Deaf”, aflând de
cercetãrile la telegraful harmonic,
oferã finanþare. Bell descoperã întâm-
plãtor transmiterea tonului, cu toate cã
nu reuºeºte din nou sã-l reproducã. La
14 februarie 1876 i se acordã patentul
pentru descrierea fenomenului, cu
solicitarea de a trimite un aparat care
funcþioneazã. Acordarea patentului are

130 de ani de la primul apel
telefonic

loc cu câteva ore înainte a lui Elisha
Gray care a realizat aceeaºi desco-
perire. Dupã aceastã realiz are, Bell
ajunge, împreunã cu Thomas Sanders
ºi Gardiner G. Hubbard, proprietarul lui
“Bell Telephone Company”.

Chiar ºi dacã înregistrãm transfor-
mãrile pe parcursul unei singure
generaþii pe care le-a suferit telefonul,
tot trebuie sã recunoaºtem cã vechiul
aparat pe care îl aveam în casã, cu locul
sãu „acreditat”, seamãnã tot aºa de
mult cu actualele telefoane mobile pe
care le folosim cum seamãnã o caraca-
tiþã cu un cristal de stâncã.

prin asta, sã aducã un omagiu lui Bell,
au descoperit ºi ei o chestie nouã, legatã
de telefoanele mobile, aproape un sport
: aruncatul cu el dupã ornamentele
luminoase de pe strãzile centrale, mai
ales pe strada Alba Iulia. De asemenea,
vã mai propunem sã cugetaþi ºi câte
dintre accidentele de maºinã au loc nu
doar din cauza unei centuri nelegate,
dar ºi de la condusul imprudent, în timp
ce se vorbeºte la telefon. ªi nu în ultimul

rând, aduceþi-vã aminte cã încã nu este
pe deplin clar ce se întâmplã cu semnalele
emise ºi receptate de telefoanele noastre
mobile, dacã aceastã radiaþie este sau nu
dãunãtoare fiinþelor vii, ºi dacã da, care
sunt exact efectele pe termen lung.

ªi iatã cã revenim la invenþia lui
Bell ºi spunem, aproape cu nostalgie :
parcã tot mai bun era telefonul, când
stãtea, liniºtit, pe colþul dedicat lui ºi
numai lui!1876 – Graham Bell realizând prima convorbire telefonicã

Care ar fi, azi, o definiþie pertinentã
a telefonului? El, telefonul, este un
mijloc de comunicare care transmite ºi
recepþioneazã sunete la distanþã. Cel
mai adesea, telefonul este folosit pentru
a transmite vocea umanã, dar poate fi
folosit ºi la transmiterea altor tipuri de
sunete. Cele mai mu lte telefoane
opereazã prin transmiterea semnalelor
electrice de-a lungul a diferite reþele
telefonice complexe, fapt care permite
aproape fiecãrui utilizator al unui
telefon sã comunice cu aproape oricare
alt utilizator al unui telefon conectat la
reþea.

Potrivit atât ediþiei în limba românã, cât ºi celei în limba englezã a
Enciclopediei Virtuale Wikipedia, Alexander Graham Bell (3 martie 1847 - 2
august 1922) s-a nãscut în Edinburgh, în Scoþia, ºi a decedat pe insula cana-
dianã Cap Breton. A fost un om de ºtiinþã, inventator ºi, ulterior, industriaº
american, care, în 1876, a devenit prima persoanã care a brevetat un dis-
pozitiv capabil sã emitã ºi sã recepþioneze cuvintele rostite. În transmiþãtorul
sau microfonul lui Bell, undele sonore loveau o diafragmã flexibilã de care era
ataºat un magnet pemanent. Diafragma ºi magnetul vibrau, ºi un efect numit
inducþie electro-magneticã producea un curent variabil într-o bobinã al ãtu-
ratã. Acest curent variabil era transmis prin cabluri la un receptor care trecea
prin bobina unui electromagnet. Curentul variabil producea un câmp mag-
netic variabil care fãcea sã vibreze o diafragmã subþire de fier, pentru a re-
produce vibraþiile sonore iniþiale. Transmiþãtorul lui Bell producea doar un
semnal slab, fãrã mijloace de a-l amplifica.
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Nume . ...........................................

Prenume ........................................

Localitatea .....................................

Telefon . .........................................

Profesie . ........................................

Str. . ............................... Nr. . ........

Bl. ............... Sc............ ap. ...........

OFERTE
DE SERVICIU

  Profesori specialiºti, pregãtim te-
meinic, în particular, candidaþi din clasele
I-VIII, la românã - istorie, pentru teze unice
sau performanþã ºcolarã. Telefon 0256-
275.487, 0722-423.197.

  Angajez personal sã împartã 2-3 zile
pliante, vârsta 16-24 ani, în tre 60-80 ron/z i.
Contact: 0756-516.434.

  Studentã la e nglezã, meditez elev i
din clasele III-IV, la domiciliul meu (Cir-
cumvalaþiunii). Deþin atestat. Telefon 0356-
416.356.

  Dupã ora 16 plus weekend, ofer
transport persoane cu VW Passat 2002, ne-
gociabil, experienþã. Telefon 0744-610.124,
0723-798.493, 0256-367.274.

  Execut zugrãveli, placãri cu fa-
ianþã, gresie. Telefon: 0741-588.321.

  Absolvent Institut Artã, pictez la
comandã tablouri în ulei. Calitate ºi preþuri
ireproºabile. Telefon 0356-109.812, 0745-
479.524.

  Caut asociat - investitor cu idei,
deþin 1.000 mp teren - 75 mp construcþie cu
facilitãþi, S.R.L., multiple activitãþi (afacere
prefabricate din beton). Rog seriozitat e. Te-
lefon 0722-602.327, Marcel.

  Montez, paluxez, raºchetez parchet
ºi montez podele l aminate. Telefon 0744-
476.505.

  Doamnã serioasã, salariatã, caut sã
întreþin la sat o bunicuþã fãrã moºtenitori,
contra locuinþã. Rog seriozitate. Telefon
0766-181.248.

  Tehnoredactez lucrãri de diplomã,
orice domeniu. Preþ 10.000 lei/paginã.
Telefon 0256-474.696.

  Asistentã pedi atrã, supraveghez
copil grãdiniþã, ºcoalã, ºi pe timpul vacan-
þei. Telefon 0755-471.277, 0765-459.074,
0356-809.790.

  Curãþ, manual ºi cu drujba, curþi,
beciuri, poduri, anexe etc., la preþuri conve-
nabile. Telefon 0740-702.465.

  Absolvent Institut Artã, pictez la
comandã tablouri în ulei. Calitate ºi preþuri
ireproºabile. Telefon 0356-109.812, 0745-
479.524.

  Studentã la e nglezã, meditez elev i
din clasele III-IV, la domiciliul meu (Cir-
cumvalaþiunii). Deþin atestat. Telefon 0356-
416.356.

VÂNZÃRI
 Vând Renault Megane, unic

proprietar, gri metalizat, an fabricaþie
2002, preþ foarte convenabil. Telefon
0723-559.100.

 Vând remorcã ruseascã, 500 kg,
înmatriculatã, ºi diferite elemente de
caroserie Volkswagen Passat. Telefon
0726-220.772.

 Vând rochie de mireasã nr. 50,
din douã piese, preþ 350 de lei. Telefon
0726-220.772.

Vând urgent Rover 75, an 2004, alu-
miniu, dublu climatronic, xenon, jante de
aluminiu, geamuri electrice, casetofon, ESP,
impecabil. Telefon : 0722-206.216, 0788-
512.800.

 Vând Renault 21 Nevada (TDX),
înmatriculat, stare perfectã de circulaþie ºi
de funcþionare, chiar ºi pentru dezmem-
brare. Telefon 0256-245.038 sau 0727-
119.709.

 Vând Dacia 1310 L, din 1998, bord
CN, alarmã, radiocasetofon cu 2 boxe,
închidere centralã uºi faþã, în stare bunã
de funcþionare. Telefon 0721-157.183, 0256-
473844.

 Dau, la schimb cu grâu, tulei eco-
logic, fãrã pic de chimicale, exceptând
gunoi de grajd, zonã de deal. Telefon 0721-
812.484.

 Vând patru jante Volvo (pentru
cinci prezoane) din OL 61/2Jx15x43, cu 30
de lei bucata. Telefoane : 0726-878.034,
0761-436.144.

 Vând, în satul Z olt, o pereche de
cai, 4 ani, iapã cu mânz, preþ 3.500 lei. Te-
lefon 0256-334.545, f amilia Obeadã Tudor.

 Vând acordeon “Weltmeister Su-
pita”, 120 baºi,  11+5 registre, stare foarte
bunã. Preþ 1.500 euro. Telefon 0744-
629.408.

 Vând cofraje din neopor, la cel mai
bun preþ de p e piaþã, ofer consultanþã
tehnicã pentru punerea  lo r în  operã, pre-
cum ºi accesorii de închiriat pentru
sprijinirea cofrajelor pe perioada turnãrii.
Telefon 0752-211.817.

 Vând parfumuri originale, mãrci di-
ferite, an 2007. Telefon 0767-323.182.

 Vând profil U 70x70, lungime 6 m,
douã b ucãþi; c ornier 5 0x50, 7  b ucãþi, l un-
gime 6 m, preþ convenabil. Telefon 0726-
213.232.

 Dau fâneaþã de cosit, la deal,
ecologicã, circa 3 lanþe, la schimb de grâu
sau porumb. Telefon 0721-812.484.

 Vând bibliotecã cu cãrþi de valoare.
Preþ convenabil. Telefon 0255-515.097,
0721-029.517.

 Vând mobilã sufragerie Flamingo
Madrigal, birou, dulap bibliorafturi, conge-
lator cu 5 sertare. Telefon 0356-423.322.

 Vând Oltcit în stare de funcþionare.
Preþ convenabil. Telefon 472.728.

 Vând acordeoane “Dallape” ºi
“Guerrini”, 120 baºi, 15+7 registre, stare
foarte bunã. Preþ 2.500 euro. Telefon 0744-
629.408.

 Vând turmã de 100 de capre, în
zonã de deal, în satul Jupâneºti nr. 69,
familia Ardelean (Samon). Telefon 0755-
301.151.

 Colecþionar german, colecþionez
maºini de cusut, orice serie, deplasare la
domiciliu, plata pe loc, la bancã. Telefon
0755-392.470.

 Ofer, la s chimb de grâu sau po-
rumb, fân de cosit la deal, ecologic ºi foar-
te bun, furajer, pentru animale. Telefon
0721-812.484.

 Vând Ford Sierra 2,0 injecþie, an
fabricaþie 1986, persoanã fizicã, centralizat,
stare bunã. Preþ 1.300 euro, negociabil.
Telefon 0727-163.411.

 Vând cartofi roºii (en gros), în gara
Belinþ, preþ 1,20 lei. Telefon 0741-098.095.

 Vând Mercedes Cobra din 1981,
motor 2400 D, alb, baterie nouã, stare
bunã, 2 .350 euro. Telefon 0726-225.960.

 Vând carabinã 762V39 Zastava, în
stare foarte bunã de funcþionare, preþ 500
euro. Telefon 0724-343.743.

 Vând Ford Escort Tournier, cen-
tral, airbag (dublu); calculator Pentium 3;
aparate foto Fuji, Olympus, Zenit TTL.
Telefon 421.909, 0722-207.04 8.

 Vând Dacia 1300, roºie, an fabri-
caþie 1982, stare bunã, 500 euro. Telefon
0356-411.690.

 Vând douã frigidere (Arctic, Minsk),
nefuncþionale. Preþ 20 lei/bucatã. Telefon
0356-440.659, 0726-878.034.

 Vând televizor Altus F14, diagonalã
37 cm, stare bunã + mãsuþã pentru te-
levizor, cu minibar ºi spaþiu pentru cãrþi/
reviste. Preþ 200  $. Telefon 0256-474.696.

CUPON PENTRU ANUNÞ GRA TUIT
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 Vând diverse cãrþi tipãrite pânã în
anul 1990; vând “Amintiri despre Lenin”, 2
volume, 1 00 e uro; v ând c reiþari, 1 0 e uro.
Telefon 0747-212.557.

 Vând rulotã pentru 4 persoane,
marca Cip DeLuxe, aragaz, antenã TV, preþ
5.500 l ei, negociabil. Telefon 0724-570.638.

 Vând Ford Escort Tournier, cen-
tral, airbag (dublu); calculator Pentium 3;
aparate foto Fuji, Olympus, Zenit TTL.
Telefon 421.909, 0722-207.04 8.

 Vând Dacia 1300, roºie, an fabri-
caþie 1982, stare bunã, 500 euro. Telefon
0356-411.690.

 Vând detector radar (USA), dis-
tanþã nelimitatã, video recorder japonez,
telefon Nokia 6030, Sony, TV color cu  d ia-
gonalã de 37 cm. Telefon 0723-927.276,
0722-207.048.

Vând douã f rigidere (Arctic, M insk),
nefuncþionale. Preþ 20 lei/bucatã. Telefon
0356-440.659, 0726-878.034.

 Vând televizor Altus F14, diagonalã
37 cm, stare bunã + mãsuþã pentru te-
levizor, cu minibar ºi spaþiu pentru cãrþi/
reviste. Preþ 200  $. Telefon 0256-474.696.

 Vând diverse cãrþi tipãrite pânã în
anul 1990; vând “Amintiri despre Lenin”, 2
volume, 1 00 e uro; v ând c reiþari, 1 0 e uro.
Telefon 0747-212.557.

 Vând junincã de 2 ani, gestantã,
de rasã, frumoasã, bunã de lapte, în satul
Jupâneºti nr. 51. Preþ 2.500 RON, negocia-
bil. Ofertã pentru fermieri. Telefon 0721-
812.484.

 Vând rulotã pentru 4 persoane,
marca Cip DeLuxe, aragaz, antenã TV, preþ
5.500 l ei, negociabil. Telefon 0724-570.638.

 Vând Dacia 1310, fabricatã 1991,
culoare bleu, casetofon Daewoo, boxe Phi-
lips, ITP 2009, stare bunã. Telefon 0740-
077.935.

 Vând autoturism Renault Megane,
stare foarte bunã, înmatriculat, an de
fabricaþie 2002. Preþ convenabil. Telefon
0723-559.100, 201.835, dupã ora 17.

 Vând Ford Escort Tournier, cen-
tral, airbag (dublu); calculator Pentium 3;
aparate foto Fuji, Olympus, Zenit TTL.
Telefon 421.909, 0722-207.04 8.

 Vând Dacia 1300, roºie, an fabri-
caþie 1982, stare bunã, 500 euro. Telefon
0356-411.690.

 Vând utilaje pentru tâmplãrie în
lemn, grosime ºi abricht, combinatã, cuþite
600, frezã cu circular, profesionale, 3.600
euro. Telefon 0726-225.960.

CUMPÃRÃRI
 Cumpãr maºini de cusut din gama

Singer, Nauman, Pfaff, Ileana etc., preþ
91.000-210.000 euro. Rog ºi ofer seriozitate.
Telefon 0751-932.922.

 Cumpãr tractoraº mic, pentru a-l
folosi în gospodãrie, de circa 40 - 50 cai
putere. Ofer preþ l a vedere. Rog oferte cu
acte în regulã. Telefon 0721-812.484.

 Cumpãr 3 -4 b aloþi d e t rifoi s au l u-
cernã (Timiºoara). Telefon 0726-303.313,
0722-010.124.

 Cumpãr sticlãrie roºie (rubin) ºi
albastrã (cobalt), sticlãrie ºi porþelan vechi
(30-150 ani), obiecte de decor interior:
sticlã, metal, piatrã, porþelan, ceramicã,
lemn etc., în str. Alecsandri nr. 2A.
Telefon 0356-446.999.

 Cumpãr m otocositoare c u r emorcã
micã ataºatã , rog cu acte în reg ulã. Telefon
0721-812.484.

IMOBILIARE
 Vând apartament cu o camerã,

confort unu sporit, situat central, din
cãrãmidã, acoperit cu þiglã, etaj unu
(îmbunãtãþit, balcon mare închis, uºã
metalicã, intrare ºi holuri iluminate
senzorial, mobilat ºi dotat, plus interfon).
Preþ accesibil. Telefon 0727-119.709,
0256-245.038.

 Cedãm terasa podului clãdirii
noastre de patrimoniu din Piaþa Bãlcescu
unui constructor serios, doritor de man-
sardare, negociabil, ºi vindem apartament
de 3 camere de la et. 2.  Telefon 0256-
275.487.

  Vând, în Giera, casã cu douã
camere, bucãtãrie, grãdinã, apã curentã.
Telefon 0726-220.772.

Vând teren arabil în Tormac, 8,31
hectare, ºi în Giera, 1,9 hectare. Telefon
0726-220.772.

 Schimb casã de vacanþã în zona
Dognecea - Caraº-Severin, front stradal 35
m, cu 2 camere, bucãtãrie, antreu înc his,
anexe, grãdinã cu pomi ºi vie – 1.500 mp,
zonã colinarã liniºtitã, ecologicã, asfalt, fa-
bricã de apã platã în sat, ºi 5 ha de tere-
nuri intra ºi extravilane cu garsonierã
confort I (II), etaj 1-3 în zonele Plãvãþ,
Girocului, Complexul Studenþesc, Bãlcescu
din Timiºoara. Informaþii zilnic, între orele
9-21, la telefon 0788-290.760

 Vând casã de vacanþã în zona Dog-
necea - Caraº-Severin, front stradal 35 m,
cu 2 camere mobilate, bucãtãrie, antreu,
grãdinã c u p omi º i v ie –  1 .500 m p, z onã
colinarã liniºtitã, ecologicã, asfalt, fabricã
de apã platã în sat, ºi 5 ha de terenuri ara-
bile ºi fâneþe, preþ negociabil. Informaþii
zilnic, între orele 9-21, la telefon 0788-
290.760.

 Vând (schimb) apartamente mare, 3
camere, camerã de serviciu, toate depen-
dinþele (utilitãþile), etaj II, clãdire de
patrimoniu, mansardabilã, Piaþa Bãlcescu,
negociabil, variante, diferenþã. Telefon
0256-275.487, 0722-423.197.

 Vând urgent teren de 7.000 mp în
Jebel, la ºosea,  strada Principalã, poate fi
parcelat, preþ negociabil, toate utilitãþile.
Telefon 0722-206.216, 0788-512.800.

 Vând urgent 7.500 mp teren la ªag,
vizavi de Frigorex, cu 90 m front stradal,
intabulat, cu CF, la ºosea, preþ negociabil.
Telefon 0722-206.216, 0788-512.800.

 Schimb apartament 2 camere – Ca-
lea ªagului –, bucãtãrie, parchet, balcon în-
chis, parter înalt, interfon, geamuri cu
esslinger etc., pentru douã garsoniere, dacã
e posibil în aceeaºi zonã, fãrã diferenþã.
Telefon : 0356-422.147.

 Vând apartament cu 2 camere, de-
comandat, amenajare ultramodernã, facili-
tãþi, zona Bucovinei, Timiºoara. Telefon
0788-599.596.

 F amilie d e p ensionari p rimim î n
gazdã, de la 15 septembrie, cu pensiune
completã, un elev de la sat, din jurul Timi-
ºoarei, în Piaþa Bãlcescu. Telefoane :
0256-275.487, 0722-423.197.

 Vând (schimb) apartament cu 3 ca-
mere, camerã serviciu, toate dependinþele
(utilitãþile), 135 mp, etaj II, clãdire de pa-
trimoniu, mansardabilã, Piaþa Bãlcescu,
negociabil, variante. Telefon 0256-275.487,
0722-423.197.

 Vând casã cu 3 camere, hol, bucãtã-
rie, baie, toate utilitãþile, garaj, zona
Prinþul Turcesc, Timiºoara. Telefon 0741-
407.335.

 

Trimiteþi cele ºase taloane,
în acelaºi plic,

pe adresa Redac þiei TIMPOLIS,
pânã în data de 1 aprilie 2009.

Câºtigaþi un curs de:

operator calculatoare limbi strãine,

coafurã, frizerie, cosmeticã, masaj

Pierdut ºtampilã
S.C. IULIUS MEDICA S.R.L.
ºi parafa medic specialist

 pe numele Iulius Jugãnaru,
cod C10841. Le declar nule.

Câºtigãtoarea ultimei ediþii a concursului,
IRINA MISTREI , din Timiºoara, este aºtep-
tatã la redacþie joi, 12 martie.
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