
Timişoara sărbătoreşte ziua de 9 mai prin 
concertele organizate de municipalitate 
în Piaţa Unirii, de la ora 21, cu DJ Project 
şi Cargo, moment în care va fi lansată şi 
stagiunea proiectului cultural „Timişoara 
- Mica Vienă 2010”, lansat în anul 2005. 
Proiectul se va desfăşura în această 
locaţie pe durata a patru luni, până în 
septembrie, acest an.
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ACTUALITATE
Ionel Cârpaci,  
arestat în dosarul  
mafiei imobiliare
acesta este acuzat de comi-
terea mai multor infracţiuni, 
printre care falsul în înscrisuri 
oficiale, uzul de fals etc.   
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InTErvIU
„O să fiu cel  
mai tânăr primar  
cu trei mandate”
interviu  
cu alin nica,  
cel mai tânăr primar  
din România.

11

Prognoza în weekend - 7 - 9 mai
Duminică
23
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Sâmbătă
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Vineri
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astăzi ai  
suplimentul  
Frumuseţe  
& Sănătate
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Cum scăpăm de  
celulită. 7 
Mersul pe bicicletă, alternativa  
la înghesuiala din trafic. 8
Paintball, un sport îndrăgit  
de timişoreni. 10

Consiliul cartierului ronaţ
Joi, 6 mai, începând cu ora 16,30, la 
Şcoala generală nr. 11, de pe strada 
Tacit, nr. 23 din Timişoara, va avea loc 
o nouă întâlnire a consiliului consul-
tativ de cartier Ronaţ. Această nouă 
întrevedere a fost convocată de către 
preşedintele consiliului consultativ de 
cartier, părintele Nicolaie Mircia. Vor fi 
discutate probleme legate de drumuri, 
salubritate şi spaţii verzi, faţă în faţă cu 
reprezentanţi ai Direcţiilor de speciali-
tate din cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara.

Timp liber - pagina 14
„Carmen”, operă în patru acte
Opera Naţională Română Timişoara: duminică, 9 mai, ora 18

Ce nu ţi-e CLeAR? radu  
Nicosevici

Aleşii noştri nu ştiu 
să să conceapă un 

proiect de hotărâre  
pentru alegători 6

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

15

Mariana nagymariana.nagy@opiniatimisoarei.ro

Tenul este prima car-te de vizită a unei femei şi cel dintâi “trădător” al vârstei. Asupra lui se răsfrâng toţi factorii vie-ţii cotidiene, de la stre-sul zilnic până la agenţii externi nocivi, precum poluarea, noxele, frigul, etc. Astăzi le este simplu şi accesibil femeilor să arate bine şi să se menţi-nă încrezătoare în forţe-le propri la orice vârstă, prin frecventarea periodi-că a unui salon de cosme-tică. De cele mai multe ori, aceste detalii duc la mari succese în afaceri şi în vieţile personale.Pielea este prima şi cea mai expusă parte a cor-pului care are contact cu mediul înconjurător. Ea necesită o atenţie deose-bită şi o hidratare intensă cel puţin o dată pe lună la un salon de înfrumuse-ţare, ne sfătuieşte Laura Puicar, cosmetician la Sa-lonul As Styling.Echipa salonului este într-o continuă dezvolta-re profesională, partici-pând lunar la seminarii susţinute de reprezentan-ţii celor mai mari firme de cosmetice din lume, pentru a ţine pasul cu ultimele noutăţi din do-meniu. Astfel, cosmeticie-nele salonului reuşesc să 

ofere clientelor cele mai bune şi eficiente soluţii de întinerire al aspectului tenului. Reducerea riduri-lor, fermitatea şi liftingul sunt doar câteva dintre efectele tratamentelor realizate de cei de la As Styling folosind produse Mary Cohr. În primele 10 minute, esteticiana depla-sează trasorul antirid pe faţa dumneavoastră pen-tru a “şterge” vizibil toate ridurile, chiar şi pe cele mai profunde. Secretul constă în utilizarea unei bile care depozitează di-rect în şanţurile formate de riduri serumul concen-trat regenerant. În plus, masând ridul, bila nete-zeşte ţesutul conjunctiv şi îl umple, estompându-l. Momentul cheie al tra-tamentului îl reprezintă aplicarea măştii cu cola-gen marin care difuzează în piele activii săi cu efect de lifting, modelare şi fer-mitate. Pentru tenurile sensibile există tratamen-te 100% naturale  care nu conţin coloranţi, paraben sau filtre chimice şi care au scopul de a proteja pie-lea împotriva poluări.Curăţarea tenului este foarte importantă pentru aspectul acesteia. Pielea se regenerează în perma-nenţă, iar celulele noi din profunzime trebuie să le înlocuiască pe cele de la suprafaţă, din stratul cor-

nos al pielii care lasă un aspect tern, lipsit de stră-lucire. De aceea, în cadrul salonului vă sunt oferite numeroase tratamente, pentru diverse afecţiuni şi pentru toate tipurile de ten. Puteţi opta pentru un tratament de exfoliere cu plante: Green Peel, un mini tratament de lifting facial: Super Beauty, cu produse de la Schram-mek sau tratamentele CatioVital, CatioLift, Peel & Lift de la Mary Cohr. Nu lipsesc din gama de servicii oferite de salon nici împachetările cu ciocolată, nămol sau pa-rafină. Costurile pentru un astfel de „răsfăţ” al corpului, dar şi al tenului sunt cuprinse între 50 şi 100 de lei, în funcţie de complexitatea tratamen-telor alese.
Pentru că nu doar te-nul necesită o atenţie deosebită, la As Styling şi părul dumneavoastră va fi 

îngrijit cu profesionalism. Prin schimbarea coafurii sau a culorii părului este ca şi cum ne-am transfor-ma propria personalitate, astfel că experienţa speci-alistelor de aici împreună cu cele mai bune produse profesionale vă vor garan-ta satisfacţia. Vopselele de păr din gama Wella Pro-fessionals, Color Touch, Koleston sau reinventatul Bondor destinate şi celor mai pretenţioase nuanţe de blond sunt produsele pe care coafezele de As Styling le folosesc pentru a vă oferi un look de invi-diat. 
Manichiura şi pedi-chiura vă sunt îngrijite cu produse ale unor firme ce-lebre precum Alessandro. Puteţi alege La As Styling manichiură cu gel, un-ghii false, manichiură cu ojă semipermanentă sau pedichiură spa. Preţurile sunt pentru toate buzuna-rele, între 18 şi 90 de lei.Şi domnii sunt bine tra-taţi la As Styling. În cadrul salonului se află şi o frize-rie destinată bărbaţilor.       Aşadar, fie că doriţi o schimbare radicală de look, vreţi să fiţi o mi-reasă de neuitat, aveţi nevoie de un tratament cosmetic eficient sau o manichiură impecabilă, echipa As Styling este de 5 ani în folosul frumuse-ţii dumnevoastră.

Cum scăpăm de celulită  
pagina 8

Paintball,  
un sport  
îndrăgit  
de timişoreni  
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Mersul pe bicicletă, alternativa  la înghesuiala din trafic

As Styling de 5 ani în folosul frumuseţii dumnevoastră

Frumusete & Sanatate, ) )

Echipa este 
într-o continuă dezvoltare, par-ticipând la semi-narii susţinute de firme celebre de cosmetice
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Călin Catană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Cercetătorul de origine română Victor Velculescu, profesor la Universitatea John Hopkins din Maryland, SUA, a pus la punct primul test genetic din lume capabil să identifice, pornind de la o simplă analiză de sânge, bio-markerii specifici tumorilor, potrivit unui studiu publicat în revista Science Translatio-nal Medicine.
Acest test va permite identificarea şi urmărirea evoluţiei celulelor canceroa-se sau a tumorilor recurente, ajutându-i pe medici să afle dacă tratamentul aplicat îm-potriva bolii este eficient.Testul detectează într-un mod foarte exact semnătura genetică a tumorilor sau a ce-lulelor tumorale rămase după o intervenţie chirurgicală, în timpul chimioterapiei sau a şedinţelor de radioterapie.“Această tehnică reprezin-tă un pas important în aplica-rea tehnologiilor de secven-ţiere a genomului uman, ce va conduce la personalizarea tratamentelor acordate per-

soanelor suferind de cancer”, a declarat medicul oncolog Victor Velculescu.Una dintre trăsăturile uni-versale ale cancerului uman este modificarea structurii ADN-ului bolii. Până în pre-zent, era foarte dificil de detectat şi de localizat cu precizie zona în care aceste modificări genetice se pro-duc la nivelul tumorii.Lucrând pe şase tipuri de cancer - patru de colon şi două mamare -echipa co-ordonată de medicul Victor Velculescu a reuşit să creeze anumiţi biomarkeri, pe baza acestor secvenţe genetice proprii fiecărei tumori. O simplă analiză de sânge va permite de acum înainte de-tectarea chiar şi a celor mai mici urme de ADN prove-nind de la tumori canceroa-se, în cantităţi mari de sânge sau în alte fluide, al căror ADN este sănătos.Foarte mulţi cercetători din întrega lume şi-au mani-festat interesul în a testa şi a perfecţiona cât mai repede această metodă revoluţiona-ră de identificare a celulelor canceroase.

Depistarea cancerului prin analiza sângelui, posibilă  cu ajutorul unui român

Ciprian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Se spune că nimic nu mişcă 
în primărie fără acordul lor. 
De multe ori sunt consideraţi 
ca fiind adevăraţii primari ai 
Timişoarei. Împreună, au peste 
un sfert de secol de când ocupă 
funcţiile pe care le au în Primă-
ria Timişoara. Este vorba des-

pre secretarul municipalităţii 
Ioan Cojocari, care trebuie să 
semneze „de legalitate” orice 
act semnat de primar şi direc-
torul direcţiei Patrimnoniu 
Constantin Nicuşor Miuţ, care 
administrează tot patrimoniul 
primăpriei. Primul este secretar 
din 1992, iar al doilea se ocupă 
de patrimoniul administraţiei 
locale din 1998. Deşi mulţi sunt 

nemulţumiţi de activitatea lor, 
iar pe la colţuri lansează tot fe-
lul de acuzaţii, nimeni nu are 
curaj să spună pe faţă tot ce 
ştie. Mai mult, chiar, cei care 
încearcă să se descotorosească 
de ei, o păţesc. Celebru este în 
acest sens cazul fostului prefect 
Ioan Răducanu, care, consilier 
local fiind s-a luat de „Jonny” 
Cojocari, şi, în scurt timp a fost 

forţat să părărească chiar PSD-ul 
din această cauză.  În paginile 
2-3 puteţi citi câte un mini in-
terviu cu cei doişi le puteţi ve-
dea averile strânse de când sunt 
funcţionari publici . Totodată 
puteţi să încercaţi să răspundeţi 
la întrebarea ce stă pe buzele 
multora: Cine conduce în Pri-
măria Timişoara? 

Mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

UNPR-ul  
are câţiva aşi  

la vedere  
(nu în mânecă) 3

Românii nu trebuie 
să fie confundaţi în 

Europa cu hoţi, ţi-
gani, violatori….  16

Eugen  
Manole

Îmi doresc să pro-
movez proiectul: 
“Calacea – Micul 

Buziaş”. 4

cine conduce timişoara?

„Primarii” din spatele primarului

sporT
Paradoxuri  
“alb-violete”
poli a avut în teren la meciul 
cu Oţelul,  doar un atacant 
veritabil,  pe cehul lukas magera.

Concerte de Ziua Europei

Cine sunt procurorii 
care au hărţuit mafia 
imobiliară din Timişoara?

Anchetă - pagina 5

pag 2-3



6 - 12 MAI 2010, nr 100
Opinia TimişOarei
SăpTămânal independenT I 3Timişoara meaTimişoara mea2 I

Mai ţineţi minte Alianţa pentru 
România, condusă de carismati-
cul ex-ministru de externe Teodor 
Meleşcanu? La acea vreme, în 
1997, PDSR-ul era cea mai mare 
formaţiune politică. Identitate 
proprie, distinctă în carieră era 
mai greu de făcut. APR a avut o 
creştere interesantă, a creat vâl-
vă, în Timiş a convins un tehno-
crat să iasă în bătălia pentru pri-
măria Timişoarei. După alegerile 
generale din 2000 formaţiunea 
şi-a căutat destul de repede un 
aliat mai puternic şi a fuzionat 
cu PNL-ul. Uniunea Naţională 
pentru Progresul României, de 
acum, nu diferă prea mult ca 
istorie. Ruptă din PSD (succesorul 
încă viguros al PDSR-ului), Uni-
unea Naţională pentru Progre-
sul României colectează tot ce 
poate: un fost prefect de Timiş şi 
fost preşedinte al PSD Timiş, care 
să cunoască organizaţia şi să 
îi atragă pe eventualii nemul-
ţumiţi, o doamnă deputat care 
duce nostalgia vizibilităţii şi a po-
sibilităţilor de afirmare, primari 
care au obosit să nu obţină nimic 
de la noua putere, doar pentru 
că aparţin opoziţiei. Iată o bază 
de recrutare destul de generos 
constituită. UNPR-ul nu pare 
a fi un partid de cursă lungă. 
Mai degrabă este o anticameră 
ceva-ceva mai uşor de acceptat 
la nivelul imaginii publice decât 
alternativa, şi anume trecerea 
fulgerătoare din stânga spectru-
lui politic în braţele puterii. Toată 
istoria partidelor noastre postde-
cembriste arată  că negocierea 
unei fuziuni duce la posibilitatea 
conservării posturilor de vice-
preşedinţi, secretari, deputaţi  în 
structurile politice. Deocamdată 
PDL-ul are suficienţi membri şi 
multă putere, dar insuficiente 
voturi în momentele cruciale ale 
vieţii politice. Foştii parteneri de 
guvernare, PNL şi PSD nu mai au 
disponibilitate să cedeze, nu au 
nici capacitatea de a negocia vot 
sau posturi. Iar UDMR, cu toată 
loialitatea de care a dat dovadă 
faţă de oricare aliat la guverna-
re căruia i s-a asociat, ar putea 
deveni dificil şi imposibil de 
asociat unora din marile proiecte 
ale PDL-ului în actualul mandat, 
proiecte între care modificarea 
Constituţiei este din categoria 
celor foarte sensibile. UNPR-ul 
are câţiva aşi la vedere (nu în 
mânecă):  voturile parlamentare, 
lipsa de istorie proprie şi timpul 
limitat de creştere până la noile 
alegeri. În deja stabilita regulă 
a traseismului politic româ-
nesc de tranziţie, “progresiştii” 
(liber-schimbişti?) reproduc – la 
vârstă adultă – jocul copilăriei cu 
“ţară-ţară vrem ostaşi“. Pe cine? 
Pe cine se simte mai chemat, din 
rândurile actualei opoziţii mai 
ales. La Timişoara, la fel ca în 
toată ţara.

Regrupare  
de tranziţie

Mariana Cernicova
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Ioan Cojocari,  
secretarul Primăriei 
Timişoara 

Conform declaraţiei de ave-
re din 27 mai 2004, secretarul 
primăriei deţinea la Şuştra 2 
ha de teren agricol obţinute în 
1997 şi 0,3 ha din anul 2000 în 
intravilanul localităţii. În oraş 
era proprietarul a două apar-
tamente de 50 mp, respectiv 
de 80 mp şi se deplasa cu un 
autoturism Audi 80 fabricat în 
1992. La „ciorap” avea pentru 
zile negre un depozit bancar 
în valoare de 280.000.000 lei 
vechi, iar la rubrica „Alte bu-
nuri producătoare de venituri 
nete care însumate depăşesc 
echivalentul a 5.000 de euro 
pe an”, edilul a înscris un 
mare şi citeţ „DA”. Ei bine, 
dânsul ştie mai bine cum se 
completează documentele 
publice, din moment ce pre-
stează activităţi didactice în 
cadrul Institutului Naţional 
de Administraţie (INA). Oare 
de ce n-o fi scris şi în drep-

tul căsuţelor cu „terenuri”, 
„clădiri” sau „autoturisme” 
aceeaşi silabă edificatoare?! 
În fine, la capitolul venituri, 
secretarul primăriei a fost re-
munerat pentru funcţia pu-
blică cu 467.294.987 lei vechi 
(cam 14.000 de euro în zilele 
noastre), iar împreună cu so-
ţia a mai realizat 412 milioane 
lei din creşterea animalelor la 
Şuştra.

În ultima declaraţie de 
avere completată de Ioan Co-
jocari, ce datează din 15 iunie 
2009, edilul avea, pe lângă 
terenurile de la Şuştra şi cele 
două apartamente din Timi-
şoara, încă o casă în oraş cu 
o suprafaţă de 209 mp. Nici 
automobilul Audi 80 nu a ră-
mas singurel, în garaj a apă-
rut şi un Citroen C2 fabricat 
în 2007, cât despre depozite-
le bancare... ei bine, la BCR 
secretarul are două conturi: 
de 275.000 lei şi 68.000 euro, 
ambele deschise în 1997, la 
BancPost, în 2006 a fost des-
chis un cont în valoare de 

53.000 lei, iar în 2007 unul 
de 17.000 de euro. Precaut, 
Ioan Cojocari a mai deschis 
în 2008 un cont la Pireus 
Bank care însuma 105.000 

lei. De asemeanea, el deţine 
100 de acţiuni/părţi sociale 
la Erste Bank şi are împru-
mutaţi 44.000 euro fiicei sale, 
Cojocari Paula. Veniturile 

realizate în 2008 au însumat 
peste 50.000 de euro: 115.770 
lei din funcţia publică, 5.000 
lei din activităţi didactice în 
cadrul INA, 2.000 de euro 

obţinuţi din închirierea unui 
apartament central, în timp 
ce peste 20.000 de euro au 
provenit din creşterea anima-
lelor şi pomicultură. 

Scandaluri şi 
cercetări  penale
ioan Cojocari,  
urmărit penal

Considerat un fel de 
“naş“ al tuturor celor ce 
trec pragul Primăriei Ti-
mişoara cu probleme de 
revendicări imobiliare 
sau diverse autorizări, se-
cretarul Ioan Cojocari şi-a 
câştigat, în timp, statutul 
de funcţionar intangi-
bil. Indiferent dacă a fost 
acuzat de blocarea unor 
proiecte imobiliare pri-
vate, pierderea suspectă 
a unor procese ce vizau 
imobile importante din 
patrimoniul oraşului sau 
de colaborări discrete cu 
samsarii de terenuri, prin 
intermediul fiicei sale Pau-
la, notar public, „Nea Jean” 
a rămas mereu la butoane. 
După zeci de plângeri pe-
nale soluţionate favorabil 
pentru Cojocari, recent, 
Parchetul de pe lângă Jude-
cătoria Timişoara a dispus 
începerea urmăririi pena-
le împotriva secretarului 
Primăriei într-un dosar în 
care este acuzat de săvârşi-
rea infracţiunii de abuz în 
serviciu contra intereselor 
persoanelor. În mod con-
cret, Cojocari a refuzat să 
semneze mai multe autori-
zaţii de construcţie pentru 
mansardarea unor blocuri 
din oraş, deşi lucrările ce 
urma să se efectueze aveau 
atât avizele inspectorilor 
de specialitate, cât şi iscăli-
tura arhitectului şef al ora-
şului, Sorin Ciurariu. Mai 
mult, reclamantul Teofil 
Drugărin s-a autodenunţat 
că a dat o mită de 5000 de 
euro pentru a obţine o au-
torizaţie de construcţie la 

mansarda unui bloc. Pro-
curorul de caz urmează să 
verifice toate acuzaţiile şi 
să decidă dacă Ioan Cojo-
cari va fi trimis în judecată. 

Nicuşor miuţ, „regele“ 
caselor şi spaţiilor  
comerciale

Aflat de peste 15 ani 
în posesia bazelor de date 
cu caracter imobiliar din 
Timişoara, Nicuşor Miuţ, 
directorul Direcţiei Patri-
moniu, a devenit un au-
tentic rege neîncoronat 
al locuinţelor şi spaţiilor 
comerciale din domeniul 
public al oraşului. De-a 
lungul timpului s-a aflat în 
centrul mai multor scanda-
luri legate de patrimoniul 
urbei, însă de fiecare dată 
a ieşit mai întărit din lupta 
cu reclamanţii. În ianuarie 
2010 a fost audiat, împre-
ună cu primarul Gheorghe 
Ciuhandu, de procurorii 
anticorupţie de la Bucu-
reşti într-un dosar din care 
n-au transpirat prea multe 
informaţii. Mai recent, nu-
mele său a fost vehiculat 
în scandalul închirierii te-
renului de 15.000 metri pă-
traţi, unde se află baza de 
agrement Heaven, cu doar 
5.000 de lei pe lună, pre-
judiciind bugetul local cu 
peste 50.000 de euro, dar şi 
în scandalul contractului 
de închiriere a ştrandului 
Termal. Patronii bazei au 
fost încurajaţi discret să 
facă investiţii de milioane 
de euro, ulterior Primăria 
hotărând să scoată închiri-
erea ştrandului din centrul 
oraşului la licitaţie publică.

Cojocari şi Miuţ, funcţio narii fără 
de care nimic nu mişcă  în Primărie

Care e secretul  dumnea-
voastră de aţi reuşit să 
rezistaţi ca secretar al 
municipalităţii din 1992?

Nu e nici un secret. Eu 
cred că e vorba de normali-
tate E normal ca fiecare om, 
dacă a îmbrăţişat o carieră, 
un loc de muncă să şi-l păs-
treze şi să facă acest lucru 
până la pensie. Eu am ma-
rele avantaj că nu fac parte 
din niciun partid politic şi 
ca atare, nu trebuie să răs-
pund la nicio comandă poli-
tică. Al doilea mare avantaj 
îl constituie faptul că m-am 
înţeles foarte bine cu pri-
marii pe care i-am avut. Tre-
buie să îţi faci datoria şi să 
respecţi legea.

Întotdeauna când se schim-
bă componenţa consiliului 
local vi se cere capul. Sunt 
consilieri noi care vor să vă 
vadă plecat din primărie...

De fiecare dată când se 
schimbă consiliul local, ştiu 
că în primul an am mare 

presiune din partea consi-
lierilor. După primul an, 
lucrurile se liniştesc şi am 
relaţii cu ei de la excelent 
în sus. Restul nu contează. 
Că sunt discuţii, şi tot felul 
de presiuni şi acuzaţii de tot 
felul, nu mă interesează fie-
care poate să spună ce vrea 
în ziua de azi. Dacă respecţi 
legea, dormi liniştit şi nu ai 
nici un fel de probleme.

Sunt mulţi cei care spun că 
Secretarul Cojocari con-
duce primaria Timişoara 
nu primarul Ciuhandu. Că 

dacă „Jonny” nu vrea nu se 
face...

Sunt poveşti. Ţineţi min-
te ce spun eu acuma. Eu nu 
sunt din ăsta care să dau 
limbi, să fac osanale, dar Ti-
mişorenii ar trebui să se bu-
cure că Dumnezeu le-a dat 
şansa să aibe un primar atât 
de bun ca Ciuhandu. El e un 
om cumpătat, foarte echili-
brat şi inteligent. El conduce 
toate strategiile din primă-
rie. Meritul meu este că l-am 
îndrumat din punct de vede-
re legal să nu greşească.

Sunteţi un om bogat?
Averea mea, este la ve-

dere. Tot ceea ce am e făcut 
prin muncă şi nu prin alte 
chestii. Dar eu sunt un om 
bogat sufleteşte.

În situaţia în care Gheorghe 
Ciuhandu nu va mai câştiga 
încă un mandat veţi rămâ-
ne în primărie?

Eu vreau să ies la pensie 
de aici.

Constantin  
Nicuşor Miuţ,  
director Direcţia 
Patrimoniu

În declaraţia de avere 
completată în 2004 avea 
1,99 ha teren agricol în 
aceeaşi localitate, Şuş-
tra, ca şi secretarul Ioan 
Cojocari şi 735 mp te-
ren în intravilanul Timi-
şoarei dobândit în anul 
2002. La secţiunea clă-
diri, a înscris 196,05 mp 

casă de locuit plus 52,5 
anexe construite în 2003 
pe terenul din Timişoara 
şi încă o casă cu anexe cu 
suprafaţa de 424 mp la 
Uliuc. În acea vreme edi-
lul conducea un autotu-
rism marca Volkswagen 
fabricat în 2001, achiziţi-
onat în leasing, iar pen-
tru funcţia publică ocu-
pată a fost remunerat în 
anul 2004 cu 275.927.227 
lei vechi.

În mai 2009, conform 
ultimului document de 
avere depus, Nicuşor 
Miuţ avea acelaşi teren 
agricol la Şuştra, casa şi 
terenul din Timişoara, 
precum şi casa cu anexe-
le de la Uliuc. Schimbări-
le încep de la secţiunea 
auto, alături automobi-
lul VW din 2001, fiind 
înscris şi un Audi cum-
părat în 2008. Capitolul 
active financiare este 
„îmbogăţit” cu un depo-
zit bancar în valoare de 

15.000 de euro, iar veni-
turile au însumat un to-
tal de 80.898 lei, din care 
77.298 lei proveniţi din 

funcţia publică ocupată 
şi 3.600 lei din alocaţia 
stimulent pentru Miuţ 
Raul Cristian. La capito-

lul „venituri din activi-
tăţi agricole/alte surse”, 
Nicuşor Miuţ a lăsat ru-
bricuţa necompletată, 

semn că directorul de 
patrimoniu nu a învăţat 
nimic de la vecinul de 
tarla, Ioan Cojocari.    

Cum de aţi rezistat atâta 
timp într-o funcţie de 
conducere în primăria 
Timişoara?

Păi dacă vă răspund 
sincer, nu o să mă cre-
deţi, dacă glumesc, poa-
te lumea o să ia spusele 
mele în serios.Poate e 
mai bine să răspund sin-
cer. În primul rând, nu 
fac politică. Nu am mai 
făcut din 1989 politică. 
De atunci m-am lecuit 
de politică şi văd că îmi 
e bine. În al doilea rând, 
contează seriozitatea. 
Eu niciodată nu întârzii 
la lucru, dacă e o pro-
blemă nerezolvată, sau 
de nerezolvat o rapor-
tez  mai departe, nu o 
las să mă întrebe şeful, 
de ce nu ai făcut aia, sau 
aialaltă, vin sâmbăta la 
lucru, că atunci e mo-
mentul când se fură sca-
unele. Într-un cuvânt, e 
vorba de seriozitate în 
tot ceea ce faci. Şi un 
pic de pasiune. Adminis-
traţia e frumoasă dacă o 
faci cu pasiune.

De-a lungul timpului, au 
fost multe acuzaţii, neo-
ficiale, la adresa dum-
neavoastră. Că daţi după 
cum vreţi apartamente 
şi spaţii, că luaţi şpagă...

Să vină unul şi să îmi 

spună că eu am luat 
şpagă de la el. La noi 
cetăţeanul e obişnuit ca 
atunci când vine la auto-
rităţi şi nu i se rezolvă 
problema să caute vino-
vaţi. Cine e vinovatul de 
serviciu? Primarul, se-
cretarul sau directorul 
Miuţ. Cetăţeanului nor-
mal care vine în audi-
enţă şi spune, „vreau să 
rezolv următoarea pro-
blemă” şi nu se poate, îi 
spun, „domnule tu atuci 
când mergi pe stradă 
vrei ca toată lumea să 
respecte legea. Dar acu-
ma că e vorba de tine, 
nu mai vrei să se respec-
te legea?” Mulţi se ridică 
ruşinaţi şi pleacă.

Sunt mulţi cei care spun 
că directorii din pri-
mărie conduc primaria 
Timişoara nu priamrul 
Ciuhandu.

Nu e adevărat. Adi-
că eu nu conduc nici o 
primărie. Eu încerc să 
conduc direcţia de patri-
moniu, şi eu cred că am 
reuşit până acuma.

Sunteţi un om bogat?
Nu. Sunt un om mediu 

din acest punct de vede-
re. Am o casă, am o ma-
şină, are şi nevastă-mea o 
maşină, şi nişte bijuterii 
de familie, dar mărunţi-
şuri, aşa ca-n Banat

În situaţia în care Gheor-
geh Ciuhandu nu va mai 
câştiga încă un mandat 
veţi rămâne î primărie?

Nu mi-am propus să 
plec din primărie dacă 
Gheorghe Ciuhandu 
nu mai candidează sau 
nu mai câştigă încă un 
mandat. Dacă viitorul 
primar, dacă luăm cazul 
în care dumnealui nu va 
mai candida sau va can-
dida, dar nu va câştiga, 
vine şi spune „măi nu 
mai am nevoie de tine”, 
fiţi convins că aş prefera 
să plec imediat, pe uşa 
din faţă, fără scandaluri 
şi fără procese cum pro-
babil ar face unii. Păi 
dacă nu eşti dorit nu 
poti să rămâi.E ca într-o 
familie, dragoste cu sila 
nu se poate.

Vila familiei Cojocari are la origine un modest proiect ANL

Vila de bugetar a lui Constantin Nicuşor Miuţ a intrat într-un proces de reabilitare termică

Ioan Cojocari

Nicuşor Miuţ

La „venituri din 
activităţi agri-
cole/alte surse”, 
rubricuţa a rămas 
necompletată, semn 
că nu a învăţat nimic 
de la vecinul de 
tarla, Ioan Cojocari
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Manole Zice...

aNCheTăaCTualiTaTe
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Arestarea preventivă a 
unuia dintre cei mai influenţi 
ţigani din Timişoara, Ionel 
Sandler, implicat în mai toate 
afacerile oneroase prin care s-a 
pus mâna pe cele mai atracti-
ve proprietăţi din centrul ora-
şului, poate fi considerată cea 
mai dură lovitură dată mafiei 
imobiliare în ultimii 20 de ani. 

Deşi s-a tot vorbit despre 
complicităţile autorităţilor lo-
cale cu clanurile de ţigani pro-
filate pe acapararea de imobile 
prin mijloace nelegale, prima 
dată când s-a documentat te-
meinic o asemenea legătură 
a fost doar în urmă cu câţiva 
ani, când procurorul Constan-
ţa Cârstea a avut nebunia pro-
fesională să cheme la audieri 
mai mulţi notari publici, avo-
caţi, executori judecătoreşti, 
funcţionari publici şi chiar 
magistraţi din capitala Bana-
tului. Printre martorii audiaţi 
în dosarul aşa-zisei cooperative 
din justiţia timişoreană s-a nu-
mărat şi Nicuşor Miuţ, şeful Di-
recţiei Patrimoniu din cadrul 
Primăriei Timişoara. 

Ancheta procurorului Con-
stanţa Cârstea s-a întins pe 
parcursul a trei ani, perioadă 
în care s-a colaborat cu autori-
tăţile judiciare din Germania 
şi Brazilia pentru probarea in-
fracţiunilor reţinute în seama 
juriştilor timişoreni acuzaţi 
de falsuri în acte publice şi în-
şelăciuni, ilegalităţi specifice 
mafiei imobiliare. În ciuda re-
cuzărilor repetate şi a plângeri-
lor penale făcute împotriva sa, 
procurorul a finalizat ancheta 
şi i-a trimis în judecată, printre 
alţii, pe avocatul Ioan Lazăr, 
acuzat de înşelăciune şi fals, 
dar şi pe notarul public Nicolae 
Remus Cinca, acuzat de fals in-
telectual. 

Doar cu doi ani înainte ca 
fostul procuror general al Par-
chetului de pe lângă Curtea 
de Apel să finalizeze ancheta 
în acest dosar, procurorii an-
ticorupţie, sesizaţi cu aceleaşi 
fapte, au descoperit că nu se 
confirmă absolut nimic şi, ca 

atare, au dispus neînceperea 
urmăririi penale...

„Cooperativa“  
imobiliarelor, anchetată 
de Constanţa Cârstea

Ancheta Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Timişoa-
ra s-a concentrat, în special, 
pe detalierea manevrelor juri-
dice prin care au fost obţinute 
două dintre cele mai impu-
nătoare clădiri ultracentrale, 
care pe piaţa imobiliară sunt 
cotate la peste cinci milioane 
de euro. Prima dintre acestea, 
aflată în Piaţa Doiceşti, nr. 1, 
chiar vizavi de Palatul de Jus-
tiţie, are o suprafaţă de 1487 
de metri pătraţi, şi este cu-
noscută în opinia publică din 
Timişoara ca fiind clădirea ce  
găzduieşte „cooperativa” din 
justiţia locală. De altfel, mai 

mulţi notari, executori şi avo-
caţi care şi-au dat concursul, 
într- fel sau altul, la obţinerea 
acestui imobil de către avoca-
tul Ioan Lazăr îşi au birourile 
în incintă. În anul 1999, moş-
tenitoarele fostului proprie-
tar, Kuszmann Gabriela Maria 
şi Procopetz Ganter Zeline Ma-
ria, ambele domiciliate în Ger-
mania, au făcut o cerere către 
Statul Român pentru a fi des-
păgubite pentru două imobile 

avute din Timişoara, respectiv 
cel din Piaţa Doiceşti, şi altul, 
de 472 mp, aflat pe strada Su-
ceava. Cererea, depusă în baza 
Legii 112, a fost aprobată şi 
moştenitoarele au fost despă-
gubite, întrucât restituirea în 
natură nu se putea lua în con-
siderare din cauza vânzării 
apartamentelor către chiriaşi, 
cu suma de 477.619.200 lei. 
Ulterior, în urma colaborării 
cu Ministerul Bavarez de Stat 

şi Justiţie, s-a aflat că cele două 
moştenitoare fuseseră despă-
gubite şi de statul german cu 
suma de 60.000 de mărci. În-
tr-o declaraţie de martor dată 
în faţa autorităţilor germane 
de către Kuszmann Gabrie-
la Maria, şi trimisă la Curtea 
de Apel Timişoara în data de 
04.03.2005, aceasta recunoaş-
te că a vândut dreptul de moş-
tenitor cu suma de 49.000 de 
euro unor persoane din Timi-
şoara, care s-au deplasat speci-
al în acest scop  în Germania. 
„Aceşti oameni doreau de la 
noi o semnătură prin care noi 
să renunţăm la toate dreptu-
rile asupra caselor”, spune fe-
meia în declaraţie, dezvăluind 
o parte din demersurile făcute 
de juriştii timişoreni pentru 
acapararea casei. Ulterior, 
prin plăsmuirea unor docu-
mente, casa este revendicată 
în justiţia din Timişoara şi, în 
cele din urmă, obţinut dreptul 
de proprietate.

Primul exponent  
al clanului Cârpaci, 
anchetat de procurorul 
mahaela Fackelmann

Un alt procuror care a avut 
curajul să se ia de piept cu 

mafia imobiliară a fost Ion 
Retca, fostul şef al Secţiei Ju-
diciare din cadrul Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel Ti-
mişoara. “Este de notorietate 
publică faptul că, după 1989, 
în circumscripţia Curţii de 
Apel Timişoara, chiar în mu-
nicipiul Timişoara, au avut 
loc fapte denumite generic 
«escrocherii imobiliare», con-
stând în manopere frauduloa-
se soldate cu păgubirea gravă 
a adevăraţilor proprietari ai 
terenurilor şi imposedarea 
ilicită a unor persoane, fapte 
revoltătoare şi intolerabile în-
tr-un stat de drept cum este 
România”, spunea magistra-
tul în preambulul unui rechi-
zitoriu prin care a trimis în 
judecată un venerabil notar 
public, bun colaborator al 
mafiei imobiliare. De aseme-
nea, la devoalarea ilegalită-
ţilor de milioane de euro a 
mafiei imobiliare ţigăneşti 
a contribuit şi procurorul 
Mihaela Fackelmann, procu-
ror la Parchetul de pe langa 
Curtea de Apel, care a trimis 
în judecată un exponent al 
clanului Cârpaci. Este vorba 
despre Elena Cârpaci, acuza-
tă de comiterea infracţiunilor 
de fals intelectual, uz de fals 
şi fals în declaraţii. Conform 
rechizitoriului, în perioada 
2000 - 2001, femeia a instigat 
un funcţionar de la Cartea 
Funciară să facă înscrieri în 
fals şi astfel a devenit stăpâna 
a două proprietăţi imobiliare 
(teren intravilan în suprafaţă 
de peste 10.000 mp şi clădi-
rile aferente) situate pe str. 
Muntenia 47, respectiv Calea 
Şagului 105. În realitate, te-
renurile aparţineau statului 
român, care le preluase în 
baza unor decrete emise în 
anii 1974 şi 1987. Revenind 
la procurorii care au finalizat 
anchete dificile privitoare la 
mafia imobiliară, trebuie să 
amintim şi rolul decisiv în 
arestarea preventivă a başta-
nului Ionel Sandler a procu-
rorului Angelina Tufariu, şefa 
Secţiei Urmărire Penală din 
cadrul Parchetului de pe lân-
gă Curtea de Apel Timişoara.

PuBLicitate

Cine sunt procurorii care, în ultimii 
ani, au hărţuit mafia imobiliară?

Zilele trecute, mi-am dus 
odrasla la Zoo, ştiţi ce-am gasit 
pe 1-2 Mai la Pădurea Verde? 
Mititei, fum, manele, gălăgie 
praf, cuverturi slinoase, sutiene 
îngălbenite, şlapi de plastic, 
fotbal desculţ, vată de zahăr, 
mult prost gust… Peisaj de bâlci 
balcanic la sfârşit de sec XIX, 
mai lipseau tiribombele... 
La fel ca şi tiribombele, lipseau 
şi promotorii proiectului Timi-
şoara – Mica Vienă, sau poate 
că aşa este normal, Mica Vienă 
se regăseşte doar în perimetrul 
Pieţei Unirii şi în arealul cultural 
cuprins de o cântare a celor de 
la Bajaga sau Cargo. Tare-aş fi 
curios ce părere au edilii Vienei 
despre acest proiect? Tare-aş fi 
curios să-i văd pe vienezi, val-
sând pe: “ ...Eu aş da zile de la 
mineeeee… “! Tare-aş fi curios 
să ştiu, să ştim, de ce nu este 
infrăţită Timişoara cu Viena şi 
tare-aş vrea să ştiu care este 
bugetul alocat acestui proiect.
Din acest moment îmi doresc 
să mă implic într-un proiect 
similar, după acelaşi model, dar 
de o anvergură mai mare. Îmi 
doresc să promovez proiectul: 
“Calacea – Micul Buziaş”. Nu 
râdeţi, atâta timp cât pot să 
identific un numitor comun 
- apa termală – este posibil. 
Mă îndrept, cu gândul şi spre 
“Sânmihaiul Român – Micul 
Szeged”, poate-o punem de-un 
AquaLand!?
Râdem, glumim, dar proiectele 
mele au cauză şi efect... Ştie ci-
neva care este cauza şi care este 
efectul în proiectul Timişoara – 
Mica Vienă? 
După balul Bihorenilor, al Mol-
dovenilor al Mehedinţenilor, 
aştept, cu sufletul la gură, balul 
Vienezilor la Timişoara!
PS Să mă ierte organizatorii al-
tor baluri geo-folclorice pentru 
că nu i-am pomenit, în cazul în 
care mai există şi altele decât 
cele trei menţionate.

Mititeii şi 
Mica Vienă

GHEorGHE ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Liderul mafiei imobilia-
re ţigăneşti din Timişoara, 
Ionel Cârpaci, a fost arestat 
preventiv pe o perioadă de 
29 de zile, după ce, marţi 
după-amiază, a fost reţinut 
de procurorii Parchetu-
lui de pe lângă Curtea de 
Apel într-un dosar în care 
sunt cercetaţi mai mulţi 
angajaţi de la Cartea Fun-
ciară şi notari. Acesta este 
acuzat de comiterea mai 
multor infracţiuni, prin-
tre care falsul în înscrisuri 
oficiale, uzul de fals, în-
şelăciunea cu consecinţe 
deosebit de grave şi falsul 
privind identitatea. Mai 
exact, în perioada ianua-
rie 2006 - februarie 2008, 
Cârpaci a fost beneficiarul 
a două dispoziţii de restitu-
ire a unor imobile din Ti-
mişoara, ambele emise în 
fals în numele primarului 
Gheorghe Ciuhandu şi a 
secretarului Ioan Cojocari. 
Prejudiciul total creat unei 
firme private, SC Italrom 
Construcţii Timişoara, care 
a achiziţionat unul dintre 
cele două terenuri obţi-
nute ilegal, şi Primăriei 
Timişoara este de aproape 
550.000 de euro. Procuro-
rul de caz, Angelina Tufa-
riu, şeful Secţiei Urmărire 
Penală din cadrul Parche-
tului de pe lângă Curtea 
de Apel Timişoara, a emis, 
iniţial, o ordonanţă de reţi-
nere pe 24 de ore, însă, în 
aceeaşi zi, judecătorii de la 
Curtea de Apel au dispus 
arestarea preventivă pe 
29 de zile. „Inculpatul Io-
nel Sandner este acuzat de 
asociere în vederea săvârşi-
rii de infracţiuni, fals ma-
terial în înscrisuri oficiale, 

uz de fals, înşelăciune, in-
stigarea la abuz în serviciu 
a unor funcţionari publici, 
instigarea la fals privind 
identitatea, instigarea la 
fals intelectual. Hotărârea 
de arestare preventivă este 
supusă recursului“, ne-a 
comunicat judecătorul 
Cristian Pup, purtătorul de 
cuvânt al Curţii de Apel. 
Unul dintre notarii care ar 
putea fi audiaţi în acest do-
sar este Safta Criste, soţia 
fostului procuror general 
al României, Mircea Criste, 
care a legalizat o serie de 
contracte în care Ionel Câr-
paci sau acoliţii săi au fost 
parte. De remarcat că la 
acelaşi procuror şi-a făcut 
ucenicia şi Paula Cojocari, 
fiica secretarului Primariei 
Timişoara, Ioan Cojocari. 
„Fiica mea a făcut practica 
la Criste, e adevărat, dar 
eu nu am nicio legătură cu 
Ionelaş. Noi suntem primii 
interesaţi să spargem ma-
fia pentru că ne pătează 
semnătura, mie şi prima-
rului“, spunea Cojocari 

nu cu mult timp în urmă, 
când a fost întrebat dacă 
fiica sa lucrează la biroul 
notarial unde baştanii din 
Timişoara îşi legalizează 
tranzacţiile imobiliare... 

„Toată şmecheria  
este împotriva mea!”

Arestarea preventivă a 
unuia dintre cei mai impor-
tanţi lideri ai comunităţii 
ţigăneşti din oraşul de pe 
Bega este o acţiune şocantă 
a oamenilor legii, în condi-
ţiile în care, în ultimii ani, 
Cârpaci a mai făcut obiec-
tul unor cercetări penale 
derulate de DIICOT, sub 
coordonarea procuroru-
lui Carmen Martinov, însă 
de fiecare dată a fost scos 
basma curată. De altfel, Io-
nelaş şi socrul său, Vişinel 
Stancu, sunt cunoscuţi ca 
lideri ai clanurilor ţigăneşti 
care au pus stăpânire pe 
zona centrală a Timişoarei. 
Cea mai des folosită meto-
dă de invazie a fost achizi-
ţionarea unui apartament 
într-un imobil şi mutarea 

acolo a unei familii sărace 
de ţigani, care avea misiu-
nea de terorizare a vecini-
lor până la cedarea psihică 
şi acceptarea ofertelor de 
cumpărare a locuinţelor. 
O altă metodă aplicată cu 
succes a fost deschiderea 
a zeci de procese de retro-
cedare pe numele unor 
prezumtivi moştenitori, în 
baza unor procuri notariale 
întocmite în Franţa şi Ger-
mania. „Toată şmecheria 
este împotriva mea, că am 
semnat, că am făcut, că am 
falsificat. Că eu aş fi „clanu’ 
mafiot“. Dar nu am fost 
nici măcar intermediar la 
aceste cazuri. Credeţi că eu 
ştiu cine putea să falsifice 
atât de bine o semnătură 
a primarului Ciuhandu? 
Numai cineva din primărie 
ştia toate lucrurile alea, ca 
să facă lucrarea. Habar nu 
am cine a făcut asta, dar 
fără primărie nu se putea”, 
s-a apărat Cârpaci în mo-
mentul în care s-a declan-
şat ancheta penală în legă-
tură cu cele două terenuri.

Ionel Cârpaci, arestat în 
dosarul mafiei imobiliare

Ionel Cârpaci a ajuns după gratii, arestat preventiv pentru 29 de zile

Vilele de pe bulevardul C.D. Loga au atras mereu atenţia mafiei imobiliare

Constanţa Cârstea

aceşti oameni au 
venit special în Ger-
mania şi doreau de la 
noi o semnătură prin 
care noi să renunţăm 
la toate drepturile 
asupra caselor din 
timişoara. am vân-
dut dreptul de moş-
tenitor cu suma de 
49.000 de euro.

Kuszmann Gabriela Maria 
cetăţean german, moştenitor de 

imobil în Piaţa Doiceşti

În municipiul timişoa-
ra, după 1989, au avut 
loc fapte denumite ge-
neric «escrocherii imo-
biliare», constând în 
manopere frauduloase 
soldate cu păgubirea 
gravă a adevăraţilor 
proprietari ai terenu-
rilor şi imposedarea 
ilicită a unor persoane.

ion retca
fost procuror la Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Timişoara

PuBLicitate

PuBLicitate

Cine va fi 
viitorul şef 
al Poliţiei 
Timiş?
GHEorGHE ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

După pensionarea in-
tempestivă a fostului şef 
al Inspectoratului de Po-
liţie al Judeţului Timiş, 
comisarul şef Săndel 
Palade, care nu a prea 
fost agreat de actuala 
putere, nu mai puţin de 
cinci poliţişti timişoreni 
se pregătesc să intre în 
confruntare directă pen-
tru ocuparea funcţiei va-
cante. Este vorba despre 
comisarul-şef Gheorghe 
Popescu, actualul inspec-
tor-şef interimar, comi-
sarul Florin Bolbos, şeful 
Poliţiei Rutiere, comisa-
rul-şef Florin Enache, de 
la Logistică, comisarul 
Dan Tudorescu, şeful de 
la Economic, şi nu în ul-
timul rând comisarul-şef 
Adrian Dumbravă, co-
mandantul de la Arme, 
Explozivi, Substanţe To-
xice. 

În confruntarea pro-
gramată pentru 20 mai, 
la Bucureşti, favorit pare 
a fi comisarul Florin Bol-
bos, şeful rutieriştilor ti-
mişeni, care are susţine-
rea fermă politicienilor 
neoprotestanţi din PD-L 
Timiş. În timp ce Bolbos 
spune că a intrat în com-
petiţie pentru că doreşte 
o schimbare de menta-
litate la nivelul poliţiş-
tilor din Timiş, actualul 
inspector-şef interimar, 
comisarul şef Gheorghe 
Popescu, spune că, dacă 
va câştiga lupta pentru 
funcţia vacantă, va apli-
ca un management de 
jos în sus. Adică va as-
culta părerile subordo-
naţilor, dacă acestea se 
vor dovedi cu adevărat 
bune...
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GHEorGHE ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

După 20 de ani de la că-
derea comunismului, din 
fosta industrie de top a Ti-
mişoarei au mai rămas în 
picioare doar câteva între-
prinderi, care-şi revin tot 
mai greu din şocul impac-
tului cu economia de piaţă. 
Actuala industrie textilă a 
oraşului a oraşului mai re-
prezintă doar un mic pro-
cent din planurile cincinale 
de altădată, la fel industria 
chimică sau cea alimentară. 
Incontestabil, privatizările 
nu au vizat rentabilizarea 
unităţilor economice tranz-
acţionate mai pe nimic, ci 
s-au dovedit forme mascate 
de decapitalizare, demolare 
şi eliberare a terenurilor în 
aşteptarea marilor afaceri 
imobiliare. 

În aceste condiţii, şterge-
rea coloşilor industriali ai 
Banatului de pe harta eco-
nomică a ţării a avut loc pe 
măsură ce marile lanţuri de 
hipermarketuri din Vest au 
venit să monopolizeze co-
merţul timişorean. Legătura 
dintre fostele fabrici şi actu-
alele magazine îl reprezintă 
doar terenurile pe care s-au 
construit intempestivele 
Billa, Profi, Kaufland şi ce-

lelalte spaţii destinate sho-
ping-ului local.

arta Textilă, BegaPam 
şi untim - transformate 
în hipermarketuri

Prima fabrică timişorea-
nă ajunsă pe butucii econo-
miei de piaţă, prin metoda 
falsei privatizări, a fost Arta 
Textilă, din Calea Şagului. 
Înfiinţată încă de pe vremea 
stăpânirii austro-ungare 
asupra Banatului, fabrica 
a fost cumparată, imediat 
după Revoluţie, de patro-
nul unei societăţi cu acelaşi 
obiect de activitate din Ar-
deal. La scurt timp, majori-
tatea utilajelor societăţii au 
fost mutate la firma de bază 
a noului proprietar, munci-
torii au fost disponibilizaţi, 
iar terenul eliberat şi vân-
dut lanţului de magazine 

Profi. Aceeaşi soartă a avut 
şi unitatea centrală a fabri-
cii de pâine BegaPam, de pe 
strada Gheorghe Lazăr. 

Achiziţionată la preţ de 
matineu de un grup de in-
vestitori italieni, care au 
fost consiliaţi ca la carte de 
soţia unui fost ofiţer de se-
curitate local, unitatea a fost 
adusă în stadiul de agonie 
financiară pentru a fi «însă-
nătoşită“ cu buldozerul, iar 
terenul vândut lanţului de 
magazine Kaufland. La rân-
dul ei, cea mai mare fabrică 
de procesare a laptelui din 
Timişoara, Untim, nu s-a lă-
sat demolată decât după ce 
şi-a băgat în puşcărie o parte 
dintre foştii directori. 

De privatizarea Untim-
ului se leagă câteva scanda-
luri răsunătoare, care s-au 
soldat cu mai multe dosare 

penale întocmite fostei con-
duceri. Unul dintre aface-
riştii care au profitat de pe 
urma manevrelor ilegale 
de la Untim a fost sirianul 
Basel Hamati, care a deţi-
nut controlul întreprinderii 
Fructus. Dacă pe locul fos-
tului Untim s-a ridicat un 
mândru magazin Billa, de-
pozitele fostei fabrici de in-
dustrializare a legumelor şi 
fructelor au lăsat locul celei 
mai înalte clădiri de birouri 
din Timişoara.

Filty şi abatorul, în  
aşteptarea mall-urilor

Dacă în cazurile de mai 
sus, fabricile au fost dărâ-
mate şi înlocuite cu hiper-
marketuri, există şi cazuri 
în care conversiunea indus-
trie-comerţ a fost blocată 
de criză. Spre exemplu, în 

locul fabricii de pantofi Fil-
ty, fostă Modern, trebuia 
să apară un complex multi-
funcţional. 

În cazul în care ar fi fost 
implementat, proiectul fir-
mei israeliene Plaza Centers 
ar fi însemnat o investiţie 
de peste 100 milioane de 
euro şi circa 1000 de locuri 
de muncă. În aceeaşi situa-
ţie, de suspendare pe vreme 
de criză, se află şi comple-
xul comercial Civis Center, 
care ar fi trebuit să apară 
pe locul fostului abator ti-
mişorean. Investiţia de 100 
milioane de euro ar fi apar-
ţinut, în proporţie de 50%, 
miliardarului Ion Ţiriac, iar 
cealaltă parte urma să fie 
asigurată de Riofisa Inter-
naţional, o companie din 
Madrid specializată în con-
strucţia de mall-uri. 

Pe cei 65.000 de metri 
pătraţi de construcţie, ar fi 
trebuit să avem peste 250 
de magazine, bowling, cine-
ma, casino, hipermarketuri 
şi 1.200 locuri de parcare. 
Dacă s-ar fi realizat, întregul 
complex ar fi generat 1.500 
locuri de muncă. Deocam-
dată, cele două proiecte, 
care ar fi trebuit finalizate 
în acest an, sunt în stadiul 
unor terenuri care-şi pierd 
valoarea de la zi la zi...
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investiţie

cea mai mare moară din 
românia a fost inaugurată, 
marţi, în localitatea carani, de 
grupul de firme aton tran-
silvania. investiţia germană 
de 11 milioane euro a fost 
susţinută printr-un proiect Sa-
pard de 1,2 milioane de euro, 
adică o zecime din valoarea 
întregii afaceri.  moara carani 
5 este, la ora actuală, cel mai 

important producător de 
făină din vestul româniei, cu 
o capacitate de 500 tone în 
24 ore. materia primă pentru 
făină va fi achiziţionată doar 
din zona Banatului. 

bnr

Banca naţională a româniei 
(Bnr) a decis, marţi, redu-
cerea dobânzii de politică 
monetară cu 0,25 puncte, 

la minimul istoric de 6,25%. 
totodată a decis menţinerea 
ratelor pentru rezervele 
minime obligatorii aplicabi-
le pasivelor în lei, la 15%, şi 
în valută, la 25%. reducerea 
dobânzii de politică mo-
netară la 6,25% pe an este 
aplicabilă din 5 mai. Banca 
centrală a redus de la înce-
putul acestui an dobânda cu 
1,75 puncte procentuale, de 
la 8% la 6,25%.

„rabla” 

cec Bank a lansat un credit 
destinat achiziţionării de 
tractoare şi maşini auto-
propulsate noi. Programul 
“rabla” pentru tractoare, 
aflat la prima ediţie, a început 
în luna martie şi prevede că 
proprietarii pot să-şi caseze 
tractorul vechi în schimbul 
unei reduceri de 17.000 de lei 
din preţul unuia nou, fiind aş-

teptaţi să-l predea la remat-
uri. Statul are la dispoziţie, în 
2010, suma de 100 milioane 
de lei pentru a plăti primele 
de casare în programul “ra-
bla” pentru tractoare.

autostradă

compania naţională de auto-
străzi şi drumuri naţionale din 
românia estimează că proiec-
tarea şi execuţia tronsoanelor 

de autostradă Lugoj-deva şi 
orăştie-Sibiu, în lungime totală 
de 182 de kilometri, vor costa 
7,06 miliarde de lei (1,72 miliar-
de de euro). din suma totală, 
4,21 miliarde de lei vor fi alocaţi 
pentru segmentul Lugoj-deva 
şi 2,85 miliarde de lei porţiunii 
orăştie-Sibiu. data prevăzută 
pentru începerea procedurilor 
de adjudecare a fost stabilită la 
30 iulie, iar contractul va avea o 
durată de patru ani.

Coloşii industriali ai Bantului 
lasă locul supermarket-urilor

Aleşii noştri
Radu Nicosevici

Ne propuneam să vedem ce 
fac aleşii noştri în Consiliul 
Local – adică în  parlamen-
tul timişorenilor, locul unde 
se hotărăşte ce trebuie să 
facă Primăria pentru noi 
– pentru cetăţenii, contri-
buabilii şi alegătorii din 
Timişoara. În mod normal ei 
trebuie să legifereze!
Credeţi că aşa se întâmplă? 
Nici vorbă. De ce?
Pentru că aleşii noştri, în 
speţă consilierii locali pe 
care i-am ales ca să se ocupe 
de interesele noastre, nu 
prea iniţiază proiecte de 
hotărâri. Un proiect de ho-
tărâre de  Consiliu Local este 
asemănător cu un proiect 
de lege din Parlament, adică 
introduce o reglementare 
pentru cetăţeni şi autorităţi 
într-un anumit domeniu. 
Deci este instrumentul prin 
care aleşii noştri pot face 
ceva pentru noi – cetăţenii, 
contribuabilii şi alegătorii 
lor.
Din păcate, aleşii noştri 
nu ştiu să gândească, să 
conceapă şi să formuleze 
un proiect de hotărâre în 
favoarea celor care i-au vo-
tat. Explicaţii pentru această 
situaţie sunt multe. Cea mai 
importantă este dezinteresul 
aleşilor noştri. Pur şi simplu 
nu au chef să muncească 
pentru noi. Iar noi nu-i tra-
gem de mânecă, pentru că 
suntem prea ocupaţi cu pro-
blemele personale. Nici nu 
sesizăm cât de incompetenţi 
sunt aleşii noştri. Sau cât de 
dezinteresate sunt partidele 
consilierilor locali în ceea ce 
priveşte activitatea lor. Ni-
meni nu le evaluează activi-
tatea desfăşurată „în folosul 
comunităţii”. NIMENI.
Haideţi să-i tragem la 
răspundere noi, cetăţenii, 
contribuabilii şi alegătorii 
timişoreni!
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Magazinul Kaufland s-a ridicat pe ruinele fostei fabrici BegaPam

Clădirea BegaPam în timpul demolării

mariana naGy
mariana.nagy@opiniatimisoarei.ro

Tenul este prima car-
te de vizită a unei femei 
şi cel dintâi “trădător” 
al vârstei. Asupra lui se 
răsfrâng toţi factorii vie-
ţii cotidiene, de la stre-
sul zilnic până la agenţii 
externi nocivi, precum 
poluarea, noxele, frigul, 
etc. Astăzi le este simplu 
şi accesibil femeilor să 
arate bine şi să se menţi-
nă încrezătoare în forţe-
le propri la orice vârstă, 
prin frecventarea periodi-
că a unui salon de cosme-
tică. De cele mai multe 
ori, aceste detalii duc la 
mari succese în afaceri şi 
în vieţile personale.

Pielea este prima şi cea 
mai expusă parte a cor-
pului care are contact cu 
mediul înconjurător. Ea 
necesită o atenţie deose-
bită şi o hidratare intensă 
cel puţin o dată pe lună 
la un salon de înfrumuse-
ţare, ne sfătuieşte Laura 
Puicar, cosmetician la Sa-
lonul As Styling.

Echipa salonului este 
într-o continuă dezvolta-
re profesională, partici-
pând lunar la seminarii 
susţinute de reprezentan-
ţii celor mai mari firme 
de cosmetice din lume, 
pentru a ţine pasul cu 
ultimele noutăţi din do-
meniu. Astfel, cosmeticie-
nele salonului reuşesc să 

ofere clientelor cele mai 
bune şi eficiente soluţii 
de întinerire al aspectului 
tenului. Reducerea riduri-
lor, fermitatea şi liftingul 
sunt doar câteva dintre 
efectele tratamentelor 
realizate de cei de la As 
Styling folosind produse 
Mary Cohr. În primele 10 
minute, esteticiana depla-
sează trasorul antirid pe 
faţa dumneavoastră pen-
tru a “şterge” vizibil toate 
ridurile, chiar şi pe cele 
mai profunde. Secretul 
constă în utilizarea unei 
bile care depozitează di-
rect în şanţurile formate 
de riduri serumul concen-
trat regenerant. În plus, 
masând ridul, bila nete-
zeşte ţesutul conjunctiv 
şi îl umple, estompându-l. 
Momentul cheie al tra-
tamentului îl reprezintă 
aplicarea măştii cu cola-
gen marin care difuzează 
în piele activii săi cu efect 
de lifting, modelare şi fer-
mitate. Pentru tenurile 
sensibile există tratamen-
te 100% naturale  care nu 
conţin coloranţi, paraben 
sau filtre chimice şi care 
au scopul de a proteja pie-
lea împotriva poluări.

Curăţarea tenului este 
foarte importantă pentru 
aspectul acesteia. Pielea 
se regenerează în perma-
nenţă, iar celulele noi din 
profunzime trebuie să le 
înlocuiască pe cele de la 
suprafaţă, din stratul cor-

nos al pielii care lasă un 
aspect tern, lipsit de stră-
lucire. De aceea, în cadrul 
salonului vă sunt oferite 
numeroase tratamente, 
pentru diverse afecţiuni 
şi pentru toate tipurile 
de ten. Puteţi opta pentru 
un tratament de exfoliere 
cu plante: Green Peel, un 
mini tratament de lifting 
facial: Super Beauty, cu 
produse de la Schram-
mek sau tratamentele 
CatioVital, CatioLift, Peel 
& Lift de la Mary Cohr. 
Nu lipsesc din gama de 
servicii oferite de salon 
nici împachetările cu 
ciocolată, nămol sau pa-
rafină. Costurile pentru 
un astfel de „răsfăţ” al 
corpului, dar şi al tenului 
sunt cuprinse între 50 şi 
100 de lei, în funcţie de 
complexitatea tratamen-
telor alese.

Pentru că nu doar te-
nul necesită o atenţie 
deosebită, la As Styling şi 
părul dumneavoastră va fi 

îngrijit cu profesionalism. 
Prin schimbarea coafurii 
sau a culorii părului este 
ca şi cum ne-am transfor-
ma propria personalitate, 
astfel că experienţa speci-
alistelor de aici împreună 
cu cele mai bune produse 
profesionale vă vor garan-
ta satisfacţia. Vopselele de 
păr din gama Wella Pro-
fessionals, Color Touch, 
Koleston sau reinventatul 
Bondor destinate şi celor 
mai pretenţioase nuanţe 
de blond sunt produsele 
pe care coafezele de As 
Styling le folosesc pentru 
a vă oferi un look de invi-
diat. 

Manichiura şi pedi-
chiura vă sunt îngrijite cu 
produse ale unor firme ce-
lebre precum Alessandro. 
Puteţi alege La As Styling 
manichiură cu gel, un-
ghii false, manichiură cu 
ojă semipermanentă sau 
pedichiură spa. Preţurile 
sunt pentru toate buzuna-
rele, între 18 şi 90 de lei.

Şi domnii sunt bine tra-
taţi la As Styling. În cadrul 
salonului se află şi o frize-
rie destinată bărbaţilor.       

Aşadar, fie că doriţi 
o schimbare radicală de 
look, vreţi să fiţi o mi-
reasă de neuitat, aveţi 
nevoie de un tratament 
cosmetic eficient sau o 
manichiură impecabilă, 
echipa As Styling este de 
5 ani în folosul frumuse-
ţii dumnevoastră.

Cum scăpăm de celulită  
pagina 8

paintball,  
un sport  
îndrăgit  
de timişoreni  
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mersul pe bicicletă, alternativa  
la înghesuiala din trafic

As Styling 
de 5 ani în folosul frumuseţii dumneavoastră

Frumusete & Sanatate,

) )

Echipa este 
într-o continuă 
dezvoltare, par-
ticipând la semi-
narii susţinute 
de firme celebre 
de cosmetice
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Legătura dintre 
fostele fabrici şi 
actualele maga-
zine o reprezintă 
doar terenurile 
pe care s-au con-
struit Billa, Profi 
sau Kaufland

Călin CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Cercetătorul de origine 
română Victor Velculescu, 
profesor la Universitatea 
John Hopkins din Maryland, 
SUA, a pus la punct primul 
test genetic din lume capabil 
să identifice, pornind de la o 
simplă analiză de sânge, bio-
markerii specifici tumorilor, 
potrivit unui studiu publicat 
în revista Science Translatio-
nal Medicine.

Acest test va permite 
identificarea şi urmărirea 
evoluţiei celulelor canceroa-
se sau a tumorilor recurente, 
ajutându-i pe medici să afle 
dacă tratamentul aplicat îm-
potriva bolii este eficient.

Testul detectează într-un 
mod foarte exact semnătura 
genetică a tumorilor sau a ce-
lulelor tumorale rămase după 
o intervenţie chirurgicală, în 
timpul chimioterapiei sau a 
şedinţelor de radioterapie.

“Această tehnică reprezin-
tă un pas important în aplica-
rea tehnologiilor de secven-
ţiere a genomului uman, ce 
va conduce la personalizarea 
tratamentelor acordate per-

soanelor suferind de cancer”, 
a declarat medicul oncolog 
Victor Velculescu.

Una dintre trăsăturile uni-
versale ale cancerului uman 
este modificarea structurii 
ADN-ului bolii. Până în pre-
zent, era foarte dificil de 
detectat şi de localizat cu 
precizie zona în care aceste 
modificări genetice se pro-
duc la nivelul tumorii.

Lucrând pe şase tipuri 
de cancer - patru de colon 
şi două mamare -echipa co-
ordonată de medicul Victor 
Velculescu a reuşit să creeze 
anumiţi biomarkeri, pe baza 
acestor secvenţe genetice 
proprii fiecărei tumori. O 
simplă analiză de sânge va 
permite de acum înainte de-
tectarea chiar şi a celor mai 
mici urme de ADN prove-
nind de la tumori canceroa-
se, în cantităţi mari de sânge 
sau în alte fluide, al căror 
ADN este sănătos.

Foarte mulţi cercetători 
din întrega lume şi-au mani-
festat interesul în a testa şi a 
perfecţiona cât mai repede 
această metodă revoluţiona-
ră de identificare a celulelor 
canceroase.

Depistarea cancerului prin 
analiza sângelui, posibilă  
cu ajutorul unui român
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PuBLicitate

Călin CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

În ultimii ani toţi ne plân-
gem, într-un fel sau altul, de 
cât de aglomerată şi poluată 
este Timişoara. Pietonii se 
plâng de cât de nebuni sunt 
şoferii şi cum parchează ei,cu 
bunul lor simţ, pe trotuare şi 
le fură spaţiul vital. Şoferii se 
plâng de cât de mult stau în 
trafic, de cât de indisciplinaţi 
sunt ceilalţi şoferi şi de pieto-
nii catre traversează neregula-
mentar.

În Europa de nord-vest 
există un veritabil cult pentru 
mersul pe bicicletă. Olanda 
e statul european cu cea mai 
mare densitate de biciclete, 
unde la construcţia fiecărei 
noi instituţii este obligatorie şi 
ridicarea unei parcări speciale 
pentru biciclete. Aici nu mai 
vorbim de pistele de biciclete 
din oraşe, putem vorbi chiar şi 
de piste inter-urbane care lea-
gă oraşele unul de celălalt. În 
unele campusuri universitare 
din Occident, bicicleta a deve-
nit un bun comun, posesorul 
lasând-o de dimineaţă lângă 
facultate, fără să o lege, iar sea-
ra ia altă bicicletă spre casă. În 
Amsterdam, din cei 800.000 de 
locuitori, peste 700.000 merg 
pe bicicleta. Aici chiar şi auto-
buzele sunt dotate cu locuri 
speciale pentru transportul 
bicicletelor, iar parcările pen-
tru zeci de mii de biciclete nu 
reprezintă o curiozitate.

Tbike – proiect  
premieră în românia

Toate marile oraşe europe-
ne au sisteme de închiriere a 
bicicletelor foarte bine puse la 
punct. De săptămâna trecută 
şi în Timişoara  s-a  înfinţat un 
astfel de sistem de închiriere a 
bicicletelor, însă la o scară mult 
mai mică. Proiectul tbike îşi 
propune să facă din Timişoara 
un oraş plin de biciclişti, încer-

când treptat să ofere o alterna-
tivă ecologică la transportul în 
comun.  Deocamdată nu există 
decât două locaţii de unde pot 
fi preluate şi lăsate bicicletele, 
centrul oraşului şi complexul 
studenţesc, iar numărul de bi-
ciclete este destul de restrâns, 
de numai zece.  Prin compara-
ţie, în Paris sau Olanda există 
disponibile pentru închiriere 
peste 20.000 de biciclete.

Cei din spatele programului 
tbike din Timişoara, se declară 
foarte optimiştii în ceea ce pri-
veşte deschiderea ce o vor avea 
timişorenii faţă de iniţiativa 
lor. Ei şi speră ca numărul de 
biciclete să crească la ordinul 
sutelor în scurt timp. Sistemul 
de tarifare este foarte flexibil, şi 
în acest moment porneşte de la 
12 lei pentru o jumătate de zi în 
timpul săptămânii şi 20 lei pen-
tru o zi întreagă. În weekend o 
jumătate de zi costa 15 lei, iar o 
zi întregă 25. Pentru cei cu abo-
namente lunare preţul poate 
coborî până la 4.3 lei pe zi.

Mersul pe bicicletă, alternativa  
la înghesuiala din trafic

Cand îţi alegi o sală de 
sport, pentru ca efectul miş-
cării să îţi fie întradevăr be-
nefic, trebuie să ai în vedere 
următoarele aspecte: aerul 
din sală trebuie să fie curat 
şi ventilat, personalul să aibă 
pregătire de specialitate, apa-
ratele să fie de ultimă gene-
raţie, duşurile şi vestiarele să 
îndeplinească condiţii maxi-
me de igienă etc.

Banu Sport, cel mai mare 
complex sportiv din Timişoa-
ra, este un loc unde sportul 
este ca la el acasă. Complexul 
cuprinde 3 terenuri de tenis 
de câmp cu zgură, un teren de 

minifotbal cu iarbă artificială 
şi nocturnă, sală de fitnness, 
trei săli de aerobic, sală poliva-
lentă pentru fotbal, handbal, 
tenis, volei sau badminton.

Preţurile pentru fitness şi 
aerobic pornesc de la 120 de 
lei, iar închirierea sălii poliva-
lente vă va scoate din buzu-
nar 300 de lei. Beneficiază de 
reduceri membrii de familie 
sau cei care îşi încheie un abo-
nament.

La tenis de câmp sau bad-
minton preţurile încep de la 
50, respectiv 35 de lei pentru 
o oră de joc.

Primăvara aceasta Banu 

Sport a găzduit un concurs 
de badminton, care face par-
te din Circuitul European de 
Badminton, şi unde premiile 
au fost în valoare totală de 
peste 5000 de euro. La com-
petiţie au participat peste 200 
de concurenţi din 25 de ţări, 
fiind cel mai mare eveniment 
de acest fel din România.

În incinta complexului te 
aşteaptă un bar de 90 de lo-
curi, cu ecran de 10 mp, unde 
te poţi relaxa la o bere cu pri-
etenii după un meci de fotbal, 
sau cu fetele la un cappucino 
şi o bârfă după o sesiune de 
fitness.

Banu Sport, cel mai modern complex sportiv din Timişoara

Sistemul „Velib“ de închiriere a bicicletor din Paris este folosit ca model pentru cel din Timişoara

lipsa pistelor dedicate în Timişoara duce la accidente

din punct de vedere al 
pistelor de biciclete putem 
spune că timişoara stă 
destul de bine faţă de alte 
oraşe din ţară, însă raportat 
la ceea ce se întamplă in 
ţările de care aminteam 
mai devreme stăm foarte 
prost. În timişoara există in 
momentul de faţa aproxi-
mativ 45 de kilometri de 
pistă pentru biciclişti, adică 
de 10 ori mai puţin ca la 
amsterdam. cu toate că 
autorităţile locale au depus 
mari eforturi în amenajarea 
acestor piste-anul trecut 
nu erau decât 15 km în tot 
oraşul-există în continuare 
victime ale accidentelor ru-
tiere din rândul bicicliştilor.
anul trecut 4 persoane 
şi-au pierdut viaţa şi alte 
câteva zeci au fost grav 
rănite în urma accidentelor, 

acest lucru datorându-se 
în principal faptului că nu 
există o continuitate între 
piste, iar bicicliştii rămân 
în continuare nevoiţi să 
circule şi printre maşini.  un 
alt motiv din cauza căruia 
au loc atâtea evenimente 
rutiere neplăcute este lipsa 

de educaţie rutieră a celor 
care se urcă pe biciclete 
fără să cunoască măcar 
semnele de circulaţie, sau 
chiar inconştienţa unora 
care se urcă pe bicicletă în 
stare de ebrietate. 
deşi oferă o alternativă 
sănătoasă, fiind şi un mijloc 

de transport non-poluant, 
bicicleta nu este utilizată 
decât de un procent foarte 
scăzut dintre timişoreni, şi 
români în general, iar mo-
tivul principal este în cele 
mai multe cazuri frica de a 
nu fi lovit de către conducă-
torii auto.

PuBLicitate

Pentru că tot s-a dat oficial 
startul la ştranduri, vom afla 
cum trebuie să ne pregătim 
pentru scăldat, dar şi pentru 
o baie de soare. 

În primul rând, produsele 
pe care le utilizaţi trebuie să 
fie folosite în cantităţi mult 
mai mici decât pentru un 
machiaj obişnuit de zi, dar 
trebuie să fie şi rezistente la 
apă. Recomandarea specialiş-
tilor este să folosiţi produse 
pe bază de silicon. Înainte 
de aplicarea fondului de ten 
folosiţi, ca înainte de oricare 
alt machiaj, o bază hidra-
tantă, însă nu foarte grasă şi 
care are factor de protecţie 
solară minimum 20. Folosiţi 
un fond de ten cu o textură 
lejeră, care nu conţine ulei 
şi care nu lasă faţa încărca-
tă. Nu trebuie să fie evident 
faptul că sunteţi machiată, 
ci din contră, tenul trebuie 

să arate natural şi bine ilumi-
nat. În continuare, aplicaţi un 
un fard apropiat de culoarea 
fondului de ten, uşor mai des-
chis sau de culoarea piersicii. 
Creionaţi apoi conturul ochi-
lor cu ajutorul unui creion, 
iar pentru ca aspectul să fie 
unul cât mai natural, puteţi 
să îl întindeţi uşor cu degetul. 
Aplicaţi la final un rimel rezis-
tent la apă. Buzele nu trebuie 
să fie prea colorate, însă vor 
avea cu siguranţă nevoie de 
un balsam puternic hidratant 
cu un factor cât mai mare de 
protecţie. (Ema Dobre)

make-up

Machiajul pentru o baie de soare

Călin CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Peste 90% din femeile 
din România se confruntă 

cu problemele inestetice 
create de celulită. Cele 

mai multe femei care 
încearcă să scape de 

celulită prin diverse 
tratamente nu iau 

în calcul atenţi-
onările speci-

aliştilor care 
avertizea-

ză că ce-
lulita 

n u 

este neapărat numai un icon-
venient estetic, în spatele ei 
ascunzându-se de multe ori 
afecţiuni foarte grave.

Organismul nostru ne 
atenţionează întotdeauna 
prin diverse semnale cu refe-
rire la apariţia unor afecţiuni. 
Acelaşi lucru se întâmplă şi în 
cazul celulitei, considerată, 
în primul rând, o problemă 
de ordin estetic şi mai puţin 
un simptom al organismului 
bolnav. Regimul alimentar 
dezechilibrat, sedentarismul, 
stresul, dar şi unele afecţiuni 
severe precum problemele 
hormonale, circulatorii sau 
digestive pot fi cauze ale 
apariţiei celulitei. Din acest 
motiv, este indicat ca, în 
primă fază, să încercaţi să 
descoperiţi posibilii factori 
patologici declanşatori ai 

celulitei, şi abia mai apoi 
să apelaţi la metode este-
tice de tratare a acestei 
afecţiuni.

Factorii primari 
care influenţează apa-
riţia celulitei sunt ali-
mentaţia şi stilul de 
viaţă. Primul lucru 
care trebuie făcut 
pentru eliminarea 
acesteia este sportul, 
el fiind urmat de o di-
etă corespunzătoare.

alimente interzise
În primul rând 

trebuie să renunţaţi 
la sare şi condimente! 
Acestea favorizează 
absorbţia de lichide în 

organism şi duc chiar la 
o circulaţie sanguină de-

ficitară. Dintre alimente care 
conţin multă sare trebuie să 
evitaţi urmatoarele: ronţăieli-
le gen pâinici sărate, biscuiţi 
sărăţi, alune, fistic, seminţe, 
chipsuri, cartofi prăjiţi, brân-
ză topită sau feta, peşte sărat, 
marinat, afumat etc.

Următorul pe listă este za-
hărul şi în special dulciurile! 
Chiar dacă acestea dau ener-
gie organismului. Consumul 
de dulciuri, duce rapid la 
acumularea kilogramelor în 
plus şi la apariţia celulitei în 
special pe şolduri, picioare 
sau fese.

Este mai mult decât indi-
cat să evitaţi orice tip de gră-
simi! Încercaţi să renunţaţi la 
carnea roşie de vânat, vită, 
porc etc, pentru că aceasta 
conţine multe toxine şi îngre-
unează tranzitul intestinal. 
Mezelurile, carnea afumată, 
parizerul şi şunca trebuie 
scoase de pe lista de cumpă-
rături. Specialiştii recomandă 
doar consumul de lactate de-
gresate şi ar fi bine să evitaţi 
smântâna, frişca şi maioneza 
şi mai ales prăjelile în ulei.

alimente recomandate
Datorită conţinutului de 

fibre, vitamine, minerale, fi-
tochimicale (bioflavonoide şi 
antocianidine) şi apă, fructe-
le sunt în topul alimentelor 
recomandate pentru femeile 
care au celulită. În special, 
vitamina C are un efect anti-
oxidant şi combate acţiunea 
radicalilor liberi din alcool, 
prăjeli şi tutun. Fructe reco-
mandate: mere, afine negre 
şi roşii, cireşe, mure, canta-

lup, grepfruit, kiwi, mango, 
portocale, ananas, zmeură, 
căpşuni.

Legumele conţin fibre, vi-
tamine, minerale şi fitochimi-
cale. Unele dintre ele sunt foar-
te bogate în vitamina A, C şi E 
care au rolul de a întări rezis-
tenţa organismului la diverse 
afecţiuni. Alimentele bogate în 
antioxidanţi fortifică ţesuturile 
conjunctive ale pielii şi impi-
edică pătrunderea grăsimilor 
în epidermă (acestea cauzează 
celulita de pe coapse şi fese). 

Legumele recomandate sunt: 
anghinare, varză, morcovi, 
castraveţi, ceapă, salată verde, 
spanac, roşii, ardei, praz.

Apa este un element im-
portant pentru combaterea 
celulitei fiind recomandate 
măcar 10 pahare de apă pe zi.

Seminţele şi cerealele con-
ţin acizi graşi omega-3, com-
plexul de vitamine B, vitami-
na E, seleniu. Se recomandă: 
migdalele, alunele nesărate, 
nuci de Brazilia şi cele autoh-
tone, seminţele de floarea-
soarelui, seminţe de in, mac, 
seminţe de dovleac.

Cum scăpăm de celulită

Consumul 
 exagerat de  
dulciuri duce la 
apariţia  celu-
litei în special pe 
şolduri, picioare 
sau fese.
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alin niCa, CEl mai Tânăr primar din românia. este primul primar, după 
redobândirea titlului de comună a localităţii dudeştii noi. Bun administrator, dar cunos-
cut şi ca solist pop-rock, participant la finala de selecţie pentru eurovision, în 2008.

„O să fiu cel mai tânăr  
primar cu trei mandate”

GEorGE SCHinTEiE
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Alin Nica, sunteţi o 
rară excepţie a unui absol-
vent de facultate care nu s-a 
îndreptat spre o companie 
multinaţională, sau spre un 
post în străinătate, ci aţi ales 
să deveniţi primar. Ce v-a 
motivat această opţiune?

Trebuie să recunosc că nu 
am făcut din primar o ţintă, 
încă din timpul facultăţii, ci 
pur şi simplu s-a ivit oportu-
nitatea după ce Dudeştii Noi 
a redevenit comună. Tatăl 
meu era membru PNŢCD din 
1990 şi s-a implicat în acest 
demers. După referendumul 
din 2004 privind legiferarea 
comunei, voia să candideze 
dumnealui, dar mama mea a 
fost împotrivă. Şi atunci, oa-
recum incognito, m-am hotă-
rât eu să fac acest pas, pentru 
că, discutând cu oamenii, am 
dedus că voiau un primar tâ-
năr. Mi-am dat seama că au 
riscat, pentru că e o muncă 
foarte asiduă să iei totul de 
la zero şi de a face ceva în 
condiţii foarte grele. Clădi-
rea primăriei, care acum este 
complet renovată era aproa-
pe o ruină, ploua înăuntru, 
nu erau geamuri, m-am şi 
îmbolnăvit de pneumonie în 
prima iarnă.  

Revenind, de ce primar?
A trebuit să aleg între in-

ginerie, muzică şi politică. 

M-am înscris în PNL şi am 
candidat, în facultate nefă-
când politică. Sunt membru 
PNL din februarie 2004 şi am 
pus bazele organizaţiei co-
munale Dudeştii Noi. Nu am 
dorit să intru în niciun alt 
partid, pentru că am simpati-
zat cu liberalii încă din 1990.

Aţi optat pentru politică, dar 
la primărie se face politică?

Să ştiţi că am trecut şi prin 
guvernarea PSD o jumăta-
te de an, şi prin guvernarea 
Alianţei D.A. Şi prin cea PNL, 
PDL-PSD, o grămadă de com-
binaţii politice. La început 
nu prea aveam tangenţă cu 
această zonă şi nici cei de la 
PSD nu prea erau interesaţi 
de comunele nou înfiinţate. 
Nu era nici un interes imo-
biliar, deci nu m-au deranjat. 
Mai degrabă am avut pro-
bleme cu consilierii locali. 
Dar, în ultima vreme, s-au 
făcut presiuni politice, mai 
ales în campania electorală. 
Şi, deşi cu preşedintele Con-
stantin Ostaficiuc am chiar 
relaţii personale, totuşi, am 
văzut diferenţe în a trata un 
primar din opoziţie, faţă de 
unul la putere. Lucrul acesta 
poate este subiectiv, dar nu 
se simţea înainte. 

Şi în campania electorală ce 
presiuni s-au făcut?

Am avut oferte de la PDL, 
dar am refuzat respectuos, fi-
indcă e suficient să faci acest 

pas o dată, pentru ca pe frun-
tea ta să scrie traseist. Dacă 
eşti un om cu principii, nu 
sari în altă barcă doar pentru 
că ai o anumită nemulţumi-
re.

Care a fost cea mai grea pro-
blemă pe care aţi întâlnit-o, 
devenind primar?

Drumul de legătură între 
comună şi drumul naţional 
mi s-a părut o problemă ca-
pitală. Am făcut un proiect 
să vedem cât costă şi cea mai 
mică estimare era de trei ori 
mai mare decât bugetul co-
munei la acea vreme. Singu-
rul avantaj politic de care am 
profitat e că, de fiecare dată 
când a venit Călin Tăriceanu 
aici, i-am spus de drum. Am 
smuls o promisiune că ne va 
ajuta, un an nu s-a ţinut de 
cuvânt, iar a doua oară iar 
i-am amintit. A dat o hotă-
râre de guvern şi am primit 
banii pentru lucrare abia în 
2007. Apoi, practic, comuna 

a crescut exponenţial. Am 
văzut la scară mică ce în-
seamnă să faci infrastructu-
ră. A fost suficient doar acest 
drum de legătură ca să vină 
o grămadă de investiţii în 
zonă. A crescut numărul fir-
melor şi asociaţiilor de la 12 
câte erau în 2004 la peste o 
sută. Veniturile la bugetul lo-
cal s-au dublat an de an.

Vi s-a spus că sunteţi cel mai 
bun cântăreţ dintre primari, 
se pare că la PNL e o modă să 
cânţi, dacă ar fi să ne referim 
doar la Ludovic Orban?

Fiecare avem câte o pasiu-
ne, dar trebuie să ne canali-
zăm energiile spre ce ştim să 
facem mai bine. Nu cred că 
pentru Orban cântatul este 
punctul forte, după cum nici 
pentru Elena Udrea călăritul 
nu este punctul forte.

Mai sunteţi cel mai tânăr 
primar din ţară?

Din câte ştiu, da! N-o să 
mai fiu multă vreme. O să fiu 
poate cel mai tânăr primar 
cu trei mandate, pentru că o 
să candidez din nou în 2012.

La câte mandate vă veţi 
opri?

La trei, fireşte, pentru că 
sunt suficiente. Dacă voi re-
uşi să obţin finanţare pentru 
Aqualand, vreau să fac din 
Dudeştii Noi o comună total-
mente independentă finan-
ciar. Să nu depindă nici de 

guvern, nici de schimbările 
politice şi nici de Consiliul 
judeţean.

De unde v-a venit ideea cu 
Aqualandul?

O dată ce principala şi 
consistenta sursă de veni-
turi la buget, din vânzarea 
de terenuri s-a diminuat, 
a trebuit să ne gândim că 
dacă mai vine o criză să 
nu ne afecteze, depinzând 
doar de o singură direc-
ţie. Am luat exemplu de la 
vecinii noştri unguri. Am 
căutat o sursă de finanţa-
re pe POR, măsura 52 pe 
promovarea turismului şi 
am scris proiectul. Am dis-
cutat formal cu preşedin-
tele Consiliului judeţean 
pentru că suntem colegi la 
Comitetul Regiunilor de la 
Bruxelles şi a fost încântat 
de idee, am făcut partene-
riatul şi săptămâna viitoa-
re o să depunem proiectul 
în valoare de 16 milioane 
de euro, inclusiv TVA, din 
care primăriei şi Consiliu-
lui judeţean le revin 30%.

 
Nu v-a condiţionat Constan-
tin Ostaficiuc intrarea în 
parteneriat de trecerea la 
PDL?

Nu a fost nici cea mai 
mică aluzie. E adevărat că au 
existat propuneri din partea 
celor care au trecut din PNL 
la PDL, dar s-au oprit la refu-
zul meu.

Ce va însemna acel Aqualand?
Un adevărat complex cu un 

bazin olimpic, o sală de sport, 
o sală multifuncţională, centru 
SPA, mai multe terenuri de 
sport, o zonă de administraţie 
şi restaurante şi cinci bazine 
mari, exterioare, cu tobogane 
şi instalaţii acvatice, pentru 
agrement, un lac artificial de 
1,5 ha, o pistă de biciclete şi 
promenadă şi o zonă forestieră 
în jur, toate întinzându-se pe 
11 ha. Asta va fi prima etapă, 
urmând ca în etapa a doua să 
se amenajeze o bază de trata-
ment. Per ansmblu, ideea era 
să dezvoltăm o staţiune.

Până unde aţi dori să ajun-
geţi în politică?

Parcă n-aş vrea să dau li-
niştea şi stabilitatea pe care 
mi le conferă comuna Du-
deştii Noi pe ceva nesigur, în 
altă parte, dar rămâne să mă 
hotărăsc atunci când se va ivi 
vreo oportunitate.

Mutatis-mutandis, dacă aţi fi 
primarul Timişoarei, credeţi 
că aţi face faţă?

Sincer, când e vorba de 
Primăria Timişoara, aici sunt 
multe de făcut. Oraşul Timi-
şoara îţi oferă alte pârghii şi 
alte posibilităţi de exprimare. 
Cu siguranţă că am idei de ce-
aş putea să fac, în primul rând 
pentru eficientizarea activităţii 
şi o reformă a întregului aparat 
al primăriei, şi o altă direcţio-
nare a fondurilor de investiţii.

alin niCa

NăsCuT. născut în 13 mar-
tie 1981, la timişoara
a locuit şi învăţat până în 
1990 în timişoara, după 
care familia s-a stabilit în 
dudeştii noi
aCTiviTaTe 
ProFesioNală:
absolvent al Facultăţii de 
automatică şi Calculatoare, 
Universitatea politehnica 
timişoara, promoţia 2004
primar al Comunei 
dudeştii noi, la al doilea 
mandat
preşedinte al asociaţiei Co-
munelor din timiş, 2005-
2010 şi vicepreşedinte la 
nivel naţional
membru al Comitetului 
Regiunilor de la Bruxelles.
Vicepreşedinte al pnl 
timiş
sTarea Civilă: căsătorit, 
un copil
hoBBy: muzica, filmele, 
sportul, cititul

Oraşul Timişoara îţi 
oferă alte pârghii şi 

alte posibilităţi de 
exprimare. Cu sigu-
ranţă că am idei de 

ce-aş putea să fac 
dacă aş fi primar  

în Timişoara

am avut oferte de la 
PDl, dar am refuzat 
respectuos, fiindcă e 
suficient să faci acest 
pas o dată, pentru ca 
pe fruntea ta să scrie 
traseist. Dacă eşti un 
om cu principii, nu 
sari în altă barcă doar 
pentru că ai o anumi-
tă nemulţumire.PuBLicitate

Călin CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

De la introducerea sa în 
anii ’80, paintball a devenit 
un fenomen internaţional. 
Entuziaştii au format echipe, 
au întemeiat ligi şi au orga-
nizat campionate ale jocului. 
Jocul este departe de a avea po-
pularitatea sporturilor tradiţi-
onale, cum ar fi baschetul sau 
fotbalul, dar mereu apar noi 
terenuri de joc şi organizaţii. 
Paintball-ul este un sport de 
întărire a caracterului, în care 
jucătorii învaţă despre spiritul 
de echipa, câştigă încredere în 
ei înşişi, dezvoltă abilităţi de 
lideri, şi se distrează, eliberân-
du-se în acelaşi timp de stres.

Din ce în ce mai mult, 
marile companii descoperă 
beneficiile participării perso-
nalului şi conducerii firmei 
la astfel de jocuri, în locul 
tradiţionalelor picnicuri. Deşi 
este considerat de mulţi sport 
periculos, paintballul este un 
joc sigur. Se pot întâmpla şi 
accidente ca în orice alt tip de 
sport, dar nu s-au înregistrat 
niciodată cazuri în care jucă-
torii de paintball să fie grav 
răniţi. Este adevărat că viteza 
cu care bilele cu vopsea se 
îndreaptă spre jucători este 
destul de mare, însă asta face 
parte din farmecul jocului.

echipamentul adecvat vă 
fereşte de accidente

Orice sport necesită un 
echipament adecvat, iar în 
cazul paintball-ului acesta 
trebuie să cuprindă neapărat 

masca de protecţie, combi-
nezon şi vestă. Masca con-
stituie elementul de baza al 
echipamentului, şi ea este 
obligatorie. Măştile de paint-
ball sunt concepute să ofere 
protecţie maximă frontală şi 
din lateral. Vesta oferă pro-
tectie mai ales  doamnelor cu 
sensibilitate ridicată la piept 
şi spate. Sunt destinate în 
principal femeilor şi persoa-
nelor care ştiu că suferă de 
diferite afecţiuni (de exem-
plu ale pielii) şi au nevoie de 
protecţie suplimentară. Se 
poate opta pentru o vestă cu 
protecţie pentru piept, spate 
sau pentru ambele. În mate-
rie de costuri un echipament 
complet de paintball porneş-
te de la 500 de lei, însă poate 
depăşi cu uşurinţă 1.500 de 
lei dacă vorbim despre pro-
dusele de top. La armament 

preţurile încep tot din jurul 
sumei de 500 de lei, însă şi 
aici pot urca până la câteva 
mii bune.

La Dudeştii noi, la apro-
ximativ 20 de kilometri de 
Timişoara se află una dintre 
cele mai mari baze de paint-
ball din ţară, masurând pes-
te 10 hectare. Baza de aici 
cuprinde: un teren de paint-
ball amenajat cu cazermate 
,diferite obstacole realizate 
din lemn, cauciucuri sau saci 
de nisip; un teren paintbal 
destinat în special jocului 
de speed ball şi deathmatch 
cu obstacole ce nu depăşesc 
1.5 m lungime şi lăţime, 10 
hale dezafectate plasate pe 
platformă de beton pentru 
jocurile gen scenario.

Preţurile pentru o sesiune 
de împuşcături se încadrează 
între 50 şi 100 de lei de per-

istoria sportului Paintball

James Hale de la daisy manufacturing, 
a inventat şi brevetat ceea ce a devenit 
apoi prima puşcă de paintball. aceasta 
puşcă originală cu vopsea a fost fabri-
cată şi folosită la marcarea copacilor şi a 
vitelor, iar ulterior a fost vândută pentru 
utilizarea în jocul de paintball, sub nu-
mele nelson. Primul joc de paintball s-a 
desfăşurat cu 12 jucători care concurau 
unii împotriva celorlalţi, folosind pistoale 
nel-spot 007. initial aceste pistoale au 
fost folosite de serviciul forestier, pentru 
marcarea copacilor care urmau a fi tăiaţi. 
Printre jucători s-au numărat: un angajat 
al bursei de pe Wall Street, Hayes noel, 
robert Gurnsey, autorul documentarului 
“Pumping iron” si charles Gaines. 

soană în funcţie de numărul 
de bile tras de fiecare. Exis-
tă şi firme care organizeaza 
partide de paintball oriunde 
în judeţ la cererea clienţilor.

Paintball, un sport  
îndrăgit de timişoreni
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aurora mărGEanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

După 20 de ani de la 
punctul 8 al Proclamaţiei 
de la Timişoara, şi 15 de la 
proiectul depus de PNL în 
parlament, Legea Lustra-
ţiei este pe cale să devină 
lege organică. Comisiile 
juridică şi pentru drepturi-
le omului ale Camerei De-
putaţilor au adoptat deja 
raportul la proiectul legii 
lustraţiei. Chiar dacă unii 
o cred inutilă, la mai bine 
de 20 de ani de la revoluţie, 
când mulţi dintre “nomen-
claturiştii”  comunişti au 
trecut la cele veşnice sau 
sunt la pensie, iniţiatorii 
ei spun că, oricând, o astfel 
de lege este binevenită şi 
mai poate produce efecte. 
Ce-i drept minore, am pu-

tea constata.  Unul dintre 
potenţialii lustrabili este 
şi fostul preşedinte Ion Ili-
escu. Se pare că iniţiatorul 
amendamentului prin care 
persoanele lustrabile să 
nu poată avea activităţi în 
instituţiile de investigare 
a crimelor comunismului 
(deputatul pedelist  Daniel 
Buda, preşedintele comisiei 
juridice) l-a făcut cu adresă 
directă la fostul preşedinte. 

Chiar dacă nu mai deţine 
nici o funcţie politică, aces-
ta este preşedintele Insti-
tutului Revoluţiei Române, 
instituţie publică de inte-
res naţional care are drept 
obiect analiza ştiinţifică a 
efectelor în plan economic, 
social şi politic ale revoluţiei 
din decembrie 89. De altfel, 
Ion Iliescu a declarat recent 
că legea lustraţiei este o lege 

de esenţă stalinistă şi este 
total aberant ca la nivelul 
anului 2010 să se vină cu o 
astfel de iniţiativă. Raportul 
la proiectul legii lustraţiei a 
fost adoptat cu 22 de voturi 
pentru, un vot împotrivă şi 
şase abţineri. 

Florian Mihalcea, preşe-
dintele Societăţii Timişoa-
ra şi unul dintre iniţiatorii 

celebrului “punct 8” ne-a 
declarat: “Cu câteva luni 
în urmă aş fi spus că aceas-
tă lege are puţine şanse să 
treacă. Dar s-a întâmplat 
ca momentul actual să re-
prezinte o conjunctură po-
litică favorabilă ce permite 
adoptarea sa. Este pentru 
prima oară de la scindarea 
alianţei DA când PNL şi PDL 

susţin împreună un proiect 
legislativ. Unul din voturile 
pentru a fost al unui depu-
tat PSD, la fel cu cele şase 
abţineri şi votul împotrivă. 
Acum în PSD este o organi-
zaţie tânără care s-a săturat 
de nomenclaturiştii din vâr-
ful partidului şi de aceea ne 
aşteptăm să avem şi susţine-
rea lor.”

Legea Lustraţiei ar putea fi 
atacată la Curtea ConstituţionalăHip-balul medaliat cu aur la  

Geneva, sport 100% timişorean
aurora mărGEanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

Printre cei peste 700 de 
participanţi la salonul In-
ternaţional de Invenţii de 
la Geneva, din acest an s-au 
numărat şi 46 de români. 
Unul dintre ei este timi-
şoreanul Remi Rădulescu. 
Acesta a luat medalia de 
aur pentru “hip-bal”, un fel 
de handbal cu cai, un joc 
original inventat în 2008. 
Inginerul timişorean a ab-
solvit Secţia de Instalaţii a 
Facultăţii de Construcţii a 
Institutului Politehnic din 
Cluj-Napoca. Multe sedii de 
fabrici şi instituţii din  ora-
şul de pe Bega şi din judeţ 
construite până în 1989 
poartă şi “semnătura” ingi-
nerului Rădulescu. 

În 1983 a realizat prima 
instalaţie de biogaz din Ro-
mânia. În anul 2004 obţine 
şi licenţa în ştiinţe econo-
mice, Secţia Management 
Comercial a Universităţii 
de Vest. Imediat după 1990 
a deschis, la Timişoara, pri-
ma firmă  de construcţii 
din ţară. Acum pe lângă 
construcţii, instalaţii şi de-
coraţiuni interioare firma 
sa se ocupă şi de realizarea 
şi montarea panourilor so-
lare. A realizat mai multe 
variante de captatori solari 
(primul l-a făcut când era 
încă student, la Cluj, în 
1981). Captatorul plan şi fix 
este marcă  înregistrată la 
OSIM.  Acum a pus la punct 
şi un sistem electronic de 
rotire a unui panou solar 

parabolic care urmăreşte 
traseul diurn al astrului 
zilei, capabil să dea randa-
ment maxim o perioadă cât 
mai mare de timp. Inven-
tatorul timişorean este un 
împătimit al sportului dar 
în acelaşi timp iubeşte mult 
şi respectă animalele, mai 
ales caii. Din îngemănarea 
acestor pasiuni, mintea sa 
iscoditoare a “născocit” 
acum doi ani un nou sport, 
hip-balul. 

Cele două echipe au 
cinci jucători pe cal, cel de-
al şaselea, care este coordo-
nator de joc evoluează de 
pe margine şi recuperează 
mingea. Deşi costurile unui 

astfel de joc nu sunt de ne-
glijat, inventatorul său a 
finanţat partidele de până 
acum din banii proprii. Jo-
cul a fost medaliat cu aur 
la Salonul Internaţional de 

Invenţii din acest an de la 
Geneva. De el s-au arătat 
interesate unele cluburi 
din Elveţia, Marea Britanie, 
America Latină şi Orientul 
Mijlociu. 

Oriunde în lume se va 
juca acest joc, chir dacă în 
timp vor fi, poate, campio-
nate mondiale “părintele” 
său doreşte ca el să fie cu-
noscut drept  sport original 
şi tradiţional românesc, 
inventat la Timişoara. În 
acest an Remi Rădulescu va 
mai reprezenta România şi 
la saloanele de inventică de 
la Paris, Bruxelles şi Mosco-
va, cu o nouă invenţie: un 
stingător de incendii.

dl. primar : iar pentru că 
tot mi-aţi dat cuvântul vă 
doresc de acum Sărbători 
fericite şi fiind săptămâna 
mare, sper că vorbim mai 
creştineşte şi nu ne vom da 
aşa unii la alţii. eu, cel puţin 
voi tăcea cât mai mult. 

dl. CiuHandu: Îmi vine să 
şi zâmbesc constatând că 

la nici 30 de zile de când am 
propus, deja era pe tapet un 
proiect pentru luarea unui 
credit...
dl. primar : nu e pentru 
că aţi spus-o dvs, ci pentru 
că am făcut o analiză şi 
vreau să vă spun că am fost 
forţaţi să recurgem la acest 
împrumut de 7,5 milioane 
pentru că anul trecut tot în 

consiliul Local dvs aţi făcut 
nişte reduceri de impozite şi 
taxe locale, care reprezen-
tau echivalentul a cam 30 de 
milioane.

dl. JiCHiCi: eu cred că acest 
proiect de hotărâre repre-
zintă o palmă data cetăţeni-
lor municipiului timişoara. 
este incredibil că adP are 

această iniţiativa de a veni 
cu asemenea modificări la 
regulamentul de parcare. 
doresc să propun stima-
ţilor domni de la adP ca 
înainte de a veni cu aceste 
modificări, să creeze parcări 
pentru cetăţenii timisoarei!

dl. pau: Întrebare: strada 
care la un moment dat se 

închide în dreptul unor case, 
ce vom face acolo? acolo nu 
are finalitate strada. 
dl. primar: nu ştiu acum să 
vă răspund la treaba aceasta.

dl. pau: din nou am o 
întrebare aici: pe strada 
mangiuca, nr. 1 vom mai 
construi ceva sau facem 
numai parcări? 

din sală: numai parcări!!

dl. ŢoanCă: o secundă, 
domnule Secretar, cum vo-
tăm dacă dorim să dăm curs 
acestui recurs graţios? 
dl. SECrETar: cine este 
pentru menţinerea hotărârii 
votează pentru, iar cine este 
împotriva menţinerii hotărâ-
rii votează împotrivă.

Conducerea „Societăţii Timişoara“ speră ca măcar din 2012 în structurile de conducere ale statului să nu mai existe foşti nomenclaturişti

l În 1961 la timişoara a fost 
pus la punct meciPt-1, primul 
calculator din românia con-
struit într-o universitate.

l Se crede că fosilele desco-
perite la Peştera cu oase, în 
judeţul caraş-Severin, sunt 
cele mai vechi rămăşiţe euro-
pene ale unui om modern.

l românia este prima ţară 
din lume care urmează să 
introducă taxa pe produsele 
fast-food.

l cea mai mică pensie din ţara 
noastră are o valoare de 3 lei.

l cel mai vechi document 
scris în limba română păstrat 
până la noi este Scrisoarea lui 
neacşu din câmpulung. ea 
datează din anul 1521.

l În 1895 a fost inaugurat 
podul de la cernavodă, pro-
iectat şi construit de anghel 
Saligny, la acea vreme cel 
mai lung pod din europa.

l turnul eiffel are în com-
poziţie oţel de la furnalul din 
Govăjdia, localitatea Ghelar 
din judeţul Hunedoara.

l dacă o statuie reprezen-
tând un erou pe cal prezintă 
calul cu două picioare în aer, 
personajul a murit în bătălie. 
dacă are un picior în aer, a 
murit rănit după bătălie şi 
dacă are patru picioare jos a 
murit de moarte naturală.

l nu este nevoie de o numă-
rătoare inversă atunci când 
e lansată o rachetă în spaţiu, 
aceasta a fost ideea unui om de 
marketing de la naSa, scopul 
ei fiind să sporească tensiunea 
din timpul transmisiunii tV.

l un crater de pe Lună poar-
tă numele lui Spiru Haret.

Android

este un joc de societate 
care se axează pe tema 
crimei şi a conspiraţiei 
într-un viitor distopian. 
câţiva detectivi călăto-
resc între oraşul new 
angeles şi colonia lunară 
Heinlein urmărind in-
dicii, cerând favoruri şi 
dezvăluind o conspiraţie 
sinistră. detectivii trebu-
ie să concilieze căutarea 
criminalului cu viaţa 
personală şi demonii lor 
interni.

mecanica inovatoare a 
jocului asigură că fiecare 
detectiv joacă într-un alt 
mod. Vei intra în pielea 
lui Louis Blaine, poli-
ţistul corupt chinuit de 
vină? Sau vei fi caprice 
nisei, clona cu puteri 
de mediu, care luptă să 
îşi păstreze echilibrul 
mintal în timp ce încear-
că să demonstreze că 
şi ea este umană ca toţi 
ceilalţi?

timp aproximativ de joc: 
180 de mvinute, jucători: 
3 la 5, vârstă minimă 
recomandată: 13 ani.

Detalii: cutia.ro.

Timişoreni de 5 sTele

să râdem cu aleşii locali (perle din şedinţele clt)

şTiaţi că joc

raTT

de la începutul acestei luni, li-
nia expres 3 şi linia 3 autobuze 
şi-au modificat traseul. astfel, 
linia 3 autobuze deserveşte 
traseul: Gara de nord - strada 
Gării - strada Pop de Băseşti 
- bulevardul iuliu maniu - 
strada Budai deleanu - strada 
Banatul - bulevardul dâmbo-
viţa - strada ardealului - Piaţa 
Petofi şi retur. Linia expres 3 
are următorul traseu: Gara de 
nord - bulevardul regele Fer-
dinand - bulevardul carmen 
Sylva - catedrala mitropolita-
nă - bulevardul Vasile Pârvan 

- strada cluj - calea martirilor 
din 1989 - u.m. Giroc şi retur.

expoziţie

În acest weekend, asocia-
ţia chinologică română a 
judeţului timiş, organizează o 
expoziţie pentru toţi iubitorii 
de animale, unde se vor putea 
admira exemplare canine deo-
sebite venite din toate colţurile 
europei. Vizitatorii vor putea 
petrece ore întregi în compania 
unor exemplare canine de 
o deosebită frumuseţe, pot 
observa agilitatea, pasiunea şi 
maiestria unor câini în demon-

straţile oferite de organizatori 
sau pot consulta specialişti în 
domeniul nutriţiei animale. ex-
poziţia se va desfăşura la arena 
aqua Sport (fostul ştrand al 
tineretului) de pe calea doro-
banţilor 92 a, pe durata zilelor 
de 8 şi 9 mai,  cu începere de la 
ora 10. costul intrării este de 5 
lei, iar copiii mai mici de  14 ani, 
pensionarii şi persoanele cu 
handicap au intrare gratuită.

asistenţă

În zilele de 18, 19 şi 20 mai, 
direcţia de asistenţă Socială 
comunitară timişoara efec-

tuează plata ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni sau combustibili 
petrolieri. Persoanele care au 
depus cerere pentru acordarea 
acestui ajutor în perioada sezo-
nului rece 1 noiembrie 2009 - 
31 martie 2010 pot ridica suma 
aferenta lunii martie 2010 şi 
sumele restante ( dacă e cazul) 
la sediul direcţiei de asistenţă 
Socială comunitară timişoara 
din B-dul regele carol i nr. 10, în 
zilele stabilite, între orele 10 - 14 
şi 15 – 17 excepţie făcând ziua 
de 19 cand programul se în-
cheie la ora 14. relaţii la telefon 
0256/220.583.

pe scurT

În acest an Remi 
Rădulescu va 
mai reprezenta 
România şi la 
saloanele de 
inventică de la 
Paris, Bruxelles şi 
Moscova

Remi Rădulescu, este părintele hipball-ului, un sport inventat la Timişoara

PuBLicitate

3-9 mai, 
Săptămâna 
astmului  
în România

În fiecare an, în prima 
zi marţi din luna mai, se 
sărbătoreşte Ziua Mondia-
lă a Astmului. În România, 
1 milion de persoane sufe-
ră de astm. La nivel mon-
dial, incidenţa acestei boli 
a crescut considerabil în 
ultimii 20 de ani, mai ales 
în rândul copiilor. Săptă-
mâna Astmului în Româ-
nia, 3-9 mai, aduce  pentru 
timişoreni campania „Res-
piraţia. Prima şi cea mai 
naturală mişcare”. Pentru 
că măsurarea capacităţii 
pulmonare este un exa-
men de sănătate esenţial, 
în această săptămână, ori-
ce persoană îşi poate testa 
gratuit plămânii pentru a 
afla cât de bine respiră la 
Dispeceratul TBC, din Str. 
Lorena, nr. 2 sau în spaţi-
ile special amenajate pen-
tru acest lucru din centrul 
oraşului.

Festivalul 
Muzicii de 
Cameră la 
Timişoara

Facultatea de Muzică 
din cadrul Universităţii de 
Vest organizează în peri-
oada 17-20 mai Festivalul 
muzicii de cameră, ediţia 
a VII-a, secţiunea profe-
sori şi invitaţi. Programul 
cuprinde lucrări de gen 
selecţionate dintr-o largă 
arie stilistică, de la com-
poziţii clasice şi romantice 
la muzică modernă şi con-
temporană. Toate concer-
tele se desfăşoară la sala 
Orpheum a instituţiei (P-ţa 
Libertăţii nr. 1), iar intra-
rea este liberă.

este pentru prima 
oară de la scindarea 
alianţei da când 
PnL şi PdL susţin 
împreună un pro-
iect legislativ.

 Florian Mihalcea
preşedinte Societatea Timişoara

lustrabili doar de la următoarele alegeri

Proiectul nu pare însă să-i 
afecteze pe actualii dem-
nitari. el respectă princi-
piul retroactivităţii astfel 
încât, persoanele care se 
află acum într-o funcţie 
şi au fost alese vor avea 
posibilitatea să-şi ducă la 
bun sfârşit mandatul. ea 

va putea fi aplicată doar 
în legislatura următoare. 
oricum, există voci din 
PSd care suţin neconstitu-
ţionalitatea legii şi în cazul 
în care aceasta va deveni 
organică intenţionează să 
o atace la curtea constiu-
ţională.

În perioada 5-9 mai, la Timi-
şoara are loc cea de-a doua edi-
ţie a Festivalului Internaţional 
de Film “Timishort”. Competi-
ţia oficială cuprinde 18 scurt-
metraje (de ficţiune şi docu-
mentare), 12 internaţionale şi 
4 semnate de regizori români. 
Proiecţiile au loc în singurele 
cinematografe independente 
funcţionale ale oraşului, “Ti-
miş” şi “Studio”.

Pe lângă locaţiile consa-
crate, Piaţa Unirii va  găzdui 
filmul de deschidere (un lung 
metraj intitulat “Nuntă în Ba-
sarabia”), iar clubul “Setup” 
noua secţiune competiţională 
“Videorama”, dedicată filmu-

lui experimental şi artei video.
Este pentru prima dată când 
festivalul organizează o proiec-
ţie open air, într-o piaţă publi-
că. Este vorba de co-producţia 
România-Moldova-Luxemburg 
“Nuntă în Basarabia” al cărui 
producător român este chiar 
timişorean, Dan Raţiu. Este o 
comedie romantică filmată în 
2008 la Chişinău. Ca şi la pre-
cedenta ediţie, festivalul oferă 
oferă timişorenilor ateliere cre-
ative de cinema. Acestea vor 
avea loc la Enoteca de Savoya 
şi se vor întinde pe parcursul 
a patru zile (6-9 mai) pentru ca 
participanţii să aibă şansa de 
a-şi dezvolta proiectele de film.

Timishort 2010
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Fotbalul românesc are 
câteva clanuri care, firesc, 
ca în toată România, fac 
legea. În primul rând, ca 
să respectăm ierarhia, 
avem de-a face cu deja 
cunoscutul clan din fede-
raţie. Despre ăsta am tot 
scris... De o vreme, clanul 
Sandu cam stă la cutie. 
Oare de ce? Atenţia s-a 
mutat în altă parte şi e 
chiar bine pentru federali. 
Din punctul lor de vedere. 
Noi însă nu o să uităm 
unde e buba. Că peştele...
Alt clan ar fi cel al famili-
ei Becali. Fraţi şi veri care 
au pus mâna pe o bucată 
din fotbalul mioritic. Şi 
asta în complicitate cu cei 
din primul clan. E nor-
mal? Întrebare cu răspuns 
inclus.
De curând Gigi Becali 
„a aflat”, după ce a fost 
taxat de nişte bani, că cei 
din comisiile de la LPF 
sunt manevraţi de Mitică 
Dragomir. Mammmmăăă! 
Ce descoperire! Până 
acum unde ai fost „Nea 
Gigi”? Unde erai când 
alţii încasau amenzi pe 
bandă rulandă? Păi te 
cam durea undeva... ba 
mai mult... te cam distrai 
pe seama lor. Şi ce râs 
ai! Te-ai făcut avocatul 
rapidiştilor şi ai dat de 
pământ cu Mitică în cazul 
cu Poli. Cică rezultatul 
trebuie să fie ăla din 
teren… că e munca jucă-
torilor… că… bla,bla,bla. 
Dar chestia cu bricheta în 
capul lui Deaconu, urmat 
de un similar 3-0 tot cu 
Rapidul şi tot la 0-1 cum 
este? Cu ce erau atunci 
vinovaţi jucătorii giuleş-
teni?
Varga şi Bălan nu sunt de 
vină că nişte tembeli i-au 
băgat în teren cu Poli pe 
fals. Varga şi Bălan au 
însă singura vină că au 
ales prost patronul. În 
continuare... oare de ce 
nu au jucat cei doi şi în 
următoarele meciuri dacă 
dreptatea Rapidului este 
atât de evidentă? Sau 
poate foştii „studenţi” 
joacă la echipa a treia in-
cognito. Gigi nu excelează 
prin logică. Asta e clar!  
Când îi văd pe cei trei 
becalioţi la televizor mă 
gândesc la o copie palidă 
a unor reeşapaţi din Cosa 
Nostra!

Clanurile

Viorel Screciu

ValEnTin VElCEa:

„mie mi-au plăcut jocurile 
politehnicii din acest retur. 
la unele n-a avut şansă, 
la altele a fost dezavan-
tajată de arbitraj. dar, per 
ansamblu, jocul a fost des-
tul de consistent. păcat că 
avem probleme la realiza-
re. e o problemă a fotbalu-
lui românesc. Cred că poli 
merită un loc mai sus.
Orice este posibil până în 
ultima etapă. situaţia ar fi 
fost alta dacă am fi bătut 
pe CFR şi steaua, iar cluje-
nii ar fi remizat cu alba iu-
lia. Campionatul este plin 
de surprize şi asta înseam-
nă că este de calitate.
se vorbeşte mai mult des-
pre CFR Cluj pentru că 
este pe primul loc şi are 
trei puncte avans. dar, bi-
neînţeles, că atât poli, cât 

şi Unirea Urziceni pot să 
o ajungă şi să o întreacă. 
etapa intermediară poate 
schimba lucrurile.
nu ştiu dacă jucătorilor de 
la poli ii le-a priit stagiul de 
pregătire efectuat în iarnă 
cu echipa mare. poate că 
la vârsta lor nu conştienti-
zează atât de bine că sunt 
aproape de prima echipă 
şi vin la formaţia a doua 
de parcă deja ar fi reali-
zat ceva. totuşi, se poate 
spune că este un progres 
faptul că tineri din pepini-
era proprie se aproprie de 
lotul mare.
axente e un jucător cu 
care s-a avut răbdare, e din 
ce în ce mai bun. a ajuns 
să evolueze în liga 1. Cred 
că l-a ajutat enorm împru-
mutul la Galaţi. l-a conso-
lidat. ar putea fi o soluţie 
pentru atacul lui poli.”

dEClaraŢia SăpTămânii

expoziţii

spectacoleparty
Joi, 6 mai

Club 30: ConCert Cover band

bunker: ConCert lansare MIra ProjeCt 

Heaven studIo: deeP Central - In love

van GraPH k’fe: babalonIa soundClasH

dublIn exPress: dublIn House band

d’arC: retro Party

art Club: sPeCIal Party

Vineri, 7 mai
sCottIsH: best retro Party In town

art Club retro: student nIGHt

tHe note: oMG I’M so retro

sâmbătă, 8 mai
youtoPIa: bItza- Goana duPă ferICIre tour

vanIlla Club: sadat x (new york)

700 Coffee & lounGe: MusIC Colours

bunker: retro Party Cu dj ePoCs

Duminică, 9 mai
van GraPH k’fe: babIlonIa 

Club d’arC: HIts Party

art Club 700: aMbIent Party

setuP: warM uP

timiş: 
Cum să îţi dresezi dragonul (joi-
vineri: 11; 14; 16; 18; 20)

cinema city:
omul de oţel 2 (vineri, luni-joi: 14,40; 
17,10; 19,40; 22,10; sâmbătă-duminică: 
12; 14,40; 17,10; 19,40; 22,10)
Înfruntarea titanilor 3d (vineri, 
luni-joi: 13,15; 15,30; 17,45; 20; 22,20; 
sâmbătă-duminică: 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20; 22,20)
recompensă cu bucluc (vineri, luni-
joi: 19,40; sâmbătă-duminică: 11,10; 19,40)
Nu-i de nasul meu (vineri-joi: 13,20; 
15,30; 22,10)
Teleportaţi în adolescenţă (vineri-
joi: 18; 21,50)
Ce-o fi o fi... (vineri-joi: 17,40)
iubire la roma (vineri-joi: 13,40; 15,45; 
17,50; 19,50; 22)
omul care se holba la capre (vineri, 
luni-joi: 16; 20,10; sâmbătă-duminică: 
11,30; 16; 20,10)
ultimul cântec – prEmiEră (vineri; 
luni-joi: 13,30; 15,50; 18,10; 20,20; 22,30; 
sâmbătă-duminică: 11,10; 13,30; 15,50; 
18,10; 20,20; 22,30;)
robin Hood – AVANPREMIERĂ (miercuri-
joi: 21,50)

cinema

Ultimul cântec

horoscop

paTruped

BerBec
afacerile merg 
mult mai bine, 
cu şansa unor 
încasări record 
sau cel puţin cu 
promisiunea unor tranzacţii. Poţi 
face unele investiţii de mare viitor. 
relaţia cu lumea, cu persoanele 
noi care îţi apar în cale, sunt 
profitabile, pentru că informaţiile 
cele mai utile apar discutând cu 
cât mai mulţi oameni. 

Taur
treci printr-o 
perioadă destul 
de stresantă, 
pentru că eşti 
implicat într-o 

acţiune cu un consum nervos şi 
energetic maxim. Certuri, conflicte, 
competiţii, te obligă să dai tot ce 
ai mai bun şi să nu te laşi copleşit 
de obstacole, pentru că de ambiţia 
ta de acum depinde şi rezultatul la 
care vei ajunge. 

Gemeni
relaţiile de familie 
sunt sursa celor 
mai frumoase 
veşti. stai de 
vorbă ore în şir cu 
rudele şi cu prietenii, pentru că ai 
un talent cu totul deosebit de a-i 
ajuta să-şi deschidă sufletul şi de 
a le abate gândul de la unele prob-
leme. eşti un prieten de nădejde 
care oferă sfaturi şi idei bune şi ai 
mereu o vorbă bună pentru oricine.

rac
dorul te cheamă 
undeva departe, 
unde te aşteaptă 
ceva drag 
sufletului tău. Că 

e o călătorie de plăcere sau una 
necesară vei descoperi pe parcurs 
sau la destinaţie suficiente motive 
pentru a fi fericit. nu refuza nicio 
invitaţie de a călători zilele aces-
tea, pentru că la drum apar acele 
momente de maximă bucurie.

Leu
viitorul te 
preocupă foarte 
mult şi priveşti 
spre ziua de 
mâine cu atenţie, 
pentru că aşa cum îţi aşterni 
acum, aşa vei dormi. se apropie un 
eveniment important în carieră, dar 
ai tot timpul pentru a-l pregăti aşa 
cum se cuvine ca să faci impresie 
excelentă. nota va fi bună dacă te 
apuci de pe acum de lucru!

Fecioară
un risc trece 
prin calea ta 
şi te face să 
greşeşti major, 
deşi eşti de 

obicei foarte atent. acum eşti 
influenţat negativ de o persoană 
care nu are cele mai bune intenţii 
şi urmăreşte să te trimită pe căi 
lăturalnice. fii mai exigent cu 
tovarăşii tăi sau cu persoanele 
care îţi ridică semne de întrebare.

BaLanţă
ai ajuns într-un 
punct mort în 
care ai impresia 
că nimic nu 
mai înaintează. 
este vremea unei renunţări, fie că 
eşti sau nu de acord cu aceasta, 
deoarece drumul pe care ai pornit 
cândva se împotmoleşte definitiv. 
nu e totul pierdut, pentru că fi-
nalul de drum îţi poate oferi şansa 
unui nou început.

Scorpion
nu te lua dupa 
ceea ce îţi 
transmite un 
coleg pentru 
că nu ştie ce 

spune. Informaţia sa e falsă şi te 
poate trimite într-o direcţie ce se 
va dovedi a fi doar consum inutil 
de timp şi energie. demască-i cât 
poţi de exigent pe cei care caută 
să te mintă, ca să nu plăteşti tu 
oalele sparte de ei.

SăGeTăTor
nu se poate 
menţine armonia 
în cuplu perma-
nent, deci mai tre-
buie să admiţi şi 
faptul că există şi incompatibilităţi 
între voi, te vei certa cu persoana 
iubită de la te miri ce, dar sunt 
conflicte banale. dragostea dintre 
voi e vie, e puternică, şi vă ajută 
să treceţi şi peste astfel de hopuri 
fără a lăsa urme. 

capricorn
apare o şansă 
excelentă prin 
calea ta, dar pen-
tru a te bucura 
de efectele ei, 

trebuie să fii foarte spontan şi să nu 
stai pe gânduri. Cu cât spui mai re-
pede da, cu atât vei fi mai câştigat, 
pentru că mai sunt şi alţii care pot 
profita de aceeaşi ocazie. trebuie să 
fii tu cel care pune primul mâna pe 
noroc, deci fii pe fază!

VărSăTor
eşti foarte altruist 
şi vrei să oferi din 
cunoştinţele tale 
şi altora. dacă 
ţie ţi s-a împlinit 
un anumit vis, de ce să nu intervii 
cu ce ştii şi în construcţia visului 
altei peroane? Prezenţa ta alături îl 
motivează să meargă mai departe 
şi faci tot ce-ţi stă în putere pentru 
a-l vedea fericit cât mai repede. e 
modul tău de a arăta că ţii la el!

peşTi
legea intervine 
într-un mod ceva 
mai agresiv în 
afacerile tale şi îţi 
interzice să duci 

mai departe ce ai început. dacă tu 
consideri că ai dreptate, merită să 
lupţi pentru a-ţi impune punctul 
de vedere, dar dacă rivalul tău 
este susţinut legal de documente 
incontestabile sau de o poziţie 
oficială, nu prea ai cu cine te lupta.

Câinele neamţului

4p
ed

radu ClEŢiu 

În epoca comunistă 
aveam plăcerea „sadică” 
de a spune un banc ori de 
câte ori vedeam un neamţ 
fraier care încă nu reuşise 
să plece din România. Era 
perioada în care toate pro-
dusele alimentare plecau 
la export. Noi în Timişoa-
ra, pentru că aveam Com-
timul cu cele mai mari 
abatoare din estul Europei 
aveam şansa să găsim la 
măcelărie capuri şi „adi-
daşi” de porc, în rest por-
cul pleca la export, luat de 
multe ori direct din gos-
podăriile harnicilor etnici 
germani. Bancul era des-
pre porcul neamţului care 
făcuse kilogramele nece-
sare, iar acum aştepta să 
vină camionul să-l ia din 
curtea neamţului. Neam-
ţul se uita cu părere de 
rău la porc şi lăcrima, în 
schimb porcul se tăvălea 
de râs. Neamţul supărat îi 
bate obrazul întrebându-l: 
De ce râzi porcule? Merit 
eu asta după ce te-am cres-
cut, te-am îngrijit? Porcul 
răspunde: Râd neamţule 
că eu ajung înaintea ta în 
Germania, Ha, Ha ,Ha.

Mi-am amintit acest 
banc săptămâna trecută 
când am fost în vizită la 
o canisă de familie într-
un orăşel rezidenţial de 
lângă Hanovra. Labrado-
rul meu pe care l-am adus 
din Franţa va fi tatăl unor 
căţei care se vor naşte la 

acea canisă care a înde-
plinit standardele pentru 
a fi autorizată. Pentru 
aceasta proprietara feme-
lei a trebuit să absolve un 
curs special şi i s-a făcut 
o anchetă socială acasă 
pentru a verifica dacă are 
condiţiile necesare pen-
tru ca femela să dea naş-
tere la puiuţi cu acte în 
regulă. Crescătoarea din 
Germania era foarte bu-
curoasă că s-a încadrat, nu 
fără emoţii, la măsurători 
cu suprafaţa disponibi-
lă, zece metri pătraţi de 
grădină pentru un câine 
adult. Aşa că în momentul 
în care lăsat liber, labrado-
rul meu s-a aruncat în mij-
locul bazinului cu nuferi 
amenajat în grădină nu a 
făcut altceva decât să îşi 
revendice teritoriul, ase-
meni porcului de export 
din vremea comunistă. 
Am fost foarte stânjenit, 
cu toate că se cunoaşte că 
labradorii nu se mai con-
trolează când văd apa, dar 
a fost exact cum a intuit 
el... proprietara pentru 
a se încadra în suprafaţa 
cerută de legea, mai nouă 
pentru protecţia animale-
lor, promisese lacul câini-
lor, iar Ashton al meu i-a 
făcut inaugurarea.

În scurt timp legile co-
munităţii europene vor 
ajunge să se aplice şi la 
noi iar atunci să vezi câinii 
tăvălindu-se de râs, lăfăin-
du-se în grădina noastră 
japoneză.

muzeu de artă - palatul Baroc: ex-
poziţia „Linii şi tăieturi” a artistei ulla 
Westerweller, deschisă până la 9 mai. 

librăria Cărtureşti mercy: expoziţia 
de creaţie vestimentară „tânjind după 
amintiri” semnate Veress andrea  Ber-
nadett, deschisă până la 10 mai.

Galeria olteanu art: vineri, 30 aprilie, 
de la ora 18, se va vernisa expoziţia 
„nud” a fotografului cristian Boldiştea-
nu, deschisă până la 14 mai.

Galeria Calina: expoziţia „Îngerii lui 
Bus” a artistului plastic cristian Buznea-
nu, deschisă până la 28 mai. 

Galeria Triade: expoziţia „Prezent con-
tinuu. Pictură. colaj. obiect” a artistului 
plastic ion Stendl, deschisă până la 20 
mai.

06.05
În 1984, la Huston, carl Lewis 
devine primul sprinter care 
aleargă suta de metri sub 10 
secunde (9.99)

07.05
În 1986, Steaua cucereşte cupa 
campionilor în dauna spanioli-
lor de la Barcelona

08.05
În 1984, cu 12 săptămâni 
înaintea deschiderii Jocurilor 
olimpice de la Los angeles, 
rusia anunţă că nu va participa 
din cauza comercializării 

comepitiţiei şi folosirea ei ca 
propagandă anti-rusească

09.05
În 2001 a avut loc cea mai mare 
tragedie din fotbalul african. În 
Ghana, cu ocazia partidei dintre 
Hearts of oak şi Kumasi ashanti 
Kotoko, 130 de suporteri sunt 
ucişi în timp ce cei 70.000 de 
spectatori încercă să iasă din 
stadion deoarece poliţia folosi-
se gaze lacrimogene

10.05
În 2000, la 29 ani, Jim courier 
îşi anunţă retragerea din tenis. 

11.05
În 1997, computerul “deep 
Blue”, realizat de iBm, devine 
primul computer care obţine o 
victorie împotriva unui campi-
on mondial de şah, câştigând 
un joc, la new York, contra lui 
Gary Kasparov

12.06
În 1999, după victoria din 
finala Ligii campionilor cu 
Bayern munchen, antrenorul 
lui manchester united, alex 
Ferguson, este ridicat la ordinul 
de cavaler de regina elisabeta a 
ii-a a angliei
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ioan GoGoŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

În ciuda nenumăraţilor 
paşi greşiţi, înregistraţi în 
special în această a doua 
parte a campionatului, Poli 
rămâne în cursa pentru 
Champions League, unde 
poate ajunge atât prin câş-
tigarea titlului (ceea ce ar 
reprezenta principala per-
formanţă), cât şi prin inter-
mediul poziţiei secunde. 
Situaţia “alb-violeţilor” se 
menţine bună deşi, până la 
derby-ul cu Dinamo (partidă 
desfăşurată după închiderea 
ediţiei), nu au reuşit în acest 
retur să se impună în faţa 
contracandidatelor la locu-
rile de cupă europeană.

Gruparea bănăţeană nu 
stă bine doar la capitolul 
puncte, ci şi la cel al goluri-
lor marcate, având cele mai 
multe realizări, cu o normă 
de 1,7 goluri pe meci. Per-
formanţa este cu atât mai 
lăudabilă, cu cât timişore-
nii nu au mai beneficiat de 
la finele turului de omul 
ei de gol, Gigel Bucur. Mai 
mult, la ultima partidă de 
pe stadionul Dan Păltinişa-
nu, cu Oţelul Galaţi, Sabău 
a avut valid doar un atacant 
veritabil, pe cehul Mage-
ra. Goga a fost suspendat, 
Mansour accidentat, iar Me-
jia şi Parks nerefăcuţi.

Dacă nu a fost să trea-
că de VfB Stuttgart şi să 
evolueze apoi în faza gru-
pelor contra deţinătoarei 
Ligii Campionilor, Neluţu 
Sabău pare să se fi inspirat 
din inovaţiile antrenorului 
Barcelonei, Josep Guardi-
ola, în sensul utilizării ju-
cătorilor pe cât mai multe 
posturi, în funcţie de nece-
sităţile de moment, făcând 

abstracţie de specializarea 
lor. Exemplele în cazul lui 
Poli sunt destule. Deşi fun-
daş dreapta, Bonfim a fost 
folosit ca fundaş central. 
Invers au stat lucrurile în 
cazul lui Luchin. Colegul 
acestuia din centrul apără-
rii, Mera, a jucat atacant în 
finalul meciului cu Politeh-
nica Iaşi. Fundaşul stânga 
Maxim, în prima lui apari-
ţie din retur, a evoluat ca 
mijlocaş dreapta. Mijlocaş 
la închidere, Bourceanu a 
fost întrebuinţat deseori în 
bandă. Consacrat pe partea 
dreaptă a apărării, Contra a 
apărut în ultimele etape în 
centrul liniei mediene. Tot 
acolo a fost distribuit, în 

două rânduri, şi atacantul 
costarican Parks. Cunos-
cut drept mijlocaş, Cociş a 
fost reprofilat ca atacant, 
în timp ce “vârfurile” Goga 
şi Magera au început mai 
multe partide din postura 
de mijlocaşi.

Cum valoarea jucători-
lor lui Poli nu se compară 
cu cea a vedetelor catalani-
lor, nici rezultatele nu au 
fost cele scontate, de multe 
ori jucătorii “alb-violeţilor” 
simţindu-se inconfortabili 
în noile posturi, fiind depă-
şiţi şi incapabili de a înde-
plini sarcinile trasate.

ETapa a 25-a
Poli Timişoara - Pandurii tg. Jiu 26-27
Bucovina Suceava - ştiinţa Bacău 28-27
“u” cluj - ucm reşiţa 29-27
Hc odorhei - minaur Baia mare 27-25
cSm Satu mare - Hcm constanţa 29-44

1.Hcm constanţa 23 20 2 1 747-598 42
2.ucm reşiţa 23 17 2 4 703-597 36
3.Pandurii tg. Jiu 23 16 1 6 645-619 33
4.ştiinţa Bacău 23 14 4 5 713-661 32
5.Bucovina Suceava 23 15 0 8 688-614 30
6.Steaua 22 13 2 7 651-582 28
7.Hc odorhei 24 11 0 13 710-731 22
8.“u” cluj 23 9 1 13 615-641 19
9.minaur Baia mare 23 8 1 14 602-609 17
10.cSm Satu mare 23 6 1 16 674-741 13
11.poli Timişoara 23 6 1 16 577-687 13
12.dinamo 23 4 2 17 675-769 10
13.rom cri Braşov 22 1 1 20 549-700 3

HandBal

Gruparea 
bănăţeană nu stă 
bine doar la capi-
tolul puncte, ci şi la 
cel al golurilor mar-
cate, având cele 
mai multe realizări 
din campionat

Paradoxuri “alb-violete”

atunci când mama ei decide că ron-
nie (miley cyrus, la primul ei rol după 
Hannah montana) trebuie să plece 
în Georgia pentru a relua legătura 
cu tatăl înstrăinat, fata nu este deloc 
încântată şi manifestă răceala şi os-
tilitate în prezenţa lui Steve, tatăl ei, 
singurul lucru pe care îl au în comun 
cei doi fiind pasiunea pentru muzică. 
În tybee island ronnie se îndrăgos-
teşte de atrăgătorul Will Blakelee 
(Liam Hemsworth) şi se împacă cu 
tatăl ei, care este implicat în recon-
strucţia unui vitraliu dintr-o biserică 
locală, distrus într-un incendiu.

Teatrul naţional Timişoara: vineri, 7 
mai, ora 19, Sala mare, „trei surori” de 
a.P. cehov, un spectacol de ada Lupu. 

Teatrul Thespis, Casa Studenţilor, 
studio 202 „Lelu Bihoi”: vineri, 7 mai, 
ora 20, spectacolul „d’ale amorului” 
comedie-colaj după i.L. caragiale, 
regia c&a.

Filarmonica „Banatul” Timişoara: 
sâmbătă, 8 mai, ora 19, concert al an-
samblului „timişoara Big Band”, dirijor 
Franz Hoffner, solişti: cristian Jurcan, 
Sorina Safi, Sergiu cîrstea, radu Guţi.

opera naţională română Timişoa-
ra: duminică, 9 mai, ora 18, „carmen” 
operă în patru acte, muzica:Georges 
Bizet, libretul Henri meilhac si Ludovic 
Halévy, în cardul Festivalului interna-
ţional „timişoara muzicală”, ediţia a 
XXXV-a. 

Filarmonica „Banatul” Timişoa-
ra: luni, 10 mai, ora 19, Foaierul Sălii 
„capitol”, recital de muzică de cameră 
Ludwig van Beethoven: integrala 
cvartetelor de coarde – iii, interpretea-
ză cvartetul ad Libitum: andreea Be-
rescu- vioara i, şeban mereuţă -vioara 
a ii-a, Bogdan Bişoc -violă şi Filip Papa 
-violoncel .

opera naţională română Timişoara: 
luni, 10 mai, ora 19, „egoistul” de Jean 
anouilh, spectacol în turneu cu radu 
Beligan.

Teatrul German de Stat Timişoara: 
marţi, 11 mai, ora 19, „aşteptându-l pe 
Godot” de Samuelk Beckett, regizor: 
christiane J. Schneider.

Teatrul naţional Timişoara: miercuri, 
12 mai, ora 19, Sala 2 „Boala Familiei m” 
după Fausto Paradivino, un spectacol, 
de radu afrim.

opera naţională română: miercuri, 
12 mai, ora 19, „Boema” operă în patru 
acte de Giacomo Puccini, libretul Luigi 
ilica şi Giuseppe Giacosa, în cardul 
Festivalului internaţional „timişoara 
muzicală”, ediţia a XXXV-a. 
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Lukas Magera este singurul 
atacant pur-sânge pe care 
Poli l-a avut în teren la 
meciul cu Oţelu
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Îi susţin pe hackerii de la 
RNS (Romanian National 
Security). Un grup de ti-
neri care până acum au 
spart siteuri media pu-
ternice din Europa. Rai 
Uno, La Stampa, Corriere 
della Sera, Telegraph 
şi mai nou, Le Monde. 
Hackerii au postat pe 
siteuri poze cu drapelul 
României şi un text prin 
care atrag atenţia că 
românii nu trebuie să fie 
confundaţi în Europa cu 
hoţi, ţigani, violatori… 
Pe siteurile sparte ei au 
scris: 
“Aceasta nu este o miş-
care de rezistenţă, un 
protest, sau o revoltă! 
Este strigătul întregului 
popor român ce face 
apel la fraţii noştri care 
au uitat că şi în venele 
noastre circulă un sânge 
român. Sângele ce-a fost 
jertfit şi vărsat pe câm-
purile de luptă pentru a 
fi scrisă istoria neamului 
nostru cere acum DREP-
TATE. Eroii patriei noas-
tre nu vor muri nicioda-
tă! Vrem să nu se uite 
CINE l-a vărsat pentru ca 
România să existe astăzi 
pe hartă, să le amintim 
copiilor şi nepoţilor 
noştri, să îi respectăm cu 
onoarea cuvenită.”
Nu de puţine ori, şi la 
mine, te miri ce coate 
goale analfabet euro-
pean se uită de sus doar 
pentru că pe paşaportul 
lui scria Olanda sau 
Franţa şi pe al meu Ro-
mânia. Dobitocul judeca 
omul după coperta paşa-
portului, nu conta nimic 
altceva. Nu de puţine 
ori am avut pornirea 
să sparg faţa vreunui 
european convins că noi 
trăim în copaci.
Şi pentru că imaginea 
asta a fost întreţinută 
mai ales de media eu-
ropeană, atunci merită 
măcar să le arătăm că 
avem calculatoare şi că 
ştim să le folosim mai 
bine ca ei… Ştiu, ştiu… că 
mulţi mă vor condam-
na... Asta e, eu îi susţin… 
Îmi plac!

Dan Negru

Hackerii

Duminică
9 mai

cer mai  
mult noros, 
precipitaţii  
răzleţe.
Minima: 11° C
Maxima: 23° C

miercuri
12 mai

Vreme  
închisă,  
temperaturi  
mai scăzute.
Minima: 11° C
Maxima: 18° C

marţi
11 mai

cer parţial  
noros,  
vânt  
moderat.
Minima: 11° C
Maxima: 21° C

Luni
10 mai

cerul noros,  
se vor  
înregistra averse  
de ploaie.
Minima: 11° C
Maxima: 21° C

Sâmbătă
8 mai

cerul va fi  
predominant  
noros, noaptea va 
ploua.
Minima: 12° C
Maxima: 22° C

Vineri
7 mai

Vreme  
frumoasă,  
cer mai mult  
senin.
Minima: 11° C
Maxima: 22° C

Joi
6 mai

cerul va fi mai  
mult noros,  
vremea se va 
menţine caldă.
Minima: 12° C
Maxima: 25° C
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Wilson şi Timi Soreanu Benzi desenate de  
Radu Cleţiu - CLEAR

iNgreDieNTe
1,5 Kg de carne de porc 
(pulpă, cotlet)
1 morcov,
1 păstârnac, 
2-3 cepe,
1 linguriţă miere, 
4 linguri de ulei de măsline, 
1 liguriţă de boia, 
1 lingură de oţet
500 ml bere, 
500 ml supă de carne,
3 linguriţe de zahăr, 
50 g de unt,
1 ardei gras,
2 linguri de ketchup
sare, piper, cimbru, roz-
marin

Se feliază carnea şi se 
aşează într-o tavă termore-
zistentă, cu două linguri de 
ulei, iar deasupra se pune 
ketchup-ul. Legumele (mai 
puţin ceapa) se curăţă, se 
taie julien şi se pun pe lângă 
carne. Se ornează cu felii de 
ardei roşu. Se adaugă berea 
şi supa de carne, două lin-
guriţe de zahăr, sare, piper, 
cimbru şi rozmarin şi se dă 
totul la cuptor, la foc mediu, 
pentru o oră şi jumătate. 
Separat se curăţă cepele, se 
taie rondele şi se glasează 
într-o tigaie de teflon cu 2 
linguri de ulei de măsline, o 
linguriţă de miere, boiaua 
oţetul şi zahărul rămas. Se 
adaugă puţină apă şi se dă 
la foc mic până sacade totul 
şi ceapa se desface în inele 
care devin aurii când sunt 
gata. Se servesc lângă frip-
tură cu mazăre sote drept 
garnitură.

Friptură de 
porc cu bere

reţeta săptămânii vă este oferită de

Concurenţă mare la PSD Timiş

New entry 
în topul 
averilor  
locale

Dacă până acum, când 
se discuta despre averile 
agonisite de reprezentanţii 
administraţiei locale sau 
judeţene, topul începea cu 
pământurile şi tractoarele 
consilierului Radu Ţoancă, 
mai nou, în acest clasa-
ment sui-generis avem un 
new entry care, deja, s-a in-
stalat comod pe primul loc. 
Directorul coordonator ad-
junct al Casei Judeţene de 
Pensii Timiş, Iost Mihaela, 
şi-a aşternut pe declaraţia 
de avere atâtea proprie-
tăţi, încât până şi fostu-
lui prim-ministru Adrian 
Năstase i-ar fi greu să se 
descurce prin puzderia de 
terenuri şi case. Aşadar, 
Mihaela, singură sau în 
cote egale cu soţul Edgar, 
este fericita posesoare a 
opt case, un spaţiu comer-
cial de 2000 mp, nouă par-
cele de teren intravilan, în 
suprafaţă totală de 13.205 
mp, două parcele de teren 
extravilan, ambele în su-
prafaţă de 52 hectare, şi 
un autoturism BMW, an 
de fabricaţie 2001. Şocul 
acestei informaţii patri-
moniale se mai atenuează, 
oarecum, dacă spunem că 
toată averea este plasată 
în zona oraşului Periam, 
iar simpatica Mihaela este 
fiica iubitoare a primăriţei 
din localitate, PDL-ista Ro-
dica Boancaş. 

Dedicaţie specială: “Nu am casă, nu am bani”...
Deşi au trecut două săp-

tămâni de la meciul de fot-
bal care a adus faţă în faţă 
echipa liderului CJ Timiş, 
Constantin Ostaficiuc, şi cea 
a primarului de Arad, Ghe-
orghe Falcă, ecourile dispu-
tei democrat-liberale sunt 
încă vii în memoria celor 
ce-au fost prezenţi atunci la 
Sânnicolaul Mare. Şi nu ne 
referim doar la evoluţia sco-
rului în cele două reprize de 
fotbal politic, presărate cu 
subite faulturi „pe la spate” 
din partea arădenilor, ci şi 
de beatitudinea ce-a domnit 
pe tot parcursul reprizei a 
III-a. De fericire că şi-a dorit 
mai mult victoria şi chiar a 
obţinut-o, primarul Sânni-
colaului, Dănuţ Groza (foto) 
a dedicat oaspeţilor o serie 
de piese celebre, deşirate pe 

portativul întâlnirii de o bo-
emă de prin partea locului, 
acompaniată la pas de un 
acordeon cu clape absolut 
volatile. Spre surprinderea 
jurnaliştilor prezenţi la în-
tâlnire, entuziastul Dănuţ a 
găsit de cuviinţă să le dedice 
şi lor o melodie. Maneaua 
urbană „Nu am casă, nu 
am bani“, a răsunat ironic 

în sala petrecerii portocalii, 
stârnind unele comenta-
rii la adresa edilului de pe 
Aranca. Gurile rele spun 
că Groza a fost muştruluit 
chiar de preşedintele Con-
stantin Ostaficiuc pentru 
neinspirata dedicaţie. Apă-
rându-se, acesta a spus că to-
tul nu a fost decât o glumă. 
Cam nesărată...

Titu Bojin (foto dreapta) 
pare favorit la câştigarea şe-
fiei filialei judeţene a PSD. 
Asta pentru că la conferinţa 
judeţeană în care vor avea 
loc alegerile pentru preşe-
dinţia PSD Timiş, vor parti-
cipa 800 de delegaţi, dintre 
care 200 sunt din Timişoara, 

iar restul de 600 sunt din 
judeţ. Mulţi consideră că 
Bojin „are” judeţul, în timp 
ce Sorin Grindeanu, şeful 
PSD Timişoara, „are” oraşul 
Timişoara. Dincolo de aceste 
calcule, se vorbeşte şi aici, 
la nivel local, de trădări şi 
candidaţi surpriză. Marcel 

Mihoc este unul dintre can-
didaţii care, se vorbeşte în 
târg, ar putea să se retragă în 
ultimul moment, în favoa-
rea lui Sorin Grindeanu, ori 
în favoarea unui alt candidat 
supriză. În blocstarturi stă şi 
vicepreşedintele CJT Adam 
Crăciunescu (foto stânga).


