
Weekendul acesta, Piaţa Unirii se va umple 
de culoare în cadrul Sărbătorii Artelor, 
manifestare organizată de municipalitate 
în cadrul proiectului „Mica Vienă”, alături de 
Fundaţia Rubin. Vineri, 28 mai, de la ora 12 
va avea loc un workshop de pictură, de la 
ora 14 un atelier de bijuterii de ceramică, iar 
de la ora 16 un workshop de linogravură. 
Pentru sâmbătă este programat un work-
shop de pictură, ora 12, un atelier de origami, 
ora 14 şi un workshop de modelaj, ora 16. 
Duminică, 30 mai, timişorenii sunt invitaţi să 
pătrundă în tainele picturii, ale caricaturii, cu 
Şcoala Popa’s şi al picturii pe sticlă.
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Concert Gospel
În urma unei campanii de recrutare, 
aproape o sută de participanţi au repetat 
timp de o săptămână pentru a oferi publicu-
lui timişorean un concert inedit de gospel 
„Freedom is coming!”, care se va desfăşura 
sub conducerea muzicală a tânărului dirijor 
german Dominic Samuel Fritz. Alături de 
cele 23 de piese pregătite, la concertul ce va 
avea loc duminică la Domul Romano-Catol-
ic de la ora 20, va cânta şi solista de blues 
Mirela Iacob, alături de un cor de copii.

Timp liber - pagina 14
„Traviata” –premieră, operă în trei acte, muzica: Giuseppe Verdi
Opera Naţională Română Timişoara: duminică, 30 mai, ora 19

Ce nu ţi-e CLeAR? radu  
Nicosevici

Trăim vremuri 
incerte, tulburi, 

nesigure, legate de 
viitorul nostru? 6

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com
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Călin Catană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Viaţa tot mai alertă şi volumul de muncă în con-tinuă creştere din ultimii ani lasă o amprentă tot mai mare asupra sănătăţii noastre. Unul dintre cele mai bune remedii împo-triva stresului şi a tensiu-nii acumulate la serviciu este hidromasajul. Alegerea unei căzi de hidromasaj nu este una foarte uşoară, pe piaţă existând o foarte mare varietate de produse. Cei de la Hydroline, importa-torul Sundance Spas, li-der mondial în domeniul dezvoltării şi proiectării minipiscinelor de acril şi al sistemelor de încăl-zire, filtrare şi purificare a apei, ne-au enumerat câteva criterii de care ar trebui să ţinem cont în momentul în care luăm o astfel de decizie. La fel ca şi în cazul maşinilor, spre exemplu, preţul mini-piscinelor SPA variază în funcţie de caracteristici şi calitatea materialelor fo-losite.
Căzile oferite de Hy-droline uimesc în primul rând prin atenţia asupra 

detaliilor, oferind o pu-ternică amprentă emo-ţională. Claudiu Pascu, managerul companiei Hydroline atrage atenţia asupra importanţei pe care cumpărătorii trebu-ie să o acorde sistemelor care asigură puritatea apei: “Sistemul de filtrare Microclean Plus prezent pe spa-urile din oferta Hy-droline depăşeşte orice alt sistem în ceea ce priveşte asigurarea apei pure. Este eficient în economisirea energiei şi utilizează foar-te puţine susbstanţe chi-mice. Filtrul acestui sis-tem are o durată de viaţă de 9 luni de zile şi poate îndepărta chiar şi ule-iul sau diferitele loţiuni prezente în apă. Aceeaşi tehnologie este folosită la sistemele de purificare a apei de băut. Căzile altor producători sunt dotate cu filtre care reţin doar particulele mari, indife-rent de numărul lor. Prin urmare, existenţa mai multor fitre nu va avea drept rezultat creşterea eficienţei filtrării.”SPA-urile moderne tre-buie să fie dotate cu un sistem electronic de con-trol al temperaturii apei, 

care să aibă o toleranţă de maximum un grad Cel-sius faţă de temperatura selectată de dumneavoas-tră.
Pompele construite pentru SPA-uri au două tipuri de valori nominale ale puterii, exprimate în cai putere: puterea „în regim continuu” şi pute-rea „la demaraj”, ne-au dezvăluit cei de la Hy-droline. Prima reprezintă puterea pe care motorul este capabil să o dezvol-te în timpul funcţionării. Cea de a doua se referă la valoarea maximă la care ajunge pompa imediat după pornire, înainte de a intra în regimul continuu de funcţionare. Multor producători le face plă-cere să vorbească despre puterea pompelor lor. Este bine cunoscut faptul că la orice motor pute-

rea dezvoltată la pornire este mai mare decât cea în funcţionare continuă. Atunci când un produ-cător de SPA pretinde că puterea pompei este de 6 CP, se referă la puterea de pornire, nu la cea în re-gim continuu.
Sistemul de izolare a căzii este deasemenea un element important în alegerea pe care urmea-ză să o faceţi. ”Deşi cresc costurile de producţie, studiile demonstrează că izolarea completă aduce proprietarului, în timp, substanţiale economii. Din dorinţa de a vinde produse mai ieftine, unii producători au renunţat la izolarea totală cu spu-mă poliuretanică”, mai spune Claudiu Paşcu, ma-nager Hydroline.Sistemul de jeturi şi orientarea lor constitu-ie punctul culminant al oricărei căzi. Jeturile de apă de la Sundance sunt proiectate astfel încât să vă ofere cea mai varia-tă gamă de masaj, de la cel mai relaxat, până la cel mai puternic şi revi-gorant, oferind o nouă dimensiune hidromasa-jului.
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Alegerea unui aparat  de aer condiţionat

Călin Catană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

În urma anomaliilor meteorologice din ulti-mii ani, avem parte în fiecare vară de din ce în ce mai multe zile în care temperatura aeru-lui depăşeşte chiar şi 40 de grade Celsius. Asta a făcut ca existenţa unui aparat de aer condiţio-nat în casele noastre să fie menită nu doar con-fortului, ci să fie o ade-vărată necesitate.Primele lucruri pe care trebuie să le luaţi în calcul la alegerea unui astfel de aparat sunt: su-prafaţa în care aveţi ne-voie de răcoare, care este gradul de izolare termi-că a clădirii, orientarea către soare a încăperii, existenţa aparatelor care degajă căldură în încăpe-re şi câte persoane locu-iesc în spaţiul vizat. Toţi aceşti factori contribuie la dimensionarea capa-cităţii de răcire a apara-tului de aer condiţionat. În linii mari, pentru o încăpere de aproximativ 20 de mp, este recoman-dat un aparat a cărui capacitate să nu fie mai mică de 9000 BTU/h. In-stalarea unui aparat sub-dimensionat va duce la o supra-solicitare a aces-

tuia în funcţionare, şi inevitabil la o durată de viaţă diminuată. În ceea ce priveşte consumul de energie, sfatul este să nu optaţi pentru aparate de clasă inferioară, chiar dacă acestea sunt mult mai ieftine. Această dife-renţă de preţ se amorti-zează încă din primul an de funcţionare. În cazul în care montajul nu este inclus în preţ, interesaţi-vă din timp care sunt 

condiţiile impuse de fir-ma vânzătoare pentru păstrarea garanţiei.Chiar dacă durata de viaţă a unui astfel de aparat este în medie de 10 ani, nu se recoman-dă achiziţionarea celor mai scumpe produse. În medie la 5 ani apar noi tehnologii care oferă confort sporit, consum mai redus, şi costuri mai rentabile de întreţinere.

Nu optaţi pentru aparate de clasă inferioară, chiar dacă sunt mult mai ieftine. Diferenţă de preţ se amortizează din primul an de funcţionare.

SPA-urile moder-ne trebuie să fie dotate cu un sistem electronic de control al tem-peraturii apei.
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De ani buni, societa-
tea românească n-a 

mai propus generaţi-
ei tinere nimic. 3
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Noi românii  
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Echipa ex-poliştilor
O echipă formată din foşti  
“alb-violeţi”, din care ar face 
parte şi Osei, ar avea un cuvânt 
greu de spus în liga întâi.

Sărbătoarea artelor

Patru imobile  
ultracentrale, revendicate 
de o asociaţie funebră
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CONSILIUL CONSULTATIV peNTrU STrATegIA TIMIŞOAreI:

„Primăria se piaptănă 
în timp ce oraşul arde”

Ciprian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Aceasta este concluzia la 
care au ajuns membrii Consi-
lului Consultativ pentru Stra-
tegie Timişoarei. Acest for are 
rol consultativ şi a fost con-
stituit la iniţiativa primarului 
Gheorhe Ciuhandu. El este 
alcătuit din specialişti de ne-
contestat din diferite domenii: 
Dan Bedros (consulul onorific 
al Franţei la Timişoara, fostul 
preşedinte al Alcatel Lucent 
România – liderul consiliului), 
Ovidiu Şandor (preşedinte Mo-
datim Investment  – secretarul 
consiliului), Vlad Gaivoronschi 
(vicepreşedinte al Ordinului 
Arhitecţilor din România), rec-
torii Nicolae Robu, Ioan Talpoş 
şi Ştefan Drăgulescu, Silviu 
Cerna (CA al BNR), Gheorghe 
Cocian (manager Elba), Mar-
cel Tolcea, Daniel Vighi, Laila 
Onu (director Fundaţia „Pen-
tru Voi”) şi alţii. În paginile 
2-3 puteţi citi integral poziţia 

adoptată de acest for faţă de 
intenţia administraţiei Ciu-
handu de a mări impozitele 
în anul 2011 şi de a introduce 
taxa de habitat. Membrii Con-
siliului demontează calm şi 
documentat motivaţiile scoase 

în faţă de primărie. Mai mult 
chiar, ei oferă şi soluţii pentru 
echilibrarea bugetului local pe 
timp de criză. Pe lângă atacul 
virulent la adresa conducerii 
primăriei, deosebit de inter-
sant este şi rezultatul acestuia: 

consilierii locali au decis să nu 
mărească impozitele locale, 
iar Ciuhandu şi-a retras taxa 
de habitat. Oare cum ar arăta 
oraşul fiind condus cu adevă-
rat de consiliul consultativ?

Executivul Primăriei Timişoara a fost pus la punct de specialiştii din cadrul Consiliului Consultativ
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Superbă a fost imaginea celor 
peste 900 de absolvenţi de liceu în 
Piaţa Operei din Timişoara, la sfâr-
şitul săptămânii trecute, dansând 
pentru Europa. Mai bine zis, dan-
sul n-a fost doar pentru Europa, 
ci avea o ţintă clară: doborârea 
recordului Guiness la dans sincron, 
în mai multe state.  Zâmbetul 
de pe feţele tinerilor, freamătul 
aşteptării acordurilor valsului, 
tricourile de identificare - toate 
au arătat că, dincolo de  ambiţiile 
unor organizatori, participanţii şi-
au asumat sărbătoarea primăverii. 
Măcar pentru puţin timp au avut 
un scop. De ani buni, societatea 
românească n-a mai propus gene-
raţiei tinere nimic. Pe la jumătatea 
secolului trecut, tinerii României 
erau chemaţi (la fel ca alţi mulţi, 
foarte mulţi europeni) să facă 
efortul de a elimina urmările celui 
de-al doilea război mondial. Apoi 
– să industrializeze, modernizeze 
şi urbanizeze ţara. Generaţiei din 
primul deceniu al acestui secol i 
s-a propus să aducă România în 
familia europeană:  în Consiliul Eu-
ropei, apoi – în Uniunea Europea-
nă. Obiectivele unificatoare, din-
colo de scopurile mari sau mici ale 
propriilor existenţe şi destine ale 
românilor, au mobilizat energii, au 
dat  o direcţie, au propus un ideal. 
Din păcate, de ceva vreme nu mai 
există nici un asemenea obiectiv 
comun. Lupta cu criza? Nu înflăcă-
rează pe nimeni. Jos comunismul 
(la două decenii după ce acestuia 
i s-a semnat certificatul de deces)? 
Jos! Altceva? Marşul pentru drep-
turile homosexualilor şi lesbiene-
lor. Să fie. Dar poate fi acesta un 
scop comun al generaţiei tinere? 
Altceva. Altceva. Nimic. Mai sunt 
detalii. Undeva, într-un colţ de 
memorie stă  ideea că trebuie 
continuate eforturile ca România 
să intre în spaţiul Schengen. Apoi 
– în zona euro. Dar sunt detalii 
ale unui proces cunoscut.  Să se fi 
terminat toate cauzele pentru care 
merită să arzi, să faci voluntariat, 
să îţi dedici gânduri şi energii? Po-
liticienii sunt preocupaţi de luptele 
pentru putere. Pensionarii – de 
păstrarea decenţei la vârsta la care 
societatea nu le mai acordă nici 
măcar această şansă. Angajaţii – 
bugetari şi „de la privaţi” deopotri-
vă  - sunt preocupaţi de apărarea 
venitului, atât cât este el. Tinerii, 
încă netăvăliţi prin tranşeele vieţii, 
sunt lăsaţi să-şi găsească propriile 
preocupări. Recordul Guiness? Fie 
şi acela, dacă nimeni nu propune 
altceva de ani buni. Din când în 
când, adulţii clatină din cap, deza-
probator: „tinerii din ziua de azi…”, 
„pe vremea noastră…”, „ehei, să fi 
văzut cum era pe timpuri…”. Cum 
era? Greu. Cenuşiu. Trist. Cu sără-
cie. Dar şi cu speranţa că va fi mai 
bine, că sacrificiile vor asigura un 
viitor mai bun pentru cei ce vin din 
urmă. Era şi solidaritate de genera-
ţie, entuziasm, energie. Era o stare 
ce lipseşte generaţiei de azi, lăsată 
de izbelişte, cu cheia de gât, să-şi 
caute singură calea spre ieşire.

Generaţii  
în derivă

Mariana Cernicova
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PUBLICITATE

Punct de vedere cu 
privire la propunerile de 
impozite locale pe 2011 

“Am începe cu o observa-
ţie cu privire la modul în care 
este prezentată această pro-
punere de dublare a impozi-
tului pe clădiri pentru persoa-
nele fizice şi de introducere a 
taxei de habitat.

În primul rând lipseşte ori-
ce motivare a nevoii de ma-
jorare a acestor taxe. În mod 
normal, această propunere ar 
trebui însoţită de o schiţă de 
buget pe 2011 din care să re-
iese nevoia acestei dublări de 
taxe şi care ar fi destinaţia ve-
niturilor suplimentare astfel 
obţinute. În fapt, propunerea 
nu prezintă nici măcar o esti-
mare a veniturilor suplimen-
tare care ar putea rezulta.

Din modul în care este con-
ceput acest demers nu putem 
înţelege decât, fie o lipsă de 
respect faţă de mediul de afa-
ceri, faţă de firmele în ai căror 
buzunare primăria încearcă 
să bage mâna foarte adânc, 
fie o lipsă de profesionalism 
în ceea ce priveşte abordarea 
politicilor fiscale locale.

De asemenea, nu înţele-
gem de ce se revine cu aces-
te propuneri, deşi ele au fost 
deja respinse în Consiliul Lo-
cal în mai 2009 şi din nou în 
decembrie 2009. Ar fi greu de 
crezut că Primăria poate miza 
pe o reacţie diferită a mediu-
lui de afaceri, a presei şi a 
populaţiei în faţa aceloraşi 
propuneri, care anterior nu 
au putut fi clar argumentate 
şi justificate de către executiv.

Consilierii locali s-au îm-
potrivit deja de două ori 
acestor măsuri în contextul 
economic actual şi ar fi greu 
de crezut că ei şi-au schimbat 
părerea în ultimele luni, în 
condiţiile în care contextul 
nu a devenit mai prielnic, ci 
dimpotrivă. (...)

Trecând peste aceste ele-
mente grave de abordare, 
ajungând la fondul proble-
mei, nu putem decât presu-
pune că aceste majorări ar fi 
necesare pentru acoperirea 
nevoilor bugetare. 

Pentru a înţelege nevoile 
bugetare, este important să 
analizăm structura cheltuieli-
lor şi, mai ales, evoluţia aces-
tora în decursul lui 2009 şi 
perspectiva pe 2010. Am folo-
sit date din bugetul primăriei 

pe 2009, varianta aprobată în 
martie, execuţia bugetară pe 
2009, bugetul pe 2010 şi bu-
getele regiilor care beneficia-
ză de cele mai mari subvenţii, 
cum ar fi Calor. Am fi folosit 
şi bugetul RATT, dar nu am 
reuşit să îl localizăm, nici pe 
site-ul primăriei, nici pe cel al 
RATT.

Vedem din execuţia pe 
2009 că, deşi veniturile au 
fost realizate doar în procent 
de 90% faţă de valorile bugeta-
te, la partea de cheltuieli con-
statăm următoarele creşteri:

- cheltuieli pe bunuri şi 
servicii: creştere de +11% la 
realizat faţă de bugetul mar-
tie 2009

- cheltuieli cu salariile: 
creştere de +9,7% la realizat 
faţă de bugetul martie 2009

- cheltuieli cu subvenţiile: 
creştere de +35% la realizat 
faţă de buget martie 2009

Aceste creşteri în sume 
absolute reprezintă un total 
de 16,5 milioane Euro! Doar 
creşterile! 

În schimb, putem constata 
că la investiţii apare o scăde-
re de -73,3% adică o diminu-
are de la 35,5 milioane Euro 
în bugetul martie 2009, la o 
sumă realizată de 9,5 mili-
oane Euro! Asta înseamnă o 
reducere de 26 milioane Euro 
de la investiţii!

De asemenea, pe compo-
nenta rambursări de credite, 
de la un plan iniţial de ram-
bursare de aprox. 7,6 mil 
Euro au fost rambursaţi doar 
aprox. 5 mil Euro.

Din aceste cifre sumare 
(ele pot fi completate de cifre 
detaliate pentru cine doreşte) 
rezultă clar că strategia „de 
criză” în Primăria Timişoara 
a fost creşterea cheltuielilor 
curente, a subvenţiilor şi su-
portarea tuturor reducerilor 
de venituri şi a acestor creş-
teri de costuri curente prin 
reducerea drastică a inves-
tiţiilor, lucru echivalent cu 
sacrificarea dezvoltării pe ter-
men mediu şi lung a oraşului 
pentru satisfacerea poftelor 
şi nevoilor de consum curent 
ale Primăriei şi entităţilor de-
pendente de aceasta!

Înţelegem că acum Primă-
ria doreşte dublarea impozi-
telor pe clădiri pentru per-
soanele fizice şi introducerea 
unor noi impozite pe propri-
etate, denumite taxa pe habi-
tat, pentru persoanele fizice. 

Ţinând cont că prin aceste 
propuneri se încearcă acope-
rirea golurilor lăsate în buget 
de o politică fiscală complet 
ruptă de realitatea crizei eco-
nomice, o politică fiscală ba-
zată pe creşterea cheltuielilor 
curente şi eliminarea aproape 
completă a investiţiilor, con-
siderăm propunerile prezen-
tate de executivul primărie 
ca fiind nejustificate, nepro-
fesioniste şi iresponsabile. 
Considerăm că problemele de 
balansare a bugetului local se 
pot rezolva prin alte metode, 
aflate la îndemâna executivu-
lui.

De exemplu, renegocierea 
la contractele păguboase de 
prestări servicii sau achiziţii, 
cum ar fi cel de întreţinere 
a toaletelor publice (750.000 
Euro pe an), cum ar fi cel de 
întreţinere a spaţiilor verzi 
(peste 2.000.000 Euro pe an) 

şi aşa mai departe. Din astfel 
de contracte, care sunt poate 
nenecesare în momentul ac-
tual sau care sunt prestate la 
valori cu mult peste valori re-
ale de piaţă, se pot economisi 
sume de ordinul milioanelor. 
Faptul că un cost sau un preţ 
a rezultat în urma unei lici-
taţii nu cred că elimină obli-
gativitatea executivului de a 
verifica dacă este oportună şi 
justificabilă achiziţia sau dacă 
nivelul de cost rezultat este 
unul rezonabil. 

De asemenea, Timişoara 
trebuie să înceapă să obţi-
nă finanţări europene. Din 
păcate, până acum nu a fost 
obţinut nici un Euro din fon-
durile structurale, în ciuda 
faptului că au fost investiţi în 
ultimii ani milioane de Euro 
în studii, SF-uri, proiecte etc. 
Incapacitatea de a accesa 
aceste fonduri este dovedită 

şi de faptul că, deşi există o 
sumă de 70 mil de Euro pe 
care o poate accesa doar Pri-
măria Timişoara, nu s-a reuşit 
obţinerea aprobării pentru 
nici un proiect care să utilize-
ze aceşti bani. Pe lângă aceste 
sume dedicate, există pentru 
Regiunea 5 Vest o serie de alte 
axe unde diverse primării au 
câştigat finanţări, inclusiv pri-
mării conduse de partide de 
opoziţie.

De menţionat că atrage-
rea banilor europeni a fost 
considerată în ultimii ani o 
prioritate absolută şi pe bună 
dreptate. Asta pentru că aceş-
ti bani au destinaţie precisă 
în investiţii, iar investiţiile au, 
pentru economia oraşului, un 
efect multiplicator, generând 
business, creând locuri de 
muncă, aducând taxe supli-
mentare către bugetul local. 
Din păcate însă, Timişoara nu 

reuşeşte mai nimic pe acest 
front.

În noul context al abor-
dării cheltuielilor publice la 
nivel naţional, Primăria Ti-
mişoara trebuie să îşi reana-
lizeze structura de cheltuieli 
curente şi trebuie să ia măsuri 
similare de reducere drastică 
a acestora. De asemenea, 
toate economiile realizate 
trebuiesc redirecţionate către 
partea de investiţii, compo-
nenta care poate asigura dez-
voltarea oraşului şi crearea 
bazei de creştere a impozite-
lor colectate. Un singur exem-
plu, la un capitol din execuţia 
bugetară pe 2009 apar salarii 
de bază de 9 milioane de lei, 
iar sporurile, primele şi alte 
indemnizaţii aferente acestor 
salarii totalizează 25 milioane 
de lei, adică sporuri de 280%! 
Doar orele suplimentare tri-
plează salariul, însemnând că 
acei angajaţi au lucrat în me-
die 80 de ore pe săptămână!

De pe site-ul Primăriei nu 
rezultă gradul de colectare a 
impozitelor, taxelor, redeven-
ţelor şi chiriilor pe 2009. To-
tuşi, o serie de cifre din contul 
de execuţie la 31.12.2009 indi-
că faptul că impozitele locale, 
taxele, veniturile din conce-
sionări etc. sunt colectate în 
procente destul de reduse. 
Astfel, la impozitul pe clădiri 
persoane fizice, colectarea 
este doar la nivel de 67%, iar 
la acelaşi impozit, la persoane 
juridice, este la nivel de 42%! 
Nu vedem de ce să fie dublate 
aceste impozite în loc să fie 
colectate toate sumele datora-
te. De ce să îi încărcăm şi mai 
tare pe cei care deja plătesc 
pentru a permite altoră să nu 
plătească? Chiar şi la colecta-
rea veniturilor din concesio-
nări, situaţia este neplăcută, 
fiind încasaţi sub 80% din 
banii care ar trebui să intre în 
bugetul local.

În bugetul pe 2010 al Col-
term se constată o creştere a 
subvenţiei de la Primărie cu 
+48%, adică o creştere de 11,5 
mil Euro! Desigur că orice ce-
tăţean s-ar aştepta ca această 
majorare de subvenţie să fie 
gândită în sensul investiţiilor 
necesare. Cand colo însă, ace-
laşi buget al Colterm prevede 
o creştere a cheltuielilor cu sa-
lariile de +11%, salariul mediu 
urmând să crească de la 2.810 
lei în 2009 la 3.183 lei în 2010! 
Asta în timp ce investiţiile ar 

urma să scadă cu -55%, adică 
să se înjumătăţească!

Iar Primăria se aşteaptă 
ca mediul privat să suporte 
aceste lucruri prin majorări 
de impozite fără ca acesta 
să reacţioneze? E greu să 
stabilim dacă o astfel de 
abordare trebuie considera-
tă lipsă de profesionalism, 
iresponsabilitate sau totală 
lipsă de respect faţă de cei 
care plătesc impozite în 
acest oraş.

Acest exemplu arată că 
altă sursă importantă de re-
ducere a cheltuielilor buge-
tare este reducerea subven-
ţiilor prin restructurarea 
reală a regiilor din subordi-
nea Primăriei. Cu siguranţă 
acolo se pot economisi cu 
mult mai multe milioane 
de Euro decât sumele care 
se doresc a fi adunate prin 
aceste impozite dublate sau 
nou introduse.

O altă sursă de venit, 
neexploatată la potenţialul 
existent, sunt veniturile 
din concesiuni şi închiri-
eri. Primăria Timişoara este 
cel mai mare proprietar de 
terenuri şi clădiri din oraş. 
Totuşi, veniturile generate 
de aceste proprietăţi, prin 
închiriere şi concesionare, 
sunt încă limitate, aşa cum 
sunt şi sumele obţinute de 
Primărie din amenzi.

În contextul în care in-
vestiţiile au fost reduse 
drastic în 2009, Primăria Ti-
mişoara ar trebui să lucreze 
activ la atragerea de capital 
privat pentru investiţiile 
publice necesare, dar care 
nu pot fi finanţate din sur-
se bugetare sau din fonduri 
structurale. Astfel, ar putea 
fi folosite mecanismele de 
concesionare sau cele de 
parteneriate public-privat 
pentru realizarea unor in-
vestiţii necesare urgent, 
cum ar fi parcajele publice. 
(...)

Referitor la taxa de 
habitat, ţinând cont că 
modul de aplicare propus 
indică faptul că această 
taxă nu este altceva decât 
un nou impozit pe clădiri, 
aprobarea şi aplicarea ei 
ar fi ilegală. Astfel, în for-
ma propusă, impozitul 
va fi contestat, pe bună 
dreptate, şi nu ar putea fi 
oricum aplicat. Chiar dacă 
s-ar găsi formula juridică 
necesară, suma estimată 
care s-ar strânge ar fi sub 1 
mil Euro din care dacă scă-
dem cheltuielile necesare 
implementării şi colectării 
taxei, probabil ajungem la 
un câştig net pentru bu-
get de 750.000 Euro. Exact 
suma care o plătim cu toţii 
pentru curăţenia toalete-
lor publice!

Cred că ar trebui amâ-

nată introducerea acestei 
taxe pentru un context eco-
nomic mai fericit şi pentru 
momentul în care s-a clari-
ficat aspectul juridic îndo-
ielnic al propunerii. Altfel, 
ar putea părea că Primăria e 
preocupată „să se pieptene 
în timp ce oraşul arde”. În 
fond, Primăria are alte pro-
bleme mult mai grave şi mai 
urgente de rezolvat decât un 
face-lift al unei zone de oraş. 
Nu contestă nimeni faptul 
că renovarea faţadelor e un 
lucru dorit de timişoreni, 
dar nu este clar în ce mă-
sură o astfel de intenţie are 
o prioritate atât de mare şi 
merită realizată printr-un 
impozit special. (...)

Rezumând, soluţiile care 
ar trebui aplicate cu priorita-
te pentru re-echilibrarea bu-
getului din prisma venituri-
lor şi a cheltuielilor, ar fi:

- reducerea cheltuielilor 
curente;

- restructurarea activităţii 
din Primărie pentru optimi-
zarea rezultatelor;

- renegocierea/rezilierea 
contractelor de prestări ser-
vicii şi achiziţii bunuri care 
nu sunt indispensabile sau 
care sunt la costuri nejusti-
ficabile (în ciuda respectării 
procedurilor legale de achi-
ziţie);

- reducerea subvenţiilor 
către regiile proprii;

- restructurarea activităţii 
regiilor şi reducerea cheltu-
ielilor acestora;

- îmbunătăţirea ratei de 
colectare a impozitelor deja 
existente;

- creşterea veniturilor din 
exploatarea proprietăţilor 
deţinute;

- reconsiderarea comple-
tă şi la nivel local a gamei de 
facilităţi, gratuităţi, subven-
ţii, ajutoare pentru anumite 
categorii sociale şi targeta-
rea mai precisă a adevărate-
lor persoane aflate în nevoie 
- generând un sistem care să 
sprijine, dar în acelaşi timp 
să şi încurajeze munca şi 
plata impozitelor;

- majorarea sumelor alo-
cate investiţiilor;

- atragerea capitalului 

privat, prin concesiuni sau 
parteneriate public-privat, 
pentru realizarea investiţi-
ilor care nu pot fi susţinute 
din bugetul local.

După ce aceste metode 
au fost puse în practică, 
dacă în continuare există o 
nevoie suplimentară de fi-
nanţare, atunci credem că 
poate fi pusă în mod rezona-
bil problema majorărilor de 
impozite.

Din punctul de vedere 
al propunerii de hotărâre 
de consiliu local pentru im-
pozitele pe 2011, sugerăm 
următoarele amendamente:

- menţinerea cotelor de 
impozitare pe clădiri la nive-
lul din 2010;

- menţinerea procentu-
lui de majorarea la nivelul 
aprobat pentru 2010;

- renunţarea sau amâ-
narea introducerii taxei de 
habitat;

- mărirea transparenţiei 
cheltuirii banului public 
prin postarea pe site-ul Pri-
măriei a tuturor contracte-
lor de achiziţie de bunuri, 
prestări servicii şi lucrări de 
construcţie, a devizelor de 
lucrări, a facturilor şi a situa-
ţiei plăţilor;

- prezentarea până la 1 
iunie 2010 a unei schiţe de 
buget pe 2011 precum şi pla-
nul de măsuri de reducere a 
cheltuielilor curente în pri-
mărie şi în regiile acesteia. 
(...)

Suntem convinşi că me-
diul de afaceri, firmele de 
consultanţă, mediul acade-
mic, Consiliul Consultativ 
sunt dispuşi să participe la 
orice întâlniri de lucru pe 
teme bugetare, fiscale şi fi-
nanciare, alături de executiv 
şi de comisiile Consiliului 
Local pentru a găsi împreu-
nă soluţiile necesare în peri-
oada dificilă pe care o avem 
de parcurs împreună.

Ovidiu Şandor 
ModaTim Investment 

S.A.
Părerile exprimate în 

material au fost însuşite şi de 
membrii Consiliului Consulta-

tiv al Primăriei Timişoara

Administraţia Ciuhandu pusă l a colţ chiar de oamenii ei

Ovidiu Şandor este cel care a citit un adevărat rechizitoriu la adresa executivului Primăriei Timişoara

Silviu Cerna

Dan Bedros

Vlad Gaivoronschi

Laila Onu

Radu DImeca

Coriolan Gârboni

Emil Cristescu

Ioan Talpoş

Nicolae Robu

Ştefan Drăgulescu



27 MAI - 2 IunIe 2010, nr 1034 I Opinia TimişOarei
SăpTămânal independenT I 5ancheTăacTualiTaTe

GHEorGHE ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Reprezentanţa Mercedes-
Benz din Timişoara se află 
în centrul unui scandal de 
proporţii, după ce mai mul-
ţi proprietari de limuzine 
de lux au reclamat lucrările 
de calitate îndoielnică exe-
cutate în cadrul service-ului 
unităţii şi valoarea exagerată 
a facturilor. În timp ce unii 
dintre păgubiţi au preferat 
să nu provoace discuţii şi 
doar să renunţe la servicii-
le specialiştilor în motoare 
de la Timişoara, în favoarea 
profesioniştilor de la Arad, 
Szeged sau Viena, alţii s-au 
adresat instanţelor de jude-
cată pentru recuperarea pre-
judiciilor. Mulţimea recla-
maţiilor şi faptul că acestea 
se perpetuează de câţiva ani 
încoace conturează fie calita-
tea slabă a tehnicienilor de la 
service-ul din Calea Şagului 
şi o toleranţă periculoasă din 
partea celor responsabili, fie 
o campanie concertată din 
partea concurenţei împotri-
va reprezentanţei locale a 
gigantului auto german. 

„m-au taxat cu aproape 
două ore de lucru pentru 
schimbarea unei baterii!”

Dacă ar fi vorba doar des-
pre valorile mari ale factu-
rilor, care să ateste lucrări 
de supercalitate, revolta 
proprietarilor de Mercedes-
uri care au avut maşinile în 
service-ul din Calea Şagului 
nu ar fi atât de pronunţa-
tă. Oamenii ar plăti preţul 
pieselor şi al manoperei cu 
convingerea că nu vor mai 
avea nici un fel de proble-
me câţiva ani. Însă când 
intervenţia superficială a 
mecanicilor este constatată 
imediat după ieşirea de pe 
poarta service-ului, prin blo-
carea direcţiei sau zgomote 
atipice în zona roţilor sau 
a motorului, atunci se con-
turează cu adevărat bătaia 
de joc la adresa clientului 
şi perspectiva unui pericol 
iminent la care este expus 

şoferul. „Am dus în service 
un Mercedes SL 350, pentru 
schimbarea telescoapelor. 
După efectuarea lucrării, la 
ieşirea din service, ceva bă-
tea puternic în partea din fa-
ţă-dreapta. Am mers înapoi, 
însă mecanicii nu au des-
coperit nimic anormal. Am 
mers aşa până la Arad, la un 
alt service, şi cei de acolo au 
descoperit filetul stricat la 
telescopul din faţă-dreapta. 
Dacă aş fi circulat aşa cu vi-
teze de peste 150 de km/h, 
riscam să-mi sară telescopul 
şi să fac un accident în ori-
ce moment“, ne-a declarat 
Marin P., care de la această 
întâmplare a luat drumul 
unui service din Szeged. 

„Pe mine m-au înţepat cu 
nişte bani. Am avut un Mit-
subishi Pajero luat la mâna 
a II-a din Germania cu 2500 
de euro. Am mers la cei de 
la Casa Auto să-mi repare 
o aripă spate, care fusese 
lovită. După ce-au făcut lu-
crarea, mi-au cerut un preţ 
incredibil. Nu mai puţin de 
240 milioane de lei vechi, 
adică mai mult de dublu va-
lorii maşinii. M-am enervat, 

am sărit peste ei şi, în final, 
mi-au redus suma la 120 mi-
lioane de lei vechi. Vă daţi 
seama cât au pus peste preţ, 
dacă au redus factura la ju-
mătate. Când m-am uitat pe 
factură, să cad jos nu alta! 
Cum taxează la ore lucra-
te, pentru schimbarea unui 
preş de portbagaj au menţi-
onat că le-a trebuit 40 de mi-
nute, iar pentru schimbarea 
bateriei - o oră şi patruzeci 
şi cinci de minute. Incredi-
bil!“, ne-a povestit şi Anghel 
M., care spune că a preferat 
să utilizeze o metodă mai 

dură pentru a-şi rezolva 
problema, în schimbul unei 
plângeri la organele de con-
trol. 

„Am dus la reparat un 
Chrysler şi, când ne-au 
anunţat că este gata, am tri-
mis soţia să ia maşina din 
service. Era să omoare o fe-
meie pe trecerea de pietoni. 
Au uitat să pună siguranţele 
la plăcuţele de frână şi n-a 
mai putut opri maşina“, 
spune un alt client al ser-
viceului Mercedes-Benz, iar 
problema sa pare trasă la 
indigo cu cea a lui Eugen S, 

proprietarul unui E Classe, 
căruia i s-a blocat volanul pe 
şosea după ce mecanicii au 
montat invers şuruburile de 
la cutia de viteze. “La puţin 
timp după ce mi-am adus 
maşina din Germania, hoţii 
mi-au spart un geam lateral. 
M-am prezentat la service, 
meseriaşii au rezolvat pro-
blema, însă intervenţia lor 
a lăsat urme vizibile: câte-
va ornamente smulse şi un 
cheder ciupit. Când e vorba 
despre o maşină de aproape 
25.000 de euro te aştepţi la 
mai multă atenţie din par-
tea mecanicilor, de aceea 
pentru revizia generală am 
apelat la reprezentanţă. 
Toate au fost în regulă până 
în momentul în care mi s-a 
spus că trebuie schimba-
tă o piesă. Cum aceasta nu 
mai exista în magazie, ar fi 
trebuit să aştept câteva zile 
până se onora comanda din 
Germania. Spre nedumeri-
rea mea, unul dintre me-
canici mi-a spus că are el, 
personal, o asemenea piesă, 
pe care mi-ar putea-o monta 
doar cu banii jos, fără factu-
ră”, ne-a relatat Ioan Roşca, 

alt timişorean care a devenit 
clientul serviceu-urilor din 
străinătate.

„Dacă prind vreun  
mecanic că face afaceri, 
îl dau imediat afară!“

În viziunea directorului 
de la RMB Casa Auto Timi-
şoara, Liviu Anton, toate 
aceste acuzaţii trebuie dove-
dite, întrucât nu pot fi luate 
de bune reclamaţiile de la 
colţul străzii. „Nu înţeleg de 
ce aceşti oameni nu fac recla-
maţii la Protecţia Consuma-
torului. Preferă să dea fuga la 
presă. Nu cred că se pot face 
asemenea lucruri la noi, sau 
cel puţin eu nu am cunoştin-
ţă despre asemenea lucruri, 
câtă vreme interioarele ate-
lierelor sunt prevăzute cu 
camere de luat vederi. N-am 
auzit să se fi înjumătăţit o 
factură, în urma vreunui 
scandal făcut de o persoană 
nemulţumită, sau de lucrări 
proaste executate la noi. Ori-
cum, o să mă documentez 
săptămâna viitoare, o să ve-
rific în acte. Este posibilă o 
campanie de denigrare din 
partea concurenţei, nu zic 
nu, dar se poate să fi fost şi 
clienţi nemulţumiţi. Piesele 
sunt scumpe, manopera cos-
tă mult, sigur, poate unii se 
aşteaptă la alte valori ale fac-
turilor. Dacă mi se dovedeşte 
că vreun mecanic a înlocu-
ieşte piese originale cu altele 
de proastă calitate sau că a 
făcut lucrări de proastă cali-
tate, îl dau imediat afară. Nu 
tolerez aşa ceva“, ne-a decla-
rat directorul reprezentanţei 
Mercedes, Liviu Anton.

PUBLICITATE

Mecanicii din service-ul Mercedes  
Timişoara, acuzaţi de manevre penalealina Sabou

alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

„Lucrez peste program. De 
două zile sunt tot prin oraş şi 
mai puţin la birou”.  Acestea 
erau primele vorbe adresate 
presei de către Sorin Ciurariu, 
în 6 iunie 2006, atunci când 
a devenit “arhitect-şef” al Ti-
mişoarei, la propunerea pri-
marului Gheorghe Ciuhandu. 
Ciurariu fusese student al lui 
Ciuhandu şi venise prin trans-
fer de la Arad, unde ocupase 
postul de arhitect-şef. Ca să in-
tre în Primăria Timişoara, nu 
a mai dat concurs. Aceste “ne-
ajunsuri” aveau să fie lovituri 
aplicate direct, peste 4 ani, în 25 
mai 2010, când, în plină şedinţă 
de Consiliu Local, primarul i-a 
reproşat lui Ciurariu că… nu e 
de găsit prin primărie. 

Conform legilor în vigoare, 
postul de arhitect-şef nu exis-
tă, există doar “Instituţia Arhi-
tectului-Şef”, iar arhitecţii-şefi 
ai Timişoarei nu erau, de fapt, 
arhitecţi-şefi, ci directori ai Di-
recţiei de Urbanism. Lucrurile 
funcţionau sub această titulatu-
ră încă de pe vremea lui Radu 
Radoslav, a explicat secretarul 
Primăriei, Ioan Cojocari. “Dom-
nul Radoslav (fostul director 

al Direcţiei de Urbanism, n.r.) 
nu a dorit să preia denumirea 
mai pompoasă de arhitect-şef, 
dar aşa erau atribuţiile. Acum 
revenim la normalitate. Singu-
rul oraş din ţară care nu avea 
arhitect-şef era Timişoara. Nu 
am mai văzut aşa ceva niciun-
de“, a spus Cojocari în şedinţa 
de plen. Prin declaraţia sa, Co-
jocari şi-a dat girul reorganizării 
dorite de primar şi promovate 
prin proiectul de hotărâre. 

acuzaţii publice
Ce i-a reproşat primarul 

primului urbanist al oraşului?  
“Domnul director nu este de 
găsit prin primărie, este mereu 

plecat în străinătate, prin dele-
gaţii”, a fost una dintre acuze-
le aduse în public. Ciuhandu 
a mai dezvăluit că în direcţia 
pe care o conducea Ciurariu 
“nu se ştie mersul hârtiilor”. 
În plus, edilul-şef s-a plâns că a 
fost nevoit să afle de la alte per-
soane că se dărâmă o clădire, 
fără autorizaţie, în zona centra-
lă. “Sunt nemulţumit de multe 
chestii de acolo şi unele i le-am 
spus şi domnului director, dar 
nu mai pot continua această 
duplicitate. Aveam termen doi 
ani să terminăm PUG-ul. Anul 
trecut nu am reuşit să termi-
năm niciun master plan, ci 
doar nişte cărţulii frumos tipă-

rite. Cred că la nivelul Direcţiei 
se putea face mai mult. E şi răs-
punderea Consiliului Local. Nu 
voi mai gira o răspundere dacă 
modul de organizare e defectu-
os”, a spus Ciuhandu. 

lipsă de informare  
sau răzbunare?

La rândul lui, Sorin Ciurariu 
l-a contrat pe Ciuhandu. “Am 
venit la Timişoara pe un transfer 
perfect legal şi pentru postul de 
la Arad am dat concurs. Multe 
dintre afirmaţiile dlui primar le 
aud prima dată. Unele au ajuns 
la el din lipsa din informare. 
Dacă s-ar fi discutat cu cei de 
la Direcţia de Urbanism ar fi 

fost mai bine”, a spus Ciurariu. 
Acesta a mai adăugat că legea 
prevede ca persoana care deţine 
funcţia de arhitect-şef al oraşului 
trebuie să obţină o acreditare în 
termen de doi ani, iar Ciurariu a 
depus deja dosarul pentru aceas-
tă acreditare. “Nu cred că s-ar 
pune o problemă cu privire la 
competenţa mea profesională”, 
a mai spus arhitectul.

concurs deschis (?)
Gheorghe Ciuhandu l-a in-

vitat pe Ciurariu să se înscrie la 
concurs pentru a obţine acest 
post, dacă spune că este stăpân 
pe meserie. “Dl director mi-a 
spus că dacă am ceva cu el, se 

retrage. Dacă aşa pui problema, 
ai latitudinea să rămâi sau să te 
retragi, nimeni nu îţi forţează 
statutul în această primărie (…) 
Cine e stăpân pe meserie poate 
să vină la concurs”, a conchis 
primarul. Consilierii au votat 
pentru modificarea statului de 
funcţii şi a regulamentului de 
organizare cu 15 voturi pentru, 
unul contra şi nouă abţineri. 
Ciurariu a declarat presei că în-
cepând de marţi nu mai este di-
rector al Direcţiei de Urbanism 
din Primărie şi că se va înscrie 
la concurs pentru a deveni arhi-
tect-şef, dar numai dacă instan-
ţa va decide că acest concurs se 
desfăşoară pe baze legale.

Ciurariu, „picat” de Ciuhandu
Acest proiect a fost 
trântit pe masa Con-
siliului, să se spele pri-
marul pe mâini. Orice 
autorizaţie eliberată de 
această Direcţie are o 
ştampilă pe care scrie 
arhitect-şef. păi, ori e ar-
hitect-şef, ori director? 

oViDiu CiuHanDu
consilier local

PUBLICITATE

Service-ul din cadrul reprezentanţei Mercedes-Benz din Timişoara este frecventat de din ce în ce mai puţini clienţi

Proprietarii bolizilor de lux preferă să îşi repare maşinile  
la reprezentanţele din Szeged sau Budapesta

Sorin Ciurariu i-a fost student primarului Ciuhandu Gheorghe Ciuhandu l-a dojenit pe fostul student Ciurariu

În timp ce unii 
dintre păgubiţi au 
preferat să renunţe 
la servicii, în favoar-
ea profesioniştilor 
de la Arad, Szeged 
sau Viena, alţii s-au 
adresat instanţelor 
de judecată.

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Începută ca o luptă cu final 
surpriză, bătălia din PSD Timiş 
pentru scaunul de preşedinte 
al organizaţiei se dovedeşte a 
fi una, într-adevăr surpriză, dar 
nu pentru emoţiile vreunui 
candidat sau ale altuia. Războ-
ielile interne, pe faţă, pe tele-
foane, pe surse sau pe bloguri 
s-au finalizat cu tradiţia politică: 
a rămas un singur candidat din 
trei. Pe rând, au renunţat tre-
zorierul Marcel Mihoc – care a 
decis să candideze pentru pos-
tul de secretar general, iar cu 
două zile înainte de alegeri – 
Sorin Grindeanu. Preşedintele 
PSD Timişoara şi viceprimar al 
oraşului îşi va depune candida-
tura pentru un post de pe care 
demisionase, acela de prim-vi-
cepreşedinte. Congresul de ale-
geri ce are loc joi, de la ora 14, la 
Filarmonică, va avea un candi-
dat şi un câştigător: consilierul 
judeţean Titu Bojin, susţinut de 
altfel de senatorul Ilie Sârbu, 
care a renunţat să mai candide-

ze pentru un nou mandat.
Campania internă a fost una 

destul de dură, cel mai atacat 
fiind chiar Bojin. Principala 
acuzaţie care i s-a adus acestuia 
a fost că este prea „prieten” cu 
liderii PD-L. Sorin Grindeanu a 
fost unul dintre cei mai vehe-
menţi PSD-işti în ceea ce priveş-
te colaborarea cu partidul aflat 
la putere, în urmă cu câteva 
luni, Bojin chiar fiind îndepăr-
tat de la conducerea grupului 
de consilieri judeţeni ai PSD, în 
locul său fiind numită Eugenia 
Milutinovici. „Eu voi fi pesedist 
total şi nu mă voi vinde, pentru 
ce?”, a declarat Bojin la o emisi-
une tv făcând referire la apropi-
erea de democrat-liberali.

Motivele invocate de Grin-
deanu pentru a se retrage in-
tempestiv au fost „interesul 
general şi pe termen lung al 
partidului” şi atacurile din 
campanie şi din afara ei. „Pro-
babil că a considerat că e în 
interesul partidului să facă 
acest pas. Ştiţi cum suntem 
noi, PSD-iştii, uniţi şi punem 
mereu interesul partidului 
în faţa interesului personal”, 
a spus Bojin, pentru “Opinia 
Timişoarei”. Grindeanu a mai 
mărturisit că se va focaliza pe 
consolidarea filialei din muni-
cipiu. Viceprimarul rămâne, 
cel mai probabil, candidatul 
PSD pentru Primăria Timişoa-
ra, la alegerile din 2012.

GHEorGHE ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Parchetul de pe lângă Ju-
decătoria Timişoara a dispus 
scoaterea de sub urmărire 
penală a Claudiei Schuller, 
care a fost anchetată sub as-
pectul săvârşirii infracţiunii 
de fals intelectual. Procuro-
rii au declanşat cercetările 
în urma unui denunţ penal 
făcut de Vasile Tărciatu, di-
rectorul executiv al Direcţiei 
de Evidenţă a Persoanelor 
din cadrul Primăriei Timi-
şoara, care a reclamat faptul 
că pârâta Claudia Schuller ar 
fi atestat în fals faptul că Ve-
chea Asociaţiune Funebrală 
Română din Timişoara, din 
care fac parte circa 10.000 de 
pensionari, are o funcţionare 
neîntreruptă din anul 1852 
şi până în zilele noastre. În 
acest mod s-a încercat stopa-
rea acţiunilor de revendicare 
în justiţie a patru imobile 
ultracentrale din Timişoara, 

situate pe străzile Prayer nr. 
5, Timotei Cipariu nr. 10, 
Timotei Cipariu nr. 11 şi bu-
levardul Take Ionescu nr. 21, 
în ciuda documentelor de-
puse la instanţă care atestă 
faptul că aceste clădiri, până 
la naţionalizare, s-au aflat 

în proprietatea asociaţiei de 
ajutoare de înmormântare. 
Ca efect imediat al rezoluţiei 
Parchetului, conducerea aso-
ciaţiei a şi făcut o cerere de 
repunere pe rolul Curţii de 
Apel Oradea a dosarului de 
revendicare.

PSD nu scapă de tradiţia „candidatului unic” Parchetul Timişoara “deblochează” dosarul 
revendicării a patru imobile ultracentrale

Titu Bojin şi Sorin Grindeanu merg umăr la umăr la şefia PSD

Vasile Tărciatu ar putea fi evacuat din clădirea în care stă
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alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Viaţa la ţară va căpăta 
alt sens pentru 15 comu-
ne din Timiş, ale căror 
administraţii au reuşit să 
câştige fiecare câte 2,5 mi-
lioane de euro din fonduri 
europene, în cadrul măsu-
rii 322 din cadrul Progra-
mului Naţional de Dezvol-
tare Rurală 2007 - 2013. 
Cele 15 comune şi satele 
aparţinătoare vor avea 
parte, în următorii ani, de 
investiţii în infrastructu-
ră în valoare de aproape 
40 de milioane de euro. 
Finanţarea este neram-
bursabilă şi provine din 
Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală. 

Proiectul depus de co-
muna Pietroasa a fost al 
doilea pe ţară (din totalul 
de aproape 300) din punc-
tul de vedere al numărului 
de puncte obţinut pe mă-
sura 322. Aceasta se referă 
la dezvoltarea satelor, din 
acest motiv toate comune-
le axându-se pe lucrări la 
drumuri şi introducerea 
reţelelor de canalizare. 

De cei 2,5 milioane de 
euro (10,8 milioane lei) 
obţinuţi de comuna Pie-
troasa vor beneficia şi 
satele Poieni şi Crivina 
de Sus, unde se vor face 
modernizări de drumuri, 
se va înfiinţa un centru 
pentru educarea copiilor 
după orele de şcoală şi se 
vor face achiziţii de utilaje 
şi mijloace de transport în 
comun, comuna fiind una 
izolată. În aria lacului Sur-
duc, a fost câştigat un alt 
proiect de către Primăria 
Fârdea, pentru introduce-
rea reţelei de canalizare 
şi realizarea unei staţii de 
epurare, care se va racor-
da la zona de agrement 
a lacului. Alte investiţii 
prevăd modernizarea că-

minului cultural din Glad-
na Română şi înfiinţarea 
unei grădiniţe la Fârdea. 

Lucrări de canalizare 
se vor face şi în comunele 
Ohaba Lungă, Darova, Pă-
dureni, Bethausen şi sate-
le aparţinătoare – Cladova 
şi Leucuşeşti, în comuna 
Bârna şi localităţile Pogă-
neşti, Jureşti, Drinova şi 
Sărăzani şi la Variaş. Cu 
banii primiţi de la Uniunea 
Europeană se va introduce 
apa menajeră în localităţi-
le comunei Bethausen şi 
Bârna, Pădureni, Fârdea, 
se vor construi grădiniţe 

şi chiar un azil pentru bă-
trâni, la Săcălaz. Păstrarea 
tradiţiilor culturale este 
un alt aspect pentru care 
administraţiile rurale au 
cerut bani, ca o comple-
tare pentru a primi suma 
maximă de bani în cadrul 
unui proiect integrat, 2,5 
milioane euro. În comuna 
Traian Vuia, de exemplu, 
se vor achiziţiona costu-
me populare. 

Bugete mai mici  
cu 15-30%

Criza economică a 
ajuns şi în cele mai mici 

şi mai îndepărtate comu-
nităţi. Lipsa de bani se 
simte la buget, pentru că 
oamenii nu au mai plătit 
taxele şi impozitele aşa 
ca în anii trecuţi, deci 
şi alocarea de la bugetul 
central a fost mai mică. 
Acest lucru s-a datorat şi 
faptului că oamenii şi-au 
pierdut locurile de mun-
că de la fabricile unde 
făceau naveta şi nu au 
mai putut plăti dările. La 
Făget de exemplu, închi-
derea societăţii „Rieker” 
a lăsat fără serviciu 300 
de făgeţeni. Viceprima-
rul Vasile Sita a calculat 
că bugetul este mai mic 
cu 25% decât în 2009, 
iar gradul de încasare a 
impozitelor şi taxelor a 
scăzut. 

„Am avut un grad de 
neîncasare de 36% şi 
un buget mai mic faţă 
de 2009 cu 10 miliarde 
de lei vechi, adică circa 
25%”, ne-a spus Sita. Pri-
marul din Gătaia, Iosif 
Şargan, a estimat o scă-
dere a bugetului cu 15%, 

în timp ce la Variaş, pri-
marul Vasile Horj, a cal-
culat în minus cu 30%. În 
aceste condiţii grele pen-
tru comunităţile rurale 
sau în oraşele mici, sin-
gurele speranţe ale edili-
lor sunt banii europeni. 
„Am tăiat multe dintre 
investiţiile pe care le 
preconizam. Acoperim 
salariile, energia electri-
că, întreţinerea primări-
ei şi au mai rămas bani 
pentru proiecte de la 
Consiliul Judeţean, pen-
tru drumuri”, a mărturi-
sit Horj.

6 I economic

Infuzie de 40 de milioane  
de euro în comunele timişene

Taxe pe 2011

Consilierii locali din 
Timişoara au decis ca în 
2011 să păstreze aceleaşi 
taxe şi impozite ca şi cele 
care sunt în vigoare în 
acest an. Ovidiu Ciuhan-
du, liderul consilierilor 
pDL din CLT, a propus 
acest amendament la 
proiectul de hotărâre 
care stabilea valorile 
impozabile pentru anul 
viitor, iar amendamentul 
a trecut cu majoritate de 
voturi. primarul gheor-
ghe Ciuhandu a anunţat 

săptămâna trecută că 
executivul administraţiei 
locale a renunţat la taxa 
de habitat şi va institui 
un fond de solidaritate, 
unde cei care vor dori 
să contribuie financiar 
la repararea faţadelor 
clădirilor istorice pot 
dona cei 40 de lei care 
ar fi trebuit să reprezinte 
taxa de habitat.

InvestIţII

Fosta vicepreşedintă a 
Bundestagului, Susanne 
Kastner, acum parlamen-

tar german, a anunţat, la 
Timişoara, construirea 
unei noi fabrici a con-
cernului Continental. 
„Mă bucur că investiţia 
Continental este într-o 
fază decizională, fabri-
ca se va completa cu o 
hală unde se va efectua 
procesul de galvanizare. 
Am fost în vizită de mai 
multe ori la Continental 
şi cred că aceste decizii 
trebuie luate împreună 
cu populaţia, nu împo-
triva ei. Se vor respecta 
standardele eU şi se vor 
crea locuri de muncă”, 

a spus Susanne Kast-
ner după întâlnirea cu 
preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş, Con-
stantin Ostaficiuc, şi cu 
prefectul Mircea Băcală. 

Centură

Municipiul Lugoj va avea 
o centură de ocolire 
din vara acestui an, iar 
traficul greu va putea fi 
eliminat total din oraş. 
Lucrarea a fost executa-
tă de societatea portu-
gheză JV MonteAdriano 
engenharia e Cons truçao 

SA - Sociedade de 
Construçoes Soares da 
Costa. reprezentanţii săi 
au anunţat că lu crarea 
va fi terminată până la 
jumătatea lunii iunie, 
iar din 16 iulie drumul 
ar urma să fie deschis 
circulaţiei, după efectu-
area marcajelor rutiere. 
Valoarea lucrărilor a 
fost de 24,77 milioane de 
euro, din această sumă 
15,5 milioane de euro a 
reprezentat contri buţia 
Comisiei Europene prin 
inter mediul fondurilor 
ISPA.

PULS ECONOMIC PULS ECONOMICPULS ECONOMIC PULS ECONOMICPULS ECONOMIC

Pactul de  
Integritate  
Locală

Radu Nicosevici

Trăim vremuri incerte, tulburi, 
nesigure, legate de viitorul 
nostru. Nu ştim dacă mâi-
ne vom mai avea un loc de 
muncă, nu ştim dacă vom 
putea să ne ducem zilele cu un 
salariu diminuat cu 25%. Toată 
lumea discută şi caută soluţii 
de reducere a cheltuielilor 
bugetare într-o efervescenţă 
de nedescris. Toţi, de la vlădică 
până la opincă, sunt de acord 
că jaful din ţara asta a ajuns o 
măsură a Puterii, un indicator 
de inteligenţă. Lăsând la o par-
te jaful de mică anvergură, de 
supravieţuire, toate sondajele 
prezintă că în topul jafurilor de 
mari proporţii stau - în primul 
rând - cele făcute pe bani 
publici, cele provenite din con-
tractele de achiziţii publice. În 
acest proces, alocarea de con-
tracte pe bani publici pentru 
drumuri,  infrastructuri de orice 
fel, spitale, şcoli şi altele de 
către autorităţile publice, are 
loc încă într-un sistem opac, 
determinându-ne să credem 
că aici se ascund marile sume 
de bani cu destinaţii indivi-
duale precise. Poate că unele 
contracte de achiziţii publice au 
fost finalizate printr-un proces 
condus cu bună credinţă. Dar 
avem atâtea exemple de cos-
turi publice mult mai mari pen-
tru un obiectiv sau altul, încât 
ne-am pierdut orice speranţă 
în buna credinţă a celor care ne 
gestionează banii publici.
Transparency International 
România, ale cărei preocupări 
sunt de promovare a unor 
mecanisme de diminuare a 
corupţiei, vine cu o idee şi în 
Timişoara. Alături de Academia 
de Advocacy propune autorită-
ţilor publice, Consiliului Local şi 
Consiliului Judeţean, un expe-
riment. Concret, introducerea 
unui reprezentant al societăţii 
civile ca Observator, în procesul 
de evaluare a ofertelor, garant 
al respectării legislaţiei şi al 
analizei obiective a ofertelor. 
Acest om este propus de noi, 
din rândul reprezentanţilor 
societăţii civile. Mai mult, sunt 
propuneri ca salariul acestui 
expert să fie susţinut de noi, 
fără să consumăm resurse 
publice. Mie mi se pare o idee 
foarte bună. Parcă aduce o 
rază de speranţă în tot vacar-
mul acesta. Nu ştiu dacă edilii 
noştri vor fi de acord să preia 
această recomandare. Voi ce 
părere aveţi? 

Cei mai mulţi bani din fonduri europene vor fi investiţi în drumurile din judeţ

Călin CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Viaţa tot mai alertă şi 
volumul de muncă în con-
tinuă creştere din ultimii 
ani lasă o amprentă tot 
mai mare asupra sănătăţii 
noastre. Unul dintre cele 
mai bune remedii împo-
triva stresului şi a tensiu-
nii acumulate la serviciu 
este hidromasajul. 

Alegerea unei căzi de 
hidromasaj nu este una 
foarte uşoară, pe piaţă 
existând o foarte mare 
varietate de produse. Cei 
de la Hydroline, importa-
torul Sundance Spas, li-
der mondial în domeniul 
dezvoltării şi proiectării 
minipiscinelor de acril 
şi al sistemelor de încăl-
zire, filtrare şi purificare 
a apei, ne-au enumerat 
câteva criterii de care ar 
trebui să ţinem cont în 
momentul în care luăm o 
astfel de decizie. La fel ca 
şi în cazul maşinilor, spre 
exemplu, preţul mini-
piscinelor SPA variază în 
funcţie de caracteristici şi 
calitatea materialelor fo-
losite.

Căzile oferite de Hy-
droline uimesc în primul 
rând prin atenţia asupra 

detaliilor, oferind o pu-
ternică amprentă emo-
ţională. Claudiu Pascu, 
managerul companiei 
Hydroline atrage atenţia 
asupra importanţei pe 
care cumpărătorii trebu-
ie să o acorde sistemelor 
care asigură puritatea 
apei: “Sistemul de filtrare 
Microclean Plus prezent 
pe spa-urile din oferta Hy-
droline depăşeşte orice alt 
sistem în ceea ce priveşte 
asigurarea apei pure. Este 
eficient în economisirea 
energiei şi utilizează foar-
te puţine susbstanţe chi-
mice. Filtrul acestui sis-
tem are o durată de viaţă 
de 9 luni de zile şi poate 
îndepărta chiar şi ule-
iul sau diferitele loţiuni 
prezente în apă. Aceeaşi 
tehnologie este folosită la 
sistemele de purificare a 
apei de băut. Căzile altor 
producători sunt dotate 
cu filtre care reţin doar 
particulele mari, indife-
rent de numărul lor. Prin 
urmare, existenţa mai 
multor fitre nu va avea 
drept rezultat creşterea 
eficienţei filtrării.”

SPA-urile moderne tre-
buie să fie dotate cu un 
sistem electronic de con-
trol al temperaturii apei, 

care să aibă o toleranţă de 
maximum un grad Cel-
sius faţă de temperatura 
selectată de dumneavoas-
tră.

Pompele construite 
pentru SPA-uri au două 
tipuri de valori nominale 
ale puterii, exprimate în 
cai putere: puterea „în 
regim continuu” şi pute-
rea „la demaraj”, ne-au 
dezvăluit cei de la Hy-
droline. Prima reprezintă 
puterea pe care motorul 
este capabil să o dezvol-
te în timpul funcţionării. 
Cea de a doua se referă la 
valoarea maximă la care 
ajunge pompa imediat 
după pornire, înainte de a 
intra în regimul continuu 
de funcţionare. Multor 
producători le face plă-
cere să vorbească despre 
puterea pompelor lor. 
Este bine cunoscut faptul 
că la orice motor pute-

rea dezvoltată la pornire 
este mai mare decât cea 
în funcţionare continuă. 
Atunci când un produ-
cător de SPA pretinde că 
puterea pompei este de 6 
CP, se referă la puterea de 
pornire, nu la cea în re-
gim continuu.

Sistemul de izolare a 
căzii este deasemenea 
un element important în 
alegerea pe care urmea-
ză să o faceţi. ”Deşi cresc 
costurile de producţie, 
studiile demonstrează că 
izolarea completă aduce 
proprietarului, în timp, 
substanţiale economii. 
Din dorinţa de a vinde 
produse mai ieftine, unii 
producători au renunţat 
la izolarea totală cu spu-
mă poliuretanică”, mai 
spune Claudiu Paşcu, ma-
nager Hydroline.

Sistemul de jeturi şi 
orientarea lor constitu-
ie punctul culminant al 
oricărei căzi. Jeturile de 
apă de la Sundance sunt 
proiectate astfel încât să 
vă ofere cea mai varia-
tă gamă de masaj, de la 
cel mai relaxat, până la 
cel mai puternic şi revi-
gorant, oferind o nouă 
dimensiune hidromasa-
jului.
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Alegerea unui aparat  
de aer condiţionat

cine a câştigat banii

Câştigătorii sesiunii de 
proiecte au fost anun-
ţaţi săptămâna trecută. 
Comunele trebuie să 
depună un procent de 
2% din valoarea inves-
tiţiei nerambursabile, 
în acest caz, 62.500 de 
euro pentru fiecare loca-
litate. În Timiş au depus 
proiecte pentru măsura 
322 peste 50 de comu-
ne, în primele tranşe de 
evaluare a proiectelor 
fiind „norocoase” sub 
cinci comune. De data 
aceasta, 15 din cele 295 
proiecte finanţate la 
nivel naţional provin din 
Timiş:

l Pietroasa
l Fârdea
l Ohaba Lungă
l Traian Vuia
l Cenad
l Darova
l Variaş
l Săcălaz
l pădureni
l Tomeşti
l Brestovăţ
l pişchia
l Curtea
l Bârna
l Bethausen

Am tăiat multe 
dintre investiţiile 
pe care le preco-
nizam. Acoperim 
salariile, energia 
electrică, întreţi-
nerea primăriei.

 Vasile Horj
primar Variaş

Am avut un grad 
de neîncasare de 
36% şi un buget 
mai mic faţă de 
2009 cu 10 mili-
arde de lei vechi, 
adică circa 25%.

 Vasile Sita
viceprimar Făget

Călin CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

În urma anomaliilor 
meteorologice din ulti-
mii ani, avem parte în 
fiecare vară de din ce 
în ce mai multe zile în 
care temperatura aeru-
lui depăşeşte chiar şi 40 
de grade Celsius. Asta a 
făcut ca existenţa unui 
aparat de aer condiţio-
nat în casele noastre să 
fie menită nu doar con-
fortului, ci să fie o ade-
vărată necesitate.

Primele lucruri pe 
care trebuie să le luaţi în 
calcul la alegerea unui 
astfel de aparat sunt: su-
prafaţa în care aveţi ne-
voie de răcoare, care este 
gradul de izolare termi-
că a clădirii, orientarea 
către soare a încăperii, 
existenţa aparatelor care 
degajă căldură în încăpe-
re şi câte persoane locu-
iesc în spaţiul vizat. Toţi 
aceşti factori contribuie 
la dimensionarea capa-
cităţii de răcire a apara-
tului de aer condiţionat. 
În linii mari, pentru o 
încăpere de aproximativ 
20 de mp, este recoman-
dat un aparat a cărui 
capacitate să nu fie mai 
mică de 9000 BTU/h. In-
stalarea unui aparat sub-
dimensionat va duce la 
o supra-solicitare a aces-

tuia în funcţionare, şi 
inevitabil la o durată de 
viaţă diminuată. În ceea 
ce priveşte consumul de 
energie, sfatul este să nu 
optaţi pentru aparate de 
clasă inferioară, chiar 
dacă acestea sunt mult 
mai ieftine. Această dife-
renţă de preţ se amorti-
zează încă din primul an 
de funcţionare. În cazul 
în care montajul nu este 
inclus în preţ, interesaţi-
vă din timp care sunt 

condiţiile impuse de fir-
ma vânzătoare pentru 
păstrarea garanţiei.

Chiar dacă durata de 
viaţă a unui astfel de 
aparat este în medie de 
10 ani, nu se recoman-
dă achiziţionarea celor 
mai scumpe produse. În 
medie la 5 ani apar noi 
tehnologii care oferă 
confort sporit, consum 
mai redus, şi costuri mai 
rentabile de întreţinere.

Nu optaţi pentru 
aparate de clasă 
inferioară, chiar 
dacă sunt mult mai 
ieftine. Diferenţă de 
preţ se amortizează 
din primul an de 
funcţionare.

SPA-urile moder-
ne trebuie să 
fie dotate cu un 
sistem electronic 
de control al tem-
peraturii apei.

importanţa designerului  
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PUBLICITATE

În contextul efortului ge-
neral de ecologizare a me-
diului în care oamenii tră-
iesc, ce măsuri întreprinde 
societatea dumneavoastră?

La nivel local, la nivel de 
ţară, la nivel de Uniunea 
Europeană cât şi la nivel 
mondial, se observă o preo-
cupare majoră de protejare 
a ecosistemului, de înlocu-
ire a substanţelor chimice, 
şi de utilizare a materialelor 
naturale. Această sustituire 
trebuie să aibă drept rezultat 
protejarea sănătăţii popula-
ţiei, dar şi protejarea mediu-
lui. Ca firmă am depus toate 
eforturile să ne încadrăm în 
această linie generală şi co-
rectă schimbând substanţele 
cu concentraţie mare în sub-
stanţă activă şi înlocuidu-le 
cu insecticide şi produse de 
combatere mai prietenoase 
pentru mediu, dar în acelaşi 
timp eficiente. 

De-a lungul timpului so-
cietatea noastră a încercat 
toate metodele de aplicare 
a substanţelor cunoscute ca 
eficiente utilizând produse 
avizate de Institutul de Igie-
nă şi Sănătate Publică, care 
testează, verifică şi autori-
zează pe piaţa din România 
doar produsele care îndepli-
nesc anumite condiţii şi care 
nu depăşesc niste limite de 
toxicitate. În acest context 
general de dispută econo-
mică am încercat să alegem 
acele produse care să aibă 
efect asupra insectelor ţintă 
şi în acelaşi timp să nu aibă 
efecte secundare care să dău-
neze sănătăţii omului şi, nu 
în ultimul rând, ţinând cont 
de raportul eficienţă, preţ, 
calitate. Concepţia populaţi-
ei vizavi de insecticide este 
eronată, cetăţenii aşteptân-
du-se ca insecticidele să aibă 
efect imediat (knock-down) 
şi remanenţă îndelungată. 
S-a dovedit de-a lungul isto-
riei activităţii de pest control 
că aceste atribute de persis-
tenţă a insecticidelor sunt o 
armă cu două tăişuri şi anu-
me, îşi fac efectul, acţionează 
puternic asupra insectelor, 
dar rămân pe suprafeţe mult 
timp, devenind un poluant 
persistent care duce la efecte 
nedorite. În primul rând sunt 
expuşi agenţii de deratizare 
şi dezinsecţie, iar durata în 
care substanţa activă se află 
pe suprafeţe duce la riscul 
unor expuneri inutile. 

Generaţia nouă de insec-
ticide, pe care le utlizează şi 
firma noastră, îşi fac efectul 
imediat (knock-down) afec-
tând sistemul nervos şi respi-
rator al insectelor, distrugân-
dule astfel, lucru suficient 
pentru a aduce liniştea în 
spaţiile tratate pe o perioadă 
suficient de lungă. 

Concepţia că insecticidele 
trebuie să aibă o remanenţă 
îndelungată trebuie corecta-
tă şi schimbată prin acţiuni 
de conştientizare a popula-
ţiei (publicaţii, dialog cu ce-
tăţenii) cu privire la riscurile 
utilizării insecticidelor cu 
concentraţii mari în substan-
ţă activă. Angajaţii firmei 
noastre sunt implicaţi per-
manent în dialog constructiv 
cu clienţii explicând acesto-
ra aspectele legate de protec-
ţia mediului.

În timp, au apărut sub-
stanţe noi care au o concen-
traţie în substanţă activă mai 
mică, însă o acţiune insecti-
cidă mai pronunţată. Au fost 
căutate mecanisme din bio-
logia insectelor care să ducă 
la diminuarea cantităţii de 
substanţă activă şi implicit 
a toxicităţii produsului uti-
lizat de agenţii de deratizare 

şi dezinsecţie.
Bineînţeles că acţiunile 

trebuiesc repetate, ceea ce 
uneori deranjează, însă pri-
vind aspectele legate de toxi-
citate vizavi de fiinţa umană 
fac ca aceste acţiuni să meri-
te. Favorabil dorinţei întregii 
lumi de a scoate elementul 
toxic din cotidian, au apărut 
produse pe bază de substan-
ţă activă naturală, care, după 
ce îşi fac efectul, se descom-
pun prin expunere la lumină 
(fotodegradabile). În conse-
cinţă, insecticidul îşi face 
treaba, iar apoi este distrus 
de factorii naturali.

Din acest an, societatea 
noastră va introduce un pro-
dus nou, substanţa activă a 
acestuia fiind cunoscută de 
mult, însă a fost folosit la 
o scară mai mică, experi-
mental. Din acest an dorim 
ca în proporţie de 25% din 

acţiunile noastre să fie efec-
tuate cu produse pe bază de 
substanţă activă naturală, 
respectiv Piretrum. Pe lân-
gă substanţele insecticide 
cu componentă chimică, 
folosim larvicide, substanţe 
pe bază de bacillus thurin-
giensis care nu au nici un 
efect asupra mediului, sunt 
non toxice. Acestea distrug 
insectele în faza larvară. 

Procentul utilizării de către 
firma noastră a acestor pro-
duse a crescut de la un an la 
altul.

Astfel dorim ca populaţia 
să înţeleagă ca tot ce ţine 
mult nu este şi sănătos şi că 
trebuie acordată mai multă 
atenţie activităţii de derati-
zare, dezinsecţie. Revin la 
o idee mai veche, prin care 
fac apel la cetăţeni, instituţii, 
unităţi economice, spaţii pri-
vate să execute, simultan cu 
Primăria Timişoara, acţiuni-
le de deratizare, dezinsecţie 
în aria lor administrativă. 
Efectuând aceste acţiuni, 
cheltuielile vor scădea, iar 
efectul de distrugere a lanţu-
lui biologic al insectelor va fi 
mai eficient.

Pentru a explica mai bine 
fenomenul toxicităţii, o să 
dau un exemplu. În trecut, 
erau admise, în lista Insti-

tutul de Igienă şi Sănătate 
Publică, produse cu conţinut 
organofosforic cu un spectru 
foarte larg şi de remanenţă, 
însă acestea s-au dovedit a fi 
periculoase pentru mediu şi 
om. Din acest motiv au fost 
scoase de pe lista substanţe-
lor autorizate.

Noile produse nu au o 
remanenţă la fel de înde-
lungată ca cele pe bază de 
organofosforice, dar au efect 
de knock-down şi au o rema-
nenţă suficient de mare pen-
tru a acoperi ciclul biologic 
al insectelor, între 14 şi 21 
de zile.

Aceste motive sunt sufi-
ciente pentru a înţelege di-
ferenţa dintre insecticidele 
utilizate înainte şi acum. 
Cercetările în domeniul sti-
inţific au reuşit să scoată pe 
piaţă aceste produse mult 
mai blânde cu ecosistemul.

Insecticidul Natural

Au apărut pro-
duse pe bază de 
substanţă activă 
naturală, care, 
după ce îşi fac 
efectul, se descom-
pun prin expunere 
la lumină.

Călin CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

În viaţa fiecăruia dintre 
noi vine un moment în care 
trebuie să ne amenajăm, sau 
reamenajăm spaţiul în care 
locuim. Fiecare dintre noi ne 
dorim ca acesta să se potri-
vească în primul rând cu ne-
voile noastre cotidiene, să fie 
în ton cu personalitatea noas-
tră, şi, nu în ultimul rând, să 
fie la modă.

Din ce în ce mai mulţi oa-
meni au început să apeleze 
în ultimii ani la un designer 
de interior specializat. Nu 
foarte multă lume cunoaşte 
cu exactitate ce este un astfel 
de designer, şi care sunt mo-
tivele pentru care ar trebui să 
apeleze la serviciile oferite de 
acesta. În linii mari, designe-

rul este cel care, cunoscând 
personalitatea şi dorinţele 
beneficiarilor, dar şi materi-
alele şi soluţiile constructive 
potrivite, crează un spaţiu cât 
mai aproape de perfecţiune, 
în ceea ce priveşte nevoile cli-
enţilor săi.

Foarte multă lume se spe-
rie de costurile pe care le im-
plică angajarea unui astfel de 
profesionist. Acestea diferă, 
în funcţie de gradul de impli-
care al designerului: poate da 
doar câteva sfaturi sau poate 
participa inclusiv de la pro-
iectarea instalaţiei electrice 
până la agăţarea pe perete 
a ultimului tablou. Designe-
rul Corina Săftescu, crede că 
apelarea la un designer poate 
aduce chiar şi reduceri de cos-
turi: “Banii se cheltuiesc ori-
cum. De regulă, când un om 

merge într-un magazin, ten-
dinţa vânzătorului, una nor-
mală dealtfel, este să îi vândă 
produsul cel mai scump. Ro-
lul designerului este şi acela 
de a optimiza costurile, şi el 
trebuie privit mai degrabă ca 
un ajutor.”

Corina Săftescu ne-a mai 
mărturisit că oricât de mult 

bun-gust ar avea cineva, nu 
se poate compara niciodată 
chiar şi cu cel mai slab pregă-
tit dintre profesionişti: “Rolul 
nostru este să transpunem vi-
sele clienţilor în realitate, dar 
cu corecturile de rigoare.”

Principalul sfat dat de Co-
rina Săftescu este să existe o 
comunicare foarte deschisă 

între designer şi client. În 
această privinţă, cel care ape-
lează la ajutorul designerului 
trebuie să-i comunice, încă 
de la început bugetul lucrării, 
pentru a evita unele eventua-
le confuzii. 

Clienţii care apelează la 
serviciile unui designer sunt 
acei oameni care văd ceva cu 
adevărat spectaculos şi unic, 
şi conştientizează faptul că 
nu pot realiza aşa ceva fără 
ajutorul cuiva de specialitate. 
“Adevăratul succes este să îi 
faci unui om care are 40-50 
de mp şi living şi bucatarie, 
şi să îi rămână şi un loc unde 
să îşi culce şi prietenii care ră-
mân să doarmă peste noapte. 
Când dai 2 lei pe ceva, şi arată 
de 5, înseamnă că ţi-ai făcut 
tema de casă, însă dacă arată 
în continuare tot de doi lei nu 

ai făcut nimic”, ne-a mai dez-
văluit Corina Săftescu.

Pentru a fi scutiţi de costuri 
suplimentare, clienţii sunt 
sfătuiţi să apeleze la sugesti-
ile designerului din faza în 
care construcţia este la roşu: 
“în momentul în care intervii 
pe o lucrare unde anumite 
lucruri construite sunt neco-
respunzătore cu destinaţia 
ulterioară a spaţiului, şi bene-
ficiarul nu îşi dă seama, îl poţi 
scuti pe acesta de eventualele 
cheltuieli necesare modifică-
rilor ulterioare”.

În concluzie, un designer 
de interior aduce atât benefi-
cii în ceea ce priveşte frumu-
seţea şi utilitatea spaţiului în 
care locuim şi, contrar per-
cepţiei multora dintre noi, 
el ne poate ajuta să facem şi 
economii pe plan financiar.

Importanţa designerului  
în amenajarea casei tale
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Horia ColibăŞanu. alpinist şi medic stomatolog, primul român care a ajuns pe 
vârfurile K2,( 8611m) , manaslu, (8163 m), ahanlagiri, (8167 m) , annapurna (8091 m), 
cetăţean de onoare al municipiului timişoara, din 2006.

Muntele este locul unde îţi 
poţi împlini o parte din vise!

GEorGE SCHinTEiE
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Horia Colibăşanu, 
sunteţi născut la Timişoara, 
deci la câmpie, de unde dra-
gostea pentru munte?

Dragostea pentru munte 
este posibil să fi venit de când 
eram mic, pentru că am copi-
lărit undeva în Mărginimea 
Sibiului, la Gura Râului şi am 
început să merg, cum mer-
geau copiii din sat după afine 
şi mere pădureţe, pe munte. 
Aşa a început să-mi placă, şi, 
mai târziu, în timpul facultăţii 
m-am apucat să practic alpinis-
mul. Dar cred că cei care merg 
pe munte din pasiune şi fac 
alpinism au în interior şi ceva 
de care nu pot scăpa prea uşor. 

Puteţi considera alpinismul 
un sport?

Are o componentă de sport, 
dar este considerat de cei mai 
mulţi o activitate care motivea-
ză ceva diferit decât un sport 
pentru că este mai complex, 
presupune şi alte elemente, 
printre care cel mai notabil ar 
fi riscul, în multe sporturi fiind 
oarecum limitat.  

Aţi putea descrie în cuvinte ce 
satisfacţii vă conferă această 
pasiune?

Pentru mine, cea mai mare 
satisfacţie este că, mergând pe 
munţi foarte înalţi, am o moti-
vaţie în restul timpului să mă 
antrenez zilnic, să fiu în formă 

şi, în cele din urmă, sănătos. E 
adevărat, după o expediţie reu-
şită, mai ales după o expediţie 
grea, satisfacţia îşi atinge ţelul, 
de a termina, profesional, un 
proiect la care lucrezi trei sau 
patru ani. 

Este în această pasiune un 
amestec de îndrăzneală, curaj 
sau orgoliu?

De cele mai multe ori oa-
menii au de câştigat nu numai 
fizic, dar şi psihic. În general 
sportivii sunt oameni hotă-
râţi, şi în alpinism se educă 
această latură. Am observat la 
copiii care practică alpinismul 
că sunt un pic mai decişi, mai 
echilibraţi.

În situaţii critice la ce, sau la 
cine vă îndreptaţi gândul?

Eu încerc să minimizez ris-
cul cât pot şi spre deosebire de 
cascadori care fac un salt şi nu 
ştiu cum se termină, eu de cele 
mai multe ori am întreprins 
acţiuni pe care le frecventam 
şi-n realitate şi, după părerea 
mea, nu am fost niciodată în-
tr-o situaţie critică. Tot timpul 
am avut rezerve de energie sau 
de luciditate ca să ştiu exact 
cum o să ies. Este foarte im-
portant modul în care percepi 
cum te simţi, cum eşti pregătit.

Care a fost prima expediţie 
alpinistă care v-a încurajat?

Prima expediţie a fost în 
Caucaz, în 1998, şi acolo am 
reuşit, după ce am avut proble-

me cu aclimatizarea, echipa s-a 
despărţit, am încercat de două 
ori să urc pe Elbrus, cel mai 
înalt munte din Europa, un 
vulcan de 5648 m. Atunci am 
dat ochii şi cu altitudinea, cu 
ceea ce înseamnă porţiunea de 
aer rarefiat. Realizarea ascensi-
unii  m-a făcut să-mi placă şi să 
merg spre munţi mai înalţi.

Ce înseamnă să priveşti lumea 
de la o înălţime de peste opt 
mii de metri? Este o totală 
rupere de lumea pământeană 
sau mai degrabă o apropiere 
de cer?

Şi una şi alta, pentru că dacă 
ar trebui să spun ce înseamnă 
pentru mine aş folosi doar 
două cuvinte: multă muncă. 
Asta are legătură cu lumea pă-
mânteană. Dar călătoria spre 
aceşti munţi, în Nepal, ceea ce 
întâlneşti acolo, spiritualitatea 
de acolo te poate duce mai sus. 
Însă de multe ori te aduce şi cu 
picioarele pe pământ, pentru 
că acolo, în afară de călugării 

foarte înţelepţi, budişti, întâl-
neşti şi oameni foarte săraci. 
Venind acasă, în România, cri-
za şi problemele din Europa, 
par nişte glume faţă de oame-
nii de acolo, a căror cea mai 
importantă problemă este „ce 
vor mânca mâine”.

V-aţi întors recent din 
expediţia de succes, vârful An-
napurna, reuşită după o altă 
încercare, în care un bun pri-
eten, spaniolul Inaki Ochoa,  a 
decedat. V-a ambiţionat acea 
încercare?

De fapt eu am încercat să 
urc pe Annapurna încă de 
două ori înainte de anul acesta, 
în 2007 şi 2008. În încercarea 
din 2008, pe o rută foarte difi-
cilă, am avut probleme destul 
de mari, unul din prietenii mei 
făcând atac cerebral, nu a mai 
putut să se mişte şi a trebuit să 
renunţăm şi să încercăm să-l 
salvăm. Din păcate n-am reu-
şit. Acest accident a fost foarte 
mediatizat, dar în fiecare expe-
diţie sunt morţi. În alpinism, 
pe munţi înalţi se moare, toţi 
o ştiu şi este pur şi simplu o ba-
lanţă a obiectivului pe care-l ai 
şi a riscului pe care eşti pus să-l 
înfrunţi, precum şi a dorinţei, 
poate uneori exagerate, de a 
urca pe vârf.

Annapurna este cea de-a patra 
premieră românească. Care 
dintre cele patru expediţii şi-a 
lăsat mai pregnant amprenta 
în sufletul dumneavoastră?

Fiecare a fost dificilă şi dife-
rită. Probabil cea mai dragă o 
să-mi rămână K2 care a fost şi 
primul vârf peste 8000 de me-
tri, pe care am urcat, a fost şi cel 
mai înalt, şi a fost şi vârful pe 
care am urcat, ca să zic aşa, prin 
surprindere, nimeni nu se aştep-
ta, eram pe punctul de a părăsi 
expediţia după două luni şi ju-
mătate de aşteptare. Este poate 
cel mai dificil dintre munţii de 
peste opt mii de metri. 

 Annapurna este cel mai 
periculos?

Annapurna este considerat 
cel mai periculos dintre cele 14 
vârfuri de peste 8.000 de metri. 
Chiar dacă este mai mic, am 
urcat după trei încercări. M-a 
bucurat şi această ascensiune, 
dar, fiindcă mi-e foarte aproa-
pe, încă nu reuşesc să-mi dau 
seama exact cât a fost de greu. 
După trei ani am urcat destul 
de uşor şi de repede, pentru 
că s-au schimbat condiţiile. Cei 
trei ani în care am sperat şi mi-a 
fost frică, m-au făcut să-mi de-
păşesc frica şi să merg din nou.

În care expediţie v-aţi simţit 
cel mai izolat de lume?

În cea de pe K2, fiind singura 
expediţie în care n-am avut te-
lefon prin satelit. Dădeam, din 
când în când, zece dolari unui 
american ca să-mi împrumute 
telefonul.

Poate deveni alpinismul la 
înălţime o profesie?

În scop de publicitate, da. 
Sunt mulţi alpinişti care re-
prezintă un oraş, o firmă, sunt 
imaginea unor branduri. 

Cam câţi alpinişti peste opt mii 
de metri sunt în lume?

În fiecare an sunt în Hima-
laya 2-3 expediţii care conţin 
cam şapte oameni, o medie 
de 10-15 pe fiecare vârf de 
peste opt mii de metri, ar fi 
cam 100-150 de alpinişti, iar 
pe Everest separat cam 400 
de oameni, dintre care unii 
nu urcă decât o singură dată, 
Everestul fiind scopul lor. Al-
piniştii de Everest constituie 
o categorie aparte.

Ce nu vă lipseşte niciodată din 
bagaj?

Sunt foarte multe, cam 20-
30 de lucruri, fără de care as-
censiunea ar fi imposibilă, dar 
telefonul prin satelit este unul 
din lucrurile vitale.

Următorul proiect?
În primăvara viitoare sper 

să ajung în Lhotse, un munte 
de 8516 m, vecin Everestului 
şi este destul de dificil ca să-mi 
ofere o provocare serioasă.

Daţi-mi vă rog o definiţie 
a acestei forme de relief, 
muntele...

Este un loc unde te poţi găsi 
pe tine însuţi, îţi poţi găsi pri-
etenii, unde respiri aer curat, 
locul unde îţi poţi împlini o 
parte din vise.

Horia 
ColibăŞanu 

născuT la timişoara la 4 
ianuarie 1977. 

sTuDii: Şcoala generală şi 
liceul în slatina, absolvent 
al Facultăţii de medicină 
şi Farmacie timişoara, 
promoţia 2001, medic 
stomatolog.

hoBBy: alpinismul, mai 
mult decât un hobby, bici-
cleta, în general sportul.

Venind acasă, 
în România, 
criza şi pro-
blemele din 
Europa, par 
nişte glume 

faţă de oame-
nii de acolo

De cele mai multe ori 
oamenii au de câşti-
gat nu numai fizic dar 
şi psihic. În general 
sportivii sunt oameni 
hotărâţi, şi în alpinism 
se educă această 
latură. am observat la 
copiii care practică al-
pinismul că sunt mai 
decişi, mai echilibraţiPUBLICITATE

Captatorul solar cu  
rezervor de stocare

aurora mărGEanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

Societatea Remir SRL a 
fost prima firmă de construc-
ţii înfiinţată în România 
după ’89. De 20 de ani, aceas-
ta oferă beneficiarilor lucrări 
de calitate în construcţii, 
amenajări interioare, insta-
laţii sanitare etc. Dar un pro-
dus de top pe care această fir-
mă îl oferă  clienţilor săi este 
captatorul solar cu rezervor 
de stocare. Patronul firmei, 
inginerul Remi Rădulescu 
a găsit o soluţie economică 
şi perfect ecologică pentru 
obţinera apei calde. Utilili-
zarea energiei solare pentru 
încălzirea apei conduce la 
realizarea unor importante 
economii de combustibil. 
Soluţia Remir, captator plus 
rezervor de stocare, mon-
tate pe acelaşi plasament, 
formează o instalaţie solară 
(baterie solară) care poate fi 
utilizată în scopul prepară-
rii apei calde menajere de 
consum în locuinţe, societăţi 
comerciale, piscine, case de 
vacanţă etc. Schema de func-
ţionare a instalaţiei solare a 
fost concepută fără a utiliza 
un agent termic intermedi-
ar, cum sunt cele clasice care 
utlizează captatoare solare 
pentru prepararea agentului 
termic primar încălzind apa 
menajeră în circuitul secun-
dar. Avantajele unei astfel de 

simplificări sunt evidente: 
se reduce considerabil tim-
pul de intrare în funcţiune 
a instalaţiei; creşte randa-
mentul instalaţiei deoarece 
dispare scăderea de tempe-
ratură din schimbătorul de 
căldură folosit la sursele 
clasice; nu necesită mon-
tarea unei pompe de circu-
laţie a apei (este un circuit 
gravitaţional) şi implicit se 
reduce investiţia. 

cel mai competitiv  
preţ de pe piaţă

Captatorul solar şi re-
zervorul de stocare este 
marcă înregistrată la OSIM. 
Costul acestuia este de 530 
de euro, cu TVA inclus şi 
până acum este cel mai 
bun preţ de pe piaţă. 
În plus, investiţia se 
amortizează în timp 
relativ scurt (doi 
ani). Produsul, o 
soluţie ecologi-
că uşor de ex-
ploatat este 
garantat 
pe o pe-

rioadă de 12 luni de la data 
achiziţionării în condiţiile 
certificatului de garan-
ţie. Durata medie de 
utilizare este de 10 
ani, timp în care 
se asigură, con-
tra cost, în afa-
ra timpului de 
garanţie, pie-
se de schimb 
originale, dar 
şi repararea 
produsului de 
către unitatea de 
service autorizată.  
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Bacalaureatul pentru anul 
şcolar curent (2009-2010) s-a 
desfăşurat, în premieră, pe 
mai multe etape. Astfel la 
probele pentru competenţe 
lingvistice (limba română şi 
limba maternă) examenul 
oral a avut loc încă din luna 
februarie, iar cel pentru 
evaluarea competenţelor 
digitale s-a ţinut în perioada 
19-20 aprilie a.c. În 31 mai 
începe cea de-a treia probă  
a bacalaureatului din anul 
şcolar 2009/2010 cu exame-
nul scris pentru competenţe 
în limba străină. Apoi, în zi-
lele de 1-2 iunie va avea loc 
verificarea orală la limba en-
gleză, în 2-3 iunie la limbile 
franceză, italiană, spaniolă, 
iar în 4 iunie la germană şi 
rusă. 

De la inspectorul şcolar 
general-adjunct, prof. Ma-
rin Popescu am aflat că în 
toate cele 49 de centre din 
tot judeţul s-au format deja 
comisiile pentru această 
probă la care s-au înscris 
7100 elevi din anul şcolar 
curent. Dintre profesorii 
care formează comisiile 
90% nu vor lua parte la gre-
va generală anunţată pe 31 
mai. Pentru cadrele didac-

tice care şi-au anunţat par-
ticiparea la grevă s-au găsit 
înlocuitori pentru această 
zi. Aşa că la nivel local ni-
mic nu va împiedica desfă-
şurarea în bune condiţii a 
examenului din 31 mai. 

Bacalaureat  
după model german

Interesant de aflat este că 
la Liceul „Nikolaus Lenau” 
din Timşoara la clasele cu 
predare în limba germană 
examenul de bacalauret a 
avut deja loc după modelul 
celui din Germania. Astfel, 
absolvenţii vor putea să se 
înscrie direct la universităţi 
din Austria şi Germania. La 
Liceul „Jean Louis Calderon” 
va avea loc un bacalaureat 
bilingv, dar cei care îl vor 
promova nu vor putea să 
se înscrie la universităţi din 
Franţa, însă le va fi recunos-
cută competenţa lingvistică. 
În perioada 28 iunie - 2 iulie 
se vor susţine probele scrise 
după cum urmează: în 28 iu-
nie proba scrisă la limba li 
literatura romînă, în 29 iu-
nie proba scrisă la limba şi 
literatura maternă, în 30 iu-
nie proba obligatorie a pro-
filului şi specializării – scris 
şi în 2 iulie tot scris, proba 
la alegera a profilului şi spe-
cializării.

aurora mărGEanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

Începând din luna mai, 
factura de apă se poate plă-
ti, în Timişoara, la unităţi-
le poştale informatizate, 
iar în restul localităţilor 
unde operează Aquatim, la 
toate ghişeele poştale şi la 
factorii poştali. Măsura a 
fost gândită special pentru 
clienţii din localităţile nou 
preluate, din mediul ru-
ral, unde nu există casierii 
Aquatim, iar reţelele banca-
re sunt mai puţin dezvolta-
te sau lipsesc.

În prezent, clienţii Aqua-
tim pot opta pentru mai 
multe modalităţi de plată 
a facturii. În primul rând, 
prin casieriile societăţii, 
din Timişoara şi din cele 
cinci sucursale din judeţ, în 
numerar sau cu cardul, ul-
tima variantă fiind posibilă, 

deocamdată, doar la casieri-
ile din Timişoara. Din luna 
martie 2007, plata facturii 
se poate face în numerar, 
la toate agenţiile BRD. Este 
important de reţinut că la 
casieriile sucursalelor se 
pot plăti numai facturile 

din localitatea respectivă 
şi din localităţile arondate. 
La efectuarea plăţilor în 
numerar, altfel decât prin 
casierii, este necesară pre-
zentarea facturii.

Există, bineînţeles, şi po-
sibilitatea plăţilor prin vira-

ment, o modalitate de altfel 
agreată de clienţii Aquatim, 
persoane juridice.

În curând, plata facturii 
se va putea face şi prin ban-
comatele BRD.

De regulă, clienţii plă-
tesc factura la casierii, aces-
te plăţi reprezentând 62% 
din încasări. 33% din înca-
sări se realizează prin vi-
rament, iar restul de 5% se 
încasează la ghişeele BRD 
sau prin modalităţi de com-
pensare. 

Totuşi, Aquatim încearcă 
să acopere nevoile tuturor 
segmentelor de clienţi şi 
de aceea au abordat diver-
sificarea modalităţilor de 
plată. Pentru consumato-
rii care agreează metodele 
moderne de plată, există în 
implementare debitarea di-
rectă din cont şi plata prin 
bancomat şi automatul 
bancar ROBO al BRD.

Greva din 31 mai 
nu va influenţa 
bacalaureatul

aurora mărGEanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

Este elev în clasa a VIII-a 
la Colegiul Naţional „C.D. 
Loga” din Timişora şi... îi 
place matematica de când 
se ştie. Valentin Ionuţ Ioc-
şa este unul dintre cei mai 
medaliaţi elevi la concur-
suri naţionale şi interna-
ţionale de matematică, de 
când participă la ele. Încă 
din clasa I la Liceul Pedago-
gic, învăţătoarea sa, Florica 
Fanu a descoperit uşurinţa 
cu care rezolva problemele 
şi exerciţiile cu grad mare 
de dificultate pentru vârsta 
lui. Aşa că a fost prima care 
l-a încurajat şi îndrumat. 
L-a trimis, de la început la 
„concursurile dedicate ce-
lor mai mici şcolari” cum 
ne destăinuie chiar Ionuţ: 
„Am impresia că mi-a plă-
cut dintotdeauna să mă joc 
cu cifrele. Când eram foar-
te mic, pe la patru-cinci 
ani am învăţat singur să 
citesc cifrele comparând 
preţurile dintr-un catalog 
de modă german al buni-
cii.  Acum îmi place foarte 
mult să găsesc rezolvări la 
problemele cele mai grele 
şi ingenioase.” Din clasa a 
V-a este elev al Colegiului 
Naţional „C.D. Loga” şi tot 
de atunci de pregătirea şi 
de performanţele sale se 
ocupă profesorul Adrian 
Nemeş care ne-a vorbit cu 
multă căldură despre ele-
vul său: „Ionuţ face parte 

dintr-o clasă excepţională. 
Aproape toţi elevii acestei 
clase participă la diverse 
concursuri  şi olimpiade 
(fizică, matematică, chi-
mie etc) şi de fiecare dată 
se întorc încărcaţi de pre-
mii şi menţiuni. De când 
îl am elev pe Ionuţ, din 
clasa a V-a, am descope-
rit talentul său la mate-
matică aşa că l-am trimis 

la toate olimpiadele de la 
clasele respective şi de fi-
ecare dată a ajuns până în 
faza naţională şi s-a întors 
acasă cu premiul I sau II. 
La concursul interjude-
ţean „Traian Lalescu”, pa-
tru ani la rând, s-a clasat 
doar pe locul I. A fost până 
acum o prezenţă constan-
tă la toate concursurile  
interjudeţene, naţionale şi 

internaţionale în toţi aceşti 
ani şi nu a dezamăgit nicio-
dată. Doar în acest an a ob-
ţinut Premiul I la concursul 
internaţional „Timmate”, 
premiul I la etapele judeţe-
ne de fizică şi matematică 
şi medalia de argint la eta-
pa naţională a Olimpiadei 
de matematică. La fel, i s-a 
acordat locul I la concursul 
PHI, etapa naţională.” 

l românul Dumitru Dan 
a cucerit tilul mondial 
pentru înconjurul pămân-
tului pe jos, pe o distanţă 
de circa 100.000 km, în 
aproximativ 6 ani, perfor-
manţă neegalată până azi. 
el a plecat împreună cu 
alţi trei români, studenţi la 
Universitatea Sorbona - la 
concursul organizat de 
Touring Clubul Francez în 
1910, la care au participat 
alţi 200 de concurenţi din 
25 de ţări. el a fost singu-
rul român care a terminat 
competiţia, ceilalţi trei 
tineri au decedat în timpul 
călătoriei şi primul care 
a încheiat-o în 1916, fiind 
recompensat cu 100.000 
franci. A rupt 497 perechi 
de opinci şi 28 de costu-
me naţionale. 

l Smaranda Brăescu a 
fost prima femeie pa-
raşutist din românia şi 
printre primele din lume. 
În 1931 a efectuat un salt 
de la 6.000 m cu care a 
doborât recordul femi-
nin mondial, iar în 1932, 
cu saltul de la 7.233 m, a 
bătut recordul mondial 
deţinut de un american.

l grigore Briscu (1884-
1965), este inventatorul 
elicopterului şi al motoru-
lui rotativ. el a inventat un 
elicopter în anul 1909, iar 
motorul rotativ şi l-a bre-
vetat la Oficiul român de 
Invenţii sub nr. 2323/2046 
din 1912.

l În 1771 apare la Timi-
şoara ziarul „Temeswarer 
Nachrichten” (Ştirile 
Timişoarei), primului ziar 
apărut pe teritoriul ro-
mâniei şi totodată primul 
ziar german din sud-estul 
Europei.

Arkham 
Horror

Oraşul Arkham din Massa-
chusetts este cuprins de 
panică. Au început să aibă 
loc întâmplări ciudate şi 
înfricoşătoare, care devin din 
ce în ce mai dese, lăsându-i 
pe locuitori cu impresia că 
o catastrofă de proporţii 
uriaşe care se va întâmpla în 
viitorul apropiat îi va distru-
ge pe toţi. Numai o singură 
echipă de detectivi poate 
salva oraşul de Cei Bătrâni 
şi de pericolul iminent. Ar-
kham Horror a fost publicat 
pentru prima oară în 1987 de 
Chaosium, Inc. Această nouă 
versiune îmbunătăţită aduce 
în primul rând o grafică şi un 
design nou (inclusiv o tablă 
de joc nouă, cărţi şi piese 
noi), precum şi un regula-
ment revizuit şi extins de 
către autorul jocului original, 
richard Launius.

Jucătorii îşi pot alege unul 
dintre cei 16 detectivi, fiecare 
cu abilităţi deosebite şi 
unice, pe care îi vor folosi în 
lupta împotriva servitorilor 
diabolici ai Celor 8 Bătrâni.

Arkham Horror este un 
joc de societate pentru 1-8 
jucători, peste 12 ani, timpul 
aproximativ de joc fiind de 
2-3 ore, detalii pe cutia.ro

Timişoreni de 5 sTeleşTiaţi că joc

Valentin Ionuţ Iocşa reprezintă Timişoara la concursurile 
naţionale şi internaţionale de matematică

PUBLICITATE

Copilul care se „joacă” 
cu cifrele la olimpiade

Factura de apă se poate plăti  
la oficiile poştale şi la factorii poştali

Săptămâna Culturii 
Evreieşti la Timişoara

Când eram foarte 
mic, pe la patru 
cinci ani am învăţat 
singur să citesc 
cifrele comparând 
preţurile dintr-un 
catalog de modă 
german al bunicii.

 Valentin ionuţ iocşa
elev

Am descoperit 
talentul său aşa că 
l-am trimis la toate 
olimpiadele de la 
clasele respective 
şi de fiecare dată 
s-a întors acasă cu 
premiul I sau II.

 adrian nemeş
profesor

Adolescenţii se con-
fruntă cu mari presiuni 
în mediile sociale, în ceea 
ce priveşte imaginea de 
sine, greutate şi aspectul 
general. Obiceiurile ali-
mentare, genetica, tipul 
de corp şi implicarea în 
activităţi fizice joacă un 
rol vital în greutate şi 
proporţiile corespunză-

toare, în funcţie de vâr-
stă. Fetele au o rată de 
dezvoltare diferită şi, în 
mod normal, cresc mai 
repede decât băieţii. Ast-
fel, ele pot experimenta 
etapele de început ale 
pubertăţii în jurul vârstei 
de 10 de ani, în timp ce 
acest lucru se întâmplă 
la băieţii adolescenţi în-

tre 14-16 ani. Drept ur-
mare, indicele de masă 
corporală IMC (un indi-
cator oficial, recunoscut 
ştiinţific, de calculare a 
greutăţii ideale pentru o 
viaţă sănătoasă) se modi-
fică în permanenţă, însă 
poate oferi o imagine re-
per pentru ca tinerii să se 
poată dezvolta armonios.

Indicele de masă corporală pentru adolescenţi

unde se poate plăti factura de apă în judeţ?

Băieţi Fete

Sânnicolau mare: Str. 
Negru Vodă nr. 7
Localităţi arondate: Lovrin, 
Saravale, Sânpetru Mare, 
periam, Variaş 

buziaş: Str. principală nr. 16
Localităţi arondate: 
racoviţa, Sacoşu Turcesc, 
Criciova, Victor Vlad Dela-
marina

Deta: Str. Mihai Viteazul nr. 43
Localităţi arondate: Ciaco-

va, gătaia, ghilad, Voiteg, 
Banloc.

Făget: Str. Lugojului nr 25
Localităţi arondate: Traian 
Vuia, Balinţ, Curtea, Betha-
usen.

Jimbolia: Str. Liviu re-
breanu nr. 20-22
Localităţi arondate: 
gottlob, Cenei, Checea, 
Uivar, Becicherecu Mic, 
Satchinez.

- pentru vârsta 12-13 ani: înălţime 1,47-1,57 
m şi greutate 38-45 kg;  
- pentru vârsta 14-15 ani: înălţime 1,60-1,67 
m şi greutate 47-56 kg;
- pentru vârsta 16-17 ani: înălţimea 1,70-
1,77 m şi greutate 59-68 kg;  - pentru 
vârsta18-19 ani: înălţime 1,72-1,77 m şi 
greutate 68-73 kg. 

- pentru vârsta 12-13 ani: înălţime 1,52-1,60 
m şi greutate 43-47 kg;
- pentru vârsta 14-15 ani: înălţime 1,60-1,62 
cm şi greutate 47-52 kg; 
- pentru vârsta 16-17 ani: înălţimea 1,62-
1,63 cm şi greutate 52-55 kg;  - pentru 
vârsta18-19 ani: înălţime 1,62-1,64 cm şi 
greutate 57-59 kg.

PUBLICITATE

Dintre profesorii care formează comisiile 
90% nu vor lua parte la greva generală 
anunţată pe 31 mai. Pentru cadrele didac-
tice care şi-au anunţat participarea la grevă 
s-au găsit înlocuitori pentru această zi.

aurora mărGEanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

În perioada 24-27 mai a 
avut loc la Timişoara „Săp-
tămâna Culturii Evreieşti”, 
un cumul de manifestări 
(expoziţii de pictură şi de 
ilustrate, seri de muzică, 
proiecţii de film etc.)  care 
au fost posibile cu sprijinul 
Centrului Cultural Francez 
şi al Comunităţii Evreieşti 
din Timişoara.  La eveni-
ment şi-au dat concursul 
invitaţi din Paris şi Bucu-
reşti: Maia Morgenstern, 
Laureen Topalian, Isabelle 
Durin, Radu Capstari, Oc-
tavian Macarie, Michael 
Ertscheid. Au fost patru 
seri dense, un omagiu de 
suflet adus unui impresio-
nant patrimoniu cultural 
al unui popor străvechi. 
Seria de manifestări de la 
Timişoara a debutat, luni 
24 mai, la Centrul Cultu-
ral Francez cu expoziţia 
de pictură a Laurei Topa-
lin, o artistă ce-şi asumă o 

origine evreiască-sefrdă şi 
una armeană şi, implicit, 
o dublă moştenire cultura-
lă.  Marţi, 25 mai la Sina-
goga din Cetate a avut loc 
o seară de cântece idiş în 
interpretarea Maiei Mor-
genstern acompaniată de 
Radu Captari şi Octavian 
Macarie. În paralel, cei pre-
zenţi au putut admira o 
expoziţie de vechi ilustrate 
din colecţia Thomas Moch-
nacs intitulată „Sinagogile 
din Timişoara”. 

Miercuri 26 mai, în sala 
„Orpheu” a Facultăţii de 
Muzică a avut loc un con-
cert de vioară al artistei 
Isabelle Durin (cu piese din 
Sain-Saens, Lalo, Bruch şi 
Williams) acompaniată la 
pian de Michael Ertzsche-
id. Ultima manifestare a 
avut loc joi la Sediul Co-
munităţii Evreieşti de pe st 
Gh. Lazăr nr. 5 cu începere 
de la ora 17. A fost vorba 
despre proiecţia filmului 
artistic „ La petite Jerusa-
lem” de Karen Albou.Maia Morgenstern a cântat în idiş la Sinagoga din Cetate
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Tătucul

Viorel Screciu

expoziţii

spectacoleparty
Vineri, 28 mai

RiveR Deck: lansaRe album PeRsona 
„subuRbia afteRlife”

club Daos: PsycheDelic Rock PaRty

GReen Pub: DRum anD basement

scottish: best RetRo PaRty in town

aRt club RetRo: stuDent niGht

the note: omG i’m so RetRo

sâmbătă, 29 mai
vanilla club: kinGshouse PRes. eDDie 
thoneick

setuP: sub lab

D’aRc:  the last PaRty

700 coffee & lounGe: music colouRs

bunkeR: RetRo PaRty cu DJ ePocs

Duminică, 30 mai
van GRaPh k’fe: babilonia 

club D’aRc: hits PaRty

aRt club 700: ambient PaRty

setuP: waRm uP

timiş: 
Iron Man 2 (joi-vineri: 11; 14; 16; 18; 20)

stuDio:
un profet (16; 18; 20)

cinema city:
prinţesa şi broscoiul, dublat (sâmbătă-du-
minică, marţi: 11,15)
Înfruntarea titanilor 3D (vineri -joi: 15,30; 
17,45; 20; 22,20)
omul de oţel 2 (vineri, luni-joi: 14,40; 17,10; 
19,40; sâmbătă-duminică: 12; 14,40; 17,10; 
19,40; 22,10)
Ultimul cântec (vineri-luni-joi: 15,40; 22,15)
robin Hood (vineri; luni-joi: 14; 16,50; 19,50; 
22,40; sâmbătă-duminică: 11,10; 14; 16,50; 
19,50; 22,40)
WebSiteStory (vineri-joi: 14)
Scrisori către Julieta (vineri-joi: 13,15; 
18,10; 20,30; 22,45)
The losers (vineri, luni-joi: 15,50; 18; 20,10; 
22,10; sâmbătă-duminică: 11,30; 15,50; 18; 
20,10; 22,10)
prinţul persiei: nisipurile timpului – 
PREMIERĂ (vineri, luni-joi: 14,20; 16,45; 19,10; 
21,40; sâmbătă-duminică: 12; 14,20; 16,45; 
19,10; 21,40)
prinţul persiei: nisipurile timpului (di-
gital) – PREMIERĂ (vineri, luni-joi: 13,20; 15,40; 
18; 20,20; 22,40 sâmbătă-duminică: 11; 13,20; 
15,40; 18; 20,20; 22,40)

cinema

Prinţul Persiei

horoscop

paTruped

BerBec
Parcă tot nu 
te poţi rupe 
de amintirile 
neplăcute din 
trecut şi revii iar 
şi iar cu gândul la o situaţie pe 
care nu o poţi uita deocamdată. 
Poate a venit vremea ori să repari 
ceea ce n-a mers bine cândva, 
ori să te debarasezi de un balast 
emoţional negativ care nu mai 
merită dus după tine. 

Taur
ai o stare foarte 
ciudată, de 
parcă te-ai afla 
la mijloc între 
două timpuri, 

şi nu ştii asupra căruia să te 
concentrezi acum. Din trecut vin 
unele rezerve, emoţii legate de 
un vechi eşec ce nu ai vrea să se 
repete, dar viitorul are perspective 
noi de oferit. Precauţia te face să 
fii mai atent, să nu te avânţi. 

Gemeni
că ai sau nu nişte 
bani la dispoziţie, 
trebuie să dai 
dovadă de multă 
înţelepciune şi 
cumpătare când vine vorba de 
cumpărături. Ţi-a rămas gândul la 
un anumit obiect, cam scump pentru 
vremurile acestea, dar vrei neapărat 
să fie al tău. sfătuieşte-te cu părinţii 
sau cu o persoană mai matură dacă 
e bine să faci acum investiţia. 

rac
tot elanul tău 
creator este 
blocat de condiţii 
defavorabile 
vreunui progres. 

baţi pasul pe loc, încât e păcat de 
toată energia de care dai dovadă 
dacă trebuie să o laşi în aşteptare. 
fă un efort să depăşeşti toate 
hopurile care te ţin acum pe loc, 
pentru că multe din ele depind de 
atitudinea agresivă a unora. 

Leu
strici şi altora 
buna dispoziţie cu 
atitudinea un pic 
recalcitrantă care 
pune stăpânire 
pe tine acum. Parcă nimic 
nu-ţi convine, ai mereu ceva de 
comentat cu ton ridicat şi eşti ca-
pabil de adevărate lupte pentru a 
demonstra că ai dreptate. totuşi, 
nervozitatea nu te ajută să ajungi 
la ţelurile propuse. 

Fecioară
ai şansa de 
a călători de 
plăcere sau de 
a trece printr-un 
loc în care te 

vei simţi foarte bine. fie că este 
vorba de o întâlnire cu persoane 
sau un loc de care ţi-era dor, 
planifici concediul sau, cu ceva 
noroc, poate chiar acum urci în 
maşină pentru a ajunge acolo 
unde te vei relaxa câteva zile. 

BaLanţă
te înţelegeai 
foarte bine cu un 
grup de persoane 
şi totul părea 
să înainteze 
bine în colaborarea voastră. ceva 
neprevăzut îşi bagă coada şi vă 
strică planurile: ori cineva se 
retrage din această asociere ori 
încep luptele pentru putere. tu eşti 
persoana care trebuie să-i aducă 
pe toţi la masa tratativelor.

Scorpion
te simţi bine mai 
ales în societate, 
înconjurat de cât 
mai multe per-
soane, pentru că 

acolo ai ocazia de a cunoaşte oa-
meni noi şi de a lega noi relaţii. cu 
unii din ei ai multe în comun, parcă 
v-aţi cunoaşte de când lumea, alţii 
au un efect foarte stimulativ asupra 
ta, pentru că, alături de ei, îţi poţi 
arăta mai uşor calităţile. 

SăGeTăTor
eşti printre cei 
privilegiaţi de 
şansă pentru a 
trăi momente 
superbe care 
merită sărbătorite alături de lume. 
Petreceri, aniversări, nunţi, motive 
de distracţii, ieşiri în oraş, toate te 
au şi pe tine printre participanţi. 
te bucuri de popularitate şi când 
vezi câtă lume se strânge în jurul 
tău, dai tot ce ai mai bun în tine. 

capricorn
nu pune la 
suflet tonul 
ridicat sau 
criticile care vin 
de la persoanele 

la care ţii, pentru că nu spun 
nimic cu răutate. au şi ei toanele 
lor şi e normal ca uneori să nu 
vă mai înţelegeţi. certurile pot 
apărea mai ales de la diferenţele 
de gusturi şi de preferinţe, dar ar 
trebui să fii mai împăciutor.  

VărSăTor
te afli în medii 
liniştite, printre 
oameni care 
te primesc cu 
braţele deschise, 
locuri în care te simţi bine. Poate 
pleci în concediu, pentru că ai mare 
nevoie să te detaşezi de toate şi 
să faci puţină ordine în gânduri şi 
sentimente. lucrurile bune adună 
oamenii alături şi simţi nevoia să 
împărtăşeşti ultimele realizări.  

peşTi
uneori e bine să 
mai reduci din 
marile tale vise 
şi să-ţi propui 
reuşite mai 

mici, pentru că ele te vor ajuta să 
ajungi, până la urmă, şi la ţelurile 
cele mai înalte. nu trebuie să 
alegi cel mai îndepărtat scop, la 
care ştii şi tu bine că nu ajungi 
uşor, ci trasează-ţi planuri mai 
mărunte, mai accesibile.

Pet-ul vânătoresc

4p
ed

raDu ClEţiu 

Voi începe prin a-mi 
declara deplina ad-
miraţie pentru câinii 
de vânătoare. Tocmai 
pentru că-i admir, îmi 
place să mă gândesc 
la ei făcând ceea ce le 
place să facă, adică să 
vâneze.

Vă voi ilustra ceea 
ce vreau să vă transmit 
printr-o povestioară.

Doi vânători s-au 
întâlnit pe liziera pă-
durii. Cel care făcea 
parte din grupa de 
vânătoare a privile-
giaţilor a început să 
se laude cu terenul 
de vânătoare pe care 
avea el autorizaţie să 
vâneze. Pentru a câşti-
ga de la început lupta 
îl întreabă pe colegul 
mai umil: 

- Cât de mare este 
terenul vostru de vână-
toare?

Cel întrebat răspun-
de: 

- Vezi în depărtare 
copacul acela? De aco-
lo şi până la celălalt e 
cam dimensiunea tere-
nului nostru.

- Al meu, se laudă 
privilegiatul, e atât de 
mare încât, dacă de di-
mineaţă, îi dau drumul 
câinelui meu să alerge 
până la capăt şi înapoi, 
abia pe la ora prânzu-
lui s-ar întoarce.

- Înţeleg, răspunde 
adevăratul vânător, şi eu 
am avut la început un 
câine tot atât de leneş...

Ca să nu denaturăm 
aptitudinile selecta-
te în rasele folosite la 
vânătoare, curent în 
zona noastră, ar trebui 
să ne abţinem să cum-
părăm drept câine de 
companie sau curte un 
adevărat vânător.

Galeria de artă Helios: vineri, 21 mai, 
de la ora 18 se va vernisa expoziţia de grup 
„Alegorii Buddhiste”, curator elizabeth L. 
Ochsenfeld, deschisă până la 2 iunie.  

muzeul de artă – palatul baroc: ex-
poziţia  „publicitate şi design la începutul 
secolului XX” semnată Lucian Bernhard, 
deschisă până la 6 iunie.

Galeria pro armia: expoziţia de pictură 
a artistului Mihai Teodor Olteanu, deschisă 
până la 14 iunie.

Galeria Triade: expoziţia „Minimal 
feelings” a artistului plastic Bogdan raţă, 
deschisă până la 6 iunie.

Galeria Calina&Ileana Pintilie: expo-
ziţia de pictură contemporană „În miezul 
lucrurilor”, deschisă la Halele Timco până 
la 28 iunie. 

Centrul Cultural Francez: Săptămâna 
culturii evreieşti la Timişoara 24-27 mai, 
axată pe cultura evreiască contemporană 
– expoziţie, spectacol, concert, film/dezba-
tere, cu invitaţi din paris şi Bucureşti.

Iullius Mall: Săptămâna Copiilor 24 mai-1 
iunie.

27.05
În 1984, jucătoarea de 
tenis de origine bulgară, 
Manuela Manleeva, a 
câştigat trei meciuri de-a 
lungul unei singure zi

28.05
În 2002, după 25 ani, 
cântăreţul elton John s-a 
retras din funcţia de pre-
şedinte al clubului englez 
de fotbal, Watford. elton 
fusese cooptat în club 
încă din 1973, ocupând la 
început postul de vice-
preşedinte

29.05
În 1953, Sir edmund Hil-
lary şi şerpaşul Tenzing 
Norgay au fost primii care 
au cucerit vârful eve-
rest. Cinci ani mai târziu, 

şerpaşul Lakpa geta a 
stabilit recordul de căţă-
rare al muntelui, atingând 
vârful în numai 10 ore şi 
56 minute

30.05
În 1930, Stanislawa Wala-
siewicz, cunoscută şi sub 
numele de Stella Walsh, a 
fost prima femeie care a 
alergat suta de metri sub 
11 secunde. peste ani, în 
1980, s-a dovedit că, de 
fapt, <ea> ar fi bărbat

31.05
În 1927, după aproape 20 
ani şi 15.007.003 de ma-
şini, Ford Model T va ieşi 
de pe linia de asamblare. 
Maşina, cunoscută şi sub 
numele de Tin Lizzie sau 
Flivver, va revoluţiona 

istoria automobilului

01.06
În 1958, la 31 de ani, 
ungurul Ferenc puskas 
a fost transferat de real 
Madrid pentru 10.000 de 
lire sterline. Va rămâne în 
capitala Spaniei până la 
finalul carierei, în 1967

02.06
În 1969, radivoj Korac 
moare într-un spital după 
un accident de maşină. La 
trei ani distanţă, FIBA în-
fiinţează o nouă compe-
tiţie pe care o intitulează 
“Cupa Korac”. Totodată, 
Federaţia Iugoslavă de 
Baschet decide ca pe 2 
iunie să nu se mai joace 
meciuri de bachet în 
campionatul intern

iSToria SăpTămânii SporTiVE 27 mai - 2 iuniE

Echipa ex-poliştilor

Una din cele mai aşteptate produc-
ţii ale anului 2010, în premieră de 
săptămâna aceasta, este bazată pe 
celebrul joc video omonim. prinţul 
persiei ne poartă într-o antichitate 
fantastică, unde un prinţ persan 
Dastal (Jake gyllenhaal) se aliază cu 
misterioasa prinţesă Tamina (gem-
ma Arterton) dintr-un imperiu rival 
pentru a dejuca planurile unui rege 
care vrea să provoace o furtună de 
nisip capabilă să distrugă lumea 
întreagă. pentru a câştiga, prinţul 
trebuie să învingă o serie de fiinţe 
fantastice.

Teatrul maghiar „Csiky Gergely”: joi, 
27 mai, ora 20, spectacolul „pe mare 
nu este noroi” de B.r. Brestyánszki, 
prezentat de Teatrul popular Subotica 
– Trupa maghiară.

Teatrul maghiar „Csiky Gergely”: vi-
neri, 28 mai, ora 19, „Tragedia omului” 
de Madách Imre, prezentat de Teatrul 
din Novi Sad.

Filarmonica „banatul” Timişoara: 
vineri, 28 mai, ora 19, Concert simfo-
nic, dirijor Theo Wolters, solist: pascal 
Amoyel-pian.

Teatrul maghiar „Csiky Gergely”: 
sâmbătă, 29 mai, ora 19, „Întoarcerea 
lui Ulise” pe baza operelor lui Homer, 
Márai Sándor şi Claudio Monteverdi, în 
regia lui Balázs Zoltán. 

Filarmonica „banatul” Timişoara: 
sâmbătă, 29 mai, ora 19, Concert de 
Jazz, cu concursul Big Band-urilor 
Universităţilor McNeese şi Northern 
Colorado din SUA, dirijori: rick Condit 
şi Dana Landry, solist: Alexandru Bota.

Teatrul naţional Timişoara: dumini-
că, 30 mai, şi luni, 31 mai, ora 19, Sala 
2 „romeo şi Julieta” – premieră, de W. 
Shakespeare, un spectacol de rahim 
Burhan.

opera naţională română Timişoa-
ra: duminică, 30 mai, ora 19, „Traviata” 
–premieră, operă în trei acte, muzica: 
giuseppe Verdi, libretul Franceso 
Maria piave, în cadrul Festivalului 
Internaţional „Timişoara Muzicală”, 
ediţia a XXXV-a.

Filarmonica „banatul” Timişoara: 
luni, 31 mai, ora 19, Concert simfonic, 
îşi dă concursul Orchestra Facultăţii 
de Muzică din cadrul Universităţii de 
Vest Timişoara, dirijor: Sabin pautza, 
solişti: Horaţiu Bălan-vioară, gabriel 
Drăgoiu-oboi.

Teatrul German de Stat Timişoara: 
marţi, 1 iunie, ora 19, „Sunetul Muzicii” 
musical în două acte de richard rod-
gers, regia: Simona Vintilă.

ioan oViDiu Sabău:

„La poli sunt jucători care nu au va-
loare, care nu sunt pentru cerinţele 
clubului. Nu dau nume pentru că le-
aşi face rău şi lor şi clubului. Timpul 
va arăta dacă am avut sau nu drep-
tate, care dintre jucători sunt capa-
bili de performanţă şi care nu se ri-
dică la nivelul aşteptărilor. pe finalul 
acestui campionat a fost şi greşeala 
mea că nu am reuşit să-i mobilizez, 
să-i motivez. Nu s-au implicat, nu au 
avut ritm, au fost apatici, cu gândul 
la vacanţă.
Mi-aş dori să continui la Timişoara, 
dar în anumite condiţii. Dacă antre-
norul nu va stabili strategia de viitor, 

nu are rost. Preocuparea mea este 
ca, în urma discuţiilor cu conduce-
rea, să găsesc soluţii competitive 
pentru sezonul viitor. Avem nevoie 
de cinci-şase jucători, să mergem şi 
pe valoare, nu doar pe organizare, 
disciplină tactică şi alergare. putem 
face o echipă bună pentru anul vii-
tor.
În cazul meu nu a fost problema 
presiunii. Presiunea mi-am creat-
o singur. Sunt un om care mereu 
m-am responsabilizat. Un antrenor 
responsabil îşi creează singur pre-
siunea. Întotdeauna, şi ca jucător, 
am fost mereu afectat atunci când 
lucrurile nu merg bine şi aşa sunt şi 
ca antrenor.”

DEClaraţia SăpTămânii

PUBLICITATE

Noi românii suferim de 
sindromul „Tătucului”. 
Poate că după ani de lipsă 
de personalitate, la toate 
nivelurile, asta apare ca o 
consecinţă firească. Dacă 
mergem pe calea asta... 
totul devine scuzabil. Ne-
am obişnuit ca tot ceea ce 
vine de la “centru” să fie 
valabil. Tătucul dixit!
L-am auzit pe Mircea 
Sandu într-o tiradă foarte  
vehementă la adresa a 
doi puşti formaţi în fot-
balul pe care îl păstoreşte 
de ani de zile. Alibec, de 
la tineretul Interului, şi 
Matei de la Steaua au fost 
subiect într-o ieşire, din 
punctul meu de vedere, 
absolut aiurea. Totul 
mergea brici în fotbalul 
nostru, dar s-au găsit 
ăştia doi să bulverseze 
apele liniştite şi de mare 
performanţă ale ferefeu-
lui. Măi să fie...! Tătucule! 
Ce au făcut copiii ăştia? 
Ahaaa..! Cred că au tras 
pe nas ceva... ca mentorul 
Mutu... Poate au tulit-o 
din cantonament la bom-
bele sexy cu vinoase la 
ciorap.
Cine nu este cu noi... este 
împotriva noastră! „Curat 
murdar” coane Sandu-
le. Dacă s-a hotărât la 
„centru” aşa va fi... fără 
îndoială... că doar asta a 
zis... Tătucul. În rest...
La Poli obiectivele din 
campionat, pe final, s-au 
schimbat de la o etapă la 
alta. De la locul unu am 
ajuns la cel de-al doilea, 
apoi la unul de pe podium 
şi, la urmă, ne-am ales cu 
cinciul. Bine că nu suntem 
mai fraieri ca Dinamo. 
Halal consolare!
Cică jucătorii au intrat 
prea devreme în vacanţă. 
Păi cine trebuia să îi ţină 
în priză? Mama Omida? 
Cociş pleacă de la Poli şi 
se duce la nişte arabi „de 
mare respiraţie fotbalis-
tică”. Cosmin mai stă în 
cumpănă. Oare de ce? 
Habar nu am de fotbal! 
Mă întreb totuşi cum 
naiba până şi Nibombe nu 
mai vrea să continuie cu 
Poli? Supici, Parks, Bon-
fim, Dede, Maxim trebuie 
să plece. Aud că şi Panti, 
pentru o sumă aferentă, 
poate pleca. Există totuşi 
o speranţă: rămâne Cur-
tean. Ufffffff.....Tătucule!

www.Clearpassion.ro

ioan GoGoŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Pe fondul unui final de-

zastruos de campionat, Poli 
a ajuns dintr-o pretendentă 
la titlu, la o echipă care nu a 
prins nici măcar podiumul, 
ratând o nouă prezenţă în 
Champions League. Mai 
mult, prin clasarea pe lo-
cul al 5-lea, timişorenii vor 
avea emoţii în plus în Liga 
Europa, vor disputa un tur 
în plus, urmând a intra în 
competiţie în turul al treilea 
preliminar.

Una dintre scuzele lui 
Neluţu Sabău pentru nere-
uşitele acestui sezon a fost 
lotul modest pe care l-a avut 
la dispoziţie, că multora 
dintre componenţilor le-a 
lipsit experienţa luptei pen-
tru titlu, că mulţi au evoluat 
în retur sleiţi de puteri după 
multitudinea de meciuri 
din toamnă pe cele trei fron-
turi: campionat, cupă, cupe 
europene.

De la venirea BkP-ului la 
Timişoara, Poli a fost, ală-
turi de CFR Cluj, echipa care 

a transferat cei mai mulţi 
jucători. Ei bine, au fost 
achiziţionaţi destui jucători 
cu experienţă, dar oficialii 
clubului nu au avut tactul 
necesar pentru a scoate 
maximum din potenţialul, 
ori pentru a-i determina să-
şi prelungească contractul, 
despărţindu-se în multe ca-
zuri foarte uşor de ei.

S-ar putea face chiar o 
echipă din foşti “alb-violeţi” 
care ar avea un cuvânt greu 
de spus în Liga întâi: Popa – 
Stancu, McKain, Mehmedo-
vic, Emeghara – Bălan, Osei, 
Vrsic, Artiom Karamian – 
Andrei Cristea, Bucur.

După despărţirea de Poli, 
acestor fotbalişti le-a mers 
mai bine. Marius Popa a de-
venit titular incontestabil la 
Internaţional, pe care a aju-
tat-o să se menţită în primul 
eşalon. McKain este jucător 
de bază la gruparea neo-zee-
landeză Wellington Phoenix, 
dar care evoluează în campi-
onatul australian. În ultimul 
sezon a contribuit cu două 
goluri la clasarea echipei pe 
ultima treaptă a podiumului.

Ersin Mehmedovic şi Ti-
beriu Bălan au primit puţi-
ne şanse la Timişoara. Dacă 
jucătorul sârb a fost mai 
mult împrumutat, fostul 
mijlocaş al Sportului Stu-
denţesc a jucat în special 
pentru Poli II. Ambii şi-au 
adus contribuţia la primul 

titlu de campioană al Unirii 
Urziceni, iar apoi au debutat 
în grupele celei mai impor-
tante competiţii inter-clu-
buri, Liga Campionilor.

După câteva tentative 
nereuşite, la amatorii de la 
Cham (Germania) şi în ţara 
natală, Emmanuel Osei şi-a 

găsit liniştea în Major Lea-
gue Soccer, la New England 
Revolution, cu care a ratat 
de puţin calificarea în finala 
Conferinţei de Est.

Deşi Poli resimte demult 
lipsa unui coordonator, din 
iarnă, Dare Vrsic a fost îm-
prumutat în ţara natală, la 
Luka Koper. Cu cele zece 
goluri marcate, a contribu-
it la cucerirea, în premieră, 
a titlului de campioană a 
Sloveniei, o ţară care, să nu 
uităm, va participa la turne-
ul final al Campionatului 
Mondial.

Ifeanyi Emeghara şi Ar-
tiom Karamyan, chiar dacă 
la Steaua au jucat puţin, 
s-au numărat printre cei 
mai apreciaţi jucători de 
către suporterii de pe stadi-
onul Dan Păltinişanu. Uşor 
a plecat şi principalul om 
de gol, Gigel Bucur, care nu-
şi găseşte deloc cadenţa în 
liga a doua din Rusia. Dacă 
la Timişoara a fost ţinut mai 
mult pe bancă, acum An-
drei Cristea a devenit noul 
golgheter al campionatului 
intern.

Emmanuel Osei şi-a găsit liniştea în Major League Soccer,  
la New England Revolution
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Săptămâna trecută, la ie-
şirea din platoul de filma-
re, m-a aşteptat un domn, 
destul de bine îmbrăcat, 
la vreo 45 de ani, cu o 
hârtie în mână. Îl chema 
Mihalache… M-a abordat 
politicos întrebându-mă 
direct dacă am fost la mi-
ting… Nu, nu fusesem…
Era bulversat: „Cuuu-
uummm, n-aţi fost la 
minting??!” Apoi , vreo 
cinci minute mi-a povestit 
despre „aventurile” lui de 
la miting, cum a sunat din 
trompete, cum a constru-
it un coşciug făcut din 
carton pe care a pictat, o 
seară întreagă, tot felul 
de lozinci. Mi-a stârnit cu-
riozitatea. Lucra la ghişeul 
unei administraţii financi-
are, bugetar deci, nu era 
căsătorit şi avea trei rate 
la bănci. Aici m-a blocat. 
„trei rate?”, l-am între-
bat… Una era la un sistem 
audio+dvd+plasmă(???), 
alta la o maşină Peugeot 
407 şi alta la un aparta-
ment.
Era supărat că va avea 
probleme cu ratele din 
iunie, bugetar fiind… Am 
încercat să-i explic că şi 
Peugeotul şi sistemul au-
dio sunt mofturi, dar nu 
puteam termina nicio fra-
ză. Mă întrerupea mereu, 
nervos şi agitat: „am trei 
rateeeee, cum le plătesc 
Negruleeeee???”
După vreo câteva minute 
am scăpat… L-am privit 
în oglinda retrovizoare, 
gesticula în continua-
re, nervos. Pe drum mă 
întrebam cine o fi vinovat 
că omul ăla s-a îndatorat 
până peste cap, că şi-a 
construit un confort care 
nu-i al lui, e al băncii, că 
traieşte într-o lume vir-
tuală, într-o lume împru-
mutată?
Mi-am amintit de toţi cei 
care, de-a lungul ani-
lor, mi-au dat târcoale 
propunându-mi „credite 
avantajoase”, şi de care 
fugeam mereu, gândindu-
mă la vorbele lui Jerome 
K Jerome: „banca e o in-
stituţie care-ţi împrumută 
o umbrelă când e timp 
frumos şi ţi-o cere când 
plouă”. Mihalache nu 
cred să fii auzit vreodată 
vorbele astea…Între timp 
l-am pierdut şi din oglin-
da retrovizoare…

Dan Negru

Mihalache...

Duminică
30 mai

Cer mai mult  
noros,  
precipitaţii răzleţe, 
vânt slab.
Minima: 13° C
Maxima: 23° C

miercuri
2 iunie

Vreme  
frumoasă,  
cer predominant 
senin.
Minima: 13° C
Maxima: 24° C

marţi
1 iunie

Cerul va  
fi mai mult senin, 
vântul va sufla 
moderat.
Minima: 13° C
Maxima: 22° C

Luni
31 mai

Cerul noros,  
se vor  
înregistra averse  
de ploaie.
Minima: 13° C
Maxima: 20° C

Sâmbătă
29 mai

Cerul va fi predomi-
nant noros,  
se vor semnala 
averse de ploaie.
Minima: 13° C
Maxima: 23° C

Vineri
28 mai

Cer mai mult senin, 
izolat furtună cu 
descărcări electrice 
după-masa.
Minima: 14° C
Maxima: 25° C

Joi
27 mai

Vreme frumoasă  
şi caldă, posibile 
averse pe timpul 
nopţii.
Minima: 15° C
Maxima: 28° C

meTeo

dăm de şTirereţeTa săpTămÂnii dăm de şTire dăm de şTire dăm de şTire

Wilson şi Timi Soreanu Benzi desenate de  
Radu Cleţiu - CLEAR

este una dintre cele mai cunoscu-
te mâncăruri franţuzeşti, „piesa 
de rezistenţă” a marilor restauran-
te din întreaga lume. 

INgreDIeNTe:
Un cocoş (pui) de cel puţin 2 kg,
200 g bacon felii,
20 buc. de arpagic,
4 echalote (haşme – plantă 
similară cu ceapa dar cu bulbul 
format din doi sau mai mulţi 
„căţei” asemănători unor cepe 
mici, deformate) în absenţă, pot fi 
înlocuite cu arpagic,
50 g unt, 
3 linguri de făină, 
un pahar de cogniac,
200 g de ciuperci (întregi),
un căţel de usturoi,
 frunze de cimbru, pătrunjel, dafin, 
ţelină,
nucşoară, sare şi piper după gust-

Cocoşul se taie în bucăţi, se spală, 
se şterge şi apoi se pune la mari-
nat într-un vas în care se toarnă 
vinul. Se adaugă usturoiul, plante-
le aromate într-un mănunchi (bo-
uquet garni), câteva boabe de pi-
per şi se lasă la frigider pentru 24 
de ore. A doua zi, se scot bucăţile 
de carne din marinată, se zvântă, 
se dau prin făină şi se prăjesc în 
unt, la foc iute, până se rumenesc 
pe ambele feţe. Se adaugă feliile 
de bacon şi se rumenesc uşor şi 
ele. Când sunt  gata se toarnă un 
pahar de cogniac şi se flambează. 
Separat se înnăbuşă arpagicul, 
echalotele (tăiate rondele) şi ciu-
percile. Într-un vas termorezistent 
sau într-o cratiţă de tuci  se pun 
toate ingredientele de mai sus. 
Se adaugă vinul în care s-a marint 
carnea, bouquet-ul garni sare 
piper, nucşoară după gust şi se dă 
la cuptor (cu capac sau folie de 
aluminiu) la foc moderat pentru 2 
ore. Când este gata se scot carnea 
şi celelalte ingrediente pe un pla-
tou. În zeama rămasă se adaugă 
o lingură de făină şi se lasă pe 
foc pentru câteva clocote până 
totul devine un sos de consistenţa 
smântânii. Se toarnă sosul peste 
carne şi se dă la masă cu garnitură 
de cartofi (natur, copţi sau prăjiţi).

Coq au vin 
(cocoş cu vin)

reţeta săptămânii vă este oferită de

Clădirea goală
Şedinţa de guvern ce trebuia să aibă 
loc la Timişoara în aprilie-mai se amână 
sine die. Marea întâlnire a membrilor 
guvernului trebuia să aibă loc cu prile-
jul inaugurării noului corp de clădire a 
palatului Administrativ, iar despre acest 
eveniment a fost informat şi premie-
rul emil Boc, la vizita sa din martie la 
Timişoara. Clădirea nu este totalmente 
finalizată, oricum, însă mai este un 
impediment pentru ca imobilul să fie 
folosit. guvernul a oprit achiziţiile de 
mobilier şi alte dotări, aşa că nu se mai 
grăbeşte să termine nimeni finisajele, 
pentru că sălile oricum vor rămâne 
goale pentru ceva vreme. 

Ca fraţii
În vreme de criză şi nu numai, cele mai 
bune afaceri se fac cu statul. Asta o ştiu 
foarte bine fraţii-oameni de afaceri emil 
şi Marius Cristescu, patronii unui mare 
trust industrial. Ultimul “parteneriat” este 
între Direcţia de prestări Servicii, aflată 
în subordonarea Consiliului Judeţean, şi 
Bega Tehnomet, de unde au fost cumpă-
rate 5.000 de scaune pentru stadionul 
“Dan păltinişanu”. Licitaţia a fost publica-
tă pe internet, iar preţul de achiziţionare 
al unui scaun a fost de aproape trei euro. 
Vestea bună este, aşadar, că pe stadion se 
mai investeşte, deşi o parte din consilierii 
judeţeni nu mai sunt de acord să finanţa-
ze şi clubul FC Timişoara.

Minutele  
de sănătate

Doar un minut i-a trebuit 
Cristinei Teacă, timişorean-
ca de pe radiofrecvenţa eu-
ropa FM, pentru a convin-
ge Colegiul Medicilor din 
românia că merită marele 
premiu dedicat jurnalişti-
lor români din domeniul 
sănătăţii. Distincţia i-a fost 
oferită realizatoarei în 
urmă cu câteva zile, la gala 
Medica 2010, pentru „Mi-
nutul de sănătate“ difuzat 
de trei ori pe zi de postul de 
radio condus de Ilie Năsta-
se. Victoria este cu atât mai 
preţioasă, cu cât printre 
cei nouă nominalizaţi s-au 
aflat contracandidaţi de la 
publicaţii de specialitate, 
printre care Pharma Busi-
ness sau pagina Medicală. 
„Am dedicat acest premiu 
părinţilor mei şi oraşului 
din care provin“, glumeşte 
Cristina Teacă, ascunzând 
cu greu faptul că de Timi-
şoara o leagă o romantică 
poveste de dragoste, cu un 
frenetic reporter de teren, 
care nu a avut şansa să 
se desăvârşească în faţa 
ofiţerului de stare civilă. 
Ar mai fi fost nevoie de 
câteva minute de sănătate 
a cuplului... 

Poliţist, pleonasm

Filmul concursului pen-
tru ocuparea funcţiei de 
comandant al poliţiştilor 
timişeni, turnat la Bucu-
reşti în urmă cu câteva zile, 
a scos la rampă un “regi-
zor” pe cât de ambiţios, pe 
atât de rigid la indicaţiile 
de culise. Chestorul Petre 
Tobă, şeful Inspectoratului 
General al Poliţiei Române, 
a trecut peste toate reco-
mandările de partid şi de 
stat şi l-a preferat în rolul 
principal pe comisarul şef 
Gheorghe Popescu, care a 

mai avut un rol secundar în 
saga “Iskandarani şi Marce-
lini”, în dauna mai tânăru-
lui şi energicului comisar 
Florin Bolbos, remarcat în 
serialul de succes “Brigada 
Rutieră în acţiune”. Fost 
lucrător la Poliţia Transpor-
turi Timişoara, comisarul 
şef Gheorghe Popescu este 
recunoscut ca un copoi 
care nu uită şi nu iartă, de 
aceea este de aşteptat să-i 
dea o replică dură fostului 
său contracandidat Bolbos, 
care, cu câteva zile înainte 

de castingul pentru alege-
rea în funcţia de coman-
dant al oamenilor legii din 
Timiş, l-a amendat pentru 
oprire interzisă chiar în 
faţa sediului IPJ. Pe de altă 
parte, nu este exclus ca toa-
tă secvenţa cu amendarea 
să fi fost un trucaj tehnic, 
pus în scenă pentru satisfa-
cerea unor mărunte orgolii 
de presă, iar Bolbos să vină 
cât de curând în echipa 
Popescului, în calitate de 
inspector şef adjunct al IPJ 
Timiş. Vom trăi şi vom ve-

Comisarul-şef Gheorghe Popescu Comisarul Florin Bolbos


