
Şedinţă de cartier
Cetăţenii care locuiesc în zona Calea 
Şagului-Elisabetin-Odobescu sunt invitaţi 
joi, 10 iunie, de la ora 16:30, la Şcoala 
Generală Nr. 2 de pe strada Mureş, nr. 8, la 
o nouă întrunire a consiliului consultativ din 
această zonă. Întâlnirea are loc la iniţiativa 
preşedintelui de consiliu Iancu Negrules-
cu. Cu această ocazie, cei prezenţi vor alege 
un nou for de conducere al consiliului con-
sultativ de cartier (preşedinte, vicepreşedinţi, 
secretar), având în vedere expirarea manda-
tului de trei ani al actualei conduceri.
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actualitate
Neîmpliniri electorale 
la jumătatea celui  
de-al patrulea mandat
Ciuhandu se află la jumătatea 
celui de-al patrulea mandat al 
său şi, din planul „complex şi 
realist”, nu a rămas mai nimic.   

4

interviu
“Dacă n-o să bată  
o inimă, degeaba toate 
discursurile politice!”
interviu  
cu maia morgenstern,  
actriţă de teatru  
şi film.
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De ce să apelăm la ajutorul  
instructorului, când facem sport?. 10

ateliere şi concerte
Şi în acest weekend, Piaţa Unirii va găzdiu 
programul cultural Timişoara - Mica Vienă. 
Sâmbătă, de la ora 11, Organizaţia Terapia 
prin Artă „Doina Pocioianu” invită tiner-
ele talente la joacă în stradă prin ateliere 
de creaţie pentru copii: pictură, atelier 
creaţie-teatru de păpuşi şi modelaj cu 
lut. De la ora 20 va concerta BlueStation, 
avându-l ca invitat special pentru acest 
eveniment pe Laci Farkas-Quo Vadis, iar 
de la ora 21 vor urca pe scenă „Gabriel 
Rosati y su BraziLatAfro Projec”. În caz 
de vreme nefavorabilă concertele se vor 
reprograma.

Timp liber - pagina 14
„romeo şi Julieta” de W. Shakespeare, un spectacol de rahim Burhan
Teatrul Naţional Timişoara: sâmbătă, 5 iunie, şi duminică, 6 iunie, ora 19

Ce nu ţi-e CLeAR? radu  
nicosevici

Niciodată nu am 
avut atâtea frisoa-

ne din cauza frigu-
lui şi a fricii. 6

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com
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Rubrică realizată  cu sprijinul Dr. Alexandru Crişan, clinica Smile Clinic

Tatuajul, o modă tot mai  apreciată de timişoreni pagina 8
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instructorului, când facem sport?  
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Clinicile private câştigă teren  în faţa celor de stat

Bronzarea  organicămetoda sănătoasă de a te bronza

Frumusete & Sanatate, ) )

pagina 9

Călin Catană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Importanţa socială a din-ţilor nu mai este astăzi un  mit. Un sondaj de opinie efectuat în Australia, relevă faptul că 90% dintre persoa-nele intervievate, indiferent de sex, îşi amintesc cel puţin o persoană din anturajul lor cu  un zâmbet atractiv. Un studiu realizat de London Guidhall University pe un lot de 11. 000 de persoane  suge-rează faptul că persoanele cu un zâmbet sănătos şi atrac-tiv sunt cu aproximativ 13 procente mai bine plătite în carierele lor. Sănătatea ora-lă nu se limitează numai la  calitatea smalţului sau la cea gingivală. Poziţia dinţilor pe arcadă ocupă un loc esenţial în evaluarea sănătăţii orale de către cei din jur“La ora actuală pacienţii au la îndemană mai multe de soluţii de corectare ortodoni-că: aparate dentare metalice, aparate dentare ceramice, sau chiar  <invizibile>.Dacă, de multe ori costul şi dura-ta  tratamentului ortodonţic invizibil  poate determina pacientul să renunţe la pro-cedura de aliniere a dinţilor, soluţia cu aparat ortodonţic 

Damon reprezintă varian-ta ideală”, spune Dr.Crisan Alexandru medic specialist ortodont .
Aparatul dentar Damon, disponibil de curând şi la Ti-mişoara la clinica Dr .Crişan (www.smileclinic.ro sau www.drcrisan.ro) este la ora actuală cel mai biologic aparat dentar disponibil, for-ţele aplicate de aparatul Da-mon fiind foarte uşoare, deci foarte biologice . Dezideratul estetic este obţinut prin fap-tul că, deşi  tratamentul or-todontic cu aparatul Damon este mai scurt  ca durată, rezultatul la care se ajunge este mult mai stabil în timp. Există studii care spun că durata de tratament este cu aproape 50% mai redusă de-cât prin utilizarea altor apa-rate ortodontice. Dr. Crişan Raluca, medic specialist or-todont ne-a mărturisit că oa-menii se adresează doctoru-lui ortodont în primul rând din motive estetice, pentru că îşi doresc un zâmbet cât mai frumos, şi în acest fel o mai mare încredere în sine, dar şi pentru că oamenii conştientizează importanţa sănătăţii orale, iar aparatul dentar Damon vine în întâm-pinarea amândurora.

Îndreptarea dinţilor - între lux şi necesitate

Călin Catană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

A venit vara şi, o dată cu ea, momentul să re-nunţăm la hainele groase care ne-au chinuit atâtă vreme. Ce se întâmplă însă dacă ne dorim ca pie-lea noastră să fie bronza-tă, însă nu avem timpul necesar să mergem la pla-jă, iar zvonurile despre efectele nocive ale bron-zatului la solar ne sperie? În ultimii ani a apărut soluţia bronzului organic.Apelând la metoda de bronzare organică, nu riscăm nici eventualele arsuri produse de soare şi eliminăm apariţia riduri-lor sau uscarea şi îmbătrâ-nirea pielii, efecte care, potrivit dermatologilor, apar în cazul folosirii frec-vente a solarelor.DHA (dihidroxiaceto-na) este ingredientul ma-gic care crează un astfel de bronz. O dată aplicată pe piele, DHA reacţionea-ză cu proteinele şi ami-

noacizii de la suprafaţa pielii pentru a vă oferi o culoare intensă şi natu-rală. Culoarea va deveni vizibilă la 4-5 ore de la aplicare şi va atinge in-tensitatea maximă în 24 de ore. Culoarea finală a bronzului este afectată însă în foarte mare măsu-ră de culoarea epidermei. Spre exemplu, dacă o pie-le este foarte pală, deschi-să la culoare, este posibil să mai fie nevoie de încă 

o şedinţă la 24 de ore faţă de prima.
„Este de preferat şi re-comandat să faceţi duş după ce au trecut măcar 8 ore de la aplicarea soluţi-ei, pentru a permite DHA să ofere un rezultat cât mai înalt. Bronzul astfel obţinut durează în medie o săptămână, dar poate dura şi până la 10 zile, în funcţie de tipul de piele al fiacăruia”, ne-a mărturisit Simona Şandru, manage-

rul salonului de înfrumu-seţare Mistique Image.Durata de viaţa a bron-zului poate fi prelungită şi dacă este folosită o cremă hidratantă a pielii adecva-tă. În materie de costuri, un astfel de bronz, rapid şi sănătos, nu vă face să scoateţi din buzunar mai mult de 50 de lei, bani pe care îi cheltuiţi la ştrand pe plata taxei de intrare pe o zi, o îngheţată şi un suc.Înainte de a începe să vă bronzaţi cu această metodă,  

trebuie să ţineţi însă cont de câteva sfaturi:- faceţi o probă pe o zonă de piele pentru a elimina riscurile apariţiei unei eventuale alergii;- dacă sunteţi însărcinată, datorită faptului că stabilitatea pigmentului 
pielii este afectată în timpul sarcinii, 
pot apărea pete pe piele;- este contraindicat persoanelor care 

suferă de psoriazis, eczeme sau răni 
deschise;
- este recomandat să folosiţi produse 
de exfoliere înainte de a începe şedin-
ţa pentru a maximiza efectul soluţiei;
- este recomandat să vă epilaţi măcar 

cu o zi înainte, pentru a oferi porilor 
ocazia să se închidă;- nu folosiţi deodorant, parfum sau 

crema hidratantă înaintea aplicării 
loţiunii;
- la nivel facial se va face obligato-riu demachiarea înaintea începerii 

şedintei;
- purtaţi haine mai largi, şi închise la 
culoare, pentru a evita pătarea lor în 
primele ore după aplicare;- evitaţi orice activitate fizică care poate provoca transpiraţie în urmă-

toarele 8 ore de la aplicare.

mariana  
Cernicova

Dan  
negru

În două decenii  
de „liber la  

proteste” am  
văzut de toate. 3

Viorel  
Screciu

După campionat ne 
reîntâlnim cu naţio-
nalele. Aici ne dăm 

arama pe faţă.. 15

Copiaţi modelul  
marilor oraşe de a 

bucura privirea celor 
care trăiesc în ele 16

sport
Provincia a pus  
la respect capitala
Cupa României adusă la timişoara 
de baschetbaliştii conduşi de  
petricevici, este cel mai important 
trofeu de pe Bega din acest sezon.

Garda de mediu a oprit 
lucrările la o construcţie 
ilegală de pe Semenic
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CIPrIan VoIn
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Primăria încearcă din nou 
să scumpească gigacaloria, asta 
după ce anul trecut a mai avut 
o tentativă, nereuşită, de a o 
scumpi cu 15%. De data aceasta, 
preţul pe care executivul primă-
riei vrea să îl plătim pentru fi-

ecare gigacalorie cosumată este 
cu 22 de procente mai mare, şi 
anume 207 lei, faţă de 162 de 
lei cât este în prezent. Potrivit 
conducerii societăţii de termo-
ficare, în situaţia în care aceas-
tă majorare nu va fi aprobată 
de consiliul local, Colterm va 
falimenta. Asta pentru că, atât 
primăria, cât şi guvernul nu 

au virat în conturile societăţii, 
în ultimii ani, toate sumele ne-
cesare sub formă de subvenţii, 
sume care trebuie să acopere 
diferenţa dintre preţul de pro-
ducţie care este de 312 lei şi pre-
ţul de facturare către populaţie, 
162 de lei. În total, aceste datorii 
ale autorităţilor către Colterm 
ajung la incredibila sumă de  34 

de milioane de euro. Pe de altă 
parte, trebuie menţionat faptul 
că în spatele iminentului fali-
ment al companiei de termofi-
care Colterm se ascund şi multe 
investiţii controversate. În pagi-
nile 2-3 puteţi citi cât au costat 
aceste investiţii, şi ce spun auto-
rităţile în legătură cu scumpirea 
gigacaloriei.

Colterm în pragul  
falimentului
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Lecţia de pe urmă lăsată guver-
nanţilor României de Ceauşescu 
a fost că promisiunea unei sute 
de lei în plus la venitul de familie 
nu cumpără linişte şi pace. De 
ce s-ar mai osteni vreun condu-
cător s-o ofere? În două decenii 
de „liber la proteste” am văzut 
de toate. De pildă, am văzut la 
Timişoara cum un revoluţionar 
s-a pus pe linia de tramvai ca să 
provoace busculadă la vizita unui 
preşedinte, să-i atragă atenţia că 
adevărul despre represiunea din 
Decembrie 1989 a rămas ascuns, 
iar vinovaţii n-au fost pedepsiţi. 
Am văzut greve de greve (ca să 
folosesc un superlativ la modă), 
când tot oraşul era în stradă, 
cu greva foamei, cu proteste în 
cascadă, cu pancarte, corturi, 
asistenţă umanitară pe parcur-
sul multor săptămâni.  Faţă de 
toate mişcările revendicative din 
ultimii douăzeci de ani, protestul 
din faţa Prefecturii din această 
săptămână a fost palid, epigonic. 
Angajaţii Prefecturii ce să fi fă-
cut? În fond, şi ei au aceleaşi re-
vendicări, nemulţumiri, necazuri. 
Mai-mai că ar fi ieşit şi ei în stra-
dă, în faţa clădirii administrative, 
să strige că nu sunt de acord cu 
preconizata curbă de sacrificiu. 
Dacă vreun prim-ministru s-ar 
fi aflat la Timişoara, protestul 
ar fi avut ceva forţă. Aşa, însă, 
mai degrabă a fost vorba despre 
un semn al disperării, nu despre 
o manifestaţie propriu-zisă. În 
Capitală guvernanţii s-au frecat, 
bucuroşi, pe mâini, satisfăcuţi că 
vremea mineriadelor a trecut, că 
orice s-ar fi putut scanda, vreoda-
tă, injurios la adresa conducerii 
statului deja s-a scandat şi că 
proporţiile grevei bugetarilor 
n-au atins parametrii seismelor 
din anii ’90. Cu fiecare categorie 
de nemulţumiţi de poate face 
(încă!) pace. Pensionarii oricum 
n-au mecanism de răsturnare a 
puterii şi, în prag de noi alegeri, 
mai pot fi momiţi cu suta lui Cea-
uşescu sau, în ultimă instanţă, cu 
reţete compensate „la liber”. Mă-
micile cu sugari acasă n-o să stea 
pe stradă să ţipe „jos Guvernul”. 
Muncitorii cei mulţi şi organizaţi, 
spaima guvernelor post-revoluţi-
onare, sunt la lucru prin străină-
tate, preocupaţi să trimită bani 
acasă. Cât despre bugetari – ce 
simplu este să asmuţi populaţia 
împotriva profesorilor care, nu-i 
aşa, de îmbogăţesc din medi-
taţii, împotriva medicilor care 
dau concedii medicale prea uşor 
sau împotriva angajaţilor din 
companiile cu capital de stat, pe 
care oricum legea sacrificiului nu 
îi poate atinge! Mărunţişul din 
buzunarele protestatarilor, ouăle 
şi roşiile ca recuzită a protestului 
„ediţia primăvara 2010” nu spe-
rie, pentru că guvernanţii încă 
n-au epuizat lista ţapilor ispăşi-
tori pe care să-i arate ca vinovaţi 
pentru dezastrul financiar în care 
se află ţara. Reînvie bancurile de 
pe vremea „împuşcatului”: ce e 
mic şi negru şi te-aşteaptă după 
colţ? Vi-i-to-rul!

Suta de lei
Mariana Cernicova
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Colosul cu picioare  de lut se clatină
oana aDamESCu
oana@opiniatimisoarei.ro

Societatea timişoreană de 
termoficare Colterm a fost 
înfiinţată în 2004 prin Hotă-
râre de Consiliu Local, prin 
reorganizarea a două socie-
tăţi: Termocet 2002, care se 
ocupa de gestionara centra-
lelor şi a reţelei primare de 
termoficare şi Calor, având 
ca obiect gestionarea reţe-
lei secundare, a punctelor 
termice şi a centralelor de 
cartier.

Structura societăţii:
- CET Timişoara Centru a 

fost pus în funcţiune la 12 
noiembrie 1884 sub denumi-
rea de „Uzina Electrică Timi-
şoara”, fiind prima centrală 
electrică din Europa care a 
asigurat iluminatul străzilor. 
În anul 1957 centrala a fost 
conectată la sistemul ener-
getic naţional, în prezent 
combustibilul utilizat fiind 
gazele naturale şi păcura. 

- CET Timişoara Sud pri-
ma capacitate a centralei s-a 
pus în funcţiune în 1986, fi-
ind proiectată să funcţioneze 
cu combustibil solid (lignit), 
suport de gaze naturale.

- Microcentrala de coge-
nerare CET „Freidorf” a fost 
pusă în funcţiune în anul 
2007, fiind dotată cu două 
motoare cu ardere internă 
cuplată cu generatoare elec-
trice.

- Sistemul de transport şi 
distribuţie a energiei termi-
ce cuprinde 73 km conducte 
reţea, 113 puncte termice 
şi 16 centrale de cvartal, 46 
staţii de hidroforizare a apei 
reci şi 21 de puncte termice 
industriale.  

Socoteala de-acasă...
La ora actuală, preţul 

facturat populaţiei este de 
162,62 lei/gigacalorie, deşi 
costul real de producţie este 
de 312 lei, diferenţa rezulta-
tă ar trebui să fie acoperită 
prin subvenţii, pe de o parte 
de la bugetul local ca sprijin 
pentru timişoreni, iar de cea-
laltă de la bugetul de stat, 
reprezentând o subvenţie 
pentru combustibil. Algorit-
mul de pe hârtie poate părea 
corect, dacă la mijloc n-ar 
fi o prăpastie matematică 
între necesarul calculat de 

Colterm şi sumele prevăzu-
te de autorităţi. Pentru anul 
2009, subvenţia cuvenită a 
însumat 39,8 milioane de lei, 
însă din bugetul local au fost 
aprobaţi doar 18,9 milioane, 
iar pentru anul acesta nece-
sarul calculat de Colterm s-a 
ridicat la 57,7 milioane de 
lei, însă Consiliul local Timi-
şoara a prevăzut mai puţin 
de jumătate, 25 de milioane 
de lei, din care a achitat doar 
14. Astfel, subvenţiile nea-
coperite doar la nivel local 
însumează în ultimii trei ani 
72 de milioane de lei. Simila-
ră este situaţia cu subvenţia 
pentru combustibil, calcula-
tă pentru anul acesta la 51 
de milioane de lei, din care 
bugetul de stat a prevăzut 
21,7 milioane lei şi a achitat 
12, acumulând în ultimii trei 
ani o diferenţă de 71 de mili-
oane de lei. 

Colosul fără picioare    
În total, subvenţiile ne-

acoperite de autorităţile ti-
mişorene şi bucureştene se 
ridică la 143 milioane lei, 
adică 34 milioane de euro. 
La aceste sume se adaugă şi 
alocaţiile avute în vedere la 

fundamentarea programe-
lor de investiţii în anii 2007 
şi 2008. Ca atare, lucrări-
le care trebuiau realizate 
au  fost achitate din surse 
proprii, contribuind la blo-
carea societăţii. „Colosul cu 
picioare de lut” care ar fi 
trebuit să se sprijine pe aju-
torul autorităţilor, s-a trezit 
cu fondurile „pe butuci” şi 
picioarele retezate chiar de 
structurile care ar fi trebuit 
să o susţină. Mai mult, po-
trivit conducerii Colterm, 

neaplicarea majorării de 
15 procente de anul trecut, 
după ce prefectul a atacat 
în contencios adminsitrativ 
hotarârea consiliului local, 
a păgubit bugetul compa-
niei de termoficare cu alte 
aproape 11 milioane de lei.

În vremurile bune...
În perioada 2006-2008 

s-au investit aproape 30 de 
milioane de euro pe tot lan-
ţul, s-au reabilitat 20% din 
reţele primare şi 60% din 

cele secundare, s-au reali-
zat strategii de termoficare, 
reabilitări şi modernizări, 
inclusiv punerea în funcţi-
une a unei microcentrale 
de cogenerare care a costat 
6 milioane de euro şi care 
a dus la scăderea preţului 
de producţie cu 6%. Acest 
sistem de cogenerare func-
ţionează foarte bine în ţări-
le vestice, însă este inefici-
ent în ţara noastră datorită 
pierderilor din reţea. Dacă, 
în prezent, acestea au fost 

reduse la 17,8 procente, ele 
s-au ridicat chiar şi la 30-
40%. 

Între 1999 şi 2002 Colter-
mul a investit 11 milioane 
de lei şi în amenajarea se-
diului modern, demn de 
o societate cu... profit. În 
anul 2004, Consiliul de ad-
ministraţie a decis să rea-
menajeze hotelul Belavista 
situat în Muntele Mic, pe 
baza fostei cabane de re-
creere, construite în 1934, 
a Uzinelor Electrice Timi-
şoara, alocând 3 milioane 
de lei, din care s-au cheltu-
it 1,1 milioane, iar în 2006 
s-au investit 3,3 milioane 
de lei în baza sportivă a 
societăţii, însă lucrările au 
fost sistate ulterior din lip-
să de fonduri.    

Însă vremurile investiţi-
ilor „de lux” au trecut, iar 
Coltermul se confruntă cu 
o situaţie de faliment nede-
clarat, consecinţele rămâ-
nând a fi suportate atât de 
timişoreni care vor trebui 
să suporte costurile unei 
gigacalorii mărite, dar şi 
de către cei 1.200 de anga-
jaţi care îşi văd locurile de 
muncă ameninţate.

Cabanei Belavista de pe Muntele Mic i s-au alocat trei milioane de lei

Sediul companiei locale de termoficare a însemnat o investţie de 11 milioane de lei între anii 1999-2002

„Nu suntem de acord cu 
majorarea preţului gigaca-
loriei, în condiţiile în care 
timişorenii plătesc aproape 
dublu faţă de factura bucu-
reştenilor, cu 119 lei/Gcal, şi 
triplu faţă de cei din Cernavo-
dă, Beiuş sau Lupeni, care au 
preţuri cuprinse între 69,7 şi 
77 lei/Gcal. Declaraţia prima-
rului Gheorghe Ciuhandu, 
care a ameninţat că în Timi-
şoara s-ar putea raţionaliza 
apa caldă, a fost una pripită, 
iresponsabilă, care nu face 
cinste oraşului 
de unde a por-
nit revoluţia 
împotriva co-
munismului. 
Nu poţi să vii 
să spui asta, 
câtă vreme 
Primăria dato-
rează Colter-
mului zeci de 
milioane de lei 
din ajutoarele 
pentru căldură 
şi nu şi-i plăteşte. Nu înţeleg 
de ce se apelează din nou la 
populaţie pentru a acoperi 
datoriile Colterm către furni-

zorul de gaz, cu acest proiect 
de scumpire, doar pentru că 
timişorenii sunt buni plat-
nici? Vreau să vă mai spun 

că opoziţia 
noastră faţă de 
scumpirea giga-
caloriei este îm-
părtăşită şi de 
membrii Con-
siliului Con-
sultativ pentru 
Strategia Timi-
şoarei, un orga-
nism din care 
ar fi trebuit să 
facă parte şi 
FALT, însă am 

fost lăsaţi pe dinafară, pen-
tru a nu produce disconfort, 
la recomandarea primarului 
Gheorghe Ciuhandu.”

Aurel Matei,  
director Colterm

Mircea Băcală,  
prefect judeţul Timiş

Petru Olariu, preşedinte  
Federaţia Asociaţiilor de Locatari

„Conform legii 544 din 
decembrie 2004, în cazul 
în care se emite un nou act 
administrativ ca cel suspen-
dat în instanţă, şi acest nou 
act administrativ este sus-
pendat de drept. Aşa cum 
am văzut, proiectul propus 
de conducerea primăriei, 
dacă ajunge să fie promo-
vat, din faşă va fi suspendat 
de drept deoarece, chiar 
dacă nu este identic cu ce-l 
de anul trecut, are acelaşi 
rezultat: se scumpeşte gi-
gacaloria. Am discutat 
săptămâna trecută şi cu 
secretarul primăriei, Ioan 
Cojocari, şi l-am sfătuit să 
adauge un articol în acest 
proiect prin care să preci-
zeze că acea hotărâre din 
2009 se revocă. A refuzat 
ferm.”

„Primăria 
datorează Col-

termului zeci de 
milioane de lei 
din ajutoarele 

pentru căldură şi 
nu plăteşte“

Am discutat 
săptămâna trecută 

şi cu secretarul 
primăriei, Ioan Cojo-
cari, şi l-am sfătuit să 
adauge un articol în 

acest proiect prin care 
să precizeze că acea 
hotărâre din 2009 se 

revocă. A refuzat ferm.

„Dacă primăria nu poa-
te să suporte diferenţa 
dintre preţul de producţie 
şi preţul de facturare este 
normal să crească preţul 
la gigacalorie pentru po-
pulaţie. Cu cât creşte acest 
preţ, primăria trebuie să 
stabilească, trebuie să facă 
socoteli, astfel încât să fie 
atât suportabil de către 
populaţie, dar să şi acope-
re o parte din subvenţie. 
După mine, fiind deja 2 
ani şi jumătate de când se 
plăteşte acest preţ, păre-
rea mea sinceră este că el 
trebuie majorat. Primăria 
a făcut un proiect de ho-
tărâre prin care vor să ma-
joreze preţul gigacaloriei 
la 207 lei. Dacă membrii 
consiliului local nu vor 
vota această majorare de 
preţ, la iarnă nu vom în-
călzi pe nimeni şi eu îmi 
pun demisia pe masă, pen-
tru că nu pot să conduc o 
instituţie când eu nu am 
venituri. Ce să fac?”
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Comisariatul Regional Ti-
miş al Gărzii Naţionale de Me-
diu a dispus, recent, sistarea 
lucrărilor la o construcţie nea-
utorizată începută, în toamna 
anului trecut, în zona Platoul 
Semenic, într-o arie protejată 
de lege, şi a sancţionat bene-
ficiarul proiectului cu aver-
tisment. Totodată, comisarii 
au pus în vederea celor ce au 
dispus demararea lucrărilor 
să intre urgent în legalitate, 
în caz contrar trebuind să 
aducă terenul afectat la forma 
iniţială. În condiţiile în care 
investiţia de aproape 3 mili-
oane de euro aparţine Consi-
liului Judeţean Caraş-Severin, 
instituţie condusă de Sorin 
Frunzăverde, unul dintre lide-
rii marcanţi ai PD-L din vestul 
ţării, putem spune cu certitu-
dine că acţiunea de control şi 
sancţiunea aplicată de către 
Comisariatul Regional Timiş 
al Gărzii Naţionale de Mediu 
reprezintă un adevărat act de 
curaj profesional. Cu atât mai 
mult, cu cât Silviu Megan, şe-
ful Comisariatului Regional, a 
făcut parte din conducerea Di-
recţiei Silvice Caraş-Severin, a 
fost şeful Ariei protejate Valea 
Cernei şi, mai apoi, director 
pe biodiversitate în Ministerul 
Mediului, de unde s-a transfe-
rat în fruntea instituţiei de la 
Timişoara. Cu alte cuvinte, a 
fost un apropiat - cel puţin din 
punct de vedere instituţional - 
al liderului de partid şi judeţ, 
Sorin Frunzăverde...

„Construcţia clandestină 
afectează 40% din habita-
tul de turbărie alpină“

Consiliul Ştiinţific al Admi-
nistraţiei Parcului Naţional Se-
menic - Cheile Caraşului, for 
din care face parte şi rectorul 
Universităţii de Ştiinţe Agrico-
le a Banatului, Alexandru Mo-
isuc, a intrat în alertă la sfâr-
şitul anului trecut, când a fost 
sesizat că, pe Platoul Semenic, 
în zona unde este protejat Ha-
bitatul 7110 - Turbării sud-est 
carpatice, mezzo-oligotrofe, 

acide cu Eriophorum vagina-
tum şi Sphagnum recurvum, 
a început decopertarea şi ex-
cavarea terenului pentru tur-
narea fundaţiei unei clădiri. 
În condiţiile în care legislaţia 
Uniunii Europene şi a Româ-
niei privind implementarea 
Directivei Habitate şi a Situri-
lor de Importanţă Comunita-
ră prevede că afectarea habi-
tatelor prioritare este permisă 
doar pentru lucrări publice 
de interes naţional şi doar în 
baza unor studii de impact, s-a 
dispus efectuarea verificărilor 
de rigoare. Astfel, Administra-
ţia Parcului Naţional Semenic 
- Cheile Caraşului a descoperit 
că - într-o zonă extrem de sen-
sibilă din punct de vedere al 
habitatului, pe o suprafaţă de 
11.000 de metri pătraţi, Con-
siliul Judeţean Caraş-Severin a 
demarat lucrările pentru con-
struirea a două cabane, una 
pentru Serviciul Salvamont 
şi alta pentru un Centrul de 
Informare Turistică, fără a 
dispune de vreo autorizare în 
acest sens. „La data controlu-
lui, în zona din jurul hotelului 
Duşan şi Fiul, echipa de comi-
sari a constatat începerea con-
strucţiei a patru clădiri: două 
dintre acestea având avizul 

Parcului Naţional şi celelalte 
două neavând însă acordul 
Administraţiei Parcului Na-
ţional. Una dintre cele două 
construcţii neavizate de către 
parc este reprezentată de o in-
vestiţie a Consiliului Judeţean 
Caraş-Severin şi se materiali-
zează în teren în zona de tur-
bărie. Din demersurile între-
prinse de către Administraţia 
Parcului Naţional se dovedeş-
te faptul că aceasta a încercat 
să intre în posesia actelor de-
ţinute de executanţii acestei 
construcţii, administraţia neo-

punându-se în sine investiţiei, 
însă a făcut dovada că această 
construcţie afectează aproape 
40% habitatul prioritar de tur-
bărie alpină. Trebuie făcută 
menţiunea că Consiliul Jude-
ţean a depus documentaţiile 
necesare fără a avea efectuat 
însă un studiu de impact“, 
precizează Sorinel Tudorescu, 
directorului Parcului Naţional 
Semenic - Cheile Caraşului, 
în procesul verbal redactat la 
finalul controlului. De aseme-
nea, în Studiul de Evaluare a 
Impactului asupra Mediului 

privind investiţia întocmit de 
SC „Unitatea de Suport pentru 
Integrare“ SRL din Cluj-Napo-
ca se precizează, la pagina 51, 
că „prin executarea lucrărilor 
de terasamente în faza de exe-
cuţie a obiectivului se va pro-
duce o afectare a solului, un 
impact care va modifica pro-
prietăţile pedologice, fizico-
mecanice şi hidrofizice“ şi că 
în calitatea şi structura solului 
vor interveni „modificarea 
proceselor pedogenetice prin 
întreruperea ciclurilor de via-
ţă ale vegetaţiei, microfaunei 
şi mezofaunei, modificarea 
proprietăţilor fizico-mecanice 
ale solului, textura, starea de 
afânare, coeziunea şi frecarea 
internă, dar şi modificarea 
proprietăţilor hidrofizice“. 
Întrunit în şedinţă de urgen-
ţă, în data de 16 martie 2010, 
Consiliul Ştiinţific al Admi-
nistraţiei Parcului Naţional 
Semenic - Cheile Caraşului a 
sesizat instituţiile responsabi-
le interne, dar şi Comisia Eu-
ropeană de Mediu că această 
construcţie nu a avut nici o 
justificare în alegerea terenu-
lui respectiv. 

În timp ce preşedintele 
Consiliului Judeţean Caraş-
Severin, Sorin Frunzăverde, 

refuză orice dialog pe tema 
acestei construcţii neautori-
zate din zona Banatului mon-
tan, directorul Direcţiei Patri-
moniu din cadrul instituţiei 
cărăşene spune că se va intra 
în legalitate în cel mai scurt 
timp. “Vom intra în legalitate 
sută la sută! Poate s-a luat doar 
iarba de acolo, dar nu cred că 
mai mult. Probabil că cel care 
a câştigat licitaţia de constru-
ire a celor două obiective s-a 
grăbit. Lângă noi sunt cabane 
private din Reşiţa şi Timişoara, 
nu cred că au apărut probleme 
doar când am construit noi”, a 
declarat Roşeţ cu nonşalanţă 
jurnaliştilor care s-au interesat 
de soarta acestei construcţii a  
administraţiei cărăşene. După 
o perioadă în care a tolerat, 
oarecum, ilegalităţile de pe  
Platoul Semenic, Comisariatul 
Regional Timiş al Gărzii Naţio-
nale de Mediu a fost nevoit să 
intre în acţiune. “S-a încheiat 
un act de control şi s-a dispus 
sistarea lucrărilor de pe Se-
menic şi intrarea urgentă în 
legalitate. Întrucât Consiliul 
Judeţean Caraş-Severin este la 
prima abate de acest fel, a fost 
sancţionat cu avertisment şi 
obligat să ne prezinte un plan 
de intrare în legalitate. Acest 
plan va trebui avizat de noi şi 
de Agenţia Regională pentru 
Protecţia Mediului Timişoara 
şi va avea termene precise. 
În cazul în care nu se vor ob-
ţine autorizaţiile necesare, 
iar în studiul de impact se va 
specifica faptul că nu se poate 
construi în acel loc, terenul va 
trebui adus la starea iniţială”, 
ne-a declarat comisarul regio-
nal Silviu Megan.
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Garda de Mediu a oprit lucrările  
la o construcţie ilegală de pe Semenic

Întrucât Consiliul Jude-
ţean Caraş-Severin este 
la prima abatere, a fost 
sancţionat cu avertis-
ment şi obligat să pre-
zinte un plan de intrare 
în legalitate. Acesta va 
trebui avizat şi de Agen-
ţia pentru Protecţia 
Mediului Timişoara.

Silviu megan
comisar regional Garda de Mediu

Construcţia începută de Consiliul Judeţean Caraş-Severin în Parcul Naţional Semenic afectează habtitatul de turbărie alpină

Primarul Gheorghe Ciuhandu recunoaşte că nu a făcut tot ce a promis în campanie

Într-o zonă extrem 
de sensibilă din 
punct de vedere al 
habitatului, Consil-
iul Judeţean Caraş-
Severin a demarat 
lucrările pentru 
construirea a două 
cabane.

Eugen Manole

Vrea o Românie în care pensi-
ile să fie de bun-simţ! “Fiecare 
român trebuie să aibă o pensie 
decentă după o viaţă de muncă. 
Fiecare român trebuie să pri-
mească pensia după cât a con-
tribuit. Să punem capăt pensiilor 
speciale pentru parlamentari şi 
magistraţi.”
Vrea o Românie în care salariile 
să fie de bun-simţ! Fiecare român 
să fie plătit pentru cât munceşte. 
“Trebuie să păstrăm un echilibru 
între salariile celor care muncesc 
în sectorul privat şi cei care mun-
cesc în sectorul de stat. Am pus 
capăt sporurilor nejustificate şi 
salariilor indecente ale şefilor din 
aparatul guvernamental.”
Vrea o Românie cu un parla-
ment de bun-simţ! “Parlamentul 
trebuie să facă legi bune pentru 
cetăţeni. Parlamentul trebuie să 
rămână cu o singură cameră. 
Două camere înseamnă mai 
multă birocraţie, cheltuieli mai 
mari, întârzierea adoptării legi-
lor. Parlamentul trebuie să aibă 
maximum 300 de parlamentari şi 
nu 471 câţi sunt acum. Sunt ţări 
mai mari decât România care au 
o singură cameră a Parlamen-
tului şi mai puţini parlamentari 
decât avem noi acum.”
Vrea o Românie cu o justiţie 
de bun-simţ! Justiţia trebuie să 
împartă dreptatea pentru toţi 
românii. “Nimeni nu este mai 
presus de lege. Nici preşedintele, 
nici parlamentarii, nici miniştrii, 
nici chiar magistraţii, cei care 
împart dreptatea. Fiecare român 
să răspundă în faţa legii pentru 
faptele sale. Justiţia trebuie să 
judece mai repede dosarele şi să 
dea sentinţe drepte.” 
Vrea o Românie cu un sistem de 
educaţie de bun-simţ! “Doar un 
sistem de educaţie performant 
poate pregăti tinerii pentru 
viaţă. Fiecare tânăr din România 
trebuie să aibă o şansă pe piaţa 
muncii. Avem nevoie de profesori 
bine plătiţi, de şcoli mai curate, 
de laboratoare bine dotate şi de 
implicarea comunităţii locale în 
deciziile şcolilor.”
Vrea o Românie cu funcţionari de 
bun-simţ! “Românii trebuie să fie 
trataţi decent atunci când merg 
la medic, la circumscripţia finan-
ciară, la poliţie. Românii au ne-
voie de servicii de calitate pentru 
care plătesc taxe şi impozite. Ne 
trebuie o administraţie publică 
suplă şi eficientă cu funcţionari 
bine pregătiţi şi politicoşi care să 
servească în mod egal şi corect 
toţi cetăţenii.“
Asta vrem şi noi... din păcate, 
de 20 de ani, doar vrem şi nu 
avem...

Ce vrea  
Băsescu?

Manole Zice...
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alIna SaBou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

“Fără nici un fel de falsă 
modestie, doresc să spun că 
am avut cea mai complexă 
şi mai realistă ofertă electo-
rală pentru momentul anu-
lui 2008. Din păcate, multe 
dintre cele pe care atunci 
le-am crezut posibile nu s-au 
putut realiza”, spune prima-
rul Timişoarei, Gheorghe 
Ciuhandu, la fix doi ani de 
mandat. Ciuhandu se află 
la jumătatea celui de-al pa-
trulea mandat al său şi, din 
planul „complex şi realist” 
din vara lui 2008, nu a rămas 
mai nimic.

„Opinia Timişoarei” s-a 
uitat din nou peste oferta 
electorală a candidatului Ali-
anţei pentru Timiş la primă-
rie şi a analizat. La vremea 
aceea, Timişoara avea cea 
mai scăzută rată de şomaj 
din Europa. Între timp, am 
intrat „în rândul lumii”, cu 
aproape 5% şomaj. În aceste 
condiţii, provocate de cri-
za economică, dezvoltarea 
oraşului a stagnat. Aflat în 
proprietatea PMT, Parcul 
Industrial Freidorf nu s-a 
mai umplut, cum se spe-
ra în urmă cu doi ani, ba 
chiar au fost reziliate unele 
contracte de concesiune. În 
ceea ce priveşte dezvoltarea 
spaţială a oraşului, planul 
urbanistic general (PUG) nu 
este gata nici acum, deşi se 
discută despre el de câţiva 
ani şi era inclus în oferta 

electorală a lui Ciuhandu. 
„Pe baza Conceptului inte-
grat pentru reabilitarea şi 
revitalizarea economică a 
cartierelor istorice din Timi-
şoara vom demara lucrările 
de restaurare a clădirilor şi 
spaţiilor publice din cartiere-
le Cetate, Iosefin şi Fabric”, 
se mai spunea în programul 
candidatului ţărănist. Spe-
ranţe iluzorii, căci fără banii 
de la Guvernul Germaniei 
nu se poate întâmpla nimic, 
iar timişorenii au refuzat cu 
vehemenţă să plătească 40 
de lei pe an taxă de habitat 
pentru a se reabilita aceste 
clădiri istorice.

Strategia de dezvoltare a 
traficului urban, lansată cu 
mare fast în 2008, nu a fost 
transpusă în fapte, singurii 

care s-au mai putut bucura 
de ceva fluenţă în trafic fi-
ind bicicliştii, pentru care 
au fost amenajate câteva 
piste. Desigur, strategia este 
gândită până în 2030, aşa că 
mai este timp să avem cen-
turi feroviare, legături cu 
aeroportul pe calea ferată, 
estacade şi vaporaşe peste 
Bega cea plină de poduri şi 
pasaje. „Se vor finaliza pro-
iectele mari demarate în 
2008: reabilitarea şi darea 
în folosinţă a spitalului mu-
nicipal, amenajarea unui 
complex sportiv modern 
în Circumvalaţiunii, con-
struirea unei săli polivalen-
te care să găzduiască atât 
competiţii sportive interna-
ţionale, cât şi spectacole de 
anvergură, extinderea Gră-

dinii Zoologice şi reabilita-
rea Parcului Botanic”, sunt 
doar câteva din dezideratele 
pentru care nu s-a tăiat ni-
cio panglică inaugurală, cel 
puţin în primii doi ani.

În comunicatul remis 
presei odată cu aniversarea 
a doi ani de mandat, Gheor-
ghe Ciuhandu recunoaşte că 
dorinţele anului 2008 au ră-
mas la acest stadiu, de dorin-
ţe. “Cauzele sunt multiple, 
şi pleacă, în primul rând, de 
la lipsa unei descentralizări 
administrative şi autonomii 
locale reale şi de la alocarea 
fondurilor de la bugetul cen-
tral pe criterii strict politice 
şi politicianiste. Eşecul actu-
alei guvernări a făcut ca, în 
ultimii doi ani, ţara să fie 
îndatorată către FMI, să ne 

confruntăm cu o criză eco-
nomică, socială şi morală 
fără precedent. Evident, în 
condiţiile date, nu tot ceea 
ce părea posibil la nivelul 
anului 2008 mai este proba-
bil să fie rezolvat acum, în 
2010”, a fost explicaţia edilu-
lui timişorean. 

Dacă cineva doreşte să 
afle ce s-a realizat în aceste 
condiţii dificile, primarul 
oferă şi soluţii: “Cu toate că 
Timişoara merge înainte sin-
gură, fără nici un fel de spri-
jin, dacă cineva o să ia acum 
oferta electorală pe care am 
propus-o în anul 2008 şi o 
compară cu Raportul Prima-
rului pe anii 2008 şi 2009, la 
care să adauge ceea ce s-a fă-
cut în 2010, va putea să vadă 
cât am realizat în aceste con-
diţii dificile din ceea ce am 
promis”…

Fiindcă Instituţia Prefec-
tului este unul din forurile 
acuzate că planurile elec-
torale ale lui Ciuhandu nu 
s-au relaizat în doi ani de 
mandat, am cerut o replică 
şi de la prefectul Mircea Bă-
cală: „Dacă domnia sa crede 
că scumpirea la preţul de la 
gigacalorie a fost un proiect 
pentru dezvoltarea oraşului, 
are dreptate cu declaraţiile 
făcute. Dar trebuie să ştie, 
când mai face aşa ceva tre-
buie să respecte legea. Pot 
fi susţinător al proiectelor 
domniei sale dacă respec-
tă legea, dacă nu respectă 
legea, nu am cum să susţin 
aceste proiecte“.

Neîmpliniri la jumătate de mandat

GHEorGHE IlaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Un fost poliţist de fron-
tieră de la Vama Stamora 
Moraviţa care, în octom-
brie 2008, a fost prins în 
timp ce-şi culegea cultura 
de cannabis plantată pe un 
teren camuflat, foarte greu 
accesibil, de la marginea Ti-
mişoarei, într-o pădure din 
Moşniţa Nouă, a fost „con-
damnat“ doar la plata unei 
amenzi penale de 1000 de 
lei. Judecătorii de la Tribu-
nalul Timiş au manifestat 
o clemenţă suspectă în eva-

luarea faptei şi pedepsirea 
inculpatului, în condiţiile 
în care Legea nr. 143/2000 
privind combaterea trafi-
cului şi consumului ilicit 
de droguri stipulează, la 
articolul 4, că „Cultivarea, 
producerea, fabricarea, ex-
perimentarea, extragerea, 
prepararea, transformarea, 
cumpărarea sau deţinerea 
de droguri pentru consum 
propriu, fără drept, se pe-
depseşte cu închiosare de 
la 2 la 5 ani“. Mai mult, 
dovedindu-se adevăraţi 
deschizători de drumuri 
în pedepsirea consumato-

rilor de droguri din Româ-
nia, magistraţii timişoreni 
au dispus restituirea către 
cultivatorul de cannabis 
a obiectelor confiscate în 
momentul capturării, adică 
a unui cântar de plastic, a 
unei săpăligi, a unei pe-
rechi de foarfeci şi a tubu-
rilor de îngrăşăminte, adică 
exact a ustensilelor care 
i-au fost necesare la îngriji-
rea, recoltarea şi împache-
tarea după gramaj a plan-
telor. De altfel, cei trei au 
declarat că marfa era pen-
tru consum propriu, iar in-
stanţa i-a crezut pe cuvânt, 

deşi era vorba de peste 100 
kilograme pe an.

Ursu Alexandru Florin, 
poliţist de frontieră, Cristi-
an Neagu, student, şi Mar-
cel Mârza, electrician, toţi 
cu vârste de 27 de ani, din 
Timişoara, au fost prinşi 
în flagrant, în data de 10 
octombrie 2008, în timp ce 
recoltau plante de cannabis 
dintr-o cultură proprie de 
aproape 100 metri pătraţi. 
Până în momentul inter-
venţiei, cei trei adunaseră 
aproape 10 kilograme de 
masă verde. Poliţiştii Com-
partimentului Antidrog din 

cadrul Brigăzii de Comba-
tere a Crimei Organizate 
Timişoara au fost nevoiţi 
să folosescă armamentul 
din dotare pentru reţinerea 
unuia dintre “fermieri”, 
întrucât acesta a încercat 
să dispară din încercuire. 
În dosarul 1978/30/2009, 
Tribunalul Timiş a reţinut 
infracţiunea de cultivare de 
cannabis pentru consum 
propriu şi a aplicat amenzi 
penale de câte 1000 de lei, 
totodată obligând inculpa-
ţii la plata a câte 300 de lei 
cheltuieli judiciare către 
stat.

Tribunalul Timiş a aplică doar amenzi 
penale cultivatorilor de  cannabis
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Timişoreanul care ar arun-
ca un ochi peste proiectele 
gândite de Primărie ar crede 
că trăieşte în viitor. Pe hârtie, 
urbea de pe Bega arată ca o 
mare capitală europeană, 
unde suburbiile sunt legate 
de oraş cu un sistem eficient 
de transport, clădirile istori-
ce sunt renovate şi au faţade 
impresionante, spaţiile verzi 
abundă, bicicliştii circulă le-
jer pe pistele proprii, în şcoli 
intrarea se face pe baza unei 
legitimaţii electronice. Să nu 
uităm de trenurile suspenda-
te pe estacade şi vaporaşele 
de pe Bega... 

An de an s-au cheltuit mi-
lioane de euro pe studii de 
fezabilitate, iar edilii au mo-
tivat că aceste documentaţii, 
odată făcute, trebuie eventu-
al doar actualizate şi depuse 
imediat ce se iveşte vreo sur-
să de finanţare. Aproape 200 
de proiecte în diferite stadii 
au fost incluse în Planul In-
tegrat de Dezvoltare (PID) al 
Polului de Creştere Timişoa-
ra. Planul include aşa numita 
zonă metropolitană, în care 
sunt înglobate comunele Gi-
roc, Moşniţa Nouă, Săcălaz, 
Dumbrăviţa, Giarmata, Ghi-
roda, Dudeştii Noi, Beciche-
recu Mic, Orţişoara, Remetea 
Mare, Şag, Pişchia, Sânmi-
haiu Român şi Bucovăţ. Fi-
ecare comună are propriile 
proiecte, la care se adaugă şi 
Agenţia de Dezvoltare Regio-
nală (ADR) şi Consiliul Jude-
ţean. Valoarea celor 193 de 
proiecte este greu de calculat 
şi depăşeşte, oricum, imagi-
naţia. Sunt ele utile pentru 
comunitate? 

Tramvaie pe  
linii externe 

Cum era şi normal, ca 
municipiu reşedinţă de ju-
deţ, Timişoara are „grosul” 
ideilor, studiilor şi proiecte-

lor, unele mai greu de reali-
zat ca altele. Ne oprim aici 
numai la a enumera pro-
punerile pentru extinderea 
şi modernizarea sistemului 
de transport în comun la 
nivelul polului de creştere. 
Municipalitatea îşi doreş-
te extinderea unei linii de 
tramvai de la Timişoara 
până în satul Albina, proiect 
care este estimat la 70 de 
milioane de lei, adică peste 
16 milioane de euro. Sursa 
de finanţare ar fi Programul 
Operaţional Regional, Axa 
1, se precizează într-unul 
din capitolele PID. Imagina-
ţia experţilor din Primărie 

se propagă şi spre alte zone: 
reţeua de troleibuz până 
la Dumbrăviţa ar costa 9,6 
milioane lei, perioada de 
implementare fiind 2012 
- 2013. O altă extindere a 
liniei de troleibuz se doreş-
te a se face către Ghiroda, 
la „numai” 10,4 milioane 
lei. Troleibuzul „merge” şi 
către Săcălaz, dacă ar fi să 
ne imaginăm într-un viitor 
mai mult depărtat decât 
apropiat. Liniile de tramvai, 
fiind mult mai scump de 
realizat, au fost tratate cu 
zgârcenie, sunt doar două: 
una către Sânmihaiu Ro-
mân, alta către Şag, fiecare 

având un cost estimat de 45 
de milioane lei. Cireaşa de 
pe tort în ceea ce priveşte 
o eventuală notă de plată o 
reprezintă, totuşi, investiţii-
le din oraş. Modernizarea a 
nouă linii cale de tramvai ar 
costa aproape 700 de mili-
oane de lei. 

eficienţă energetică şi 
legitimaţii electronice 

Un alt proiect costisitor 
gândit de Primăria Timişoa-
ra se referă la reabilitarea 
sistemului de termoficare 
în municipiul Timişoara, în 
vederea îndeplinirii stan-
dardelor de mediu privind 

emisiile de gaze si creşterea 
eficienţei energetice a siste-
mului de furnizare a agen-
tului termic, cu un cost es-
timat de 287 milioane lei, 
bani pe care municipalita-
tea i-ar dori câştigaţi prin 
Programul Operaţional 
Sectorial – Mediu. Cu suma 
de 11,2 milioane lei, edilii 
ar dori să crească siguranţa 
în şcolile oraşului, pentru 
a face o bază de legitimaţii 
electronice. Într-un centru 
de date s-ar stoca toate în-
registrările din şcoli şi s-ar 
crea un portal cu acces la 
sistemul de supraveghere 
în şcoli.
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Rubrică realizată  
cu sprijinul Dr. Alexandru 

Crişan, clinica Smile Clinic

Proiectele Timişoarei:  
Fantasmagorii sau realitate?

Vânzări

Timişoara ocupă locul doi 
într-un top al vânzărilor la 
care au participat 150 de 
retaileri din România cu 
lanţuri comerciale extinse. 
Peste 40% din respondenţi 
au indicat centre comerciale 
din Constanţa pe primul 
loc, urmat de Timişoara şi 
Cluj. Oricum, majoritatea 
retailerilor prezenţi pe piaţa 
românească au raportat 
anul trecut o scădere a vân-
zărilor cu 10%-30%.  Autorii 
raportului precizează că 

deoarece Timişoara a avut 
o istorie mai lungă decât 
Clujul în ceea ce priveşte 
centrele comerciale moder-
ne, este dificil de evaluat 
care dintre cele două oraşe 
are un potenţial de retail mai 
mare. 

inVestiţii

Fabrica Spumotim a deschis 
un punct de lucru în Poiana 
Lacului, în judeţul Argeş, 
pentru că unul dintre 
principalii clienţi ai săi este 
Automobile Dacia. Spumo-

tim produce pe lângă spu-
mele poliuretanice pentru 
industria auto şi articole 
de camping cu poliuretan 
sau cu fulgi din poliuretan. 
Compania a investit în 2009 
aproximativ 2,5 mil. euro în 
retehnologizare şi intenţio-
nează ca în acest an să conti-
nue investiţiile, în acest sens 
fiind alocaţi aproximativ 1,5 
mil. euro pentru achiziţiona-
rea de noi instalaţii.

Proiecte

Un număr de 423 proiecte 

au fost depuse la Agenţia 
pentru Dezvoltare Regi-
onală Vest (ADR Vest) în 
vederea solicitării de finan-
ţare nerambursabilă prin 
Programul Operaţional 
Regional 2007 – 2013. Alo-
carea financiară pentru Re-
giunea Vest, este de 416,52 
milioane euro. Până în 
prezent, s-au contractat un 
număr de 62 de proiecte cu 
o valoare totală de aproxi-
mativ 180 milioane euro, 
138 milioane de euro repre-
zentând valoarea finanţării 
nerambursabile. 258 de 

proiecte se află în diferite 
faze de evaluare şi selecţie 
sau precontractare, având 
o valoare totală a finan-
ţării de aproximativ 825 
milioane euro, dintre care 
aproximativ 633 milioane 
euro reprezintă valoarea 
finanţării nerambursabile.  

tranzacţie

Grupul de firme Tender, 
controlat de omul de afa-
ceri Ovidiu Tender, a cum-
părat 51% din acţiunile 
companiei Codecs, printr-

o tranzacţie de 424.700 de 
euro. Firma avea datorii de 
aproximativ un milion de 
euro, inclusiv cele curente, 
la care se adaugă suma 
de 1,5 milioane de euro, 
reprezentând valoarea 
unui credit şi a dobânzilor 
aferente. Codecs este, 
potrivit datelor proprii, 
lider de piaţă în domeniul 
livrării de soluţii integra-
te privind cunoaşterea 
academică şi profesională 
şi are o tradiţie de 17 ani 
pe piaţa serviciilor de 
educaţie.
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Ploaie, frig  
şi sărăcie

Radu Nicosevici

Parcă nicio vară nu a 
fost aşa de urâtă ca 
asta. Niciodată nu am 
avut atâtea frisoane din 
cauza frigului şi a fricii. 
Ne e teamă să intrăm 
în spitale şi farmacii. 
Ne e teamă să ne uităm 
la talonul de pensie 
sau la salariul care îl 
încasăm. Tremurăm de 
nervi când ascultăm ba-
livernele politicienilor, 
indiferent unde sunt, la 
putere sau în opoziţie. 
Ne apucă frigul când 
ni se explică de către 
“analişti” în ce situaţie 
ne aflăm.
În cine să mai credem?
Instituţiile statului sunt 
conduse de politicieni, 
care – aflăm de la tele-
vizor că – sunt corupţi 
şi incompetenţi. Sindi-
catele nu reuşesc să ne 
mobilizeze şi să convin-
gă decidenţii politici să 
ţină cont de necazurile 
oamenilor. Patronatele 
sunt incoerente, se bâl-
bâie şi se ceartă între 
ele 
În cine să mai credem?
În Biserică. Dar şi aici 
se diminuează fondul 
de salarii cu 25%. E tare 
trist.

nimic specific Timişoarei

Corina Dragomirescu, mem-
bru în boardul Academiei de 
Advocacy, a analizat planul 
integrat al Timişoarei şi a re-
marcat că nu este nimic speci-
fic Timişoarei şi spiritului de 
aici. “Am citit cu atenţie obiec-
tivele, se potrivesc la orice 
mediu urban, oricine vrea sa 

aibă un pol integrat ecologic, 
o structură de transport. Nu 
văd nimic specific. Ei vorbesc 
că vor să transforme oraşul 
cu tehnologii moderne, cu 
valoare adăugată mare. Nu 
am găsit o chestie care să ni 
se potrivească precum o mă-
nuşă. Dacă aş lua materialul 

şi m-aş duce la Iaşi, ar fi la fel. 
Nu am simţit că e oraşul meu. 
Nu s-a scos în evidenţă oraşul, 
ce trebuie să facem, cine face, 
cum se face?”, a spus Dra-
gomirescu. Întrebată dacă 
asemenea proiecte vizionare 
sunt de folos să fie făcute, 
Dragomirescu a opinat că 

ideea este bună, însă trebuie 
şi transpuse în practică. “Sper 
să nu rămână un proiect pe 
hârtie, ca şi celălalt, din 1999, 
cu strategia pentru 2000-
2007. Trebuie să fim realişti, 
dacă timişoreanul e mândru, 
are aşteptări mai mari”, a 
concluzionat Dragomirescu.

un miliard  
în proiecte
La nivelul Timişoarei sunt 
depuse proiecte pentru 
accesarea de fonduri 
europene cu o valoare 
cumulată de 1 miliard de  lei, 
pe programul regional, de 
mediu şi transfrontalier, a 
spus viceprimarul Adrian 
Orza la o dezbatere eco-
nomică organizată recent. 
“Unul dintre proiectele pe 
care le-am depus se referă la 
transportul public pe canalul 
Bega şi reabilitarea malurilor, 
adică crearea de spaţii verzi 
şi iluminat, precum şi a staţii-
lor pentru transportul public 
pe apă. Sperăm să imple-
mentăm acest proiect până 
în 2012”, a adăugat Orza.

tatuajul, o modă tot mai  
apreciată de timişoreni pagina 8

de ce să apelăm 
la ajutorul  
instructorului, 
când facem 
sport?  
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Clinicile private câştigă teren  
în faţa celor de stat

Bronzarea  
organică
metoda sănătoasă de a te bronza

Frumusete & Sanatate,
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Importanţa socială a din-
ţilor nu mai este astăzi un  
mit. Un sondaj de opinie 
efectuat în Australia, relevă 
faptul că 90% dintre persoa-
nele intervievate, indiferent 
de sex, îşi amintesc cel puţin 
o persoană din anturajul lor 
cu  un zâmbet atractiv. Un 
studiu realizat de London 
Guidhall University pe un lot 
de 11. 000 de persoane  suge-
rează faptul că persoanele cu 
un zâmbet sănătos şi atrac-
tiv sunt cu aproximativ 13 
procente mai bine plătite în 
carierele lor. Sănătatea ora-
lă nu se limitează numai la  
calitatea smalţului sau la cea 
gingivală. Poziţia dinţilor pe 
arcadă ocupă un loc esenţial 
în evaluarea sănătăţii orale 
de către cei din jur

“La ora actuală pacienţii 
au la îndemană mai multe de 
soluţii de corectare ortodoni-
că: aparate dentare metalice, 
aparate dentare ceramice, 
sau chiar  <invizibile>.Dacă, 
de multe ori costul şi dura-
ta  tratamentului ortodonţic 
invizibil  poate determina 
pacientul să renunţe la pro-
cedura de aliniere a dinţilor, 
soluţia cu aparat ortodonţic 

Damon reprezintă varian-
ta ideală”, spune Dr.Crisan 
Alexandru medic specialist 
ortodont .

Aparatul dentar Damon, 
disponibil de curând şi la Ti-
mişoara la clinica Dr .Crişan 
(www.smileclinic.ro sau 
www.drcrisan.ro) este la 
ora actuală cel mai biologic 
aparat dentar disponibil, for-
ţele aplicate de aparatul Da-
mon fiind foarte uşoare, deci 
foarte biologice . Dezideratul 
estetic este obţinut prin fap-
tul că, deşi  tratamentul or-
todontic cu aparatul Damon 
este mai scurt  ca durată, 
rezultatul la care se ajunge 
este mult mai stabil în timp. 
Există studii care spun că 
durata de tratament este cu 
aproape 50% mai redusă de-
cât prin utilizarea altor apa-
rate ortodontice. Dr. Crişan 
Raluca, medic specialist or-
todont ne-a mărturisit că oa-
menii se adresează doctoru-
lui ortodont în primul rând 
din motive estetice, pentru 
că îşi doresc un zâmbet cât 
mai frumos, şi în acest fel o 
mai mare încredere în sine, 
dar şi pentru că oamenii 
conştientizează importanţa 
sănătăţii orale, iar aparatul 
dentar Damon vine în întâm-
pinarea amândurora.

Îndreptarea dinţilor 
- între lux şi necesitate

CălIn CaTană
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A venit vara şi, o dată 
cu ea, momentul să re-
nunţăm la hainele groase 
care ne-au chinuit atâtă 
vreme. Ce se întâmplă 
însă dacă ne dorim ca pie-
lea noastră să fie bronza-
tă, însă nu avem timpul 
necesar să mergem la pla-
jă, iar zvonurile despre 
efectele nocive ale bron-
zatului la solar ne sperie? 
În ultimii ani a apărut 
soluţia bronzului organic.

Apelând la metoda de 
bronzare organică, nu 
riscăm nici eventualele 
arsuri produse de soare şi 
eliminăm apariţia riduri-
lor sau uscarea şi îmbătrâ-
nirea pielii, efecte care, 
potrivit dermatologilor, 
apar în cazul folosirii frec-
vente a solarelor.

DHA (dihidroxiaceto-
na) este ingredientul ma-
gic care crează un astfel 
de bronz. O dată aplicată 
pe piele, DHA reacţionea-
ză cu proteinele şi ami-

noacizii de la suprafaţa 
pielii pentru a vă oferi o 
culoare intensă şi natu-
rală. Culoarea va deveni 
vizibilă la 4-5 ore de la 
aplicare şi va atinge in-
tensitatea maximă în 24 
de ore. Culoarea finală a 
bronzului este afectată 
însă în foarte mare măsu-
ră de culoarea epidermei. 
Spre exemplu, dacă o pie-
le este foarte pală, deschi-
să la culoare, este posibil 
să mai fie nevoie de încă 

o şedinţă la 24 de ore faţă 
de prima.

„Este de preferat şi re-
comandat să faceţi duş 
după ce au trecut măcar 8 
ore de la aplicarea soluţi-
ei, pentru a permite DHA 
să ofere un rezultat cât 
mai înalt. Bronzul astfel 
obţinut durează în medie 
o săptămână, dar poate 
dura şi până la 10 zile, în 
funcţie de tipul de piele al 
fiacăruia”, ne-a mărturisit 
Simona Şandru, manage-

rul salonului de înfrumu-
seţare Mistique Image.

Durata de viaţa a bron-
zului poate fi prelungită şi 
dacă este folosită o cremă 
hidratantă a pielii adecva-
tă. În materie de costuri, 
un astfel de bronz, rapid 
şi sănătos, nu vă face să 
scoateţi din buzunar mai 
mult de 50 de lei, bani pe 
care îi cheltuiţi la ştrand 
pe plata taxei de intrare 
pe o zi, o îngheţată şi un 
suc.

Înainte de a începe să vă bronzaţi cu această metodă,  
trebuie să ţineţi însă cont de câteva sfaturi:

- faceţi o probă pe o zonă de piele 
pentru a elimina riscurile apariţiei 
unei eventuale alergii;
- dacă sunteţi însărcinată, datorită 
faptului că stabilitatea pigmentului 
pielii este afectată în timpul sarcinii, 
pot apărea pete pe piele;
- este contraindicat persoanelor care 
suferă de psoriazis, eczeme sau răni 
deschise;
- este recomandat să folosiţi produse 
de exfoliere înainte de a începe şedin-
ţa pentru a maximiza efectul soluţiei;
- este recomandat să vă epilaţi măcar 

cu o zi înainte, pentru a oferi porilor 
ocazia să se închidă;
- nu folosiţi deodorant, parfum sau 
crema hidratantă înaintea aplicării 
loţiunii;
- la nivel facial se va face obligato-
riu demachiarea înaintea începerii 
şedintei;
- purtaţi haine mai largi, şi închise la 
culoare, pentru a evita pătarea lor în 
primele ore după aplicare;
- evitaţi orice activitate fizică care 
poate provoca transpiraţie în urmă-
toarele 8 ore de la aplicare.
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Sunt încă foarte mulţi cei 
care asociază, instantaneu, 
cuvântul tatuaj cu un motoci-
clist solid şi fioros, sau cu un 
rocker pus pe scandal. Tatu-
ajele sunt prezente pe pielea 
oamenilor de mai mult timp 
decât am putea crede, ele da-
tând încă de pe vremea anti-
chităţii. Totul a început ca o 
încercare de a vindeca rănile 
cu ajutorul cenuşii şi a diferi-
telor prafuri, care în urma vin-
decării lăsau pete ce puteau fi 
asociate cu anumite desene. 
Ulterior, tatuajele au devenit 
semne distinctive pentru anu-
mite triburi şi civilizaţii care 
să le ateste apartenenţa la un 
grup sau religie şi chiar statu-
tul social.

Începând cu secolul XIX, 
o dată cu patentarea primei 
maşini de tatuat de către ame-
ricanul Samuel O’ Reilly, epo-
ca tatuajelor a trecut la pasul 
următor.

Astăzi nu mai există re-
stricţii sociale în materie de 
tatuaje, ele fiind îndrăgite de 
oameni de toate vârstele şi 

din toate păturile sociale, în-
cepând de la celebrităţi, până 
la oameni de rând. Iubitorii 
tatuajelor le consideră adevă-
rate ilustrate ale personalităţii 
lor, dar  şi o formă modernă 
de exprimare. 

„Un tatuaj trebuie să fie 
tot timpul o îmbunătăţire a 
corpului. Tatuajul îl faci în pri-
mul rând pentru tine, dar în 
al doilea rând el trebuie să te 
avantajeze, să te facă să arăţi 
bine. Spre exemplu, unei fe-
mei care este mai înaltă în şol-
duri nu poţi să îi faci o chestie 
pe spate la orizontală, pentru 
că o dezavantajează clar”, ne-a 
declarat Dan Cioară, unul din-
tre cei mai cunoscuţi artişti 
tatuatori pe plan local.

Printre cele mai frecvent 
întâlnite tatuaje, sunt cele cu 
motive chinezeşti şi japoneze. 
Foarte mulţi aleg aceste mode-
le datorită încărcării simbolis-
tice specifice acestor culturi. 
Există însă şi mulţi adepţi ai 
diferitelor religii care aleg să 
îşi arate convingerile religioa-
se prin intermediul desenelor 
pe piele.

La ora actuală, nu există 
însă un trend bine definit în 

lumea tatuajelor de la noi.Cert 
este că lumea a început să pri-
vească această „artă” cu alţi 
ochi, faţă de cum se întâmpla 
în urmă cu un deceniu.

„În Timişoara, în ultimii 10 
ani, mentalitatea s-a schim-
bat total. Am avut clienţi de 
la dansatoare de striptease şi 
bodyguarzi, până la medici şi 
avocaţi. Am cunoscut oameni 
care au venit să îşi facă pri-
mul tatuaj la vârsta de peste 
45 de ani, deci nu mai putem 
discuta de restricţii de vârstă 
sau de anumite categorii soci-
ale”, mai spune Dan Cioară, 

managerul salonului Raven 
Tatoo.

În ceea ce priveşte moda-
lităţile în care sunt realizate, 
din păcate, încă există un pro-
cent destul de însemnat de 
oameni care se lasă tatuaţi în 
afara saloanelor specializate, 
în locuri care nu îndeplinesc 
normele igienice necesare. 
Acest lucru se datorează, în 
primul rând, lipsei banilor. 
Într-un salon, un tatuaj de 
mărime mică, are un preţ ce 
porneşte de undeva de la 150 
de lei, şi creşte în funcţie de 
complexitatea lui.
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În Timişoara, în 
ultimii 10 ani, menta-
litatea s-a schimbat 
total. Am avut clienţi 
de la dansatoare de 
striptease şi bodygu-
arzi, până la medici şi 
avocaţi.

Dan Cioară
managerul salonului Raven Tatoo

PUBLICITATE

shake dietetic 
Life Impulse BIO
Este un amestec dietetic 
bogat în vitamine, proteine 
vegetale, microelemente 
şi minerale, ideal pentru un 
aport nutritiv echilibrat în tim-
pul dietelor şi care acţionează 
eficient asociat cu o alimen-
taţie cu un conţinut redus 
de calorii. Componenta de 
bază a shake-ului este făina 
de soia nemodificată genetic, 
la care se adaugă inulina, o 
fibră alimentară vegetală, cu 
proprietăţi nutriţionale deo-
sebite. Mai multe detalii găsiţi 
pe www.life-care.com.

Smile Clinic Dr. 
Crisan – Zâmb-
etul se pronunţă 
la fel în toate lim-
bile pământului. 
Pentru 
unii, 
mer-
sul la 
dentist 
e o con-
fruntare 
între 
două 
tabere. 
La Smile Clinic, preferăm 
un „parteneriat pentru 
zâmbet”. În cadrul clinicii, 
echipa de specialişti 
se ocupă de ortodon-
ţie (adică îndreptarea 
dinţilor), stomatologie, 
implantologie şi chirur-
gie, cosmetică dentară, 
profilaxie şi radiologie, 
astfel că fiecare pacient 
este atent consultat şi tra-
tat. Aparatura de ultimă 
generaţie şi ambientul din 
cadrul clinicii, fac vizita la 
dentist mai “uşoară”. Intră 
pe strada Liniştei nr. 22a 
în Timişoara pentru a te 
convinge. Pentru informa-
ţii şi programări: 0256 246 
395,07.3232.3535 0722 
807 900 , 07300(SMILE).
Puteti vizita clinica si la 
adresa www.smileclinic.ro

Centrul medical Dr. Popa  

Este un centru medical privat, în cadrul căruia echipa de 
medici profesionişti  asigură toată gama de consultaţii, 
investigaţii şi tratamente, folosind  tehnici de ultimă gene-
raţie şi aparatură de înaltă prezicie, cum ar fi: Ecograf 4 D 
Voluson 730 Pro, Videocolposcop, Electrocauter, EKG etc. Vă 
puteţi adresa specialiştilor pentru probleme în următoarele 
domenii: Obstetrică-ginecologie, urologie, endocrinologie, 
dermatologie, anatomie patologică sau medicină internă.
Situat pe  Calea Aradului Nr. 30, centrul medical are porţile 
deschise pentru pacienţi în intervalul orar: 07.00-20.00 
de  Luni-Vineri. Ne puteţi contacta telefonic la numărul: 
0256/244822 sau pe e-mail office@centrulmedicaldrpopa.ro.    

ProMedica – OPTICA MEDICALĂ
Cea mai importantă com-
ponentă a unei perechi 
de ochelari sunt lentilele. 
Lentilele pentru ochelarii 
noştri sunt produse de cele 
mai prestigioase firme: Zeiss, 
Rodenstock, Essilor. Fiecare 

pereche de ochelari ProMedica este o bijuterie. Promedica 
este OPTICA TA ! Ne găsiţi pe Str. Craiova nr 5, Timişoara, tel. 
0256-483463, 0356- 808426, fax 0256 222851, 0356 814112, 
www.opticata.ro.

Brol Medical center - calitate, 
promptitudine şi siguranţă! 

Chirurgia estetică are 
ca scop ameliorarea 
aspectului estetic al 
corpului, aceasta în-
semnând fie corectarea 
unor deficienţe morfo-
logice, fie îndepărtarea 
semnelor de îmbătrâ-
nire. Ne găsiţi pe Str. 
Franyo Zoltan nr.6, tel. 

Registraturã: 0256-221009, Prof. Dr. Bratu: 0722-356238. 
www.brol.ro.

Acumed– Cabinet de acupunctură 
şi medicină 
alternativă
Acupunctura este una din ramu-
rile medicinei tradiţionale chi-
neze (MTC) alături de fitoterapie 
(tratamente pe bază de plante), 
masaj şi gimnastică energetică 
(Qi gong). În incinta cabinetului 
se  efectuează tratamente de 
acupunctură, homeopatie, refle-

xoterapie. NOU: Acupunctură facială! 
Este un lifting nechirurgical al feţei, punând ace pe meridi-
anele specifice şi pe punctele de acupunctură ale feţei se 
stimulează producerea de colagen şi dispar astfel ridurile şi 
liniile mai superficiale ale feţei, iar tenul devine mai luminos 
şi mai ferm.

Byanka Staff –  
Este timpul să te relaxezi!

Salonul Byanka Staff vă 
aşteaptă într-o ambian-
ţă placută şi modernă 
unde veţi fi tratate ca 
nişte regine.  În fiecare 
luni, marţi şi miercuri, ai 
oferte special pregătite 
pentru tine: Spălat, tuns, 
coafat, machiaj zi la doar 
30 de lei. Manichiură, 
pedichiură, coafat la nu-
mai 50 de lei. Şi pentru 

bărbaţi e o ofertă specială: spălat, tuns, gel – doar 9 lei. Ne 
găsiţi la adresa: Barbu Delavrancea nr 17 (în spate la Casa 
Judeţeană de pensii) sau puteţi vizita site-ul nostru:  www.
byanka.ro.  Pentru programări, puteţi suna la: 0744191589 
sau 0356115145.

Machiajul  
de mireasă

Ca să fii nu doar frumoa-
să, ci să te şi simţi bine în 
pielea ta, alege-ţi stilul care 
ţi se potriveşte. Însă, fie că 
eşti o mireasă clasică, visă-
toare, îndrăzneaţă, vintage 
sau retro, machiajul tău tre-
buie să fie unul rezistent la 
transfer pentru că vei avea 
parte de o mulţime de pupă-
turi şi fotografii, de emoţii şi 
lacrimi chiar. Nu-ţi doreşti să 
te trezeşti cu rimelul întins 
pe faţă, cu ruj pe dinţi, dar 
nici nu vrei ca la o îmbrăţişa-
re să murdăreşti cu fond de 
ten cămaşa invitatului.

Pentru început, foloseşte 
fondul de ten potrivit cu-
lorii feţei, corector pentru 
acoperirea petelor şi a cear-
cănelor şi pudră, de preferat 
mată şi nu sidefie pentru că, 
la un moment dat, tenul va 

deveni oricum lucios. Nu 
uita să aplici apoi un strat 
fin de blush în culori na-
turale ca piersica, bronzul 
sau roz pal. Pentru fardarea 
ochilor vom ţine cont de 
forma şi culoarea lor. Însă, 

în funcţie de preferinţe, 
poţi alege farduri de culori 
îndrăzneţe. Nu uita că indi-
ferent că foloseşti farduri cu 
tente naturale de bej, pier-
sică sau culori stridente ca 
albastru electric, verde crud 
ori mov, trebuie să foloseşti 
fardul alb, mat sau sidefat, 
pe arcadă şi în colţul inte-
rior al ochilor ca să le oferi 
luminozitate.

Foloseşte apoi un luciu de 
buze incolor sau în tonuri 
naturale, ori un ruj colorat, 
compatibil cu machiajul 
ochilor.

Nu uitaţi să vă împrospă-
taţi machiajul o dată la do-
uă-trei ore, dacă este cazul. 
(Ema Dobre)

make-up

Tatuajul, o modă tot mai 
apreciată de timişoreni

Sistemul medical de stat 
din România se confruntă 
cu dificultăţi majore în ul-
timii ani. Lipsa fondurilor, 
dar şi a personalului medi-
cal - cei mai mulţi doctori 
tineri preferă să plece în 
străinătate - face ca numă-
rul pacienţilor din clinicile 
private să crească încet, dar 
sigur.

Anul trecut s-a deschis la 
Timişoara prima maternita-
te privată, care a fost foarte 
bine primită de viitoarele 
mămici timişoarene. Din 
vara anului trecut, de când 
a fost inaugurată, pragul cli-
nicii President a fost trecut 
de peste 400 de mămici.

Preţul unei naşteri nor-

male aici începe de la 900 
de euro, asta dacă pacien-
ta are asigurare medicală, 
iar dacă nu, ea va trebui să 
scoată din buzunar 1580 de 
euro. Pentru o cezariană, o 
asigurată va plăti 1200 de 
euro, iar o persoană care 
nu beneficiază de asigurare 
medicală va scoate din bu-
zunar 1880 de euro. Dacă 
viitoarele mămici nu vor să 
împartă camera de salon cu 
altcineva, ele vor trebui să 
mai achite suplimentar alţi 
300 de euro.

„Aici, principala diferen-
ţă este că oamenii benefi-
ciază de cazare de 4 stele, 
lucru care contează foarte 
mult. De născut nu naşti 

decât o dată sau de două ori 
în viaţă şi, chiar dacă este 
mai scump, oamenii pot să 
îşi permită măcar o dată 
acest, să-i spunem lux. Noi 
nu ne adresăm unei clase 
sociale anume. Există pur 
şi simplu muncitoare de la 
intreprinderea x, care pune 
de-o parte timp de un an de 
zile banii necesari, pentru 
ca în momentul în care naş-
te să o poată face în linişte 
şi în confort”, ne-a declarat 
dr. Daniel Bran de la clinica 
President.

Pe lângă luxul evident 
din saloane, care au telefon, 
aer condiţionat şi baie pro-
prie, maternităţile private 
mai au un mare avantaj. 

Aici personalul medical e 
mereu cu zâmbetul pe buze, 
fără să fie necesare mult dis-
cutatele „atenţii” la asisten-
te, la portar sau anestezist. 

Un alt criteriu pentru 
care mămicile optează pen-
tru clinicile private este fle-
xibilitatea programelor de 
vizită, şi faptul că nu există 
nişte reguli aşa de stricte 
precum în cazul unui spital 
de stat.

a doua clinică  
privată în doi ani

La începutul acestui an s-a 
deschis în Timişoara şi cea 
de-a doua clinică privată de 
acest gen, care poartă însă 
titulatura de spital datorită 

capacităţiide internare de 
peste 100 de pacienţi. Spitalul 
Athena, cu peste 100 de anga-
jaţi, are capacitatea să asigure 
4000 de naşteri anual, cifră ce 
acoperă cu uşurinţă tot nece-
sarul de naşteri al oraşului.

„Esenţa sistemului privat 
este atenţia care este acorda-
tă fiecărui pacient în parte, 
adică nu tratăm lucrurile la 
modul impersonal. Noi ajun-
gem să ne cunoaştem mult 
mai bine pacienţii pentru că 
avem mult mai mult timp 
să alocăm fiecăruia dintre 
ei. Asta înseamnă de fapt 
intimitate, nu o intimitate 
numai pentru pacient, ci o 
intimitate a acestuia cu me-
dicul”, ne-a declarat dr. Voi-
cu Simedrea de la Spitalul 
Athena.

La Athena urmează să fie 
inaugurat, după clarificarea 
legislaţiei din domeniu, şi 
cel mai mare centru de fer-
tilizare „in vitro” din vestul 
ţării, dar şi o bancă de celule 
stem.

Doctorul ne-a mai spus 
că oamenii aleg să vină aici 
în primul rând pentru senti-
mentul de siguranţă, şi pen-
tru că au început să fie din 
ce în ce mai educaţi în ceea 
ce priveşte un standard de 
calitate.

Clinicile private  câştigă 
teren în faţa celor de stat

Esenţa sistemului  
privat este  
atenţia care este 
acordată fiecărui  
pacient în parte,  
adică nu tratăm 
lucrurile la modul 
impersonal.

Voicu Simedrea
Medic - Spital Athena

Aici, principala dife-
renţă este că oamenii 
beneficiază de cazare 
de 4 stele, lucru care 
contează foarte mult. 
Noi nu ne adresăm 
unei clase sociale 
anume.

Daniel Bran
Medic - Clinica President

Saloanele din maternităţile private sunt dotate la nivelul unui hotel de patru stele. Dotarea medicală este la rândul ei de top
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maIa morGEnSTErn.  actriţă de teatru şi film. a jucat la teatrul tineretului din piatra neamţ, la teatrul evreiesc de stat Bucureşti, acum la 
teatrul naţional Bucureşti. Roluri mai importante: în teatru, lola lola, din piesa „Îngerul albastru”. În film, roluri mai importante în „Balanţa” (regizor 
lucian pintilie), „patimile lui Hristos”, şansa colaborării cu marele regizor mel Gibson, care i-a atras o sumedenie de controverse. a fost prezentă la 
timişoara la „Zilele culturii evreieşti”

Dacă n-o să bată o inimă,  
degeaba toate discursurile!

GEorGE SCHInTEIE
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Doamnă Maia Morgenstern, 
suntem în Sinagoga din cen-
trul Timişoarei, după un eve-
niment produs de dumnea-
voastră, un recital în cadrul 
Zilelor culturii evreieşti, la 
care au participat, pe lângă 
membrii acestei comunităţi, 
foarte mulţi alţi timişoreni. 
După încercări eşuate, de 
a o atribui Filarmonicii, 
acest monument istoric şi 
de arhitectură, Sinagoga se 
degradează pe zi ce trece. 
Ce credeţi că ar trebui făcut 
pentru salvarea lui?

Vin din afară şi mă doare 
fiecare scrijelitură a pereţi-
lor. M-au întrebat organiza-
torii, fiindcă au muncit de 
câteva zile să aducă Sinago-
ga într-un stadiu funcţiona-
bil. Mă impresionează, mă 
doare, simt un gol, răceala 
şi praful care se aşterne... 
Vorbim despre monumente 
şi despre ce se cuvine şi ne 
asumăm şi trecutul şi viito-
rul şi de la a şterge praful, de 
a pulsa o inimă, toate au o 
scuză, că nu se mai cheamă 
bani, ci fonduri. Ei, bine, cu 
fonduri, dar şi cu bunăvoin-
ţă, cu oleacă de suflet. Dacă 
n-o să bată o inimă, degeaba 
toate discursurile politice...
Vreme este şi, cum spun filo-
zofiile tuturor popoarelor, să 
ne gândim la înţelepciunile 
celorlalţi. E o vreme a acu-

mulărilor, nu a lamentărilor, 
pentru a acţiona. Mă doare 
când văd o orgă veche distru-
să... Şi asta se întâmplă într-
un oraş multicultural...

Exact! Dv o resimţiţi. Ce e 
concret de făcut? De venit 
şi de şters praful, măcar 
simbolic.

Comunitatea evreiască 
are mai puţini reprezentanţi, 
dar acest bun aparţine oraşu-
lui... Acest bun este o zestre 
culturală, o moştenire cultu-
rală. Shakespeare, Mozart, 
aparţin umanităţii. Păstrând 
proporţiile, din varianta civi-
lizaţiilor, să fim convinşi şi 
să afirmăm faţă de noi înşine 
că suntem o civilizaţie, care 
ştie şi poate intra în dialog 
cu alte civilizaţii. 

Fiindcă aţi adus discuţia 
în acest punct, vreau să vă 
întreb direct, care este con-
diţia actorului în cetate?

Lasă-mă, că mă apucă toţi 
dracii, că se fac tot felul de 
evenimente, cu mese împa-
chetate în mătăsuri şi buche-
te de flori... Să punem mâna, 
cu fonduri, cu toţii, să orga-
nizăm, o dată la două luni, 
ca să se simtă. Pentru asta 
nu-s fonduri?!

Nu vi se pare că atitudinea 
şi gesturile civice pe care le 
faceţi sunt cam singulare?

Nu-i nimic, poate vrea 
şi altcineva să mă imite, ce 

bine! Nu mi-e teamă de imi-
taţii, cât mai multă lume să 
vină: muzicieni, actori, să 
intrăm în competiţie. Ştiţi că 
Festivalul minorităţilor de la 
Sighişoara nu se mai face în 
acest an?! Ei?!

Veniţi des la Timişoara, 
simţiţi că sunteţi iubită?

Da, pentru că iubesc la 
rândul meu. Investesc dra-
goste şi respect.

Aţi avut senzaţia, vreodată, 
că venind din cultura unei 
comunităţi minoritare, cea 
evreiască,  există anumite 
rezerve ale publicului faţă 
de dv?

Ale publicului, nu! 

Dar ale societăţii?
Da! Şi? Nu-i nimic. Sigur, 

că a fi în defensivă tot tim-
pul, a fi cu garda sus perma-
nent, câteodată creează nişte 
cârcei la suflet, la inimă, eşti 
foarte atentă, la ce spui, cum 

spui şi devine obositor. 

Când aţi avut astfel de 
situaţii?

Nu vreau să vorbesc des-
pre ele. Au fost momente în-
spăimântător de triste.

Multe?
Câteva, dar le-am resimţit! 

În perioada antedecembris-
tă?

Omenia e omenie şi înain-
te şi după şi ar trebui să fie 
mereu. Ne plângem de politi-
cieni, dar noi i-am ales.

Sunt dintre aceştia chiar şi 
actori...

Este dreptul lor! 

Dar au încercat să facă pen-
tru artă ceva?

Nu vreau să comentez 
acest lucru. 

Inclusiv directorul dv, Ion 
Caramitru, a fost ministru al 
culturii...

Da! Ei, şi? A făcut pentru 
monumente. Iubeşte monu-
mentele!

Iar pentru colegi?
Colegi suntem cu toţii... 

pe tărâmul artei... tam... 
tam! Poate că acum ar trebui 
să intru şi eu în diplomaţie; 
glumesc!

Revenind la profesia dv de 
actor, care vă este cel mai 

drag rol, din film sau din 
teatru?

Totdeauna cel care o să 
vină mâine. De curând am 
scos o premieră la Teatrul 
Naţional, „Livada  de vişini” 
de Cehov, şi sunt foarte mân-
dră de acest lucru, în regia 
lui Alex Alexa şi mi-a ocupat 
şi timpul şi viaţa şi energia. 

Spuneţi-mi cum a fost cola-
borarea cu Mel Gibson?

A fost o colaborare bazată 
pe respect, pe înţelegere. A 
avut încredere într-o ilustră 
necunoscută pentru el şi cred 
că nu i-am trădat încrederea.

A fost o şansă?
Este foarte complicat de 

spus acum. A fost o şansă 
pe care am plătit-o cumplit, 
pentru că multă lume n-a 
înţeles şi nici n-a vrut să în-
ţeleagă, şi m-a condamnat. 
Unii nici măcar nu m-au vă-
zut dintre detractorii mei şi 
s-au grăbit să emită judecăţi 
de valoare. Şi asta e durere!

Colaborarea cu regizorii 
români în film v-a adus 
satisfacţii?

Colaborarea cu domnul 
Lucian Pintilie, la „Balanţa” 
mi-a adus Premiul Academi-
ei Europene de Film, şi este 
un lucru foarte important! 

În acest rol greu, aţi avut de 
suferit chiar şi fizic...

Dacă regizorul îţi cere 

ceva, trebuie să te confor-
mezi. Iată, acum mi s-a cerut 
să-mi vopsesc părul, şi mie 
nu-mi place, purtându-l mai 
mult tuns, dar cred cu tărie 
că fiecare vârstă are frumu-
seţea ei!

Aţi rostit, la întâlnirea cu 
studenţii timişoreni, o 
propoziţie, un comentariu 
al unei actriţe de faimă 
internaţională, despre dv: 
„Este bună, e talentată, cu 
toate că vine din România!” 
Aţi suferit pentru asta?

Nu vreau să spun! Era o 
echipă de filmare... din ”stră-
inătăţuri”. 

Aţi simţit atunci că identi-
tatea de actor român nu se 
integrează în circuitul de 
valori internaţionale?

Totdeauna sunt convinsă 
de lucrul acesta. În momen-
te strălucitoare, în care tre-
buie să fii în formă, trebuie 
să fii în prima pagină! Şi să 
priveşti, cu capul sus, mai 
departe!

Dintre oraşele pe care le-aţi 
vizitat, Timişoara ce loc 
ocupă în topul dv?

Mi-e foarte drag acest oraş 
şi am nostalgii şi amintiri 
multe legate de Timişoara.

Primarul Gheorghe Ciuhan-
du zice că-i de cinci stele, dv 
îl consideraţi la fel?

Da, din tot sufletul!

maIa  
morGEnSTErn 

născută în Bucureşti, într-o 
familie evreiască, maia 
morgenstern a studiat la 
academia de teatru şi film 
între 1981 şi 1985, iar apoi a 
jucat la teatrul tineretului 
din piatra neamţ până 
în 1988. a apărut apoi pe 
scena teatrului evreiesc 
de stat din Bucureşti, după 
care s-a alăturat trupei de 
la teatrul naţional “ion 
luca Caragiale”.

Căsătorită de două ori. are 
3 copii: tudor aaron, eva 
lea Cabiria şi ana isadora.

numele ei, morgenstern, 
înseamnă în germană 
“luceafărul de dimineaţă”, 
nume dat Fecioarei maria, 
personajul pe care l-a 
jucat în filmul “patimile lui 
Hristos”

Omenia e omenie 
şi înainte şi după 

revoluţie şi ar  
trebui să fie mereu. 

Ne plângem  
de politicieni,  

dar noi i-am ales

Dacă regizorul îţi 
cere ceva, trebuie 
să te conformezi. 
iată, acum mi s-a 
cerut să-mi vopsesc 
părul, şi mie nu-mi 
place, purtându-l 
mai mult tuns, dar 
cred cu tărie că 
fiecare vârstă are 
frumuseţea ei!PUBLICITATE

CălIn CaTană
calin.catana@opiniatimisoarei.ro

Cu toate că vremea de 
afară din ultimile zile nu o 
arată, suntem oficial în pri-
ma lună de vară. Acum este 
momentul în care foarte 
mulţi dintre noi îşi doresc 
să mai dea jos din kilogra-
mele în plus. Soluţia e sim-
plă, mai puţină mâncare şi 
multă, multă mişcare.

Din ce în ce mai mulţi 
asociază sala de fitness cu 
slăbitul, însă, la fel de mul-
ţi  sunt şi cei care nu ştiu că 
fără o îndrumare corectă, 
“mersul la sală” nu numai 
că reprezintă doar o sim-
plă metodă de petrecere a 
timpului liber, dar  poate 
deveni şi periculos pentru 
sănătate.

Pentru ca efortul pe care 
îl depunem să fie întrade-
văr benefic şi eficient este 
recomandabil ca înainte 
de a începe prima şedinţă 
de antrenament să cerem  
sfatul unui antrenor profe-
sionist, căruia trebuie să îi 
explicăm, în primul rând, 
motivul pentru care vrem să 
mergem la sală. 

“Partea proastă este că 
unii încă au mentalitatea 
mai veche şi lucrează fieca-
re după capul lui, după ce a 
văzut el la unele săli de fit-
ness. De obicei,  aceştia îşi 
iau drept modele pe cei mai 
mari şi mai făcuţi din sală, şi 
fac la fel ca ei, fără să se gân-
dească că exemplul pe care 
ei îl urmează, ca să ajungă 

la o aşa masă musculară a 
trecut prin mai multe etape. 
În acest fel aceşti oameni 
îşi pun în pericol atât arti-
culaţiile, cât şi musculatu-
ra”, susţine instructorul de 
la sala World Class, Viorel 
Peagu.

Astfel, potrivit lui Pea-
gu, pentru început este 
recomandabil să începem 
cu exerciţii uşoare, a căror 
intensitate şi dificultate 
creaşte treptat, nu brusc. 
Un alt pas important al ori-
cărui antrenament este în-
călzirea, peste care aproape 
toată lumea trece neacor-

dându-i importanţă, iar asta 
poate avea efecte neplăcute 
asupra sănătaţii.

Rolul instructorului nu se 
rezumă numai la activitatea 
din sala de sport, el  fiind şi 
un consilier în ceea ce priveş-
te nutriţia şi regimul alimen-
tar. Instructorul are, aşadar, 
şi rolul de a ne face să înţele-
gem că efectul pe care îl do-
rim să îl obţinem nu se poate 
realiza decât printr-o corelare 
a antrenamentului cu o dietă 
calibrată pe tipul exerciţii pe 
care le executăm.

Viorel Peagu este de pă-
rere că instructorul este in-

dispensabil celor care vor să 
vadă rapid rezultate: “Noi 
oamenii, când atingem li-
mita la care deja se pierde 
confortul, avem tot timpul 
tendinţa de a renunţa. Asta 
se întâmplă la toată lumea, 
fără excepţie, iar rolul an-
trenorului este de a întinde 
această limită până la capa-
cităţile fiecăruia, însă fără 
a forţa în vreun fel. Asta e 
un lucru foarte important, 
pentru că rezultatele apar 
tocmai datorită acestor câte-
va repetări în plus, pe care 
instructorul te forţează să le 
faci.”

De ce să apelăm la ajutorul  
instructorului, când facem sport?

atribuţiile  
instructorului:

-să îţi evalueze forma ini-
ţială şi să înţeleagă unde 
vrei să ajungi
-să îţi cunoască în amă-
nunt rezistenţa la efort şi 
starea de sănătate 
-să îţi stabilească un 
program de antrenament 
care să aibă la bază starea 
ta de sănătate, şi scopul 
pentru care ai intrat în sala 
de antrenament
-să stabileasca timpul op-
tim pentru fiecare şedinţă 
de antrenament
-să îţi arate cum se execu-
tă corect fiecare mişcare 
în parte
-să îţi ofere siguranţa că 
nu te vei accidenta
-să îţi ofere motivaţia 
necesară pentru a reuşi

Când atingem limita la 
care deja se pierde con-
fortul, avem tot timpul 
tendinţa de a renunţa. 
Rolul antrenorului este 
de a întinde această 
limită până la capacită-
ţile fiecăruia. Rezultate-
le apar datorită acestor 
câteva repetări în plus.

Viorel Peagu
instructor World Class
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Aquatim vine cu câte-
va precizări utile pentru 
populaţie pentru a evita 
inundarea străzilor sau 
subsolurilor. Menţine-
rea sistemului de cana-
lizare în stare bună de 
funcţionare depinde şi 
de modul în care cetă-
ţenii respectă anumite 
norme elementare. Este 
interzisă aruncarea în 
chiuvetă, în WC sau di-
rect în canal, a gunoa-
ielor menajere solide, 
lichidelor cu suspensii, 
grăsimilor, substanţelor 
cu agresivitate chimică, 
produselor inflamabile. 
O altă recomandare se 
referă la parcarea maşi-
nilor. Şoferii trebuie să 
fie atenţi să nu parche-
ze autoturismele deasu-
pra gurilor de vizitare a 
canalizării sau a recep-
torilor stradali, pentru 
a nu împiedica accesul 
echipelor de interven-
ţie, în cazul înfundării 
acestora. 

În Timişoara, reţea-
ua de canalizare func-
ţionează gravitaţional 
şi colectează atât apele 
reziduale cât şi pe cele 
provenite din ploi trans-
portându-le către Staţia 
de epurare a apelor uza-
te a oraşului. În cazul 
blocării sistemului de 
canalizare, se poate ape-
la, non-stop, dispecera-
tul Aquatim la numerele 
de telefon 0256/201.362 
sau 0256/201.362.

Prevenirea 
inundaţiilor

aurora mărGEanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

La 17 ani, Cristian Pâr-
ghie este deja vice campion 
mondial la canotaj. Poves-
tea acestui  adolescent re-
marcabil ne-o spune prima 
lui antrenoare, prof. Elvira 
Văsuţ şi ea, la rândul său, 
multiplă campioană naţi-
onală la canotaj: „Acum 
câţiva ani mă aflam la Co-
legiul Tehnic MIU în vede-
rea selecţionării unor fete 
pentru echipa de canotaj 
a Clubului Şcolar Sportiv 
„Bega”. Ochii mi s-au oprit 
însă pe un băiat care abia 
îşi găsea locul în bancă din 
cauza înălţimii de aproape 
doi metri. I-am spus că ar 
fi tocmai nimerit pentru 
canotaj, dar nu s-a arătat 
interesat. (Era vorba de Ma-
rius Pârghie care acum face 
parte din echipa olimpică 
de canotaj/seniori a Româ-
niei). Am luat însă legătu-
ra cu mama băiatului care 
mi-a povestit că în adoles-
cenţă a fost selecţionată în-
tr-o echipă de canotaj, dar 
părinţii nu au lăsat-o să se 
apuce de sport. Mi-a spus 
că în afară de fiul cel mare, 
Marius mai are un băiat, 
Cristian şi  el, tocmai potri-
vit pentru acest sport. Ast-
fel cei doi fraţi Pârghie au 
devenit membri ai echipei 
de canotaj ai CSS „Bega”.
În cantonamentul de la Or-
şova, încet, încet Cristian a 
ajuns să-şi depăşească toţi 

colegii de echipă şi o făcea 
cu atâta uşurinţă de parcă 
s-ar fi jucat.”

A fost selecţionat în lo-
tul naţional de juniori şi 
acum  este elev la Liceul 
cu Program Sportiv „Emil 
Racoviţă” din capitală şi 
este dublu legitimat la 
cluburile sportive „Bega” 
din Timişoara şi „Olimpia” 
din Bucureşti. Anul trecut 
Cristi Pârghie împreună 
cu constănţeanul Petre 
Codău au obţinut medalia 
de argint la Campionatele 

Mondiale de Canotaj – Ju-
niori din Franţa. Au fost 

doar la 3 secunde distanţă 
de echipa Germaniei (cla-
sată pe primul loc) pe care 
o bătuseră cu câteva săptă-
mâni înainte la Hamburg. 
Performanţa lor a fost cu 
atât mai remarcabilă cu 
cât vine după mulţi ani de 
la ultima medalie cuceri-
tă de România la această 
probă. Acum Cristi este la 
Orşova în lotul de pregă-
tire pentru campionatele 
mondiale din acest an care 
vor avea loc în august, în 
Cehia.

l O singură persoană din 
două miliarde trăieşte 116 
ani sau mai mult.

l Şerveţelele nazale au 
fost iniţial confecţionate 
pentru a fi utilizate ca 
bandaje în Primul Război 
Mondial.

l Circa o treime din ameri-
cani trag apa la toaletă cât 
timp sunt încă aşezaţi.

l O persoană obişnuită 
este cu circa 6mm mai înal-
tă pe timp de noapte.

l Majoritatea maşinilor 
americane claxonează în 
nota la.

l Excrementele de păsări 
reprezintă principalul 
export al statului Nauru, o 
insulă din Oceanul Pacific.

l Jumătate din populaţia 
lumii a văzut cel puţin o 
ecranizare din filmul James 
Bond.

l Un kilogram de uraniu 
are energie cât şase milioa-
ne kilograme de cărbune.

l Inima umană crează 
destulă presiune pentru a 
arunca sângele pe o distan-
ţă de 10 metri.

l Ochiul unui struţ este 
mai mare decât propriul 
său creier.

l În pădurile tropicale, 
unde nu se schimbă ano-
timpurile, copacii nu au 
inele anuale.

Finca

Mallorca. Plaje aurii şi 
mare albastră. Se apro-
pie recoltarea migda-
lelor. În acelaşi timp şi 
portocalele, lămâile şi 
smochinele zemoase 
aşteaptă să fie culese şi 
vândute la piaţă. Măslinii 
vrăjesc întreaga ţară cu 
crengile lor noduroase, 
iar podgoriile întinse se 
scaldă în căldura soare-
lui. În mijlocul acestui 
peisaj de vis se află casa 
ta ţărăneasca, constru-
ită de mai multe secole. 
Aceasta este FINCA.

Ascultă vântul ce roteşte 
roata ta de vânt! Datorită 
acestuia vei putea face 
rost de cele mai dulci şi 
cele mai valoroase fructe 
în timpul recoltării. Iar 
dacă vei reuşi să le şi 
transporţi repede pe în-
treaga insulă cu o căruţă 
trasă de măgar şi să le 
vinzi, în curând vei fi cel 
mai bogat ţăran al insulei.

Timp aproximativ de joc: 
45 de minute, jucători: 2-4, 
vârsta minimă recoman-
dată: 10 ani, detalii: cutia.
ro.

Timişoreni de 5 sTeleşTiaţi că joc

LaPte Praf 
 
Serviciul pentru Protecţia 
Copilului şi Familiei anunţă că 
acţiunea de distribuire a lap-
telui praf a fost suspendată 
până la data la care instituţia 
va fi aprovizionată cu lapte 
praf de către Autoritatea de 
Sănătate Publică Timiş. Relaţii 
suplimentare se pot obţine 
direct la sediul Autorităţii 
de Sănătate Publică Timiş 

din str. Lenau nr. 10 , tel. 
0256/494.680 sau la sediul 
Serviciului pentru Protecţia 
Copilului şi Familiei din str.Pla-
tanilor nr.2, tel. 0256/214.572.

arte MarţiaLe
 
Clubul Sportiv Tamashyi Ti-
mişoara împreuna cu Fede-
raţia Română de Freefight-
Kickboxing, în colaborare cu 
Agenţia Judeţeană de Sport 

Timiş, organizează cel mai 
mare eveniment din lumea 
artelor marţiale din partea 
de vest a ţării. Competiţia va 
avea loc la Sala de Sport Po-
livalentă „Constantin Jude” 
din  Timişoara, sâmbăta, 5 
iunie. Proiectul cuprinde o 
competiţie sportivă de arte 
marţiale de contact, în ring 
şi pe tatami, cu începere 
de la ora 10:00. În cadrul 
competiţiei se vor desfăşura 

demonstraţii de arte marţi-
ale. Vor fi prezenţi sportivi 
de la mai multe federaţii 
de arte marţiale din ţară, 
cluburi şi asociaţii sportive, 
reprezentând mai multe 
stiluri de arte marţiale.

teatru în gerMană
 
A XI-a ediţie a Festivalului 
Internaţional de Teatru de 
Tineret în limba germană 

are loc acest an în perioada 
11 - 16 iunie. Festivitatea 
de deschidere are loc în 
prezenţa reprezentanţilor 
celor două instituţii orga-
nizatoare, Liceul Teoretic 
“Nikolaus Lenau” şi Teatrul 
German de Stat Timişoara, 
vineri, 11 iunie, de la ora 18, 
în sala Teatrului German, 
urmată de o repetiţie gene-
rală cu public a celei mai noi 
producţii ale teatrului ger-

man, Shaking Shakespeare, 
în regia lui Radu-Alexandru 
Nica. La ediţia din acest 
an a festivalului participă 
trupe de teatru de tineret 
de expresie germană din 
Ungaria, Croaţia, Germania 
şi România, însumând cca. 
200 de tineri de expresie 
germană. Pentru prima 
dată sunt reprezentate în 
festival şi grupe din ciclul 
gimnazial.

pe scurT

Cristian Pârghie este vicecampion mondial la canotaj

Băiatul de aur al  
canotajului bănăţean

inventarul verde al 
primăriei stă să cadă!

Probabil aţi auzit toate 
motivele pentru care ar tre-
bui să vă lăsaţi de fumat, 
aţi cântărit bine şi aţi luat 
decizia potrivită. Deşi există 
chiar şi literatură de speciali-
tate pe această temă, iar pri-
etenii vă pot da o grămadă 
de sfaturi, iată o metodă si-
gură, pas cu pas despre cum 
aţi putea reuşi.

Paşi
- întrebaţi-vă de ce vreţi să 

vă lăsaţi de fumat;
- scrieţi răspunsurile pe o 

foaie de hârtie;
- de fiecare dată când vreţi 

să vă apucaţi din nou de fumat 
folosiţi foaia pentru a vă rea-
minti de ce vreţi să vă opriţi;

- scrieţi un „contract de re-
nunţare la fumat” şi rugaţi un 

membru al familiei să îl sem-
neze;

- aruncaţi toate ţigările, bri-
chetele şi scrumierele;

- schimbaţi-vă programul 
pentru a evita situaţiile în care 
în mod normal fumaţi, faceţi o 
plimbare sau mestecaţi guma 
atunci când ar fi trebuit să fu-
maţi;

- puneţi semne cu „fumatul 

interzis” în casă şi la locul de 
muncă, chiar şi în maşină;

- pregătiţi-vă să simţiţi do-
rinţa de a vrea să fumaţi din 
nou; există patru căi prin care 
puteţi face faţă acestei dorin-
ţe: să o întârziaţi, să respiraţi 
adânc, să beţi apă sau să faceţi 
orice altceva;

- luaţi cu dvs „jucării pentru 
gură”, cum ar fi bomboane, 

gumă, morcovi sau chiar paie;
- faceţi o listă cu lucrurile 

bune şi economiile pe care le-
aţi făcut de când v-aţi lăsat de 
fumat şi ţineţi lista cu dvs în 
cazul în care vă vine inspiraţia;

- răsplătiţi-vă pentru faptul 
că aţi renunţat la fumat: puteţi 
lua banii pe care îi cheltuiaţi 
pe ţigări şi vă puteţi cumpăra 
ceva drăguţ.

Sfaturi
- întrebaţi doctorul despre 

produsele cu nicotină care vă 
pot ajuta;

- motivaţi-vă să nu vă lăsaţi 
păgubaş;

- dacă vă planificaţi bine 
mesele, mâncaţi sănătos şi fa-
ceţi mişcare,  puteţi să vă men-
ţineţi greutatea;

- beţi apă în loc să mâncaţi.

cum să... renunţaţi la fumat

PUBLICITATE

aurora mărGEanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

De apropape trei luni, Di-
recţia de Mediu a primăriei 
a reziliat contractul cu firma 
din Negreşti-Oaş care se ocu-
pa de toaletarea şi întreţine-
rea “cadastrului verde” de pe 
arterele  principale ale urbei. 
Când a fost votat bugetul pe 
anul în curs s-a considerat că 
serviciile respectivei firme 
reprezintă o cheltuială prea 
mare pentru fondurile destul 
de drămuite ale primăriei. 
Aşa că, până să se găsească o 

altă firmă, dispusă să asigure 
lucrările de întreţinere ale 
copacilor din oraş pot să se 
întâmple fel şi fel de lucruri 
(accidente). Bunăoară, în faţa 
imobilului nr. 22 de pe Spla-
iul Tudor Vladimirescu, de 
mai bine de o lună, un copac 
cu rădăcinile pe jumătate ie-
şite din pământ stă periculos 
de înclinat spre carosabil. În 
deplasarea sa a agăţat şi două 
fire de curent ceea ce, în opi-
nia locatarilor, include riscul 
de  se produce un scurtcircuit 
care ar putea provoca un in-
cendiu la orice vânt mai pu-

ternic. Nu putem să nu luăm 
în calcul şi situaţia în care 
copcul ar putea să cadă, la 
prima furtună de vară, peste 
vreun autoturism aflat în tra-
fic. Locatarii din imobilul din 
imediata apropiere au dat te-
lefoane peste telefoane la pri-
mărie solicitând să vină câţiva 
lucrători să-i scape de copac. 
Li s-a spus că se iau în consi-
derare doar cererile scrise aşa 
că oamenii s-au conformat. 
Au depus la Camera 12 o sesi-
zare care le-a fost înregistrată 
cu numărul 2010-000102 şi cu 
codul de validare AFD2 cu... 

trei săptămâni în urmă. Şi de 
atunci,  parcă nu ar fi fost o 
urgenţă, nimic nu s-a mai în-

tâmplat. Ba, la următorul tele-
fon adresat Direcţiei de Mediu 
din primărie li s-a răspuns că 
nu au pe cine să trimită. Pu-
nem şi noi o întrebare, ca niş-
te profani ce ne aflăm: nici o 
altă firmă clientelară care se 
ocupă pe sume considerabile 
de întreţinerea parcurilor şi 
spaţiilor verzi din Timişoara 
nu ar putea să rezolve şi aceas-
tă problemă punctuală până 
ce se va semna un nou con-
tract cu o altă firmă “agreată” 
care să se ocupe de cadastrul 
verde de pe arterele principa-
le ale oraşului de cinci stele?

Copacii de pe Splaiul Tudor Vladimirescu reprezintă un adevărat pericol pentru trecători şi maşini

Locatarii din imo-
bilul din imediata 
apropiere au dat 
telefoane peste tele-
foane la primărie 
solicitând să vină 
câţiva lucrători să-i 
scape de copac.

PUBLICITATE

A fost selecţionat 
în lotul de juniori şi 
acum  este dublu 
legitimat la clubu-
rile sportive „Bega” 
din Timişoara 
şi „Olimpia” din 
Bucureşti.
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Fotbal  
de doi bani

Viorel Screciu

expoziţii

spectacoleparty
joi, 3 iunie

HeAven Studio: Sony FLAme FeAt. CoS-
minA PăSăRin

SCottiSH Pub: tHe StRAngeRS

dubLin exPReSS Pub: dubLin HouSe bAnd

Vineri, 4 iunie
youtoPiA: We Love ibizA

CLub dAoS: good vibRAtionS

gReen Pub: dRum And bASement

SCottiSH: beSt RetRo PARty in toWn

sâmbăTă, 5 iunie
HeAven Studio: CARLoS CAmPoS

700 CoFFee & Lounge: muSiC CoLouRS

bunkeR: RetRo PARty Cu dJ ePoCS

duminică, 6 iunie
vAn gRAPH k’Fe: bAbiLoniA 

CLub d’ARC: HitS PARty

ARt CLub 700: Ambient PARty

Timiş: 
Poliţai în misiune (joi-vineri: 11; 14; 
16; 18; 20)

sTudio:
antichrist (16; 18; 20)

cinema ciTy:
Prinţesa şi broscoiul, dublat (sâm-
bătă-duminică: 12)
Înfruntarea titanilor 3D (vineri-joi: 
17,45; 20)
omul de oţel 2 (vineri-duminică: 
22,45; luni-joi: 14,10; 17; 20,45)
ultimul cântec (vineri-joi: 16,20)
robin Hood (vineri; luni-joi: 13,50; 
16,45; 19,50; 22,45; sâmbătă-duminică: 
11; 13,50; 16,45; 19,50; 22,45)
Scrisori către Julieta (vineri-joi: 14; 
18,30; 20,40)
The losers (vineri-joi: 15,40; 22,10)
Prinţul Persiei: nisipurile timpului 
(vineri, luni-joi: 13,20; 14,10; 15,40; 
16,30; 18; 19; 20,20; 22,40 sâmbătă-du-
minică: 11; 11,45; 13,20; 14,10; 15,40; 
16,30; 18; 19; 20,20; 22,40)
Totul despre sex 2 – PrEmIEră 
(vineri, luni-joi: 14,10; 17; 19,50; 22,45; 
sâmbătă-duminică: 11,20; 14,10; 17; 
19,50; 22,45)

CineMa

Sex and the City 2

horoscop

paTruped

berbec
Ai câteva zile de 
succes la orizont.. 
Că e vorba de o 
ocazie rară de a 
te remarca la ser-
viciu sau ai şansa de a cuceri inima 
persoanei care te atrage, este 
momentul tău de glori. Fii sigur pe 
tine, stăpân pe situaţie, entuziast 
şi optimist şi investeste energie 
în tot ce faci, pentru că ceea ce îţi 
doreşti poate fi atins.

Taur
eşti îndrumat 
pe o pistă falsă, 
deci deschide 
bine ochii înainte 
de a pierde 

vremea în direcţii greşite, cel care te 
ghidează spre acest sens amăgitor 
are interese obscure de a te face să 
rătăceşti pe căi ocolitoare, pentru 
a-şi asigura lui un avantaj. dacă te 
laşi păcălit de linguşeli şi promisiuni 
deşarte, vei regreta mai târziu.

Gemeni
inima ta bate mai 
tare, furată de 
o direcţie nouă 
care te atrage 
incredibil de 
mult. emoţiile tale dau în clocot, 
se manifestă mult mai energic 
şi mai zgomotos, pentru că ţi-ai 
agăţat toate dorinţele de acest 
vis. dacă e să te îndrăgosteşti 
acum, e posibilă o pasiune la 
prima vedere! 

rac
Preferi 
anonimatul şi 
izolarea, pentru 
că orice contact 
cu societatea 

te dezamăgeşte. nu îţi prieşte 
singurătatea, dar decât să ai 
mereu motive de supărare când 
intri în medii neplăcute, mai 
bine stai acasă cu propriile tale 
gânduri. vestea pe care o primeşti 
zilele acestea te pune pe gânduri. 

leu
Apar tot 
felul de situaţii 
neprevăzute 
care te scot din 
sărite şi te fac 
să reacţionezi agresiv. Ai şi tu o 
limită, tolerezi până când nu se mai 
poate, dar atunci reacţia ta poate 
fi una de-a dreptul furtunoasă. 
dacă ajungi să te enervezi pentru o 
situaţie care nu-ţi convine, cu greu 
îţi vei regăsi liniştea. 

Fecioară
nu te poţi 
concentra la 
nimic, pentru că 
eşti tras în prea 
multe direcţii, 

fără să ajungi la rezultate cât de 
cât bune. Ai mereu impresia că 
ceva te ţine pe loc. Atât timp cât 
roadele sunt mediocre, e normal 
să nu te preocupe ceea ce faci şi 
să tergiversezi lucrurile până spre 
abandon. 

balanţă
trebuie să te 
lupţi pentru 
adevăr şi pentru 
dreptate, ni-
meni nu vine să-ţi 
ofere pe tavă ceea ce consideri că 
ţi se cuvine. te implici trup şi suflet 
într-o competiţie ce are ca scop fi-
nal o victorie de toată frumuseţea, 
dar nu te aştepta la o luptă uşoară. 
Ai rivali puternici care vor să pună 
şi ei mâna pe acelaşi ţel. 

scorpion
este o perioadă 
aglomerată din 
punct de vedere 
relaţional, iei 
legătura cu multe 

persoane. Cu unii discuţi despre 
bani, afaceri, datorii, cu alţii pui 
la cale proiecte interesante, te 
obligă să te implici. este o perioadă 
echilibrată: când eşti prea obosit, ţi 
se oferă o pauză, când aluneci spre 
rutină, ţi se oferă o schimbare.  

săGeTăTor
Pui mare accent pe 
cooperare, pentru 
că lucrurile bune 
se nasc acum din 
contactul direct cu 
alte persoane. Că intervii tu în afac-
erile altora sau apelezi la specialişti 
care te ajută, descoperi în dialog 
un motiv de satisfacţie. de la ceilalţi 
apar acum soluţiile cele mai bune. 
eşti primit sub aripa protectoare a 
unui superior.

capricorn
Planurile pe care 
le faci acum cu 
cei dragi nu prea 
au şanse să se 
materializeze, 

pentru că vor apărea pe parcurs 
piedici majore care pot strica tot 
ce aţi construit. Ar fi bine să mergi 
din aproape în aproape. dacă ai 
avea şi un plan de rezervă, ar fi 
înţelept, ca să nu fii luat prin sur-
prindere de modificări bruşte.

VărsăTor
Ar fi bine să 
păstrezi pentru 
tine veştile bune. 
mai aşteaptă 
câteva zile să se 
decanteze lucrurile şi, după ce vei 
fi ferm convins că totul e aşezat, 
poţi începe să împărtăşeşti bucu-
ria şi cu ceilalţi. dacă te vei grăbi 
să te lauzi la toată lumea, te poţi 
trezi cu schimbări neprevăzute 
care să-ţi alunge toată bucuria.

peşTi
banii de care 
dispui trebuie 
să ia calea 
unor investiţii 
casnice, pentru 

că ai tot amânat unele reparaţii 
prin locuinţă. Ai acumulat o sumă 
frumuşică  pe care abia aştepţi 
să o cheltuieşti pentru confortul 
propriu, dar gândeşte-te mai mult 
la latura lor practică. Poate altele 
sunt priorităţile!

Câini de rasă, câini de clasă

4p
ed

raDu ClEţIu 

Cei care aţi participat 
la expoziţii chinologice, 
ca invitaţi sau ca partici-
panţi, aţi observat că anu-
mite rase sunt arbitrate la 
anumite ringuri pe criterii 
de clasa, din care fac parte 
exemplarele canine. aces-
te clasări aduc de multe 
ori întrebări şi nedumeri-
re celor neavizaţi, aşa se 
pare că s-a întâmplat şi în 
următoarea scenă.

doi prieteni proprietari 
de câini se aflau pentru 
prima dată la o expoziţie 
canină cu exemplarele în 
lesă.

pănâ să înceapă juri-
zarea, s-au cinstit cu bere 
la tarabele din incintă. 
deodată şi-au dat seama 
că jurizarea începuse de 
multişor.

debusolaţi au început 
să caute ringul pentru ra-
sele lor. deodată s-au în-

tâlnit cu organizatorul ex-
poziţiei, un arbitru foarte 
exigent. neştiind cu cine 
au de-a face l-au întrebat.

-nu ştiţi la ce ring e ar-
bitrată rasa noastră?

Uitându-se dezaproba-
tor la ei, răspunse.

-dacă mi-aţi spune în 
ce clasă e câinele fiecăru-
ia, v-aş putea răspunde cu 
uşurinţă.

Cei doi se uitară ne-
dumeriţi unul la altul şi 
exclamară, acum suntem 
pierduţi de tot, noi nu 
ştim unde ne e ringul, iar 
cel mai informat om din 
expoziţie nu ştie nici mă-
car atât... câinii nu merg la 
şcoală.

Vă asigur că trebuie 
multă învăţătură până să 
deosebeşti şi să pricepi 
de ce în aceeaşi clasă sunt 
incluse rase care par atât 
de deosebite la prima ve-
dere.

Galeria de artă Helios: expoziţia 
„For Sale” de Radu Buriac, deschisă 
până la 2 iulie.

muzeul de artă – Palatul Baroc: 
expoziţia „Publicitate şi design la în-
ceputul 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: ex-
poziţia de pictură contemporană „În 
miezul lucrurilor”, deschisă la Halele 
Timco până la 28 iunie.

Holul aeroportului Internaţional Tra-
ian Vuia: expoziţie de fotografie, ştiinţă 
şi tehnică „Din culisele aeronauticii 
europene” a artistului fotograf Antoine 
Gonin, deschisă până la 25 iunie.

03.06
În 1975, Pele a semnat un 
contract pe trei ani cu 
New York Cosmos, valoa-
rea tranzacţiei ridicându-
se la 11 milioane de dolari. 
La scurt timp, alţi fotbalişti 
de valoare, precum Kina-
lya, Cruyff, Beckenbauer 
sau George Best, îi vor 
urma exemplul şi vor juca 
în Major Soccer League

04.06
În 1988, tenismana ger-
mană, Steffi Graf, câştigă 
Roland Garros după ce o în-
vinge în finală pe bielorusa 
Natalia Zvereva în numai 32 
de minute (6-0, 6-0)

05.06
În 2005, după 44 de ani pe-
trecuţi pe banca lui Auxer-

re, renumitul antrenor Guy 
Roux îşi anunţă retragerea, 
la o zi după ce echipa sa îşi 
trecuse în cont a 4-a Cupă 
a Franţei, învingând pe 
Sedan cu 2-1 în finală

06.06
În 1999, Andre Agassi de-
vine primul tenisman din 
ultimii 30 de ani, care câşti-
gă toate cele patru turnee 
de Grand Slam, egalând 
recodul lui Donald Budge 
(1938), Fred Perry (1934), 
Roy Emerson (1964) şi Rod 
Laver (1969)

07.06
În 1989, internaţionalul 
olandez, Dennis Berg-
kamp, manifestă o teamă 
de a zbura cu avionul, 
după ce este martorul 

unui accident aviatic în 
Surinam. De acum înainte, 
în fiecare contract pe care 
îl va încheia cu vreun club, 
va introduce o clauză prin 
care să nu fie obligat să 
călătorească cu avionul

08.06
În 1998, Joseph Blatter îl 
înlocuieşte pe Joao Have-
lange în funcţia de preşe-
dinte al FIFA. Adversarul 
său, Lennart Johansson, 
rămâne preşedinte al 
UEFA

09.06
În 1968, se înregistrează 
prima victorie a echipei 
McLaren în Formula 1. 
Bruce McLaren se impu-
ne în Belgia la volanul 
unei maşini McLaren Ford
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Umorul, prietenia, pasiunea pentru 
modă sunt readuse pe ecran cu 
prisosinţă de „Sex and the City 2”, 
în timp ce Carrie (Sarah Jessica 
Parker), Samantha (Kim Cattrall), 
Charlotte (Kristin Davis) şi Miranda 
(Cynthia Nixon) muşcă încă o dată 
din mărul promisiunilor new-yorke-
ze, trăindu-şi vieţile tumultoase şi 
poveştile de dragoste într-o urmare 
cu adevărat strălucitoare.
Ce se întâmplă după ce spui „DA?”  
Viaţa lor de acum este tot ceea ce şi-
au dorit, dar n-ar mai fi „Sex and the 
City” dacă pe fete nu le-ar mai aştep-
ta unele surprize… de data aceasta 
sub forma unei aventuri.

Teatrul naţional Timişoara: joi, 3 iunie, 
ora 19, Studio 5, „Privelişte minunată 
spre catedrală” de Stawomir Mrožek, 
un spectacol de Sabin Popescu. 

Teatrul German de Stat Timişoara: joi, 
3 iunie, ora 20, şi vineri, 4 iunie, ora 19, 
„Sunetul muzicii” de Howard Lindsay & 
Russell Crouse, regizor Simona Vintilă.

Teatrul Iulia: joi, 3 iunie, ora 18.30, 
„Mamiţo, dacă pierz un an, mă omor!” 
spectacol bazat pe un scenariu original 
pornind de la schiţe de I.L. Caragiale.

opera naţională română Timişoara: 
vineri, 4 iunie, ora 19, „Dancing Que-
en” balet-rock în două acte pe muzică 
din repertoriul formaţiei Queen.

Filarmonica „Banatul” Timişoa-
ra: vineri, 4 iunie, ora 19, Concert 
simfonic al orchestrei Filarmonicii 
„Banatul” condusă de dirijor Cristian 
Florea, solistă: Maria Florea. Pro-
gram: R. Wagner: Uvertura la opera 
„Maeştrii cântăreţi din Nürnberg” F. 
Mendelssohn-Bartholdy: Simfonia 
nr. 4 în la major op. 90, „Italiana”  J. 
Brahms: Concertul în re major, pen-
tru vioară şi orchestră, op. 77.

Teatrul naţional Timişoara: sâmbătă, 
5 iunie, şi duminică, 6 iunie, ora 19, 
„Romeo şi Julieta” de W. Shakespeare, 
un spectacol de Rahim Burhan.

opera naţională română Timişoara: 
duminică, 6 iunie, ora 19, „Traviata”, 
operă în trei acte, muzica: Giuseppe 
Verdi, libretul Franceso Maria Piave.

Teatrul Iulia: duminică, 6 iunie, ora 
11, „Cireşica”, spectacol de teatru de 
păpuşi.

Teatrul Iulia: luni, marţi şi miercuri, ora 
12.30, „Căsuţa animalelor” spectacol de 
teatru de păpuşi. 

opera naţională română Timişoara: 
miercuri, 9 iunie, ora 19, „Rigoletto”, 
operă în trei acte, muzica Giuseppe 
Verdi, libretul Francesco Maria Piave.

nIColaE SECoŞan:

„Campionatul abia încheiat a fost unul 
mediocru, sub valoarea celor anterioa-
re. Din păcate, acest lucru se reflectă şi 
în comportarea echipei naţionale, care 
nu are de unde să aleagă. Aleasa Româ-
niei este formată din jucători din cam-
pionatul intern, iar aceştia au o calitate 
discutabilă. Am fost surprins să văd la 
finala Cupei României, la intonarea im-
nului, puţini români pe teren. Străinii 
care evoluează în Liga întâi sunt peste 
ai noştri, iar Răzvan Lucescu are puţine 
opţiuni.
Sezonul 2009/10 a fost pasional doar 
pe planul emoţiei, căci calitativ a lăsat 
de dorit. A fost un echilibru artificial în 

bătălia pentru primul loc. Calitatea ce-
lor care au format grupul de echipe din 
frunte este sub ceea ce se aştepta. Nu 
am văzut nici un progres, ci o scădere 
faţă de anii precedenţi. Să nu ne aştep-
tăm la mari realizări în cupele europene.
Ca şi anul trecut, Poli a ratat din nou 
oportunitatea realizării unei perfor-
manţe, dar a unei performanţe deosebi-
te, căci să nu uităm a bătut pe Dinamo 
de două ori, a eliminat pe deţinătoarea 
Cupei UEFA, Şahtior Doneţk. Nu a obţi-
nut însă performanţa aşteptată de atâta 
timp. Eu nu aş fi critic. De la început tre-
buia să se facă o analiză a valorii, com-
parativă cu a celorlalte competitoare. 
Dacă ar fi ajuns în Liga Campionilor, im-
pactul ar fi fost foarte dur.”

DEClaraţIa SăPTămânII

PUBLICITATE

Campionatul s-a terminat. 
Clujul a luat ce era de 
luat. Comentariile con-
tinuă pentru că foamea 
de fotbal nu se termină 
niciodată. Ardelenii, cu 
„Liga” acontată şi cu 
pocalul cupei în braţe, 
vorbesc despre felul în 
care au atins cele două 
obiective ca nişte îngeraşi. 
Bravo lor! Hoţul neprins e 
negustor cinstit. Or avea ei 
trupă bună, dar mai bună 
e echipa din conducere.
După campionat ne-am 
reîntâlnit cu naţionalele. 
Aici şi în cupele europene 
ne dăm arama pe faţă. 
La tineret veselie mare. 
I-am bătut pe sârbi cu 3-1. 
Cine nu a văzut meciul ar 
zice că am făcut o mare 
scofală. Asta spunea şi 
comentatorul partidei în 
stilul miticesc caracteristic. 
Halal! După ce „vecinii” 
ne-au băgat-o în aţe, fără 
drept la replică, am dat 
două goluri norocoase ca 
rezultat al unor execuţii 
individuale... că jocul a 
fost cam leşinat. După 
meci ne-am urcat pe mese 
cu sticlele în mână. Băieţi! 
Mai uşor!
La naţionala mare jalea e şi 
mai şi... Rătăciţi prin criză 
băieţii lui Răzvan par la fel 
de rătăciţi şi prin fotbal. 
Loby a luat un gol de la o 
mie de metri dintr-o lovitu-
ră liberă. Din nou comenta-
torul tv s-a dat în stambă. 
Cică Aliev ăla a tras senzaţi-
onal. Păi dacă „Rozsi neni”, 
vecina mea de la parter, nu 
avea mâinile ocupate cu 
sacoşe, mingea aia tot o 
scotea fără emoţie.
Ăştia de la televiziuni-
le bucureştene au mai 
scos una tare de tot. Cică 
românaşii noştri au ratat 
participarea la mondialul 
african tocmai când acesta 
se transmite în sistem 3D. 
Fraierilor! Nu aţi înţe-
les nimic! Păi ce noi ne 
demitem cu tehnologia 
asta de doi bani? Noi o să 
ne ducem la ăla care se 
va transmite în 7D. Asta 
pentru că avem un fotbal 
de... doi bani.

www.Clearpassion.ro

Ioan GoGoŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Înainte de Revoluţie, 

profitând de binefaceri-
le regimului comunist, 
cluburi departamentale 
şi-au construit palmare-
suri de invidiat. Creaţii 
ale respectivului regim, 
au adoptat direcţia din 
celelalte state ale blocu-
lui comunist şi au cucerit 
titluri pe bandă rulantă. 
Rare au fost perioadele 
în care supremaţia lor a 
avut de suferit. În primii 
ani de după 1989, aceste 
cluburi au cules pe mai 
departe roadele protecţi-
ei de care au beneficiat şi 
s-au menţinut în top, dar, 
în ultimul timp, superi-
oritatea lor a fost grav 
zdruncinată. În acest se-
zon, la principalele spor-
turi de echipă, Bucureşti-
ul nu a reuşit să dea vreo 
campioană naţională, 

consemnându-se nume-
roase ramuri sportive în 
care reprezentantele lui 
sunt simple „sparring 
partner”, având clasări 
în a doua jumătate a ier-
arhiilor. Singurele trofee 
au fost obţinute în urma 
unor succese în finale-
le de Cupă a României 
la volei feminin, polo şi 
rugby.

La fotbal, provincia 
domină de câteva ediţii 
campionatul. Mai mult, 
în stagiunea recent în-
cheiată, echipele din ca-
pitală nu au prins nici 
măcar podiumul. De ase-
menea, ele nu au atins 
faza finală a Cupei Româ-
niei. Sunt ţinute în viaţă 
de mass-media dâmbovi-
ţeană care le acordă în 

continuare importanţă 
majoră, deşi ultimele lor 
performanţe lasă de do-
rit.

Luând în calcul toa-
te competiţiile, se poate 
spune că Elba Timişoara 
a fost cea mai surprin-
zătoare câştigătoare, re-
velaţia primei ligi de 
baschet. Chiar dacă cei 
de la Ploieşti şi-au men-

ţinut supremaţia în cam-
pionat, ei au ratat finala 
Cupei, fapt speculat de 
bănăţeni, care, anterior, 
pierduseră de două ori 
trofeul în favoarea pra-
hovenilor.

Zona de Vest s-a mai 
ales cu alte două trofee. 
Tot în Cupa României, 
dar la handbal, UCM Re-
şiţa s-a impus în faţa lui 
HCM Constanţa după exe-
cutarea loviturilor de la 7 
metri, în timp ce poloiştii 
de la CSM Oradea şi-au 
adjudecat laurii de campi-
oni, beneficiind de o bază 
materială cum nu se mai 
găseşte în ţară.

Timişoara visează de ani 
buni la un titlu naţional. Ce 
şanse sunt ca acest lucru 
să se realizeze anul viitor? 
Destul de reduse. Echipa 
de handbal abia găseşte re-
sursele să înceapă un nou 
campionat. La baschet si-
tuaţia este incertă, atât în 
privinţa antrenorului, cât 
şi în cea a lotului, mai ales 
că jucători de bază deja i-au 
părăsit pe „leii din Banat”. 
În ceea ce priveşte formaţia 
de fotbal, dacă ar fi să luăm 
în considerare declaraţiile 
preşedintelui Marian Ian-
cu, în ediţia viitoare Poli 
are ca obiectiv… salvarea 
de la retrogradare.

raMura sPortiVă caMPionat cuPa roMâniei

Fotbal (masculin) CFR Cluj CFR Cluj

Fotbal (feminin) FCM Târgu Mureş FCM Târgu Mureş

Baschet (masculin) CSU Ploieşti Elba Timişoara

Baschet (feminin) Municipal Târgovişte Municipal Târgovişte

Handbal (masculin) HCM Constanţa UCM Reşiţa

Handbal (feminin) Oltchim Rm. Vâlcea Oltchim Rm. Vâlcea

Volei (masculin) Remat Zalău Tomis Constanţa

Volei (feminin) Metal Galaţi Dinamo Bucureşti

Hochei SC Miercurea Ciuc SC Miercurea Ciuc

Rugby Ştiinţa Baia Mare Steaua Bucureşti

Polo CSM Oradea Steaua Bucureşti

provincia a pus  
la respect capitala
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Am citit prin ziare că 
toate bugetele de dez-
voltare au fost tăiate. 
Nu mai mişcă nimic. Vă 
propun să încercaţi să 
copiaţi modelul marilor 
oraşe de a bucura privi-
rea celor care trăiesc în 
ele. Dincolo de băncuţe, 
borduri, parcuri sau 
fântâni arteziene pen-
tru care nu e nevoie de 
imaginaţie…
Hoinăream prin Chişi-
nău şi am descoperit 
frumosul pe marile 
bulevarde. Stăteam pe 
trecerea de pietoni… 
Zebrele (trecerile de 
pietoni) din Chişinău au 
fost vopsite sub forma 
unor clape de pian şi-n 
capetele lor scrie Cho-
pin 2010… Ieftin, dar de 
efect…
Anul acesta se împli-
nesc 200 de ani de 
la naşterea compozi-
torului… am făcut o 
fotografie cu trecerea 
de pietoni şi o doamnă 
s-a apropiat de mine 
şi mi-a spus că băiatul 
ei, de 16 ani, după ce 
a văzut zebrele de pe 
bulevard, a căutat pe 
Google să afle cine e 
Chopin, i-a descoperit 
muzica pe Youtube şi în-
tr-o zi a venit acasă cu 
un CD cu Chopin…
Nu ţine de drept de au-
tor, e ieftin şi de efect…
Domnule primar, e 
simplu să revopsiţi 
câteva zebre în forma 
unor clape de pian. 
Dacă s-o găsi un singur 
puşti care să se apropie 
mai apoi de Chopin, a 
meritat…
La 7 ani era autorul a 
două “poloneze”(sol 
minor) şi se spune 
că, odată, întrebat ce 
consideră că apreciază 
publicul cel mai tare 
în privinţa sa, Chopin, 
în vârstă de şapte ani, 
ar fi răspuns: „Gulerul 
cămăşii mele”…
Au trecut 200 de ani… 
Amintiţi-vă de el…

Dan Negru

Domnului  
Primar...

Duminică
6 IunIe

Cer mai  
mult senin,  
nori  
risipiţi.
Minima: 10° C
Maxima: 24° C

MIercurI
9 IunIe

Cer mai  
mult senin,  
vântul va  
sufla slab.
Minima: 14° C
Maxima: 27° C

marţi
8 IunIe

Cer parţial no-
ros, şanse reduse 
de precipitaţii, 
dimineaţa ceaţă.
Minima: 13° C
Maxima: 28° C

LunI
7 IunIe

Vreme  
frumoasă,  
temperaturi  
în creştere.
Minima: 12° C
Maxima: 26° C

Sâmbătă
5 IunIe

Cerul va fi  
mai mult  
noros, izolat  
va ploua.
Minima: 11° C
Maxima: 17° C

VInerI
4 IunIe

Vreme instabilă  
şi rece, se vor  
înregistra  
precipitaţii slabe.
Minima: 7° C
Maxima: 22° C

JoI
3 IunIe

Cerul va fi mai  
mult acoperit,  
moderat se va  
semnala burniţă.
Minima: 8° C
Maxima: 19° 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

InGrEDIEnTE:

- un pui sau o găină de 1,5 Kg,
- 1 ceapă,
- 1 pahar de orez cu bobul lung
- 300 g de ciuperci proaspete
- 50 g de unt, 
- o cană de supă de pui,
- ½ cană de suc de lămâie,
- ½ cană de suc de portocale, 
- o lingură de miere de albine,
- ½ legătură de pătrunjel 
- sos de soia, curry, sare
- piper după gust

Se curăţă bine găina şi se 
spală sub jet de apă rece. Cea-
pa tocată mărunt se căleşte 
în unt, se adaugă orezul şi 
4-5 ciuperci tăiate felii şi se 
continuă călirea. Se adaugă 
supa de pui şi se lasă să dea 
câteva clocote. Se condimen-
tează după gust cu sare, piper, 
pătrunjel tocat. Se adaugă ½ 
linguriţă de curry şi o linguriţă 
de sos de soia. Găina se coase 
în jurul gâtului cu aţă de bu-
cătărie (mai groasă) şi se lasă 
deschisă partea dinspre abdo-
men. Se pune umplutura, dar 
se lasă 1-2 cm loc liber ca să se 
poată umfla orezul. Se coase 
orificiul rămas, apoi găina se 
sărează şi se pipărează la su-
prafaţă, se pune într-o pungă 
specială de copt împreună cu 
ciupercile rămase şi se dă la 
cuptor, la foc potrivit pentru o 
oră şi jumătate. Se pun pe foc 
sucul de lămâie şi portocală 
cu o lingură de miere şi una de 
sos de soia. Se lasă să scadă 
totul la foc mic până se leagă 
puţin sosul. Se desface punga 
şi cu ajutorul unei pensule se 
unge găina peste tot cu sos. 
Se lasă să se rumenească bine, 
pe parcurs ungându-se mereu 
cu sos. Se aduce la  masă 
pe pat de salată verde şi cu 
rondele de portocală. 

Găină cu sos  
de portocale

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Complicii mai vechi şi mai 
noi ai baronului caselor 
naţionalizate din Timişoara, 
Ionel Cârpaci (foto), stau 
ca pe ace de la arestarea 
preventivă a celui supranu-
mit liderul mafiei imobili-
are din oraşul de pe Bega. 
Tensiune maximă la Cartea 
Funciară, tensiune maximă 
în Primăria Timişoara, tensi-
une maximă printre notari... 
Toată lumea aşteaptă cu 
sufletul la gură să vadă 

dacă, ademenit de procu-
rorii DNA, Cârpaci va ceda 
propunerilor de reducere 
a pedepsei şi va deveni un 
martor veridic împotriva 
celor care, pe spatele său, 
au câştigat milioane de euro 
din tranzacţiile dubioase 
cu case şi terenuri. Teama e 
cu atât mai mare, cu cât în 
munca de urmărire penală 
se spune că - decât un incul-
pat superficial, mai bine un 
martor beton. Buhuhu...

Recunoscut pentru 
aversiunea sa faţă de tot 
ce înseamnă playback, cân-
tând live oriunde şi oricând, 
maestrul Petrică Moise 
rămâne unul dintre repere-
le autentice ale muzicii po-
pulare bănăţene. “Banatule 
colţ de rai” şi “Ăşcia-s bănă-
ţenii mei” sunt cântecele 
de suflet care nu lipsesc 

de la petrecerile bănăţe-
nilor de pretutindeni, fiind 
păstrate, de cele mai multe 
ori, pe acelaşi raft cu imnul 
ţării sau balada lui Ciprian 
Porumbescu. Totuşi, oricât 
de generos ar fi cu fanii săi, 
cărora le răspunde cu drag 
şi dor la bis-urile nenumăra-
te, maestrul nu poate trece 
peste resentimentele cu 

care priveşte un important 
episod din viaţa sa, când a 
împărţit scena şi publicul cu 
o altă mesageră de frunte 
a cântecului bănăţean, 
Nicoleta Voica. După ani 
de zile în care, cântând în 
duet, au avut succes în ţară 
şi pe scenele comunităţilor 
româneşti din toată lumea, 
Petrică Moise a ajuns să-şi 
critice fosta parteneră, ori 
de câte ori are ocazia, 

pentru motive din catego-
ria Candy sau Minodora 
la Maxim. Şi anume - că 
se pretează la playback... 
Criticii de conjunctură pun 
micile răutăţi pe seama fap-
tului că Nicoleta are încă un 
fulminant succes la public, 
ceea ce aduce şi onorarii 
mari la cântări, în timp ce 
maestrul, paradoxal, pierde 
teren din cauza pretenţiilor 
trecute în ofertă.

Nuntă  
în Barou

Mare nuntă mare a avut 
decanul Facultăţii de Drept 
din Timişoara, radu moti-
ca (foto), sâmbăta trecută. 
Motica şi soţia sa au fost na-
şii unui tânăr avocat, Daniel 
Sabou, cunoscut pentru că 
a reprezentat-o în instanţă 
pe „medicinista” Carmen 
Bejan, condamnată pentru 
uciderea şi tranşarea unui 
lider al romilor. Motica a 
fost sufletul petrecerii şi a 
dovedit că ştie să şi cânte, 
dar şi să întreţină atmosfe-
ra. Câteva zeci de avocaţi 
au luat parte la petrecere şi 
s-au distrat până dimineaţă, 
savurând muzică de calita-
te şi gustări diverse.

Cubul buclucaş
Preşedintele Consiliu-

lui Judeţean Timiş, Con-
stantin Ostaficiuc, a avut 
de furcă, la finele săptă-
mânii trecute, atunci când 
a trebuit să predea simbo-
lul preşedinţiei Euroregiu-
nii DKMT omologului său 
maghiar, din Csongrad. 
Pentru a fi transportat în 
siguranţă la Sânnicolau 
Mare, unde au avut loc 
ceremoniile din acest an, 
cubul de sticlă a fost pus 
într-o cutie de lemn şi în-

şurubat bine, ca să nu se 
spargă. Când a venit mo-
mentul predării preşedin-
ţiei din Timiş către Cson-
grad, scoate cubul dacă 
poţi... Ostaficiuc a cerut 
ajutor, cineva trebuia să 
aducă urgent o şurubelni-
ţă în formă de cruce! După 
ce s-a scotocit prin maşini 
şi s-a sucit cubul pe toate 
părţile, evrika! Simbolul 
DKMT a fost predat, o dată 
cu mandatul, judeţului 
maghiar.Constantin Ostaficiuc

Bufniţele dosarului Cârpaci

Playback conjugal


