
În cadrul festivalului Bega Bulevard, organi-
zat de Municipiul Timişoara, în data de 20 
iunie, începând cu ora 16:00 se va organiza 
cea de-a treia ediţie a evenimentului caritabil 
“Cursa răţuştelor”. Acţiunea stă sub egida Rotary 
Timişoara, sponsorul principal fiind compania 
Continental. Anul acesta, cu banii strânşi după 
cursa răţuştelor se vor renova saloane ale Secţiei 
de Pediatrie din cadrul Spitalului Bega. Cursa 
poate fi urmarită de spectatori de pe cele două 
maluri ale canalului Bega. Participantul care 
deţine numărul răţuştei care va ajunge prima la 
linia de sosire va câştiga marele premiu, în valo-
are de 1000 de EURO. Premiul al doilea constă 
într-un set de cauciucuri, iar premiul al treilea va fi 
un cadou surpriză de la BMW.
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Haine cât mai deschi-se la culoare din materi-ale uşoare, foarte multe lichide şi multe fructe. Cam aşa, spun specialiş-tii, ar cam trebui să ne protejăm de caniculă şi de efectele ei. Toate mij-loacele mass media sunt pline de astfel de sfaturi. Nu acelaşi lucru îl putem spune despre sftaurile le-gate de protecţia grădini noastre pe o vreme cani-culară… 
Bineînţeles, şi plante-le au nevoie de un regim special în acest sezon. Dacă doriţi o grădină colorată şi plină de via-ţă, indiferent de sezon, specialiştii recomandă să folosiţi plante anuale în grădină.

Ca şi în cazul oame-nilor, apa este vitală şi reprezintă principalul factor care ajută la în-treţinerea unei grădini. Plantele trebuie udate zil-nic, obligatoriu diminea-ţa sau seara. Dacă alegeţi să le udaţi în timpul zilei, când razele puternice ale soarelui le încing, riscaţi ca din cauza şocului de temperatură la impactul cu apa, să ardeţi frunzele sau tulpinile florilor. Apa trebuie turnată pe o por-ţiune mai mare în jurul 

tulpinii, la câţiva centi-metri, în funcţie de balot, pentru ca planta să se ali-menteze singură şi să se evite acumularea de să-ruri minerale la suprafaţa pămantului. „Sistemele de irigare pot fi manuale sau automate, dar indife-rent de care alegem, ideal ar fi ca apa să curgă prin picurare. Pentru o grădi-

nă cu o suprafată de  500 de mp, preţul unei astfel de instalaţii este de apro-ximativ 1500 de euro“  susţine Loredana Periat, inginer horticol la com-pania de amenajări spaţii verzi Codalb.
Un alt aspect care nu trebuie trecut cu vede-reaîl reprezintă folosirea îngrăşămintele. acestea 

reprezintă hrana plan-telor şi conţin substanţe nutritive care le ajută la dezvoltare. Şi în acest domeniu există o piaţă largă de sortimente. Sub-stanţele se pot achiziţio-na individual sau într-un complex de fertilizatori. Profesioniştii şi crescă-torii de plante le preferă pe cele gata preparate. Pentru o gradină mica sau medie, se recomandă îngraşăminte pe bază de alte plante. Substanţa se cumpără sub formă de soluţie şi se pune în apa de udare. Se aplică o data pe săptamană începând cu luna aprilie (de la că-derea brumei) şi se con-tinuă până în octombrie. Pentru o grădină mare este mai practic un în-grăşământ sub formă de granule, care se aplică la plantare şi se dizolvă în sol de la trei luni, pana la jumătate de an. În-grăşămintele sunt vitale plantelor care se află la vegetaţie, mai ales acum, când termometrele trec de 35 grade celsius.Dacă respectaţi aces-te sfaturi, mai trebuie să ţineţi cont de unul. Plantele care suportă cel mai bine canicual sunt cele cu spini: nu sunt pretenţioase la apă şi preferă spaţiile ferite de umbră.

Casele din lemn, consum redus de energie

Cum ne îngrijim grădina pe caniculă
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Auto & Turism

Întreţinerea pardoselii din lemn

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Paginile de internet des-tinate gospodinelor sunt împânzite cu întrebări lega-te de întreţinerea pardoseli din lemn. O problemă veche, care dă bătăi de cap celor care apreciază perfecţiunea. Proprietăţile lemnului din care este conceput parchetul sunt variate şi vaste. Fiecare are nevoie de un alt mod de întreţinere pentru conserva-rea aspectului de nou. Vă pre-zentăm câteva sfaturi pentru o prelungire a duratei de viaţă şi o întreţinere aproape perfectă a parchetului.Nu se admite acoperirea parchetului cu materiale im-permeabile pe o durată ce depăşeşte 3 zile calendaristi-ce. La deteriorarea stratului de lac se recomandă reînno-irea acestuia, pentru prote-

jarea parchetului de factorii climaterici. Acesta trebuie curăţat cu aspiratorul şi şters cu o cârpă bine stoarsă. Pen-tru înviorarea stratului de lac se recomandă utilizarea produselor chimice special destinate acestui scop.Nu se admite stropirea parchetului cu apă. Pătrun-derea apei provoacă scoroji-rea şi bombarea parchetului. De asemenea, pe suprafaţă pot apărea variate vicii chi-mice. Animalele domestice, încălţămintea cu tocuri ş.a. reduc considerabil durata de viaţă a stratului de lac.Nu uitaţi că, în procesul exploatării, parchetul nece-sită îngrijire. Acesta nu se recomandă să fie stropit cu apă sau acoperit cu peliculă, iar temperatura optimă reco-mandată pentru exploatarea pardoselilor de parchet este cuprinsă între +18º şi + 24ºC.
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ucrări de investiţii la iil d
i

Sistemele de iriga-re pot fi manuale sau automate, dar indierent de care alegem, ideal ar fi ca apa să curgă prin picurare.
Loredana Periatinginer horticol - Codalb
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după numai patru ani de funcţionare

GHEOrGHE IlaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Poliţia Comunitară este o in-
stituţie care-şi trăieşte ultimele 
zile de existenţă. Potrivit unui 
proiect de lege care a trecut, 
deja, de Senat şi, în curând, 
urmează să intre în dezbateri 

şi la Camera Deputaţilor, atri-
buţiile Poliţiei Comunitare vor 
fi preluate de Poliţia Locală, un 
serviciu public de interes local 
aflat în subordinea primaru-
lui, care, în opinia noastră, va 
crea o oarecare confuzie când 
se va discuta de Poliţia Muni-
cipală. Noua structură va avea 

atribuţii precise în privinţa si-
guranţei rutiere şi a menţinerii 
ordinii publice, dar va prelua şi 
câteva compartimente din apa-
ratul de specialitate al primaru-
lui, cum ar fi cele responsabile 
cu urbanismul şi disciplina în 
construcţii, protecţia mediu-
lui şi respectarea legislaţiei în 

domeniul comerţului. Desfi-
inţarea Poliţiei Comunitare va 
duce la pierderea locurilor de 
muncă pentru mulţi agenţi co-
munitari, întrucât, după cum 
apreciază iniţiatorii legii Poli-
ţiei Locale, aceştia nu vor mai 
face faţă noilor criterii de ocu-
pare a posturilor.

Poliţia Comunitară,  
la un pas de desfiinţare



17 - 23 iunie 2010, nr 106
Opinia TimişOarei
SăpTămânal independenT I 3Timişoara meaTimişoara mea2 I

Între ciclurile electorale organizaţiile 
politice îşi trag sufletul, se reorgani-
zează, caută noi adepţi (şi, mai ales, 
sponsori) şi elaborează strategii 
pentru viitoarele campanii. Mari sau 
mici, cu reprezentare mai semnifi-
cativă sau mai puţin pregnantă în 
structurile puterii, partidele îşi fac 
calcule şi scotocesc prin rezervele de 
cadre, să înlocuiască figurile mai po-
nosite, să completeze locurile libere 
lăsate de dezertori, să-şi negocieze, 
mai în taină, mai la vedere poten-
ţiali aliaţi. Perioada de acum nu 
diferă de altele similare, inter-electo-
rale. În tranşeele teritoriale s-a dat 
comanda „pe loc repaos”.  Cea mai 
recentă conferinţă de alegeri inter-
ne, aceea de la PDL Timiş, confirmă 
cu prisosinţă impresia că nu ne 
aşteaptă, pe termen scurt, cel puţin, 
vreo bătălie pentru putere, indife-
rent de moţiuni, guverne şi negocieri 
„la centru” cu FMI sau cu sindicatele. 
Ca orice candidat experimentat şi  
responsabil, Constantin Ostaficiuc 
– preşedintele Consiliului Judeţean 
Timiş, dar în postura de responsabil 
de soarta formaţiunii guvernamen-
tale în judeţul nostru – a evaluat 
scena politică locală, constatând 
că are un PSD „necombatant” şi un 
singur adversar redutabil, primarul 
Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu, 
locomotiva unei formaţiuni politice 
slabe, PNŢCD, dar cu potenţial 
de a găsi aliaţi şi de a conduce o 
coaliţie anti-portocalie. Demonstra-
ţia a fost făcută relativ recent, când 
preşedintele PNL, Crin Antonescu, 
prezidenţiabilul PSD Mircea Geoană 
şi primarul Sibiului, Klaus Johannis 
au făcut demonstraţia de unitate şi 
alternativă la guvernarea portocalie 
tocmai la Timişoara. PSD nu s-a 
simţit în stare la vremea respectivă 
să înfrunte PDL-ul singur, fără aliaţi, 
or de atunci încoace nu s-a petrecut 
nimic semnificativ care să întărească 
puterea stângii şi s-o facă mai de 
temut. Structurile PSD Timiş abia 
se refac, sub un lider nou dar lipsit 
de spectaculozitate, blând la vorbă 
şi angajat „la buget”, deci neperi-
culos în zonă pentru formaţiunea 
de guvernământ. De cine s-ar mai 
teme PDL? UDMR e aliat la centru 
şi suficient de disciplinat să respecte 
toate înţelegerile. PNL a trecut 
prin multe transformări, dar nu s-a 
mobilizat destul şi nu are pârghii 
serioase în plan administrativ. Forţe 
politice noi n-au apărut. Alianţa 
pensionari-revoluţionari-sindicalişti 
n-a arătat, deocamdată, mare 
capacitate de mobilizare. Cât despre 
populaţie – aici apatia este şi mai 
semnificativă. Preocuparea pentru 
nivelul veniturilor, dublată de efortul 
uriaş de a pune frână inflaţiei 
preţurilor paralizează forţa activă a 
Banatului şi o ţine departe de jocu-
rile de putere. Nimic din teritoriu nu 
indică activism, energie, zumzet de 
campanie. Or schimbările de ma-
cropolitică nu pot fi dictate doar de 
câţiva activişti „de la centru”, oricât 
de zgomotoase ar fi talk-show-urile 
pe teme economico-politice şi oricât 
de mici ar fi scorurile de care se 
bucură oamenii puterii în sondajele 
de opinie din ultima perioadă.

Repaos  
în tranşee

Mariana Cernicova
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Proiectul Legii Poliţiei Lo-
cale reprezintă o prioritate cu-
prinsă în Proiectul de Guver-
nare 2009 - 2012, iar iniţiatorii 
noii legi au explicat că schim-
barea este necesară întrucât 
funcţionarea Poliţiei Comu-
nitare prezintă numeroase 
probleme de ordin legislativ şi 
administrativ. Astfel, s-a consi-
derat că atribuţiile Poliţiei Co-
munitare sunt insuficiente şi 
nu sunt delimitate clar de cele 
ale altor structuri cu responsa-
bilităţi de inspecţie şi control 
din subordinea autorităţilor 
administraţiei publice locale 
şi de cele ale Jandarmeriei Ro-
mâne, că resursele financiare 
aflate la dispoziţia multor au-
torităţi locale sunt insuficien-
te pentru finanţare unei astfel 
de structuri. Totodată, s-a acu-
zat faptul că, aproape în toată 
ţara, capacitatea de pregătire 
şi instruire a personalului 
din poliţiile comunitare este 
redusă şi că lipsesc reglemen-
tările specifice privind uzul de 
armă. 

Acest ultim aspect ne-a fost 
confirmat de un agent al Po-
liţiei Comunitare Timişoara, 
care spune că sunt dotaţi cu 
pistoale Glock oameni fără 
o prea mare experienţă în 
mânuirea unei arme, fiind 
preferaţi comunitarii apropi-
aţii conducerii. „Nu avem ce 
spune, pentru că nimeni nu 
ne bagă în seamă! Între con-
ducere şi agenţii de stradă s-a 
creat o mare prăpastie, tocmai 
din cauza modului dur în care 
se comportă cu noi directorul 
Spătaru şi oamenii lui. Noi, 
cei din stradă, avem salarii 
mult mai mici decât cei de la 
birouri. Nu ştiu, de exemplu, 
pentru ce fapte de vitejie iau, 
cei de la birouri, primă, o dată 
la trei luni. Şi e vorba despre 
bani mulţi, dacă luăm în con-
siderare faptul că, ultima oară, 
unul dintre şefii de la birouri 
a luat aproape 8.000 de lei. 
Oamenilor le e frică să vorbes-
că, pentru a nu-şi pierde locul 
de muncă. În interior, pe la 
colţuri se vorbeşte că, din au-
gust, ne vom desfiinţa, iar în 
locul nostru o să apară Poliţia 
Locală, care va prelua atribuţi-
ile noastre, dar şi o parte din 
atribuţiile Poliţiei Municipale 
şi ale Jandarmeriei. Tocmai 
de aceea, în această perioadă, 
toată lumea tace şi nu reclamă 
nimic. Nimeni nu riscă să fie  
exclus de pe lista pentru Poli-
ţia Locală”, ne-a declarat, con-
fidenţial, un agent al Poliţiei 
Comunitare. 

psD: interpelare pe 
tema cheltuielilor

Vizavi de dotarea supe-
rioară a poliţiştilor comuni-
tari, foştii gardieni publici, 
în comparaţiei cu poliţiştii 
tradiţionali, şeful Inspectora-
tului de Poliţiei al Judeţului 
Timiş, comisarul şef Gheor-
ghe Popescu, spune că cine 
are bani îşi cumpără şi arme 
mai bune. „Nu simt nici o invi-
die, dimpotrivă, mă bucur că, 
fiind vorba despre o structură 
nouă, au căutat să se echipeze 
cu armament modern. Şi noi 
avem pistoale Glock, de mai 
demult, însă doar la DPIR şi 
unele servicii operative. În 
funcţie de fondurile aloca-
le, ne vom strădui şi noi să 
schimbăm peste tot vechile 
pistolete Carpaţi”, ne-a decla-
rat comisarul şef. Cât despre 
faptul că poliţiştii comunitari 

sunt dotaţi cu pistoale puter-
nice Glock după doar câteva 
şedinţe de instruire, şeful 
poliţiştilor timişeni ne-a pre-
cizat că nu doreşte să se bage 
în programul de pregătire al 
Poliţiei Comunitare. „Nu mă 
bag în programul lor de pre-
gătire. La fel cum noi avem 
un program, la fel au şi ei. Nu 
ştiu câte şedinţe de tragere fac 
pe lună şi după cât timp au în 
dotare Glock-uri!”...   

„Structură căpuşă  
care paralizează  
poliţia naţională”

În ciuda insistenţelor noas-
tre, viceprimarul Adrian Orza 
nu a acceptat să facă nici o 
declaraţie vizavi de funcţiona-
rea şi eficienţa Poliţiei Comu-
nitare, în actuala structură. În 

aceste condiţii, am fost nevoiţi 
să luăm, prin sondaj, opinii de 
la consilierii locali, dar să con-
semnăm şi reacţia unora dintre 

cititorii noştri fideli. „Poliţia 
Comunitară este formată din 
oameni slab pregătiţi din punct 
de vedere profesional, dar cu 

mult tupeu şi lipsă de bun simţ. 
Aceşti pândari nu au nici o şcoa-
lă, şi chiar dacă ar face-o, tot nu 
ar pricepe nimic. Dacă aveau 
vocaţie de poliţişti, urmau o 
şcoală de poliţie, nu aşteptau 
să fie făcuţi poliţişti la apelul 
bocancilor. Numai un personaj 
ca Vasile Blaga se putea gândi 
la înfiinţarea unei structuri că-
puşă care să paralizeze poliţia 
naţională, băgând-o într-o stare 
de letargie de neimaginat”, spu-
ne Daniel Schipor, unul dintre 
cititorii avizaţi care ne-au trimis 
opiniile pe adresa de email. 

Comunitarii veghează
Actele normative în baza 

cărora acţionează Poliţia Co-
munitară sunt hotărârile ale 
Consiliu Local Timişoara: 
321/2001- completat, 251, 334 

şi 349 - modificat din 2002, 
53/2004, 290, 485, 486, 590, 
594 din 2006 şi 5/2007, dar şi 
legi L12/1990, L60 şi 61/1991, 
L 421/2002, OUG 78/2000 
şi Ordonanţa nr. 2/2001. În 
principal, guarzii autohtoni 
trebuie să vegheze la buna 
gospodărire municipiului, 
asigurarea şi păstrarea cu-
răţeniei, a ordinii şi liniştii 
publice, iar, ca să nu se „cal-
ce pe bătături” cu celelalte 
structuri care ne veghează, 
intreprind acţiuni comune 
cu poliţia, jandarmeria, cu 
cei de la rutieră, inspectori 
ai primăriei, ai Gărzii de 
Mediu, Direcţiei Apelor, ba 
chiar şi cu RATT-ul sau Re-
tim-ul. De exemplu, comuni-
tarii trebuie să sancţioneze, 
următoarele fapte:

- nespălarea geamurilor şi 
a vitrinelor,

- neînlocuirea jgheaburi-
lor şi burlanelor uzate,

- nerefacerea zonelor ver-
zi afectate de lucrări edilitar-
gospodăreşti,

- necurăţarea zăpezii şi 
gheţii imediat după depune-
re sau cel târziu până la ora 
9,

- depunerea amestecată a 
deşeurilor,

- distrugerea de insecte 
polenizatoare,

- întinderea rufelor spăla-
te la uscat în balcoane des-
chise sau în jurul blocurilor,

- spălarea autovehiculelor 
pe domeniul public,

- neafişarea numărului de 
imobil la loc vizibil,

- cultivarea legumelor şi 
zarzavaturilor pe domeniul 
public.

Toate acestea şi multe al-
tele, conform unor principii 
de etică şi deontologie profe-
sională care spun: „Poliţistul 
comunitar este obligat să 
manifeste şi să evidenţieze o 
serie de calităţi moral voliti-
ve cum ar fi: cinste, corecti-
tudine, sinceritate, fermita-
te, curaj, spirit de sacrificiu, 
patriotism, umanism, poli-
teţe şi, nu în ultimul rând, 
imparţialitate şi nediscrimi-
nare”.

Declaraţii de avere

Doru SpăTaru, director executiv 
poliţia Comunitară

În anul 2006, conform declaraţiei de 
avere, şeful instituţiei avea o casă de 150 
mp la Şag, un apartament de 145 mp în 
Timişoara şi conducea o Dacie SuperNova 
fabricată în anul 2000. De asemenea, avea 
un fond de pensii la bancă de 10.000 lei, 
un cont curent de 20.000 lei şi un credit în 
valoare de 30.000 euro. La capitolul veni-
turi, Doru Spătaru a fost retribuit pentru 
funcţia deţinută cu 42.000 lei, a primit sa-
larii compensatorii în valoare de 65.000 lei 
şi a încasat 40.000 lei dividende de la „SC ... 
SRL”. (în declaraţie nu apare numele firmei)

Declaraţia de avere aferentă anului 
2009, este completată, pe lângă casa de la 
Şag şi apartamentul din Timişoara, cu un 
teren de 1.000 mp intravilan în comuna 
Şag. Şeful comunitarilor a condus anul 
trecut aceeaşi Dacie SuperNova, fondul de 
pensii i-a crescut la 16.000 lei, iar activele 
financiar s-au înmulţit cu acţiuni la SIF Ba-
nat-Crişana în valoare de 400 lei. La capito-
lul venituri, după ce în anul 2008 a fost re-
tribuit cu 64.006, în 2009 salariul a scăzut 
la 47.666 lei (3.972 lei lunar), completat de 
pensia anticipată în valoare de 44.400 lei 
şi... un câştig la Loto 6/49 de 396 lei, însu-
mând un total anual de 92,4 mii lei.

Dorel Cojan, director executiv 
adjunct poliţia Comunitară

După cum reiese din prima declaraţie 
de avere completată de adjunctul în func-
ţie, în anul 2006 acesta poseda un apar-
tament de 98 mp în Timişoara şi, fidel 
mărcii naţionale precum superiorul său, 
conducea un autoturism Dacia Logan , de 
fabricaţie ceva mai recentă, 2004, achiziţi-
onat în rate. Dorel Cojan avea un depozit 
bancar de 5.000 de euro, un credit în va-
loare de 25.000 lei, iar veniturile salariale 
aferente funcţiei deţinute au însumat 450 
de milioane lei vechi, lângă căsuţa respec-
tivă apărând ulterior o altă sumă: 78.964 
RON, reprezentând probabil un cumul al 
veniturilor obţinute în acel an.   

Ultima declaraţie de avere completată 
în anul 2009 de Dorel Cojan, nu aduce mo-
dificări la bunurile deţinute, acelaşi apar-
tament şi aceeaşi maşină, doar că în bancă 
avea un depozit de 34.000 lei, iar pe card 
800 lei. În schimb, la capitolul venituri, 
Dorel îl depăşeste pe superiorul său Doru, 
fiind retribuit cu 79.306 lei (6.608 lei lunar) 
salarii, o pensie anticipată de 43.200 lei, 
sume rotunjite cu 5.541 lei, bani obţinuţi 
ca lector la Centrul Regional pentru Admi-
nistraţie Publică, însumând un total anual 
de 128 mii lei.  

Ciprian Bogdan, 
consilier local PNL

„eu nu sunt un specialist în 
domeniul acesta de sigu-
ranţă publică, însă, în mod 
cert, 10 milioane de euro 
este o sumă mare pentru 
cheltuielile poliţiei comu-
nitare în utlimii trei ani. 
pentu a fi corecţi, însă, ar 
trebui să analizăm şi cât de 
mult a scăzut rata criminalităţii mici în aceeaşi perioadă: 
furturile de poşete, din autoturisme, vandalismele din 
parcuri, adică faptele în atenţia lor. eu am avut discuţii  
cu alegătorii la acele consilii consultative de cartier, şi 
oamenii totuşi se plâng de activitatea poliţiştilor comu-
nitari. de cele mai multe ori oameni sunt nemulţumiţi că 
atunci când ar trebui să intervină vehement, nu au curajul 
şi tăria necesară să o facă. eu nu cred că ar trebui să tăiem 
din bugetul poliţiei comunitare, mai ales într-o perioadă 
de criză în care, se ştie, creşte criminalitatea.“

Ovidiu Ciuhandu, 
consilier local PDL
„atunci când e vorba de 
bani, mai ales în situaţia eco-
nomică în care ne aflăm, ar 
trebui să fim mult mai atenţi. 
nu aş putea să fac o afirma-
ţie că au cheltuit prea mult 
sau prea puţin. În legătură 
cu activitatea şi eficienţa 
poliţiei comunitare, vreau 
să scot în evidenţă faptul că 
au existat multe cazuri şi probabil că vor mai exista la fel de 
multe, în care, poliţiştii comunitari fac exes de zel. pentru 
situaţii aproape neînsemnate, fie că îşi parchează maşina 
cu o roată pe trotuar sau în faţa casei timişorenii primesc 
amenzi foarte mari. am văzut un echipaj care lipise noap-
tea la ora 2 şi 45 de minute o amendă pe parbrizul unei 
maşini care aparţinea unei persoane care parca în acelaşi 
loc de 15 ani. În schimb, sunt mulţi alţii care îşi parchează 
maşinile de zeci de mii de euro aiurea prin oraş şi nu păţesc 
nimic pentru că se uită mai urât la poliţiştii comunitari 
care se fac nevăzuţi. de multe ori nu-i găsim acolo unde ar 
trebui să-i găsim. În ultima perioadă am discutat cu foarte 
multe persoane care ne-au dat votul, nouă consilierilor 
locali pdL , şi toţi se plâng de eficenţa poliţiei comunitare.”

Radu Ţoancă, 
consilier local PSD
„Suma de 10 milioane de 
euro este foarte mare. nu 
ştiu cât de corectă este 
abordarea dumneavoastră, 
deşi este extrem de pragma-
tică, aritmetica nu te minte 
niciodată. Sunt foarte multe 
deficienţe în activitatea 
poliţiei comunitare şi noi 
consilierii locali din grupul 
pSd le-am tot evidenţiat de-a lungul timpului. În aceste 
condiţii este foarte important să ne revizuim strategia în 
ceea ce priveşte poliţia comunitară, mai ales înt-o situaţie 
de criză. repet, în situaţia în care calculele dumneavoastră 
sunt corecte, mie unul mi se pare că 10 milioane de euro 
reprezintă o sumă foarte mare şi exagerată. o să facem o 
interpelare pe această temă.”

instrucţie-fulger

cei patru funcţionari 
ai Biroului organizare, 
instruire şi evidenţă 
operativă se ocupă de 
instrucţia „recruţilor”, 
familiarizându-i cu 
armamentul cu care vor 
fi dotaţi, mai ceva decât 
poliţia română: pistol md. 
Glock 19, tomfă, aparat cu 
electroşoc, cătuşe, spray 
paralizant şi staţie radio 
emisie-recepţie. după ce 
aprofundează teoria şi 
sunt testaţi psihologic, 
viitorii guarzi au parte 
de, nici mai mult nici mai 

puţin, 9 şedinţe de trageri 
cu armamentul în poligo-
nul de la pădurea Verde. 
cei mai descurcăreţi 
primesc, astfel, pistoale 
marca Glock 19 de 9 mm, 
cu glonţ letal sau neletal, 
cu care să aplaneze 
conflicte, să amendeze 
oameni care nu curăţă 
fecalele patrupedelor, să 
păzească monumente, 
să sancţioneze cerşetori 
etc., toate acestea în timp 
ce poliţia naţională încă 
mai ai în dotare pistolete 
carpaţi...

Viceprimarul Adrian Orza s-a bucurat ca un copil când  
a încălecat un scuter din „flota“ Poliţiei Comunitare
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Procurorii Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Timi-
şoara lucrează de zor la destră-
marea reţelei infracţionale din 
care a făcut parte şi baştanul 
Ionelaş Cârpaci, reţea care, în 
ultimii 15 de ani, aproape că 
a monopolizat “piaţa” locală 
a ţepelor imobiliare. După 
cum anticipam în urmă cu 
o săptămână, că nu va trece 
mult timp până când Ionelaş 
Cârpaci va începe să colabo-
reze cu procurorii pentru a-şi 
asigura o condamnare mai 
uşoară, în urmă cu două zile 
am asistat la reţinerea de că-
tre procurori a primului pion 
important din reţeaua Câr-
paci. Este vorba despre Fran-
cisc Kelemen, în vârstă de 40 
de ani, absolvent al Facultăţii 
de drept, care a fost acuzat de 
asociere în vederea săvârşirii 
de infracţiuni, fals material 
în înscrisuri oficiale în formă 
continuată şi uz de fals în for-
mă continuată. Acesta a fost 
prezentat Curţii de Apel Timi-
şoara cu propunere de aresta-
re preventivă, iar judecătorul 
Gheorghe Bugarsky a decis 
emiterea unui mandat pe 29 
de zile. Magistraţii au probe 
din care reise că Ionelaş şi Ke-
lemen au condus reţeaua care 
falsifica acte provenite din 
Primăria Timişoara, printre 
care şi decizii ale primarului 
Gheorghe Ciuhandu, prin in-
termediul cărora intabulau şi 
vindeau terenuri aparţinând 
municipalităţii. Surse din ca-
drul organelor de cercetare 
şi urmărire penală spun că 
aceste arestări reprezintă doar 
începutul şi că, în curând, vor 
cădea câteva „capete“ impor-
tante din oraş...

Terenuri vândute  
prin metoda „suveică“

Prima apariţie publică a 
discretului Francisc Kelemen 
a fost consemnată în urmă 
cu doi ani, în mai 2008, când 
a anunţat autorităţile că este 
ameninţat cu moartea de ţiga-
nii din clanul Mihai şi a cerut 
protecţie. El reprezenta, oare-
cum, o problemă colaterală 

a războiului dintre clanurile 
Cârpaci şi Mihai, în condiţiile 
în care achiziţionase un teren 
evaluat la peste cinci milioane 
de euro de la Ionel Cârpaci, 
teren dobândit în mod oneros 
de la mama lui Nicolae Mihai 
şi, în consecinţă, era cerut în-
apoi de clanul Mihai. De fapt, 
terenul intrat în zona reţelei 
Cârpaci - Kelemen, era trecut 
de la un proprietar la altul, 
prin procedeul suveică, pen-
tru a se pierde urma ilegalităţi-
lor  “În ianuarie 2007 am cum-
părat aproape două hectare de 
teren de la Ionelaş Cârpaci cu 
suma de 580.000 de euro. Am-
bele parcele sunt la ieşirea din 
Timişoara, în pepinieră, vizavi 
de Vamă. Când le-am luat, nu 
erau libere de sarcini, ci exis-
tau două procese cu Direcţia 
Regională de Drumuri şi Po-
duri Timişoara, care erau no-
tate şi în cartea funciară. Am 
preluat şi procesele, le-am dus 
mai departe, iar în luna aprilie 
litigiul pe unul dintre terenuri 
s-a soluţionat în favoarea mea. 
În aceste condiţii, am vândut 
acel teren firmei “Timcon”, 

care-l voia pentru construirea 
unui centru comercial. La pu-
ţin timp după această tranzac-
ţie, m-am trezit cu Mihai Nico-
lae, liderul unui clan de ţigani 
din Timişoara, care mi-a spus 
că terenurile sunt ale lui, că 
i-au fost furate de Ionelaş Câr-
paci, şi că trebuie să i le dau în-
apoi. Am refuzat, bineînţeles, 
şi de atunci am parte doar de 
ameninţări cu moartea pentru 
a renunţa la cele două tere-
nuri, de aceea am rugat nişte 
prieteni să-mi asigure protec-
ţia. A facut şi plângeri penale 
împotriva mea, a vânzătorului 

şi a notarului care a încheiat 
contractul de vânzare-cumpă-
rare (Safta Criste n.n.), însă la 
toate s-a dat neînceperea ur-
măririi penale”, ne-a declarat, 
înainte să fie arestat, Francisc 
Kelemen. La rândul său, Ione-
laş Cârpaci spunea că, fiind 
proprietarul tabular, avea tot 
dreptul să vândă terenurile. 
“Eu am avut acest teren. Se 
vede în extrasul de cartea 
funciară in extenso. Am avut 
nevoie de bani şi am girat cu 
terenurile un împrumut de 
250.000 de euro de la Nicolae. 
Am simulat, cum se face de 
obicei, un contract de vânzare-
cumpărare. I-am plătit datoria 
şi dobânda de 120.000 de euro, 
dar după ce i-am dat banii, nu 
a vrut să mai treacă terenul 
înapoi. Minte că nu i-am dat 
banii la maică-sa. Am martori! 
Actele s-au făcut în faţa no-
tarului”, spunea, în mijlocul 
acestui scandal, şi baştanul 
Ionelaş Cârpaci. Argumentele 
sale au fost contrazise violent 
de Mihai Nicolae. “Ionelaş ne-a 
furat terenul şi când a văzut că 
nu vreau să cedez, mi-a trimis 

ţigani ca să ne împăcăm. Ulti-
ma oară mi-a propus un mili-
on de euro pentru a renunţa la 
plângerile penale şi la procese. 
Terenurile au fost ale noastre, 
iar el a profitat de mama mea 
în vârstă de 75 de ani, pe care 
a luat-o, a dus-o la notar şi a 
forţat-o să semneze o procură 
în favoarea sa”. Investiţiile pe 
cele două terenuri au fost blo-
cate, chiar dacă Nicoale Gavra, 
patronul de la “Timcon” a plă-
tit nu mai puţin de 600.000 de 
euro pe una dintre parcelele în 
litigiu pentru a-şi construi un 
centru comercial...

procură falsă, legalizată 
de notarul Safta Criste

Conform Cărţii Funciare nr. 
5161, proprietarul tabular al 
celor două terenuri este Fran-
cisc Kelemen, care, în data de 
25 ianuarie 2007, le-a cumpă-
rat de la unul dintre liderii cla-
nului Cârpaci. Tranzacţia a fost 
autentificată de notarul public 
Safta Criste, soţia fostului pro-
curor general al României, 
Mircea Criste, care apare frec-
vent în dosarele de milioane 

de euro ale pământurilor din 
zonă. Problemele au apărut, 
însă, când cei din clanul Mihai 
au reclamat faptul că terenuri-
le le aparţin, iar vânzarea s-ar 
fi efectuat în baza unei procuri 
falsificate. Procura în discuţie 
a fost autentificată de notarul 
public Safta Criste, care a lega-
lizat mai multe tranzacţii imo-
biliare ajunse în atenţia orga-
nelor de cercetare penală, însă 
de fiecare dată a fost găsită 
nevinovată. Ultimul scandal de 
amploare în care apare nume-
le soţiei fostului procuror ge-
neral al României, Mircea Cris-
te, este cel în care un personaj 
fictiv din din Ungaria, Robert 
Berger, a falsificat o dispoziţie 
a primarului Timişoarei prin 
care s-a împroprietărit cu un 
teren de 600 mp de pe strada 
Romulus, pe care, ulterior, a 
încercat să-l vândă, prin inter-
puşi, omului de afaceri sirian 
Jabri Tabrizi. Acest scandal a 
reprezentat începutul sfârşitu-
lui pentru reţeaua mafiei imo-
biliare din Timişoara şi a dus la 
arestarea preventivă a lui Ionel 
Cârpaci...

puBLicitate

Mafia imobiliară condusă de Cârpaci a făcut 
prima victimă în rândul samsarilor de teren

puBLicitate

Membrii clanurilor imobiliare tigăneşti vin la procese însoţiţi de bodyguarzi

Procura falsă autentificată  
de notarul Safta Criste

Francisc Kelemen, primul 
samsar reţinut de procurori

Contractul prin care  
Kelemen a devenit proprie-
tarul unui teren disputat de 
două clanuri de tigani

alIna sabOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Războiul tacit dintre In-
stituţia Prefectului şi Pri-
măria Timişoara se poate 
traduce în cifre cam aşa: 
11 procese deschise de 
fostul prefect, Ovidiu Dră-
gănescu, şi trei de către 
actualul reprezentant al 
Guvernului, Mircea Băcală 
primarului Gheorghe Ciu-
handu şi Consiliului Local. 
Cazurile intrate în atenţia 
magistraţilor au apărut în 
ultimii patru ani. 

Din 2006 până acum, au 
fost cam trei-patru cazuri 
pe an pe care s-au axat 
şefii Prefecturii. În 2006, 
Ovidiu Drăgănescu a con-
testat dispoziţiile prin care 
se acordau sporurile salari-
ale primarului pentru că 
făcea parte din Comisia de 
Fond Funciar, dar şi dispo-
ziţia primarului prin care 
se acordau suplimente sa-
lariale. Conform unei noti-
ficări acordate de Prefectu-
ră săptămânalului „Opinia 
Timişoarei”, ambele ches-
tiuni au fost admise în 
primă instanţă, iar în atac, 
decizia primei instanţe s-a 
menţinut, recursul prima-
rului fiind respins. Dră-

gănescu a mai contestat 
inventarul bunurilor care 
fac parte din domeniul pu-
blic al municipiului, dar a 
pierdut la prima instanţă 
şi apoi i s-a respins recur-
sul.  În mai 2007, în aten-
ţia fostului prefect a intrat 
serviciul Telpark. Decizia 
primarului de a majora cu 
90% preţul la abonamen-
tele de parcare a rămas în 
vigoare, pentru că instanţa 

nu a admis acţiunea Pre-
fecturii.  Asocierea în par-
ticipaţiune pentru reame-
najarea Parcului Copiilor 
este un caz care are efecte 
şi acum, dacă e să ne luăm 
după declaraţiile edililor. 
Drăgănescu a atacat acest 
parteneriat , iar parcul nu 
este deschis pentru copii 
nici acum, după trei ani de 
la acea dispută. 

Tot în 2007, Drăgănescu 

a avut un alt succes. Deci-
zia de ataca hotărârea de a 
permite realizarea de blo-
curi în zone de case a fost 
admisă, iar construcţiile 
au fost oprite, însă situa-
ţia a rămas incertă şi până 
în ziua de azi. În parte a 
fost admisă şi contestarea 
amenzilor mari pe care ad-
ministraţia locală a dorit să 
le aplice timişorenilor care 
comiteau contravenţii.  

Anul alegerilor, 2008, a în-
semnat alte patru atacuri 
ale Prefecturii la adresa 
CL Timişoara: construcţia 
de locuinţe colective mici, 
două planuri urbanistice 
zonale şi anularea unei 
dispoziţii de organizare a 
concursului la RATT. Acest 
ultim caz este încă pe rol. 

Trei situaţii, despre 
care spun că sunt ilegale, 
au descoperit juriştii Pre-
fecturii de când în funcţie 
este Mircea Băcală. Primul 
dosar deschis a şi fost pier-
dut de prefect, tocmai zile-
le trecute. Curtea de Apel 
Oradea a decis că majora-
rea preţului gigacaloriei 
era legală şi putea fi apli-
cată din august 2009. Pen-
tru că societatea Colterm 
a fost privată de peste 17 
milioane de lei, primarul 
Gheorghe Ciuhandu se 
gândeşte să ceară recupe-
rarea banilor de la Prefec-
tură, prin proces. Pe rolul 
Curţii de Apel se află dosa-
rul privind vânzarea tere-
nurilor aferente imobile-
lor dobândite pri n Legea 
112/1995, prima instanţă 
admiţând acţiunea.  Pe rol 
este şi anularea taxei de 
tranzit pe care a dorit să o 
impună municipalitatea.

GHEOrGHE IlaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Unii reclamagii de pro-
fesie din Timişoara reuşesc 
performanţa de a rămâne în 
analele Poliţiei sau Parche-
tului prin sesizările exotice 
aduse în atenţia oamenilor 
legii. De obicei, după cum 
spun ofiţerii de poliţie care 
s-au perindat pe la comanda 
inspectoratului, întâlnirile 
cu astfel de personaje - în 
timpul audienţelor săptă-
mânale - se transformă în 
autentice teste de simulare 
a interesului, în condiţiile 
în care poveştile petenţilor 
sunt de domeniul fantasti-
cului şi, mai de fiecare dată, 
provoacă ilaritate. Campi-
oana reclamaţiilor din zona 
Secţiei 3 Poliţie este o bătrâ-
nă care susţine că are sub 
parchet o “faună piscicolă” 
în care trăiesc diverse vie-
tăţi marine. Acest acvariu 

ar fi alimentat cu apă, în fi-
ecare zi, la orele amiezii, de 
vecinul de la etajul inferior. 
Un alt pensionar, tot din 
Calea Şagului, i-a scris chiar 
ministrului Administraţiei 
şi Internelor, solicitând să 
se emită o lege care să re-
voluţioneze circulaţia pe 
stradă şi pe trecerea de pi-
etoni. “Potrivit proiectului 
propus de pensionar, pieto-
nii ar trebui să traverseze în 
şir indian, să fie aliniaţi, iar 
unii să circule pe dreapta, 
alţii pe stânga. Bătrânul a 
mai solicitat ca oamenii să 
nu mai circule de mână sau 
la braţ pe trotuare, pentru 
că străzile sunt prea înguste 
şi el nu are loc să circule”, 
spune un poliţist de proxi-
mitate de la Secţia 3. O altă 
“clientă” a sesizat faptul că 
un vecin o otrăveşte lent 
cu gaz de brichetă, iar alta 
şi-a turnat tatăl decedat că, 

în urmă cu 35 de ani, i-a 
scris lucrarea de licenţă cu 
unele erori intenţionate, 
care au dus la „încasarea“ 

doar a notei 9 la absolvirea 
facultăţii. De asemenea, un 
tânăr a cerut poliţiştilor de 
la Secţia 2 să-l scoată de sub 

influenţa unui câmp elec-
tromagnetic generat de o 
antenă din spatele blocului, 
deoarece, din această cauză, 

de patru ani nu-şi poate găsi 
de lucru. Această sesizare a 
trimis-o chiar şi preşedin-
telui Traian Băsescu. Altul 
a venit la Poliţie cu un fir 
de aţă atârnând de sacou, 
reclamându-şi soacra că-i 
vrăjitoare şi că i-a “plantat” 
firul ca să-i aducă ghinion. 
“Un bărbat din Lugoj ne-a 
cerut ajutorul de mai mul-
te ori, susţinând că este ur-
mărit peste tot de curenţii 
magnetici, care îi intră şi 
în casă chiar şi prin pereţi. 
Ca să se apere în caz de ne-
voie, omul dormea în pat 
cu o caramidă”, povesteşte 
fostul şef al Poliţiei Timiş, 
comisarul şef Cristinn Lăpă-
dat. Aceste reclamaţii sunt 
notate cu atenţie, iar unele 
verificate chiar pe teren, 
întrucât, dacă nu li se face 
„dreptate“, reclamagiii de 
profesie îşi fac drum la poli-
ţie în fiecare săptămână.

Prefectură vs. PMT, un război mocnit

Reclamaţii exotice la Poliţia Timiş

Din 2006 până 
acum, au fost cam 
trei-patru cazuri 
pe an în care şefii 
Prefecturii au atacat 
în contencios ad-
ministrativ deciziile 
luate de Primăria 
Timişoara.

La etajul I al clădirii poliţiei, vin cu reclamaţii multi dintre cei cărora le filează o lampă

Ovidiu Drăgănescu (dreapta) şi Mircea Băcală (stânga) nu s-au înţeles cu Gheorghe Ciuhandu

T



17 - 23 iunie 2010, nr 1066 I XXXXXXXX

andrEEa HnyaTEk
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Haine cât mai deschi-
se la culoare din materi-
ale uşoare, foarte multe 
lichide şi multe fructe. 
Cam aşa, spun specialiş-
tii, ar cam trebui să ne 
protejăm de caniculă şi 
de efectele ei. Toate mij-
loacele mass media sunt 
pline de astfel de sfaturi. 
Nu acelaşi lucru îl putem 
spune despre sfaturile le-
gate de protecţia grădinii 
noastre pe o vreme cani-
culară… 

Bineînţeles, şi plante-
le au nevoie de un regim 
special în acest sezon. 
Dacă doriţi o grădină 
colorată şi plină de via-
ţă, indiferent de sezon, 
specialiştii recomandă să 
folosiţi plante anuale în 
grădină.

Ca şi în cazul oame-
nilor, apa este vitală şi 
reprezintă principalul 
factor care ajută la în-
treţinerea unei grădini. 
Plantele trebuie udate zil-
nic, obligatoriu diminea-
ţa sau seara. Dacă alegeţi 
să le udaţi în timpul zilei, 
când razele puternice ale 
soarelui le încing, riscaţi 
ca din cauza şocului de 
temperatură la impactul 
cu apa, să ardeţi frunzele 
sau tulpinile florilor. Apa 
trebuie turnată pe o por-
ţiune mai mare în jurul 

tulpinii, la câţiva centi-
metri, în funcţie de balot, 
pentru ca planta să se ali-
menteze singură şi să se 
evite acumularea de să-
ruri minerale la suprafaţa 
pământului. „Sistemele 
de irigare pot fi manuale 
sau automate, dar indife-
rent de care alegem, ideal 
ar fi ca apa să curgă prin 
picurare. Pentru o grădi-

nă cu o suprafaţă de  500 
de mp, preţul unei astfel 
de instalaţii este de apro-
ximativ 1500 de euro“  
susţine Loredana Periat, 
inginer horticol la com-
pania de amenajări spaţii 
verzi Codalb.

Un alt aspect care nu 
trebuie trecut cu vederea 
îl reprezintă folosirea 
îngrăşămintele. Acestea 

reprezintă hrana plan-
telor şi conţin substanţe 
nutritive care le ajută la 
dezvoltare. Şi în acest 
domeniu există o piaţă 
largă de sortimente. Sub-
stanţele se pot achiziţio-
na individual sau într-un 
complex de fertilizatori. 
Profesioniştii şi crescă-
torii de plante le preferă 
pe cele gata preparate. 
Pentru o grădină mica 
sau medie, se recomandă 
îngraşăminte pe bază de 
alte plante. Substanţa se 
cumpără sub formă de 
soluţie şi se pune în apa 
de udare. Se aplică o dată 
pe săptămână începând 
cu luna aprilie (de la că-
derea brumei) şi se con-
tinuă până în octombrie. 
Pentru o grădină mare 
este mai practic un în-
grăşământ sub formă de 
granule, care se aplică la 
plantare şi se dizolvă în 
sol de la trei luni, până 
la jumătate de an. În-
grăşămintele sunt vitale 
plantelor care se află la 
vegetaţie, mai ales acum, 
când termometrele trec 
de 35 grade celsius.

Dacă respectaţi aces-
te sfaturi, mai trebuie 
să ţineţi cont de unul. 
Plantele care suportă 
cel mai bine canicula 
sunt cele cu spini: nu 
sunt pretenţioase la apă 
şi preferă spaţiile ferite 
de umbră.

alIna sabOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Circa 100 de milioane 
de euro a atras administra-
ţia judeţului Timiş din fon-
duri europene, în ultimii 
trei ani şi jumătate, prin 
depunerea de proiecte pe 
diferite domenii. Totuşi, 
din această sumă, o mică 
parte din bani s-a şi primit 
efectiv, până la această oră. 
Este vorba de puţin peste 
trei milioane de euro. O 
altă parte din fondurile eu-
ropene sunt derulate prin 
alte instituţii, Consiliul Ju-
deţean nefiind autoritate 
contractantă. Aşa este ca-
zul lucrărilor de reabilita-
re la Bastionul „Theresia”, 
unde cele cinci milioane 
de euro din fonduri Phare 
vor intra în contul Ministe-
rului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, care are cali-
tatea de autoritate contrac-
tantă.

Calcularea unei sume 
exacte de care beneficiază 
judeţul Timiş, prin admi-
nistraţia judeţeană, este 
dificilă, pentru că unele 
proiecte sunt făcute în par-
teneriat cu judeţele vecine, 
Arad şi Caraş-Severin, dar 
şi pentru că odată câştigat 
un proiect, el nu primeş-
te imediat şi finanţarea, 
iar cifrele se pot schimba 
pe parcurs. Cel mai costi-
sitor proiect de acest fel 
este reabilitarea drumului 
judeţean DJ 572, între lo-
calităţile Berzovia (Caraş-
Severin) – Buziaş – Lipova 
(Arad), cu o lungime de 
aproape 47 km şi o valoa-
re anunţată de Agenţia de 
Dezvoltare Economică Ti-
miş de 31,6 milioane euro. 
Un alt proiect pentru care 
se va da finanţare din ba-
nii Uniunii Europene este 
reabilitarea drumului ju-
deţean DJ 682 limită judeţ 
Arad – Periam – Saravale – 
Sânnicolau Mare, în valoa-

re de 10,3 milioane euro. O 
sumă similară ar trebui să 
intre în bugetul CJT pentru 
traseul DJ 591 Timişoara – 
Sânnicolau Mare – Cenei, 
pe 21 km. Achiziţionarea 
echipamentelor specifice 
pentru sistemul de inter-
venţie în situaţii de urgen-
ţă a costat 11,8 milioane de 
euro. 

Lista proiectelor depu-
se de Consiliul Judeţean 
din 1 ianuarie 2007 – iu-
nie 2010 pentru a obţine 
fonduri europene cuprin-
de 29 de puncte, dar în 
ceea ce priveşte fondurile 
atrase efectiv, adică bani 

care au intrat în bugetul 
administraţiei judeţene, 
lista cuprinde 16 poziţii, 
cu o valoare totală de trei 
milioane de euro. Celelal-
te proiecte sunt începute 
cu banii proprii ai CJT sau 
sumele obţinute printr-
un credit contractat anii 
trecuţi. „Un proiect este 
depus, câştigat, apoi se 
semnează un contract. Pe 
parcursul derulării proiec-
tului, se fac verificări, timp 
de şase luni, care sunt cos-
turile eligibile, sau neeli-
gibile. Banii vin în tranşe, 
uneori durează şi un an, 
pe parcurs se mai verifică 

ceea ce s-a făcut, iar banii 
vin până la finalizarea pro-
iectului sau chiar şi după. 
La Bastion, de exemplu, 
banii intră prin minister”, 
a explicat purtătorul de 
cuvânt al CJ Timiş, Jana 
Lavrits, motivul pentru 
care suma de 100 de mili-
oane de euro nu a fost vi-
rată în contul instituţiei. 
Dintre proiectele finanţate 
deja, cei mai mulţi bani 
s-au virat pentru Centrul 
regional şi transfrontali-
er de prevenire în caz de 
inundaţii – 765.000 euro 
sau pentru reabilitarea 
drumului judeţean 593 pe 
sectorul Foeni – frontiera 
cu Serbia (4,4 km). 

Trebuie meţionate şi 
fondurile europene pier-
dute, din diferite motive, 
de instituţie: cele 35 de 
milioane de euro din fon-
duri UE, care ar fi trebuit 
să faciliteze construcţia de-
poneului ecologic pe raza 
satului Covaci, precum 
şi cele patru milioane de 
euro pentru amenajarea 
lacului Surduc.
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100 milioane euro – valoarea  
proiectelor europene atrase de CJT

DeTecTivi

una dintre afacerile care 
au crescut în criză este cea 
a detectivilor particulari. 
cei mai mulţi clienţi ai de-
tectivilor sunt, în ultima pe-
rioadă, firmele de leasing 
şi cele care oferă servicii 
rent-a-car, fiind solicitată 
căutarea clienţilor care au 
închiriat maşini, în special 
limizine de lux, şi nu le-au 
mai înapoiat. pe locul doi în 
preocupările contractuale 
ale detectivilor se situează 
verificarea infidelităţilor 
conjugale. de regulă, femei 

de peste 30 de ani cer 
supravegherea soţilor de 
peste 40 de ani, potenţi 
financiar. Suspiciunile de 
adulter se confirmă în 
peste 90% din cazuri. În 
timişoara funcţionează 
peste 100 de firme de 
detectivi particulari. 

creDiTe iefTine

din data de 21 iunie, odată 
cu intrarea în vigoare a 
oG 50/2010, care prevede 
anularea comisionului 
de rambursare antici-
pată perceput de bănci, 

românii vor avea acces la 
credite mai ieftine. cât se 
economiseşte prin tăierea 
comisionului în discuţie? 
Valoarea începe de la 1% 
şi ar putea ajunge chiar şi 
la 5-6% din soldul credi-
tului, ceea ce înseamnă 
că pentru refinanţarea a 
10.000 de euro clientul 
ar fi trebuit să plătească 
între 100 şi 600 de euro, 
iar pentru 50.000 de euro, 
între 500 şi 3.000 de euro. 
din 21 iunie, băncile trebuie 
să semneze contractele 
cu clienţii conform noilor 
prevederi, iar  contractele 

vechi trebuie modificate 
prin acte adiţionale până în 
septembrie.

ExEcutări silitE

Judeţul timiş a ajuns, în 
primul trimestru al anului 
în curs, pe primul loc în 
topul executărilor silite din 
regiunea de Vest. aproape 
300 de persoane care au 
contractat un credit, şi 
nu şi-au mai putut achita 
ratele, au ajuns pe lista exe-
cutărilor silite a băncilor. 
pentru a evita executarea 
silită, nu trebuie să acumu-

laţi restanţe mai mari de 
90 de zile. În momentul în 
care consideraţi că nu mai 
puteţi susţine ratele, luaţi 
legătura cu banca pentru 
a solicita o amânare sau 
o reeşalonare. ataşaţi la 
solicitare documente care 
să dovedească faptul că 
nu mai aveţi capacitatea 
financiară de a plăti. În 
cazul în care creditul a fost 
transferat unei firme de 
recuperat creanţe, luaţi le-
gătura cu firma respectivă 
pentru a pune la punct un 
nou grafic de rambursare 
pe care-l puteţi respecta.
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Harachiri  
lui 15%

Radu Nicosevici

Evoluţia  politicii româneşti din 
ultimii 20 de ani este intere-
santă şi spectaculoasă. Mai tre-
buie, însă, să treacă ceva timp 
pentru ca istoricii să se poată 
apuca de treabă şi să analizeze 
evoluţia zbuciumată a acestor 
ani. Dar asta nu înseamnă că 
un neprofesionist, ca mine, nu 
poate să încerce să inventari-
eze tentativele de harachiri în 
politica românească.
Unii dintre dumneavoastră 
îşi amintesc de evoluţia unor 
partide ai căror lideri au 
produs harachiri (sinucidere 
prin spintecarea pântecelui) 
politic. Evident, cauzele au 
fost diferite şi nu avem spaţiu 
suficient pentru a le dezvolta. 
Cititorii îşi vor aminti de PUNR, 
partidul care s-a născut din 
spuma revoluţiei pentru a ne 
apăra valorile strămoşeşti îm-
potriva pericolelor din exterio-
rul, dar mai ales din interiorul 
ţării. Au mai rămas în viaţa 
politică doar alde Funar sau 
Tabără, reuşind să supravieţu-
iască naufragiului PUNR. 
Putem oare uita de promiţă-
torul APR, care urma să ocupe 
– conform sondajelor vremii 
– un rol major în politica 
naţională? Sub conducerea 
luminată a lui Meleşcanu, 
consiliat cu profesionalism de 
Mihalache, APR-ul şi-a făcut 
un harachiri spectaculos, 
liderii lui fugind, după deces, 
care încotro. Evident, tot în 
politică.
PNL-ul a avut şi el tentativele lui 
de harachiri, cea mai spectacu-
loasă fiind atunci când Câm-
peanu a avut revelaţia de a-l 
propune pe Rege preşedinte. 
De  departe, cel mai spectacu-
los harachiri politic, de până 
acum, aparţine PNŢCD-ului. 
Este uluitor cum un partid 
cu un asemenea trecut, cu 
o susţinere excepţională în 
rândurile românilor a putut să 
aibă parte de un sfârşit atât 
de penibil.
Se prefigurează, însă, pe scena 
politică românească – un alt 
spectaculos harachiri politic.
Istoria îl va denumi, proba-
bil, harachiri-ul lui “15%”. 
Evident, e vorba de cel mai 
mare partid politic al ţării, 
partidul care a avut o evoluţie 
fulminantă pe scena politică 
românească – PDL-ul.
Rămâne  ca istoricii să afle 
cum s-a luat această hotărâre 
sinucigaşă, cine au fost deci-
denţii şi care au fost motivele 
acestui harachiri politic.

Consiliul Judeţean Timiş are un cec în valoare de 100 de milioane de euro de la Uniunea Europeană

Casele din lemn, consum  
redus de energieCum ne îngrijim 

grădina pe caniculă
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Întreţinerea  
pardoselii din lemn

pe parcursul derulării proiectului, se fac 
verificări, timp de şase luni, care sunt 
costurile eligibile, sau neeligibile. Banii 
vin în tranşe, uneori durează şi un an, pe 
parcurs se mai verifică ceea ce s-a făcut, 
iar banii vin până la finalizarea proiectu-
lui sau chiar şi după.

 Jana lavrits
purtător de cuvânt CJ Timiş andrEEa HnyaTEk

andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Paginile de internet des-
tinate gospodinelor sunt îm-
pânzite cu întrebări legate 
de întreţinerea pardoselii 
din lemn. O problemă veche, 
care dă bătăi de cap celor 
care apreciază perfecţiunea. 
Proprietăţile lemnului din 
care este conceput parchetul 
sunt variate şi vaste. Fiecare 
are nevoie de un alt mod de 
întreţinere pentru conserva-
rea aspectului de nou. Vă pre-
zentăm câteva sfaturi pentru 
o prelungire a duratei de 
viaţă şi o întreţinere aproape 
perfectă a parchetului.

Nu se admite acoperirea 
parchetului cu materiale im-
permeabile pe o durată ce 
depăşeşte 3 zile calendaristi-
ce. La deteriorarea stratului 
de lac se recomandă reînno-
irea acestuia, pentru prote-

jarea parchetului de factorii 
climaterici. Acesta trebuie 
curăţat cu aspiratorul şi şters 
cu o cârpă bine stoarsă. Pen-
tru înviorarea stratului de 
lac se recomandă utilizarea 
produselor chimice special 
destinate acestui scop.

Nu se admite stropirea 
parchetului cu apă. Pătrun-
derea apei provoacă scoroji-
rea şi bombarea parchetului. 
De asemenea, pe suprafaţă 
pot apărea variate vicii chi-
mice. Animalele domestice, 
încălţămintea cu tocuri ş.a. 
reduc considerabil durata de 
viaţă a stratului de lac.

Nu uitaţi că, în procesul 
exploatării, parchetul nece-
sită îngrijire. Acesta nu se 
recomandă să fie stropit cu 
apă sau acoperit cu peliculă, 
iar temperatura optimă reco-
mandată pentru exploatarea 
pardoselilor de parchet este 
cuprinsă între +18º şi + 24ºC.
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lucrări de investiţii la  
staţiile de tratare a apei

puBLicitate

Sistemele de iriga-
re pot fi manuale 
sau automate, dar 
indiferent de care 
alegem, ideal ar 
fi ca apa să curgă 
prin picurare.

loredana Periat
inginer horticol - Codalb
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aradul a dat lovitura
consiliul Judeţean arad 
a semnat documentele 
de finanţare a proiectului 
„extinderea şi moderni-
zarea infrastructurii de 
apă menajeră din judetul 
arad“, în valoare de 139,5 
milioane de euro (fără 
tVa), din care 106 milioa-
ne sunt fonduri europene 
nerambursabile. prin 
programul operaţional 
Sectorial – mediu se vor 
reabilita puţuri de apă, 
staţii de tratare a apei, 
se va face extinderea şi 
reabilitarea reţelei de 
distribuţie şi canalizare, se 
vor construi sau moder-
niza şapte statii de tratare 
a apei uzate. aproape 
15.000 de arădeni din 
zece localităţi vor fi conec-
taţi la reţeaua de apă cu 
aceşti bani. acesta este 
cel de al doilea proiect 
pe poS mediu semnat de 
consiliul Judeţean arad, 
cel dintâi având ca obiect 
gestionarea deşeurilor, 
valoarea însumată a celor 
două proiecte fiind de 175 
de milioane euro.
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ţă este pericolul de incendiu. 
Când ne  gândim la cumpă-
rarea unei astfel de locuinţe 
trebuie sa luăm în calcul şi 
faptul că  focul este duşmanul 
lemnului. Constructorii s-au 
gândit şi la acest lucru şi re-
comandă realizarea unui tra-
tament complet al lemnului 
împotriva umezelii şi a focului 
şi utilizarea unui material izo-
lator rezistent la aceşti factori 
distructivi.
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DiFerenŢe  ÎnTre 
CaSele  Din  ZiDărie  
şi  Cele  Din  lemn

dacă aceste diferenţe 
devin o preocupare să 
ştiţi că nu sunt multe 
la număr. Se pot folosi 
aceleaşi finisaje ca şi 
pentru casele cu zidărie 
clasică din cărămidă 
sau beton. Singura par-
ticularitate în acest caz 
este legată de montarea 
faianţei, care se va face 
pe suport de gips carton 
prin montanţi care să 
permită tasarea pereţi-
lor şi mişcarea relativă 
a acesteia în raport cu 
zidăria. 
casele de lemn nu 
necesită o fundaţie din 
beton. este suficientă 
turnarea unei plăci din 
beton bine nivelate. de 
obicei, această opera-
tiune intră în atribuţiile 
clientului şi va fi exe-
cutată la dimensiunile 
date de către construc-
tor.  Specialiştii reco-
mandă totuşi, pentru 
casele mijlocii şi mari, 
fundaţii continue clasi-
ce, asemănătoare celor 
pentru casele din zidă-
rie cu cărămidă. pentru 
sistemele de încălzire se 
recomandă folosirea cu 
prioritate a instalaţiilor 
centralizate de încăl-
zire, fie cu radiatoare/
convectoare, fie cu 
încălzire în pardoseală. 
centrala termică poate 
fi alimentată cu orice 
combustibil sau poate 
fi electrică, în funcţie 
de condiţiile optime 
existente. 
Lemnul este cel mai 
ecologic material de 
construcţie atunci când 
este folosit eficient. Se 
comportă ca un filtru 
biologic asigurând un 
aer plăcut în interior şi o 
umiditate constantă.

puBLicitatepuBLicitate

andrEEa HnyaTEk
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Trei sferturi din casele din 
SUA sunt construite pe struc-
tură din lemn. Multe dintre ele 
datează de peste două secole şi 
sunt locuibile şi în momentul 
de faţă. Tot mai mulţi oameni 
apelează la astfel de case eco-
logice, rezistente, ridicate în 
timp record şi un preţ mic.

Dacă  doriţi o astfel de casă, 

trebuie să ştiţi că ele nu sunt 
standard. Dimensiunile şi mo-
delul pot fi alese în funcţie de 
preferinţe şi posibilităţi. Sunt 
concepute din materiale 100% 
naturale. O astfel de casă se re-
alizează în fabrică, după care 
este adusă pe terenul dorit 
şi în funcţie de dificultate şi 
complexitate este ridicată în 
aproximativ zece zile. Întregul 
procesul poate dura până la 
trei săptămâni. 

aVanTaje:
Cel mai mare avantaj pe 

care îl are o astfel de casă îl 
constituie consumul redus la 
energie. Prin natura sa, lem-
nul este un bun izolator ter-
mic. La construcţia pereţilor 
se folosesc plăci de vată mine-
rală bazaltică şi se poate ajun-
ge la o grosime totală de 20 de 
cm. Asta înseamnă că este de 
patru ori mai eficient ca un 
perete fabricat din cărămidă. 

Consumul pentru încălzirea 
locuinţei pe timp de iarnă, 
poate scădea cu până la 80% .

Un alt avantaj este repre-
zentat de rezistenţa sporită 
la seisme. Scheletul casei se 
face din stâlpi din lemn ma-
siv, care asigură elasticitate 
structurii. 

DeZaVanTaje
Singurul dezavantaj pe 

care îl are o astfel de locuin-

Privit ca o necesitate, ca un 
element de încălzire sau ca 
un obiect de decor, şemineul 
are tot mai mulţi pretendenţi. 
Se poate construi în funcţie 
de preferinţele fiecăruia: de 
tip, culoare sau spaţiul în care 
să fie amplasat, de living, bu-
cătărie, de casă de vacanţă 
sau dormitor. Cu câţiva ani în 
urmă, acesta era un obiect care 
nu şi-l permitea oricine. Acum 
varietatea este mult mai vastă, 
iar imaginea vatrei din trecut 
poate fi transpusă în locuinţa 
fiecăruia sub forma de şemi-
neu. Aşezarea şemineului în 
incinta locului şi dimensiunea 
nu mai constituie o problemă. 
Fie că este de colţ, central sau 
de perete, integral sau minima-
list, pe lemne sau pe gaz ,există 
modele care să se potrivească 
oricărui tip de locuinţă. 

Şemineele pe lemne, încep 

de la un preţ de aproximativ o 
mie de euro şi se opresc la ima-
ginaţia şi preferinţele fiecăruia. 
Au un consum de lemne, de 
patru ori mai mic de cât al unei 
sobe normale şi singurul deza-
vantaj este că au devenit atât de 
performante, încât tind către 
perfecţiune. Cele pe gaz, func-

ţionează pe baza unui sistem 
de combustie închis, şi au, ca 
avantaj, faptul că nu necesită 
un coş de fum. Le recunoaştem 
simplu, toate sunt dotate cu un 
geam în partea din faţă, închis 
ermetic. Preţurile pentru acest 
tip de şemineu încep de la 1500 
de euro.

Materialul şi culoarea se ale-
ge de cumpărător. În plus, noi-
le modele de şemineuri se pot 
accesoriza, personaliza şi între-
buinţa şi altor sarcini, cum ar 
fi transformarea în cuptor sau 
plită sau în aparat care traspor-
tă aerul de afară în interiorul 
locuinţei.

Şemineul – o atingere de stil
Florile de vară sunt ace-

lea care iubesc căldura. În 
general anuale, se plantea-
ză în prima noapte în care 
temperatura trece peste 
10 grade celsius şi se păs-
trează până la căderea bru-
mei. Dacă doriţi o grădină 
colorată, care să vă încân-
te simţurile indiferent de 
sezon, florile de vară sunt 
soluţia.

Decorative prin cu-
loare, roz, albe, roşii sau 
portocalii sunt  Salvia, Be-
gonia, Gazania şi Tagetes, 
care pot fi plantate indi-
vidual sau în combinaţii 
la o distanţă de 10-15 cm, 
de preferinţă în plin soa-
re.  Pentru o grădină mai 
intensă, puteţi planta în-
tre ele un covor albastru 
de Pufuleţi sau Santolina. 
Decorative prin frunze in-

tese la culoare, Coleus şi  
Irisine sunt cele mai iubite 
de soare. Îngrăşămintele 
sunt esenţiale şi sunt re-
comandate cele complexe. 
Pentru că sunt predispuse 
la infectare cu păianjenul 

roşu din pricina diferen-
ţelor de temperatură şi 
ploilor,  ideal ar fi să fie 
stropite periodic, preven-
tiv, cu o substanţă protec-
toare. De asemenea, puteţi 
opta şi pentru plantarea 

de arbuşti de vară. Cei 
mai potriviţi sunt Liliacul, 
Weigela şi Spiraea care 
trebuie plantaţi la soare 
sau semiumbră. Preţurile 
acestora variază între 15 şi 
24 de lei.

Flori de vară

Case de lemn
preŢuri:

costurile unei astfel de 
construcţii variază în 
funcţie de complexitatea 
proiectului. pentru o casă 
prefabricată, putem lua în 
calcul o medie de 170 de 
euro pe mp. Suma include 
întocmirea proiectului 
pentru autorizarea con-
strucţiei, placa de beton 
peste care va fi montată 

casa, instalaţiile electrice şi 
sanitare,  manopera, mate-
riale, ferestre şi scara interi-
oară. În general, modalita-
tea de plată este fexibilă. 
Se poate face integral sau 
în rate negociabile cu con-
structorul. clientul trebuie 
să obţină pe cheltuiala 
sa, toate avizele necesare 
construcţiei casei.

Tempini
suprafeţe pentru un habitat natural! 
Showroom-ul vă pune 
la dispoziţie produse la 
ofertă începând de la 44 
de lei. prezentăm clien-
ţilor noştri doar ceea ce 
este mai bun, din punct 
de vedere tehnic, stilistic 
şi al încrederii. dispunem 
de o gamă diversificată de obiecte sanitare, gresie, parchet, 
faianţă. ne găsiţi pe calea aradului numărul 111 şi pe internet 
la adresa www.tempini.ro. pentru informaţii suplimentare 
numerele noastre de telefon vă stau la dispoziţie 0256 214 
143 sau  0256 214 142.

atrio Design
bucuraţi-vă De magia focului!

Vă întâmpină cu o varietate largă de stiluri individuale de 
decorare a locuinţelor, cu deviza ”tot ceea ce place este 
permis.” construcţii, design şi vânzări de seminee cu preţuri 
începând de la aproximativ 1700 de euro, în funcţie de 
preferinţe. ne găsiţi pe strada intrarea Sepia numărul 15-17  
timişoara, la telefoanele 0356 439 387, 0746 439 400 sau pe 
adresa de email office@atrio-seminee.ro

euroinstal
preţul care îţi convine!

Vă aşteaptă cu o gamă largă de produse: instalaţii termice, 
sanitare, de gaz sau apă.amenajări interioare, materiale de 
construcţii şi scule sau unelte pentru eficienţă. ne găsiţi în 
timişoara, B-dul 16 decembrie 1989 la numărul 40. telefon: 
0728 094 871 şi pe internet pe adresa www.euro-instal.ro

flori De vis
pentru tine!
oferte speciale pentru 
buchete şi aranjamente 
pentru nunţi.
Vă aştepteptăm cu o 
gamă diversificată de 
flori, plante verzi, aranja-
mente florale şi mobilier 
de grădină în timişoara, pe strada Gheorghe Lazăr numărul 
17,  telefon 0356 437 444, 0722 282 908 sau online pe site-ul 
www.floridevis.ro.

retim ecologic service
Doar împreună putem  
avea un oraş curat!
pentru a face 
faţă provocă-
rilor viitorului 
privind gestio-
narea deşeurilor 
şi pentru prote-
jarea mediului 
în care trăim, Sc 
retim ecologic 
Service Sa investeşte masiv. pentru mai multe informaţii, ne 
găsiţi la numerele de telefon: 0256/499.490, 0256/499.537,  
0756/169.600 sau online pe adresa www.retim.ro.
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călIn crIsTIan carEba.  licenţiat în matematică-fizică, după o perioadă de interimat, de la 1 iunie este director al Casei Judeţene de asigurări 
de sănătate timiş

Vreau să veghez asupra 
calităţii serviciilor medicale!

GEOrGE scHInTEIE
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Călin Cristian 
Careba, cine v-a susţinut politic 
pentru ocuparea acestui post?

Eu fac parte din Partidul De-
mocrat Liberal şi am fost pro-
pus de colegii mei, respectiv de 
conducerea partidului, pentru 
această funcţie.

Care este expertiza dumnea-
voastră care vă recomandă 
pentru acest post?

Eu am luat-o de jos, de la 
statistician, informatician, di-
rector IT, director serviciu au-
dit, director adjunct şi am avut 
timp să dobândesc experienţa 
necesară.

Un maliţios a scris pe forum că 
aţi fi fost şoferul profesorului 
Horia Vermeşan; care este 
adevărul?

Am avut şi am în continu-
are o relaţie foarte bună cu 
domnul Vermeşan, directorul 
Autorităţii de Sănătate Pu-
blică. Nici mie, nici dânsului 
nu ne place să avem şofer. Eu 
recunosc că am acest hobby 
de a conduce şi de multe ori 
am condus eu în deplasările la 
anumite locaţii, pentru a nu 
mai încărca maşina cu încă un 
om. Au fost multe discuţii pe 
tema asta, dar nimeni nu m-a 
întrebat direct să afle adevărul 
şi vă mulţumesc. Şi în conti-
nuare tot eu conduc maşina 
cu care mă deplasez.

Ce sentiment vă încearcă 
atunci când pe uşa farmaciilor 
este inscripţionat anunţul 
„nu mai avem fonduri pentru 
medicamente compensate”?

Este o problemă falsă cu 
aceste fonduri. De peste aproa-
pe doi ani, dacă nu greşesc, nu 
mai există limitare de fonduri. 
Problema în momentul de 
faţă a fost lipsa finanţării pe 
o perioadă destul de scurtă la 
farmacii. Legislaţia permite ca 
aceste contracte cu farmaciile 
să fie achitate până la şase luni. 
Eu chiar am făcut acum plăţile 
pentru contracte din octom-
brie-noiembrie anul trecut.  
Criza care există în sistem se 
resimte peste tot; şi la nivelul 
farmaciilor şi al spitalelor dar 
şi al altor furnizori de servicii 
medicale. Eu am avut în aceas-
tă perioadă o serie de discuţii 
cu reprezentanţii farmaciş-
tilor, ai unităţilor medicale, 
le-am explicat situaţia grea 
prin care trecem şi sper că au 
înţeles.

Acum sunteţi cu plăţile la zi?
Se poate dovedi, nu că o 

spun eu, plăţile sunt făcute la 
zi.

Ce a determinat decalajul de 
care vorbeaţi?

Sunt foarte mulţi datornici, 
iar principala mea preocupare 
este recuperarea acestor dato-
rii.

Cât este suma datornicilor?

Este destul de mare şi se 
recuperează mai ales de la per-
sonalităţi din judeţ, cum ar fi 
avocaţii, oameni care din anu-
mite motive au considerat că 
nu trebuie să achite contribu-
ţiile la asigurările de sănătate.

Câţi asiguraţi sunt înscrişi la 
dv?

Avem peste 650.000 de asi-
guraţi. 

Contribuţia lor constituie un 
fond suficient pentru furni-
zarea de servicii materiale şi 
medicale pentru cei care au 
nevoie de ele?

Eu consider că este insufici-
entă. 

Cam în ce proporţie acoperă?
Nu mă hazardez în apreci-

eri dar bănuiesc că nu trece 
mult de 50%. Cu toate că, la 
nivelul judeţului Timiş, înca-
sările la contribuţiile de asi-
gurări de sănătate au crescut 
în trimestrul întâi semnifica-
tiv.

Datorită căror factori?
Controalele la agenţii econo-

mici au determinat persoanele 
autorizate să facă plăţile către 
Casa de asigurări de sănătate.

Aţi dat şi amenzi?
Scopul nu este de a sancţi-

ona ci de a determina agenţii 
economici să respecte legisla-
ţia şi să achite la termen contri-
buţiile de asigurări de sănătate.

Sunt boli care nu sunt prinse 
în nomenclator, al căror 
tratament nu este inclus în 
asigurarea de sănătate?

Se lucrează la lista unor 
boli cuprinse într-un pachet de 
bază. Este un sistem care func-
ţionează foarte bine în toate 
ţările europene.

Cunoaşteţi situaţia din spitale, 
care este dezastruoasă. Pe 
lângă disconfort, este jenant 
să-i mai ceri pacientului şi anu-
mite materiale sanitare sau 
chiar medicamente, el fiind 
asigurat şi plătind contribuţia 
la zi. De ce această situaţie?

Este adevărat şi e neplăcut. 
Tocmai în acest sens am de-
marat anumite controale înce-
pând cu medicii de familie şi de 
circumscripţii medicale, medi-
cii specialişti şi o să continuăm 
până la spitalele din judeţul 
Timiş. Trebuie să vă spun că în 
multe spitale din judeţ decon-
tarea este făcută la zi în baza 
valorii de contract. Consider 
că managerii spitalelor trebu-

ie să se implice foarte atent în 
gestionarea sumelor pe care le 
primesc. Cred că trebuie o mai 
mare implicare ca sumele pri-
mite să fie distribuite judicios.

De ce a fost nevoie să se 
ajungă la anumite măsuri 
restrictive pentru asiguraţi şi 
mă refer la coplata serviciilor 
medicale?

Datorită finanţării, există 
anumite cote de servicii medi-
cale care pot fi suportate. Ca şi 
în alte ţări europene a trebuit 
să ajungem la un standard. 
Trebuie stabilit un minim de 
bază care să poată fi asigurat, 
iar ce depăşeşte să fie plătit.

Măsurile luate de guvern cu 
reducerea cu 25% a salariilor 
nu vor conduce la un fenomen 
de corupţie pentru cei care 
efectuează controale la agen-
ţii economici?

Sper ca lucrul acesta să nu 
se întâmple. Vreau să vă spun 
că există şi supracontroale şi 
peste noi şi peste agenţii eco-
nomici şi sper ca aceste măsuri 
să nu afecteze profesionalis-
mul celor care controlează. 

Vorbiţi-mi despre cardul 
european de asigurare de 
sănătate...

Este un instrument de de-
contare a seviciilor medicale 
de urgenţă în Uniunea Euro-
peană. Este eliberat pe o peri-
oadă de şase luni şi beneficiază 
de el orice asigurat, deservind 

doar asistenţa medicală de ur-
genţă din ţările europene. 

Care este cea mai grea proble-
mă cu care vă confruntaţi?

Sunt foarte multe proble-
me. Eu, în momentul de faţă 
mă preocup de reorganizarea 
intituţiei, pentru eficientizarea 
activităţii. 

Salariaţii dv au beneficiat de 
anumite bonusuri, prime de 
vacanţe sau al treisprezecea-
lea salariu pentru anul trecut?

Până în momentul de faţă nu.

Se preconizează să se acorde?
Nu ştiu să vă răspund la aceas-

tă întrebare. Ce pot să vă spun 
este că în spitale s-a dat acest al 
treisprezecelea salariu, dar buge-
tarii noştri nu l-au  primit.

Numirea dv, după cum aţi 
recunoscut, a fost pe criterii 
politice. Contează acest fapt?

Consider că numirea s-a fă-
cut şi datorită referinţelor care 
stau în spate şi sunt convins că 
toate numirile au avut la bază 
profesionalismul persoanei care 
încearcă să facă o treabă bună. 

Pe ce mandat aţi preluat func-
ţia de director? 

Contractul pe care l-am 
semnat este pe o perioadă de 
patru ani.

Şi dacă se schimbă guvernul?
Se schimbă şi conducerea. 

Asta-i viaţa!

călIn crIsTIan 
carEba  

născut la 15 aprilie 1976, 
în dalboşeţ, Jud. Caraş-
severin

absolvent al Facultăţii 
de matematică, licenţiat 
în matematică-fizică, 
timişoara, promoţia 1998

activitate profesională: 
profesor la şcoala generală 
22 şi liceul electrotimiş 
din timişoara, director it şi 
statistică, director execu-
tiv adjunct al autorităţii 
de sănătate publică 
timiş, în prezent director-
preşedinte al Casei 
Judeţene de asigurări de 
sănătate timiş

absolvent a numeroa-
se cursuri în managent, 
resurse umane şi achiziţii 
publice

Hobby: şofatul şi 
vânătoarea

Sunt foarte 
mulţi datornici, 

iar principala 
mea preocupa-
re este recupe-

rarea acestor 
datorii.

Scopul nu este 
de a sancţiona ci 
de a determina 
agenţii economici 
să respecte legis-
laţia şi să achite la 
termen contribu-
ţiile de asigurări 
de sănătate.

puBLicitate

Mai mult de jumătate din 
programul de investiţii al 
Aquatim din surse proprii 
este alocat pentru lucrările 
de modernizare la reţelele 
de apă, pe locul următor fi-
ind investiţiile de la staţiile 
de tratare a apei. În Timi-
şoara, la staţiile de tratare se 
foloseşte o tehnologie avan-
sată, cu sisteme automate de 
tratare şi monitorizare a pro-
ceselor. Investiţiile în tehno-
logii moderne de tratare au 
fost realizate de Aquatim în 
timp, după ce toate branşa-
mentele au fost contorizate 
(2002) şi consumul de apă s-a 
stabilizat, asigurându-se ast-
fel folosirea eficientă a capa-
cităţii de tratare a staţiiilor. 

În prezent, investiţiile 
derulate la staţiile de tratare 
din Timişoara se axează mai 
mult pe lucrări de optimiza-
re a proceselor existente şi 
pe lucrări de reabilitare sau 
întreţinere a activelor. La 
sfârşitul lunii aprilie, a fost 
recepţionată o lucrare din 
această categorie, contrac-
tată anul trecut. Este vorba 
de reabilitarea clădirii staţiei 
de deferizare de la Staţia de 
tratare a apei Urseni, care a 
prezentat un grad avansat 
de deteriorare. Reabilitarea 
a fost complexă şi a inclus 
lucrări de finisaje interioare, 
înlocuirea instalţiilor electri-
ce, sistemelor de încălzire şi 
de ventilaţie. 

O altă lucrare contractată 
de Aquatim în 2009, cu fi-

nalizarea planificată pentru 
anul acesta, este automatiza-
rea şi monitorizarea proce-
sului de evacuare şi tratare a 
apelor de spălare la Staţia de 
tratare a apei Bega. 

Într-o staţie de tratare, de-
cantoarele şi filtrele folosite 
în cadrul procesului tehno-
logic sunt spălate periodic. 
Apa de spălare rezultată con-
ţine nămol, motiv pentru 
care trebuie tratată, pentru a 

se evita colmatarea sistemu-
lui de canalizare, respectiv 
poluarea apelor curgătoare 
din vecinătate.

Zilnic, la Staţia de tratare 
Bega, în urma spălării filtre-
lor şi a decantoarelor rezultă 
aproape şase milioane de li-
tri de apă, care conţin între 
5.000 – 8.000 kg de nămol. 
Prin investiţia realizată, va fi 
asigurată tratarea apelor de 
spălare, astfel încât să rezul-

te un nămol cu o concentra-
ţie de minim 35% substanţă 
uscată, condiţii în care aces-
ta poate fi evacuat la depozi-
tul de deşeuri al municipiu-
lui Timişoara. 

Lucrarea este în curs de 
execuţie, fiind realizată 
în proporţie de 75%. După 
implementare, aceasta va 
fi integrată în sistemul de 
monitorizare-automatizare 
al staţiei. Spre deosebire 

de lucrările la reţelele de 
apă, cele de la staţiile de 
tratare sunt mai puţin vizi-
bile şi nu au impact asupra 
populaţiei în timpul execu-
ţiei, însă au impact major 
asupra cantităţii şi calităţii 
apei potabile distribuite. 
Realizarea acestor investiţii 
contribuie, de asemenea, la 
asigurarea serviciilor de ali-
mentare cu apă la standar-
dele asumate.

Lucrări de investiţii  
la staţiile de tratare a apei

Zilnic, la Staţia de 
tratare Bega, în 
urma spălării filtre-
lor rezultă aproape 
şase milioane de 
litri de apă, care 
conţin între 5.000 – 
8.000 kg de nămol.

La staţiile de tratare a apei din Timişoara, procesele sunt monitorizate automat, prin calculator
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aurOra mărGEanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

Mihai Theodor Olteanu 
este un pictor cunoscut 
practic pe toate continente-
le. Are lucrări în galerii de 
artă particulare şi de stat, 
în muzee şi nenumărate 
colecţii. Tablourile sale fac 
parte din colecţiile particu-
lare a trei regi, a unui îm-
părat şi a unei mari ducese. 
În ultimii ani a avut nume-
roase expoziţii personale 
în Europa, Statele Unite ale 
Americii şi Canada. Anul 
trecut, bunăoară i-a fost 
găzduită o expoziţie la Lo-
uxembourg chiar în incinta 
palatului ducal, expoziţie 
intitulată sugestiv; “Mihai 
Olteanu - artistul revoluţiei 
oamenilor de la Timişoa-
ra”. Expoziţia pe care o mai 
puteţi viziona la Galeria 
“Armia” din Piaţa Libertăţii 
până la sfârşitul acestei luni 
va ajunge în luna august la 
Torino în Italia. Şi pentru 
că Mihai Olteanu este ab-
solvent al Institutului de 
Arte “Ion Andreescu” din 
Cluj-Napoca (Acum Univer-
sitatea de Arte şi Design), 
Galeria Uniunii Artiştilor 
Plastici din oraşul de la 
poalele Feleacului îi verni-
sează, la sfârşitul acestei 
săptămâni, o expoziţie per-
sonală intitulată nostalgic 
“Întoarcerea artistului (fi-
ului) rătăcitor...”. Dar încă 

una din calităţile pentru 
care pictorul  timişorean 
este recunoscut este activi-
tatea sa caritabilă. A donat 
tablouri, de nu le mai ştie 
nici el şirul pentru licita-
ţii cu strângere de fonduri 
pentru copii, bătrâni, per-
soane bolnave sau pentru 
orice alt gest care ar putea 
aduce un ajutor. Cu câteva 
zile în urmă împreună cu 
„o mână de alţi tineri ar-
tişti” au participat la o tabă-
ră de creaţie la Sasca Româ-
nă iar lucrările rezultate au 
fost licitate cu scopul strân-
gerii de fonduri pentru re-

pararea şi întreţinerea orgii 
Bisericii romano-catolice 
„Sfânta Cruce” din Oraviţa,  
construită în anul 1910 de 

Otto Rieger din Budapesta. 
„Am lucrat aproape fără în-
cetare timp de o săptămână 
ne-a declarat artistul. A fost 
o bucurie imensă mai ales 
diploma pe care parohia 
romano-catolică din Oravi-
ţa mi-a decernat-o. Sincer, 
m-am bucurat parcă mai 
mult decât de toate premi-
ile şi diplomele pentru pic-
tură pe care le-am obţinut 
de-a lungul timpului. Când 
pictez sunt fericit şi ferici-
rea nu te poate obosi.” Şi 
ar fi bine să precizăm că la 
licitaţia respectivă i-au fost 
cumpărate toate tablourile.

l firma marque triumph 
a lansat pe piaţă slipul 
anti-viol. confecţionat 
dintr-o reţea de oţel re-
zistentă la atacul armelor 
albe, echipat cu microci-
puri care dau comanda 
de alarmă şi impiedică 
utilizarea forţată a fer-
moarului, slipul anti-viol 
este destinat femeilor ce 
sunt nevoite să lucreze în 
medii periculoase şi costa 
1.000 dolari.

l În 3.500 de ani de civili-
zaţie, conform izvoarelor 
istorice au existat doar 
230 de ani fără războaie.

l În new York, numărul si-
nucigaşilor este mai mare 
decât al celor ucişi.

l un om obişnuit aşteaptă 
cam două săptămâni din 
viaţă culoarea verde a 
semaforului.

l Se estimează că, în orice 
moment, 0.7% din popula-
ţia globului este beată.

l agenţia pentru protec-
ţia mediului Înconjurator 
din Statele unite estimea-
ză că locuitorii ţărilor 
industrializate îşi petrec 
90% din timp în interiorul 
casei/biroului. Se estimea-
ză că, în cazul copiilor şi al 
bătrânilor, acest procent 
creşte.

l există până la 2700 de 
limbi vorbite în lume.

l 25% din populaţia chi-
nei, având un iQ superior, 
înseamnă mai mult decât 
totalul populaţiei din 
america de nord.

At the Gates of Loyang

china acum 2000 de ani: 
Loyang devine capitala 
dinastiei Han şi astfel una 
dintre cele patru capitale din 
china antică. având în vedere 
avântul economic al oraşului 
prosper acum este nevoie de 
o mai bună aprovizionare cu 
alimente de bază, ceea ce va 
fi asigurată de fermierii din 
împrejurimi care cultivă grâu, 
dovleac, sfeclă, fasole şi praz.
după fiecare recoltă fermierii 
se adună în faţă la poarta 
Loyangului pentru a co-
mercializa aceste produse. 
fermierii îşi aprovizionează 
clienţii statornici sau îşi vând 
produsele unor noi clienţi, 
câştigând astfel un profit. fer-
mierii au la dispoziţie 20 de 
ajutoare cu diferite aptitudini, 
iar împreună au posibilitatea 
să dezvolte o tactică şi o stra-
tegie multilaterală.
agricultorul care va avea cel 
mai mare success va fi cel 
care reuşeşte să se dezvolte 
cel mai mult în timpul indicat. 
pentru acesta este nevoie 
de bani – la început de mai 
puţini, însă apoi de mai mulţi. 
La porţile Loyangului este un 
joc de strategie economică 
uşor de învăţat, dar totuşi 
foarte provocator pentru 1 – 4 
jucători cu peste 10 ani.
timp aproximativ de joc: 120 
de minute, vârsta minimă 
recomandată: 10 ani, detalii 
pe: cutia.ro.

TimişoReni de 5 sTeleşTiaŢi că jOC

Mihai Theodor Olteanu a avut numeroase expoziţii personale în Europa, SUA şi Canada

puBLicitate

Caritatea, dimensiunea 
centrală a existenţei

Medicii de familie, terorizaţi  
de poliţia concediilor medicale
alIna sabOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Patronatele medicilor de 
familie s-au autosesizat cu 
privire la controalele dema-
rate de Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate, prin 
instituţiile judeţene, pen-
tru a-i prinde pe cetăţenii 
care se află numai scriptic 
în concediu medical. Docto-
rii de familie spun că auto-
ritatea medicală a instituit 
un regim de teroare şi ame-
ninţă că vor renunţa să mai 
acorde concedii medicale, 
pentru că nu îşi mai pot 
asuma eventualele amenzi.

De la începutul anului, 
numărul concediilor medi-
cale depuse la CJAS Timiş 
a crescut de la lună la lună. 
În luna ianuarie s-au depus 
12.660 de concedii medica-
le, în februarie - 14.053, în 
martie - 17.874, iar în apri-
lie numărul concediilor me-
dicale a crescut la 18.995. 
Claudia Iftode, vicepreşe-
dinte a Patronatului Medici-
lor de Familie Timiş, critică 
zelul cu care Casa Judeţea-
nă de Asigurări Timiş a por-
nit controalele, mai ales că 
medicii de familie nu au 
semnat convenţia de elibe-
rare a concediilor medica-
le pentru 2010 şi că totul 
funcţionează după regulile 
din 2009. Mai mult, regulile 
de eliberare ale concediilor 
medicale nu au fost publi-
cate în Monitorul Oficial, 
iar controalele s-au făcut 
fără niciun preaviz. “Timi-

şul, având un număr mare 
de zile de concedii medi-
cale, sunt mai mulţi anga-
jaţi şi mai multe firme, de 
aceea numărul de concedii 
este mai mare. Controalele 
au fost extinse şi la spitale 
şi în ambulatorii, nu doar la 
medicii de familie. Totuşi, 
nu au fost reclamaţii din 
partea angajatorilor cum 
că s-ar da concedii medicale 
pe nedrept şi nici Casa de 
Asigurări nu a fost sesizată 
şi nici nu s-a autosesizat cu 
privire la acest fapt”, a pre-
cizat Claudia Iftode. Medi-
cii amendaţi cu 5.000 de lei 
pentru deficienţe la elibera-
rea acestor scutiri medicale 

nu au renunţat, deocam-
dată, la convenţia cu CJAS, 
dar au sesizat şi Colegiul 
Medicilor. 

Deputatul de Timiş, libe-
ralul Horia Cristian, spune 

că ceea ce face CNAS este o 
hărţuială a medicilor şi că 
este aberant ca cei amen-
daţi să fie medicii, când ve-
rificarea veridicităţii unui 
concediu medical trebuie 
făcută chiar de casele de 
asigurări. „S-au dat amenzi 
pentru erori de formă, nu 
de fond şi acele amenzi nu 
vor rezista în instanţă. Aces-
te controale nu sunt decât o 
irosire a personalului, este 
o prostie monumentală. În 
foamea de ţinte false, se 
creează factori care duc la 
dezbinarea medicilor”, a 
declarat Horia Cristian, fost 
şef al Casei de Asigurări de 
Sănătate Timiş. Vicepreşe-

dintele Patronatului Medi-
cilor din Timiş spune că, 
deocamdată, nu s-a acţio-
nat în instanţă, dar faptul 
că metodologia de control 
nu fusese publicată în Mo-
nitorul Oficial când s-au 
dat amenzile, ar putea fi de 
ajutor. 

Controalele continuă
Corpul de control al CJAS 

Timiş a verificat, în prima 
fază, aleatoriu un număr 
de 36 medici de familie. 22 
dintre aceştia au fost sanc-
ţionaţi cu amenzi în valoa-
re totală de 213.500 lei. În 
a doua fază, în perioada 
7 – 11 iunie, au fost făcute 
controale la 84 de medici, 
dintre care 83 de specia-
lişti din policlinici private 
şi ambulatoriu de spital şi 
un medic de familie. „Con-
troalele nu s-au finalizat. La 
acest ultim control s-au dat 
patru amenzi, a câte 5.000 
de lei”, a precizat Mariana 
Mocioalcă, purtătorul de 
cuvânt al CJAS Timiş.

Medicii de familie se gândesc acum de două ori înainte de a da concedii medicale

Controalele au fost 
extinse şi la spitale 
şi în ambulatorii. Nu 
au fost reclamaţii 
din partea angajato-
rilor cum că s-ar da 
concedii medicale 
pe nedrept.

A donat tablouri, de 
nu le mai ştie nici el 
şirul pentru licitaţii cu 
strângere de fonduri 
pentru copii, bătrâni, 
persoane bolnave 
sau pentru orice alt 
gest care ar putea 
aduce un ajutor.

Evitaţi, pe cât posibil, ex-
punerea prelungită la soare 
între orele 11-18;

Purtaţi pălării de soare, ha-
ine lejere şi ample, din fibre 
naturale, de culori deschise;

Pe parcursul zilei faceţi 
duşuri călduţe, fără a vă şter-
ge de apă;

Beţi zilnic între 1,5-2 litri 
de lichide, fără a aştepta să 
apară senzaţia de sete. .

Nu consumaţi alcool (in-
clusiv bere sau vin) deoarece 

acesta favorizează deshidra-
tarea şi diminuează capacita-
tea de lupta a organismului 
împotriva căldurii;

Evitaţi băuturile cu con-
ţinut ridicat de cofeină (ca-
fea, ceai, cola) sau de zahăr 
(sucuri răcoritoare carboga-
zoase) deoarece acestea sunt 
diuretice (duc la pierderi de 
apă din organism);

Consumaţi fructe şi legu-
me proaspete (cireşe, pepene 
galben, roşu, castraveţi, ro-

şii) deoarece acestea conţin o 
mare cantitate de apă;

Evitaţi activităţile în exte-
rior care necesită un consum 
mare de energie;

Limitaţi creşterea tempe-
raturii în locuinţe prin în-
chiderea ferestrelor expuse 
la soare, tragerea jaluzelelor 
şi/sau draperiilor; închiderea 
oricărui aparat electro-cas-
nic de care nu aveţi nevoie;

Pentru prevenirea apari-
ţiei de îmbolnăviri în rândul 

copiilor se recomandă:
- realizarea unui ambient 

cât mai normal, ferit de căl-
dură, umiditate excesivă şi 
curenţi de aer;

- se va realiza hidratarea 
corespunzătoare;

- copilul va fi îmbrăcat le-
jer, cu hăinuţe din materiale 
textile vegetale comode;

- nu va fi scos din casă de-
cât în afara perioadelor cani-
culare din zi, şi obligatoriu 
cu căciuliţă pe cap;

- copiii vor primi apă plată 
sau ceai foarte slab îndulcit, 
fructe proaspete şi bine spălate;

- mamele care alaptează 
trebuie să se hidrateze cât 
mai des posibil.

În ceea ce priveşte persoa-
nele vârstnice şi cu afecţiuni 
cronice prevenirea efectelor 
caniculei se poate realiza prin:

- crearea unui ambient 
care să nu suprasolicite capa-
citatea de adaptare a organis-
mului;

- hidratare corespunza-
toare cu apă plată sau ceai 
slab îndulcit, sucuri naturale 
de fructe făcute în casă fără 
conservanţi;

- în alimentaţie vor pre-
domina legumele şi fructele 
proaspete;

- se va evita circulaţia în pe-
rioadele de vârf ale caniculei, 
sau dacă este absolut necesar, 
se va folosi îmbrăcăminte 
uşoară din materiale vegetale 
şi pălărie de protecţie.

cum să... vă protejaţi de caniculă

AjuTor

serviciul pentru protecţia 
Copilului şi Familiei timişoara 
anunţă că face plata alocaţiei 
şi trusoului pentru copiii nou-
născuţi în zilele de 15, 16 şi 17 
iunie pentru persoanele care 
au depus cereri până în data de 
22 martie, anul curent, precum 
şi pentru persoanele care au 
depus cereri de reprogramare 
a restanţelor până în data de 
10 iunie.

cAzier juDiciAr

din data de 15 iunie, cetăţenii 
români, indiferent de judeţul pe 
raza căruia s-au născut, pot ob-
ţine pe loc certificatul de cazier 
judiciar, la ghişeele din judeţul 
timiş, dacă îndeplinesc două 
condiţii principale: să fie născuţi 
în România (cu Cnp atribuit) 
şi să nu fi avut antecedente 
penale. 

DEzinsEcţiE

primăria municipiului timi-
şoara anunţă continuarea 
lucrărilor de combatere a 
muştelor şi ţânţarilor prin apli-
carea de tratamente de la sol, 
în zonele: Centrală ( parcuri , 
scuaruri), soarelui, timişoara 
sud (Braytim ), Ciarda Rosie, 
Fabric -Baba dochia - lunei, 
Kuncz, plopi, Crişan, Calea 
Ghirodei, modern, dorobanţi 
Badea Cârţan, pădurea Verde 
-Umt -telegrafului -Kogal-
niceanu, i.i.Brad - lipovei 
- aradului. Orele de aplicare a 
tratamentelor pentru eficienţă 
vor fi dimineaţa între orele 
05,00 - 09,00 şi seara între 
orele 17,00 - 22,00. totodată 
se va efectua dezinsecţia şi în 
pieţele agroalimentare de pe 
raza municipiului nostru.

pe scuRT

puBLicitate

unde s-a greşit?

medicii au eliberat conce-
diile medicale fără decla-
raţia pe proprie răspunde-
re, prevăzută în lege, fără 
adeverinţa medicală în 
care să fie trecut numărul 
de zile de concediu me-
dical pe ultimele 12 luni, 
precum şi fără adeverinţa 
de la angajator, conform 
căreia s-a virat contribuţia 
la fnuaSS. 
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Vuvuzela

Viorel Screciu

expoziţii

spectacoleparty
Joi, 17 iunie

RiveR DeCk: CoNCeRt DiReCţiA 5
SCottiSh Pub: GRAND Live CoNCeRt – the 
StRANGeRS
vAN GRAPh k’fe: bAbALoNiA tRoPiCAL 
SouNDCLASh
DubLiN exPReSS Pub: DubLiN houSe bAND
D’ARC: RetRo PARty
ARt CLub: SPeCiAL PARty

VineRi, 18 iunie
CLub DAoS: CoNCeRt SNAiLS
heAveN StuDio: SuDeNt PARty
SCottiSh: beSt RetRo PARty iN towN
ARt CLub RetRo: StuDeNt NiGht

sâmbăTă, 19 iunie
ReStAuRANt fLoRA: Duo CoLomPAR
CeLSo CLub: SAtuRDAy NiGht feveR
700 Coffee & LouNGe: muSiC CoLouRS
buNkeR: RetRo PARty Cu DJ ePoCS

duminică, 20 iunie
vAN GRAPh k’fe: bAbiLoNiA 
CLub D’ARC: hitS PARty
ARt CLub 700: AmbieNt PARty
SetuP: wARm uP

Timiş: 
Teleportaţi în adolescenţă (joi-
vineri: 11; 14; 16; 18; 20)

sTudio:
kapitalism - reţeta noastră secre-
tă (16; 18; 20)

cinema ciTy:
robin Hood (vineri-miercuri: 22,30)
Un cuplu mortal (vineri, luni-joi: 
13,30; 15,30; 17,30; 19,30; 21,50; 
sâmbătă-duminică: 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30; 21,50)
Nanny McPhee: Marea înfruntare 
(vineri-joi: 15,40; 20,15)
Plan de rezervă – PrEmIEră 
(vineri, luni-joi: 13,10; 15,20; 17,30; 
19,40; 21,50; sâmbătă-duminică: 11; 
13,10; 15,20; 17,30; 19,40; 21,50)
Toy Story 3 dublat – PRemieRĂ 
(vineri, luni-joi: 13,10; 15,15; 17,20; 
sâmbătă-duminică: 11; 13,10; 15,15; 
17,20)
Toy Story 3 3D dublat – PRemieRĂ 
(vineri, luni-joi: 13,40; 15,50; 18; sâm-
bătă-duminică: 11,20; 13,40; 15,50; 18)
Toy story 3 3d subtitrat – PrEmI-
Eră (vineri, luni-joi: 14; 16,10; 18,20; 
20,30; 22,40; sâmbătă-duminică: 11,50; 
14; 16,10; 18,20; 20,30; 22,40)  
Echipa de şoc – AvANPRemieRĂ (joi: 22)

cinema

Plan de rezervă

hoRoscop

paTRuped

beRbec
Apare soarele pe 
strada ta, pentru 
că mai multe 
planuri încep să 
evolueze din ce în 
ce mai bine. Apar şi bani, întâlneşti 
persoanele de care ai nevoie, 
discuţi despre planuri viitoare, pui 
bazele unor noi contracte, deci ai 
motive să priveşti spre viitor cu 
optimism. veştile legate de afaceri, 
parteneriate sunt de succes.

TauR
toate merg 
pe dos, zilele 
acestea, răbdarea 
îţi este pusă din 
greu la încercare, 

pentru că piedicile şi amânările 
apar de pretutindeni. Nu renunţa 
imediat dacă vezi că un plan nu 
merge din prima, deoarece reuşita 
depinde de insistenţa şi de ambiţia 
pe care le pui în joc. Ar fi păcat să 
abandonezi la primul hop.

Gemeni
Chiar dacă demon-
strezi că ceea ce 
faci e de calitate, 
nu fi atât de sigur 
că toată lumea 
va fi de acord cu tine. Când cineva 
iese în evidenţă, aşa ca tine acum, 
generează un întreg val de contro-
verse şi bârfe, dar nu trebuie să te 
laşi influenţat de ele. bucură-te de 
succesul tău, pentru că ai ajuns aici 
prin forţe proprii.

Rac 
Planurile pe care 
le faci în detaliu 
cu familia vă 
entuziasmează 
pe toţi şi abia 

aşteptaţi să devină realitate. Pregătiţi 
concediul, plecaţi într-o călătorie sau 
participaţi la evenimente deosebite 
care vă au pe voi în prim plan. Cine 
vă vede acum, spune că sunteţi 
cuplul ideal, pentru că ştiţi să scoateţi 
în evidenţă ceea ce e mai frumos. 

leu
este timpul să pui 
punct unei dispute 
care nu-şi mai are 
rostul. ori ajungi 
la o concluzie 
cu rivalii tăi şi rupeţi relaţia, ori vă 
aşezaţi la masa tratativelor pentru 
a discuta o posibilă împăcare. ten-
siunea scade simţitor până dispare 
şi eşti mulţumit că se aplanează 
conflictul, dar e greu de crezut că tu 
vei fi cel care va ceda primul. 

FecioaRă
Nu este o 
perioadă prea 
veselă pentru 
tine, eşti mereu 
îngrijorat, trist, 

de parcă cele mai grele probleme 
apasă acum pe umerii tăi. Dai piept 
cu unele necazuri dar le faci să pară 
mai mari decât sunt, influenţat de 
propriile tale procese de conştiinţă 
sau de zvonurile nefaste din jur. 
Lipseşte raza de speranţă.

balanŢă
eşti o fire 
independentă care 
nu aşteaptă de la 
alţii instrucţiuni 
despre cum să-şi 
organizeze timpul pentru a le face pe 
toate eficient. te organizezi atât de 
bine, încât îţi ies toate ca la carte, ba 
chiar te trezeşti şi cu ceva timp liber 
pe care îl poţi folosi pentru tine. Ai 
parte de câteva zile libere, în care te 
dedici hobbyurilor.
 

scoRpion
Ar fi bine să mai 
amâni startul 
acţiunii care îţi dă 
ghes acum, pentru 
că vei descoperi 

mai târziu că nu aveai toate 
mijloacele necesare. mai aşteaptă, 
pentru că vor apărea informaţii 
suplimentare, poate chiar şi o 
alternativă mai bună, şi dacă vei fi 
decis prea devreme, vei regreta că 
te-ai grăbit. 

săGeTăToR
Se ştie că atunci 
când vrei ceva, 
nu te laşi până 
nu obţii. Se 
prefigurează ceva 
tentant la orizont şi se naşte în tine 
o ambiţie fantastică ce te va propul-
sa direct la ţintă. vrei totul repede, 
dar trebuie să accepţi ritmul firesc 
de evoluţie al acestei acţiuni. Profită 
de energie şi canalizeaz-o corect 
către scopul propus.

capRicoRn
toate merg în 
ritm alert şi 
te simţi foarte 
bine în această 
postură, pentru 

că aveai nevoie de puţină noutate. 
te întâlneşti cu multe persoane, 
vorbeşti mult, afli noutăţi intere-
sante şi te implici în tot felul de 
activităţi care te solicită, dar îţi 
place aşa. Parcă ai întinerit, ai mai 
multă energie şi chef de viaţă.

VăRsăToR
Apare un punct 
critic în planurile 
tale în care, pur 
şi simplu, nu mai 
găseşti soluţii 
pentru a salva situaţia. e riscant să 
încerci metode noi dacă nu le-ai 
încercat deja eficacitatea, dar nici să 
stai şi să priveşti cum se destramă 
totul nu poţi accepta. faci tot 
ce-ţi stă în putinţă pentru a depăşi 
impasul cu brio. 

peşTi
uneori e nevoie 
şi de compro-
misuri pentru a 
putea trece la 
etapele viitoare 

ale acţiunilor începute, dar merită 
să plăteşti acest tribut, fiindcă te 
aşteaptă o reuşită la final. Nimic nu 
ţi se oferă pe gratis, nimic nu cade 
plocon la poartă, deci, dacă vrei să 
îţi vezi visul împlinit, mai trebuie să 
faci şi tu unele sacrificii.

Pe aici nu se parchează

4p
ed

radu clEţIu 

am participat la o serba-
re câmpenească alături de 
o comunitate românească 
din elveţia. mica localitate 
de lângă capitala helvetică 
punea la dispoziţie tere-
nul de fotbal dotat cu un 
gazebo pentru grătare şi 
toate facilităţile imagina-
te pentru un griluit reuşit. 
Chiria destul de mare îţi 
crea iluzia că poţi folosi 
pentru parcare drumul de 
acces în pădure. pe acel 
drum se plimbau câini care 
îşi duceau de lesă stăpânii 
ascultători. la un moment 
dat, două bunicuţe îndopa-
te cu „Gerovital” au intrat în 
panică pentru că pe traseul 
bătătorit de exemplarele 
lor canine se lăfăiau par-
cate limuzinele care trans-
portaseră mititeii aduşi din 
România. (asta după ce se 
plătise o amendă consis-
tentă, în ţara cantoanelor 
se poate introduce doar o 
jumătate de kilogram de 
carne crudă, pentru restul 
cântărit ca la farmacie se 
plăteşte o amendă de 100 

euro pe kilogram) pose-
soarelor de patrupede ca-
nine, blocarea traseului le 
tulbura puterea de adapta-
re şi înţelegere.

aşa că, ce face un şviţer 
când se află în încurcătură? 
sună la poliţie, iar poliţia 
apare aproape instanta-
neu... s-a făcut dreptate 
pentru patrupede, calea a 
fost eliberată, iar plimba-
rea s-a putut desfăşura fără 
obstacole mecanice. doar 
cele olfactive au rămas să 
condimenteze aerul proas-
păt de pădure plantată 
nemţeşte cu şiruri paralele 
şi egale.

O altă regulă, de data 
aceasta, nescrisă, din ţara 
cantoanelor face ca cei 
care nu-şi pot permite un 
pet, să nu şi-l cumpere. nu 
vor lua nici pe gratis un ani-
măluţ, dacă nu îşi pot per-
mite să cheltuiască pentru 
hrana şi întreţinerea lui sau 
dacă nu dispun de timp ne-
cesar ca să se ocupe de el. 
se consideră cruzime orice 
rabat de la aceste cerinţe.

Galeria calina – spaţiu de artă 
conmporană: expoziţia „for Sale” de 
radu Buriac, deschisă până la 2 iulie.

Galeria Triade: expoziţia „minimal 
feelings” a artistului plastic Bogdan 
raţă, deschisă până la 22 iunie.

Papillon Cafe: expoziţia de fotogra-
fie „pseudorealităţi” ai studenţilor 
universităţii de Vest timişoara, speci-
alizarea Jurnalism, deschisă până la 
30 iunie.

Centrul Cultural Francez: expoziţia 
de pasteluri „dimineaţa unui faun” 
a pictorului Sorin nicodim, deschisă 
până la 30 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.

17.06
În 1994, începe al 15-lea 
turneu final al campi-
onatului mondial de 
fotbal, găzduit de Sua. 
În meciul de deschide-
re Germania învinge 
Bolivia cu 3-1. cu ocazia 
acestui turneu se intro-
duce sistemul cu trei 
înlocuiri.

18.06
În 2000, Los angeles 
Lakers cucereşte din 
nou titlul în nBa după o 
pauză de 12 ani. an-
trenorul phil Jackson 
se află la al 7-lea titlu 
(primul fără michael 
Jordan). Shaquil o’neil 
este votat mVp-ul fina-
lei. John Salles devine 
primul jucător care câş-
tigă nBa cu trei echipe 

(detroit, chicago, Los 
angeles).

19.06
În 1992, evander Holyfi-
eld îl învinge pe Larry 
Holmes după 12 runde 
obţinând titlul mondial 
la categoria semigrea.

20.06
În 2008, partida dintre 
anglia şi olanda, din 
cadrul campionatului 
european de fotbal din 
2007, bate recordul 
uefa privind cea mai 
lungă serie de lovituri 
de departajare. olanda 
se impune cu 13-12.

21.06
În 1994, Lori mcneil o 
învinge Stefi Graf în 
turneul de la Wimble-

don. Graf devine a doua 
femeie nr. 1 care este 
eliminată în primul 
tur, după Garet Smith 
(1962).

22.06
În 1986, răspunzând la 
întrebarea legată de pri-
mul gol înscris în meciul 
cu anglia, maradona 
răspunde: „a fost mâna 
lui dumnezeu!”. argen-
tina trece de britanici cu 
2-1, deschizându-şi dru-
mul spre titlul mondial.

23.06
În 1894, este fondat 
comitetul olimpic 
internaţional în franţa, 
la Sorbona. pierre de 
coubertin convinge pe 
toţi membrii în reluarea 
Jocurilor olimpice.

IsTOrIa săPTămânII sPOrTIvE 17 - 23 IunIE

plan de rezervă este o comedie care 
explorează întâlnirile amoroase, 
dragostea, căsătoria şi familia, numai 
că… în ordine inversă. după ani de în-
tâlniri amoroase, Zoe (Jennifer Lopez) 
s-a gândit că aşteptarea bărbatului 
potrivit durează prea mult.  Hotărâtă 
să devină mamă, ea pune în aplicare 
un plan, se duce la doctor şi porneşte 
singură la drum.  În aceeaşi zi, Zoe îl 
întâlneşte pe Stan (alex o’Loughlin). 
Încercarea lui Zoe de a încuraja relaţia 
aflată la început, dar şi de a ascunde 
primele semne ale sarcinii, conduce la 
o comedie de situaţie.

Teatrul naţional Timişoara: 
joi, 17 iunie, ora 19, Sala 2, 
„revizorul”, de n.V. Gogol, un 
spectacol de petru Vutcărău.

Opera naţională română 
Timişoara: vineri, 18 iunie, ora 
18, „motanul încălţat”, operă 
pentru copii, muzica: cornel 
trăilescu, libretul: tudor muşa-
tescu şi nina Stoiceva.

Teatrul German de Stat Timi-
şoara: sâmbătă şi duminică, 
ora 19, „Shaking Shakespeare” 
după W. Shakespeare, regizor 
radu-alexandru nica.

Opera naţională română 
Timişoara: duminică, 20 iunie, 
ora 10, „prinţesa lebădă”, mu-
zica: p.i. ceaikovski, spectacol 
susţinut de elevii Studioului 
de dans prof. Hellen Ganser, 
iar de la ora 13 spectacolul 
„poveste de vară” susţinut de 
elevii Studioului de dans „ara-
besque Stars” prof. adriana şi 
constantin Gâdea. 

Teatrul naţional Timişoara: 
duminică, 20 iunie, ora 19, 
Studio 5, „Viaţă lighta, moarte 
fără filtru” de andrei ursu, un 
spectacol de felix crainicu.

Teatrul studenţesc Thespis: 
duminică, 20 iunie, ora 19, 
spectacolul „ingrid”, scris si 
regizat de Salahhé.

Teatrul Iulia: duminică, 20 iu-
nie, ora 11, „căsuţa animalelor” 
spectacol de teatru de păpuşi. 

Teatrul German de Stat Timi-
şoara: miercuri, 23 iunie, ora 
19, „Grăsani în fustă” de nicky 
Silver, regizor: Simona Vintilă.

EmErIc  
dEmbrOvscHI:

„până acum, campionatul 
mondial mi-a lăsat o impre-
sie bună. echipele sunt echi-
librate, rezultatele au fost 
strânse şi cu puţine goluri. 
toată lumea se bazează pe 
faza de apărare. toţi au în-
văţat să tacticizeze jocul şi 
de aceea nu se văd diferenţe 
mari între echipe. nu sunt 
jucători de supervaloare în 
afara de vreo 2-3, care pot 
face diferenţa. În general, 
antrenorii se bazează pe jo-
cul colectiv, pe apărare. Se 
gândesc în primul rând să nu 
primească gol. aşa va fi până 
la final. Granzii de genul itali-
ei, angliei sau franţei s-au în-
curcat de formaţii mici. fot-
balul s-a nivelat, e o luptă de 

la egal şi nu se ştie rezultatul. 
cine va juca cel mai bine în 
apărare şi va avea şi un atac 
bun va câştiga trofeul.
m-au impresionat nemţii, 
care au dat patru goluri. dar 
au întâlnit o naţională slabă. 
nici jocul italienilor nu a fost 
rău, dar uite că atunci când 
dau peste o apărare masivă 
au probleme.
nu am văzut greşeli de ar-
bitraj. aşa se arbitrează. nu-
mai la noi când cineva gre-
şeşte îi luăm gâtul. dacă dă 
un aut greşit, e de ajuns să se 
spună că a fost cumpărat de 
adversari. numai prostii…
Vladimir petrovic este un 
antrenor de marcă, care a 
câştigat cu Steaua roşie 
Belgrad trofee. nu avem de-
cât să ne mândrim că a venit 
aici şi să aşteptăm rezultate 
de la el.”

dEclaraţIa săPTămânII

De o săptămână românii 
se înfruptă din porţia de 
fotbal oferită de mondialul 
sud-african. Un eveniment 
cu dimensiune planetară 
fără îndoială. În aceste zile 
un cuvânt este pe buze-
le tuturor: vuvuzela. Un 
termen care desemnează 
instrumentul acela „mu-
zical”, tradiţional, care se 
duce la buze şi face zgo-
motul ăla infernal. 
Ca să fiu cinstit nu am 
văzut şi nu am auzit o idi-
oţenie mai mare ca asta. 
Mulţi dintre oficiali şi jucă-
tori s-au plâns de atmosfe-
ra făcută de ţevile astea în 
stadion. Pe bună dreptate. 
Eu, din faţa televizorului, 
vă mărturisesc că nu mă 
pot concentra la meci din 
cauza bâzâitului continuu 
al acelui instrument. Mă 
întreb ce se aude în teren? 
Unul din federaţia ţării 
gazdă ne vorbeşte despre 
tradiţie şi chestii din astea 
mai mult sau mai puţin 
lacrimogene.
În paralel, federalii din Ni-
geria au protestat pentru 
că fanii nu au fost lăsaţi să 
intre în stadion cu găini-
le aducătoare de noroc. 
Sabotaj pe faţă!
Stau şi mă gândesc ce 
se va întâmpla în 3010 
cînd România va organi-
za mondialul fotbalistic? 
Atunci să vezi atmosferă! 
Ce vuvuzele...! Văd de 
acum pe stadion o mare 
de tulnice şi buciume. 
Printre tulnicari, din loc în 
loc, cimpoaie şi ţambale. 
Mai încolo naişti virtuoşi 
care, cu sârg şi inspiraţie, 
interpretează Ciocârlia. 
Ei,ce ziceţi? Un taraf mare 
cât tot stadionul. Nu înca-
pe comparaţie. Se aude o 
melodie pe care o fredo-
nează la unison englezi, 
nemţi, italieni, camerunezi 
şi...vuvulezi. Adversarii 
României sunt derutaţi 
iar naţionala, purtată de 
acest public „minunat” de 
muzicieni adevăraţi şi nu 
de nişte suflători rataţi, 
calcă în picioare toate 
echipele întâlnite în cale. 
Titlul mondial e doar o 
problemă de timp. Finalul, 
evident, este apoteotic.

www.Clearpassion.ro

IOan GOGOŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
În aceste zile, în Africa 

de Sud, se desfăşoară a 19-a 
ediţie a Campionatului 
Mondial de Fotbal. După o 
săptămână de competiţie, 
se poate spune că primul 
Mondial african nu a im-
presionat. Partidele rămân 
în amintire mai mult prin 
zgomotul infernal de vuvu-
zelă, decât prin spectacol. 
Veniţi după un sezon lung, 
obositor, jucătorii preferă 
să-şi drămuiască efortul. În 
plus, nici tribunele stadioa-
nelor în care s-au investit 
sute de milioane de euro 
nu sunt populate aşa cum 
şi-ar fi dorit organizatorii.

Înaintea turneului final 
s-a discutat mult pe seama 
balonului oficial “Jabu-
lani”. S-a spus că a fost rea-
lizat pentru a complica via-
ţa portarilor, ca aceştia să 
facă greşeli numeroase şi 
să determine astfel înscrie-
rea a cât mai multor goluri. 
Ei bine, până acum aceste 
lucruri nu s-au confirmat. 
Faţă de ediţiile anterioare 
s-au marcat puţine goluri, 
scorul de 1-0 fiind cel mai 
des întâlnit. Doar Germa-
nia a făcut notă discordan-
tă şi s-a distrat pe seama 
Australiei. De altfel, germa-
nii sunt pe cale de a repeta 
figura frumoasă din 2002. 
Şi atunci s-au prezentat 
cu un lot fără supervalori, 
nefiind luaţi în seama de 
specialişti, dar au ajuns să 
dispute finala competiţiei. 
Dintre portari, doar engle-
zul Robert Green a fost pă-
călit de mingea buclucaşă, 
eroarea sa impardonabilă 
amintind de gafele monu-
mentale ale lui Dolha şi 
Lobonţ.  

Cele două adversare ale 
României din grupa preli-
minară, Franţa şi Serbia, 
au debutat cu stângul la 
CM, numărându-se printre 
decepţiile turneului. Na-
ţionala “cocoşului galic” 
a repetat practic prestaţia 
modestă din meciurile de 
pregătire. În faţa Uruguay-
ului nu a fost capabilă să 
profite nici de avantajul 
unui om în plus. A devenit 
un obicei ca “les bleus” să 
dezamăgească în primul 
joc, după ce în urmă cu 
patru ani remizaseră, tot 
cu 0-0, cu Elveţia, iar, la 
Mondialul asiatic, fuseseră 
îngenunchiaţi cu totul sur-
prinzător de Senegal.

Cu jucători de la Chel-
sea, Manchester United, 
Inter Milano şi Valencia, 
era de aşteptat ca Serbia 
să fie principala rivală a 
Germaniei la locul întâi în 
grupa D. Din păcate pentru 
vecinii noştri, Ghana s-a 
dovedit o nucă prea tare, 
în ciuda faptului că îi lip-
sesc doi jucători exponen-
ţiali, Essien şi Obi Mikel.

Pe lângă faptul că Ro-
mânia lipseşte din nou de 
la turneul final, campiona-
tul intern are puţini repre-
zentanţi la întrecere: Jan 
Kozak şi portarul Vasluiu-
lui, Dusan Kuciak, joacă 
pentru Slovacia, în timp ce 
clujeanul Emmanuel Kone 
şi stelistul Kapetanos se 
află în lotul Coastei de Fil-
deş, respectiv Greciei. Este 
şi asta o dovadă a valorii 
modeste a Ligii 1. În ciuda 
numeroaselor declaraţii de 
preamărire a patronilor de 
club, în România nu evolu-
ează niciun jucător compo-
nent al vreunei naţionale 
clasate pe locurile 1-12 în 
topul FIFA/Coca-Cola.

Mult zgomot pentru nimic

Jan Kozak este unul dintre puţinii fotbalişti din Liga I prezent la Mondiale
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Stau şi privesc Mondia-
lul… Unele meciuri sunt 
ridicole, altele preves-
tesc bătălii serioase…
Mi-am adus aminte 
zilele trecute de cel mai 
monstruos asasinat 
din lumea fotbalului. 
La Mondialul din ‚94, 
Andreas Escobar, jucă-
tor columbian, a dat 
un autogol din cauza 
căruia Columbia a pier-
dut meciul disputat cu 
America. Escobar a ju-
cat toate cele 3 meciuri 
din grupă, cu Elveţia, 
România şi USA, apoi 
s-a reîntors acasă, în 
Columbia, la Medellin.
În semn de răzbunare 
pentru gafa din meciul 
cu SUA, un anume 
Humberto Munoz Cas-
tro, l-a împuşcat de 12 
ori pe Escobar, într-una 
din suburbiile din Me-
dellin, în faţa unui bar, 
numit El Indio. Martorii 
evenimentului susţin 
că autorul crimei a 
strigat „Gol” de fiecare 
dată când a apăsat pe 
trăgaci. S-a aflat, mai 
apoi, că Escobar ar fi 
fost ucis din ordinul 
traficanţilor de droguri 
din Columbia, care ar 
fi pariat sume impre-
sionante de bani pe 
victoria Columbiei la 
Mondialul din SUA. 
Sumele pariate de 
traficanţi depăşeau 50 
milioane de dolari!
Munoz, asasinul, a 
fost condamnat la 43 
de ani de închisoare. 
Pedeapsa i-a fost redu-
să cu 20 de ani, apoi 
a fost eliberat condi-
ţionat în anul 2005 
pentru bună purtare. 
Astăzi este liber…
Au trecut 16 ani de 
atunci…

Dan Negru

Escobar...  
16 ani

Duminică
20 IunIe

Nori risipiţi, posibile 
averse însoţite  
de descărcări  
electrice.
Minima: 14° C
Maxima: 27° C

MIercurI
23 IunIe

Cer mai mult  
senin, vântul va 
sufla slab, izolat 
precipitaţii.
Minima: 13° C
Maxima: 25° C

marţi
22 IunIe

Cer parţial noros, 
posibile precipitaţii 
însoţite de descărcări 
electrice.
Minima: 13° C
Maxima: 25° C

LunI
21 IunIe

Cer variabil,  
ploi răzleţe  
însoţite de  
descărcări electrice.
Minima: 13° C
Maxima: 27° C

Sâmbătă
19 IunIe

Vreme capricioasă, 
cer mai mult  
noros, precipitaţii  
în averse.
Minima: 14° C
Maxima: 28° C

VInerI
18 IunIe

Vreme instabilă, 
se vor înregistra 
precipitaţii  
în averse.
Minima: 15° C
Maxima: 29° C

JoI
17 IunIe

Vreme frumoasă 
pe parcursul zilei, 
dimineaţă posibile 
averse.
Minima: 16° C
Maxima: 31° C

meTeo
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Wilson şi Timi Soreanu Benzi desenate de  
Radu Cleţiu - CLEAR

paella este o mâncare pe 
bază de orez, cunoscută din 
secolul al XiX-ea şi provine 
din provincia Valencia, zona 
lacului albufera, o lagună de 
pe coasta de vest a Spaniei. 
este una dintre cele mai 
populare mâncăruri spaniole 
şi are mai multe varietăţi: cu 
peşte, fructe de mare sau 
diverse tipuri de carne (pui, 
iepure, vită, porc etc.)
ingrediente: 
- 320 g orez cu bobul lung,
- 600 g carne de pui,
- 50 ml ulei de măsline, 
- o ceapă,
- 2-3 căţei de usturoi, 
- 2 roşii rase, 
- ¾ litri supă de pui,
- ½ ardei iute, 
- 1ardei gras,
- 250 g fasole verde, 
- o cutie de 250 g de scoici, 
- un pachet (200 g) de fructe 
de mare,
- un plic de şofran,
- sare, piper, după gust.

moD De preparare:
Într-o cratiţă destul de mare 
să aibă loc tot preparatul, se 
încălzesc două linguri de ulei 
de măsline, se pune şofranul 
pentru a-şi elibera toată 
aroma, se adaugă apoi ceapa 
tocată şi 2 căţei de usuroi fe-
liaţi. Se pune supa de pui şi se 
adaugă orezul “în ploaie” cât 
mai uniform pe tot cuprinsul 
cratiţei. Separat, se prăjesc 
bucăţile de pui în uleiul rămas 
se adaugă un căţel de usturoi 
tocat, ardeiul iute şi ardeiul 
gras tăiaţi julien, fasolea verde 
şi se călesc puţin. Se pun peste 
orez se adaugă sare şi piper 
după gust şi se dă totul la 
cuptor până ce scade tot lichi-
dul. pentru ca orezul să nu se 
lipească nu se va amesteca în 
mâncare. Spre final se adaugă 
scoicile şi fructele de mare 
şi se mai lasă câteva minute 
la cuptor să se încălzească şi 
ele. Se aduce la masă cu pâine 
proaspătă şi salată verde.

Paella cu pui şi 
fructe de mare

reţeta săptămânii vă este oferită de

Din poliţie 
în politică

Şeful poliţiei comunitare, 
doru Spătaru, vrea să intre 
în politică. acesta susţine 
că s-a săturat de incompe-
tenţa celor care au condus 
ţara în ultimii 20 de ani. 
Supărarea lui Spătaru vine 
de la legea care obligă 
bugetarii să aleagă între 
pensie şi salariu. după 
cum se ştie, Spătaru s-a 
pensionat după ce a ieşit 
din poliţia naţională şi a 
devenit şi salariat „la stat” 
când a preluat funcţia de 
director la poliţia comuni-
tară. pentru că a fost obli-
gat să aleagă între pensie 
şi salariu, Spătaru a dat 
în judecată statul şi vrea 
să meargă până la cedo 
cu procesul. deocamdată 
acesta nu a anunţat în ce 
partid are de gând să se 
înscrie, dar gurile rele spun 
că acestuia i-ar sta cel mai 
bine în pSd.

Prinţul de Naidăş
Fost luptător pe ringurile 

LK din ţară, Florin Ilie a ră-
mas cunoscut opiniei publice 
ca fiind singurul şmecher ro-
mân care a reuşit să-l învingă 
la full contact pe bodyguar-
dul lui Gigi Becali, masivul 
Cătălin Zmărăndescu. Succe-
sul a însemnat notorietate, 
mai cu seamă la nivelul lumii 
interlope. Mai nou, Ilie s-a 
impus şi în zona traficului 
de ţigări, supervizând din 
umbră transporturile încăr-

cate discret în dutty-free-urile 
din Vama Naidăş. Incidentul 
de săptămâna trecută, când 
“prinţul de Năidăş”, cum mai 
este dezmierdat Ilie în lumea 
interlopă, a scăpat dintr-un 

filtru rutier strecurându-se cu 
un Audi Q7 prin câteva rafale 
de pistol trase de poliţiştii de 
frontieră, nu a făcut decât să 
confirme statul de VIP (very 
important pion) al boxerului 
în lumea milionarilor „cu 
fumuri”. Potrivit unor surse 
demne de încredere, deplasa-
rea lui Ilie către meleagurile 
cărăşene s-a făcut în urma 
faptului că, indivizi violenţi 
care n-au prea fost marcaţi de  
isprava sa pe ring cu zdraho-
nul Zmărăndescu, i-au blocat 
accesul către afacerile cu tu-
tun de la Vama Moraviţa.

odată cu venirea căldurii, toaletele 
ecologice emană un miros puternic şi 
numai cei sensibili în zonele digestive se 
încumetă să intre în cutiile-wc. una din 
toaletele din spatele poştei mari a început 
să se clatine, aşa că nişte binevoitori au 
proptit-o cu o cărămidă. a rezistat wc-ul 
public o zi-două-trei, dar apoi a cedat sub 
şezutul unui cetăţean care nu a mai putut 
aştepta să ajungă acasă, la privata proprie. 
toi-toiul s-a răsturnat, iar omul de-abia a 
ieşit de sub cabina de plastic, nevătămat, 
poate doar scârbit... aceste toalete costă 
municipalitatea lunar cam 18.500 euro.

WC-ul mişcător

criza financiară aproape că a inversat rolu-
rile deţinute, până în primăvara anului tre-
cut, de bancheri şi muritorii de rând. dacă 
înainte trebuia să faci zeci de drumuri până 
la bancă pentru a-i convinge pe stăpânii 
conturilor să-ţi aprobe un credit de câteva 
mii de lei noi, acuma situaţie este total di-
ferită. clientela este bombardată, zilnic, cu 
mesaje în care este implorată să accepte 
un card cu dobândă preferenţială sau să-şi 
transfere conturile de salarii în bănci mai 
sigure, cu garanţii şi condiţii avantajoase. 
nu mai miră pe nimeni faptul că şefii de 
agenţii sunt mai tot timpul îngânduraţi şi 
pierd rapid firul discuţiilor. În urmă cu o 
săptămână, întrebată de un client „ce mai 
faci?”, şefa unei agenţii raiffeisen de pe 
strada paris a răspus metaforic - „balet pe 
sârmă”. nu ştim dacă a fost vorba despre 
o glumă, autoironie sau persiflare, însă de-
vine tot mai clar că între funcţionarea unei 
bănci şi perspectiva falimentului există un 
fir aproape invizibil pe care angajaţii trebu-
ie să facă adevărate acrobaţii fiscale...

Balet pe sârmă

Ştire super-adevărată,  
confirmat din „n” surse

Ştire posibil adevărată, 
povestită la prima mână, 
confirmată dintr-o sursă

nu am văzut cu ochii 
mei, povestită la mâna 
a doua sau a treia...

Florin Ilie

Doru Spătaru


