
La sfârşitul acestei luni vor intra în plenul 
consiliului local mai multe proiecte de 
hotărâri „verzi”, privind întocmirea studi-
ilor de fezabilitate pentru „Reconstrucţia 
biologică a bălţii de pe Str. Lămâiţei” din 
cartierul Freidorf, noi parcări ecologice 
pe Str. Circumvalaţiunii, Muzicescu, Intr. 
Sabinei, Zarand, Dâmboviţa Intr. Castanilor şi 
Hărniciei, dar şi amenajări de locuri de joacă 
şi canisite pe străzile Orion, Mureş, Calea 
Lugojului, Intrarea Doinei şi Iorgovanului.
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Stradart 2010
Centrul Cultural Francez din Timişoara 
organizează un festival atipic de artă 
urbană, dedicat în întregime practicilor 
artistice în spaţiul public, în parteneriat 
cu Primăria Timişoara şi asociaţii locale. 
Festivalul se desfăşoară în cartierul Fabric, 
în Piaţa Traian, punct nevralgic al unui 
cartier mărginaş, popular şi multicultural din 
Timişoara.  Vineri, de la ora 15 vor avea loc 
ateliere simultane de grafitti şi hip-hop, iar de 
la ora 21 proiecţia filmului „Ocolul lumii în 80 
de dansuri”. Sâmbătă, de la ora 15, vor avea 
loc demonstraţii, performance şi confruntări 
ale dansatorilor profesionişti, precum şi 
demonstraţii de skate şi BMX. 

Timp liber - pagina 14
Concert mircea Baniciu, Vlady Cnejevici şi Teo Boar
Sâmbătă, Terasa Bănăţeană

Ce nu ţi-e CLeAR? radu  
nicosevici

Noi ne-am dat 
seama că am fost 

înşelaţi de către 
politicieni. 6

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

15

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

După Târgul de Grădini-ţe Particulare care a avut loc luna trecută în incinta  Iulius Mall, şansele ocupă-rii unui loc la o grădiniţă de prestigiu, devin tot mai scăzute. Oferte colorate, perspective diferite de a privi dezvoltarea culturală şi condiţii cât mai aproa-pe de imaginaţia fiecărui părinte, acestea sunt crite-riile care contează atunci când părinţii optează pen-

tru o grădiniţă privată.Grădiniţele private sunt deschise şi pe timpul verii. În schimb, în aceas-tă perioadă, educatoarele reduc până aproape de minim sarcinile educati-ve, punând un accent mai mare pe joacă. Tenis de câmp, arte marţiale sau Gimnastică sunt câteva dinnre activităţile opţio-nale pe care le pot urma micuţii în aceste instituţii de învăţământ, asta, bine-înţeles, pe langă activită-ţile obligatorii instructiv-

educative după programa Ministerul Educaţiei. Oca-zional, contra cost, în mai toate grădiniţele particu-lare se organizează ieşiri suplimentare la înot, schi sau patinaj, indiferent de vârsta copilului. De regulă programul este de până la ora 12, 14, sau 18. Grupele sunt prevăzute cu maxim 15 copii, înce-pând de la mini ( 2-3 ani) şi până la preşcolari (6-7 ani). La înscriere copilul i se efectuează şi un pro-fil psihologic şi în funcţie 

de rezultat este repartizat într-o grupă corespunză-toare.
Diferenţele faţă de grădiniţele de stat devin evidente când vine vorba despre dotări. Instituţii-le private oferă, pe lângă profesori de limbi străine, sau apropierea de animale (papagali,iepuri sau por-cuşori de guineea) pentru o dezvolare psihică şi so-cială armonioasă şi spaţii de recreere cu suprafeţe record, între 200 şi 1500 de mp.

Programul complet până la ora 18:00, cuprinde:

Grădiniţa privată, o alternativă la cea de stat

pagina 10

Familie & timp liber

Cum să evităm jucăriile periculoase

Jucăriile sunt obiectele care dau formă şi culoare co-pilăriei. Permit copilului să descopere el însuşi elemen-tele fizice aflate în jurul lui şi funcţionalitatea lor. Din păcate, foarte multe jucării nu sunt în conformitate cu normele de securitate şi pot dezavantaja săntătatea  sau dezvoltarea micuţului. Dacă nu sunt adecvate vârstei, capătă un alt sens; cele mai frecvente accidente sunt ca-uzate din pricina jucăriilor mici care produc sufocare prin înghiţire sau cele cu roţi, care provoacă alune-cări. Trebuie evitate toate jucăriile cu muchii ascuţile care pot răni pielea, cu şnu-ruri elastice deoarece pot provoca ştrangulare sau cele din materiale textile infla-mabile.
Alegerea unei jucării trebuie să fie strict deci-zia copilului, dacă acesta are vârsta corespunzătoa-re, dacă nu, încercaţi să alegeţi o jucărie care să-i 

stimuleze imaginaţia şi curiozitatea.
Aşadar, când alegeţi o jucărie pentru copilul dum-neavoastră, ţineţi cont în-totdeauna de următoarele sfaturi: 

- Vopseaua de plumb este folosită la fabricarea jucării-lor pentru că este rezistentă la coroziune, dar este o sub-stanţă nocivă pentru copil provocând afecţiuni ale sis-temului nervos.
- Citiţi eticheta. Este men-ţionată vârsta recomandată utilizării, materialul de fabri-caţie, precum şi contraindica-ţiile. Jucăriile de minim 4 cen-timetri nu sunt recomandate copiilor până în 3 ani.- Jucăriile care nu sunt noi trebuie evitate. În timp, ma-terialele îşi pierd din propri-etăţi şi pot dăuna. Evitaţi ju-căriile puternic zgomotoase.- Curăţaţi jucăriile pe toa-te părţile, inclusiv cele din pluş, respectând instrucţiu-nile de pe etichetă. Verificaţi să nu iasă puf din ele.

pagina 9

Primirea copiilor şi supravegherea lor în timpul activităţilor libere alese
Program instructiv educativ în func-
ţie de particularităţile de vârstaMic dejun

Gustare fructeOpţionale
Masa de pranz

Program de odihnăGustare
Activităţi recreative şi de relaxareActivităţi de dezvoltare şi exersare a 

aptitudinilor individuale

Avem ca obiective însuşirea noţiunilor de comportament civic, de bună purtare şi  stimularea potenţialului 
creativ 

al copilului.
Camelia Lipoczidirector - Gradiniţa Giminni

Dispunem de o sală de 200 mp pentru organizarea de zile de naştere, dotată cu ans-lamblu hide and slide, piscină cu bile, mobili-er din burete, şcenă şi mini discotecă.
Luminiţa Vladdirector - Kindergarten Minissa

Preţ pe lună: 700 lei

Patru universităţi de stat  timişorene îşi aşteaptă studenţii             paginile 8-9

Înscrierea într-o facultate din SUA

Mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

Luptătorii cu  
ceauşismul sunt  
tot mai greu de  

mobilizat. 3

Impresarul lui J.D. 
Salinger a anunţat dis-
cret, că acesta a murit 

de bătrâneţe. 16

Eugen  
Manole

Ne întrebăm de 
multe ori,  

“Do-mle, ce au ei  
şi n-avem noi?” 4

Parcuri şi parcări

DSVSa Timiş acuză  
„Constructim” că a 
plăsmuit o factură

Anchetă - pagina 5
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Infrastructura rutIeră dIn tImIşoara – o prIorItate?

În „era Ciuhandu”, primăria a alocat 
drumurilor doar 6 % din venituri

CiPrian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

72,9 milioane de euro. Atât 
a investit primăria în ultimii 13 
ani în drumurile din oraş. Poate 
la început vi se pare că este vor-
ba despre o sumă mare. Totuşi, 
dacă stăm şi analizăm, ea nu mai 
pare atât de mare, ba chiar devi-

ne derizorie pentru un oraş cu 
pretenţii de 5 stele...

Astfel, dacă luăm în conside-
rare că, potrivit directorului de 
la direcţia fiscală a primăriei, 
Adrian Bodo, în ultimii 13 ani, în 
medie, în fiecare an, primăria a 
dispus de un buget de investiţii 
de aproximativ 100 de milioane 
de euro (suma reprezintă banii 

pe care primăria hotărăşte cum 
îi foloseşte, bugetul local fiind 
mult mai mare, cuprinzând şi 
banii care vin de la guvern cu 
dedicaţie specială, cum ar fi cei 
pentru salariile profesorilor), re-
zultă că în ultimii 13 ani, admin-
sitraţia Ciuhandu a putut să folo-
sească după cum a vrut nu mai 
puţin de 1,3 miliarde de euro. 

Din această sumă fabuloasă, în 
„era Ciuhandu” s-au investit în 
drumurile din oraş doar 6 pro-
cente. În paginile 2-3 puteţi afla 
care sunt firmele care au încasat 
aceşti bani şi ce spun şoferii şi 
oamenii politici despre această 
surprinzătoare alocare bugetară 
pentru drumuri.

Craterele uriaşe - boala de care suferă drumurile din Timişoara

sport
Vladimir
Petrovici a 
condus primul 
antrenament
primul stagiu de pregătire 
al timişoarei se desfăşoară 
în slovenia
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Strania voluptate a retrăirii sfâr-
şitului vechiului regim aduce în 
prim plan o realitate dureroasă: 
învingătorii, de fapt, sunt învinşi, 
iar călăii, chiar dincolo de moarte, 
triumfă. N-am văzut nici o carte 
dedicată, spre pildă, lui Sorin Leia, 
tânărul mort pe treptele Catedralei 
din Timişoara nu pentru că s-ar fi 
aflat acolo întâmplător, ci pentru 
că în adevăr s-a împotrivit regimu-
lui. Numele martirilor este aninat 
de câte o stradă prin Timişoara, 
dar puţini ştiu cine au fost martirii 
în cauză, cum au pierit şi în ce 
constă gestul lor de eroism. Chiar 
muzeul revoluţiei (intenţionat scriu 
această denumire cu minuscule, 
dacă tot nu se bucură de graţiile 
autorităţilor!) este pe picior de 
evacuare, sub presiunea intereselor 
comerciale. Odată cu programul 
de austeritate anunţat de Guvern 
nu este sigur că puţinele drepturi 
băneşti ale revoluţionarilor rămân 
neatinse. În schimb, aflăm că s-a 
creat o direcţie de cercetare numită 
„ceauşescologie”. Cărţile despre 
dictator se vând ca pâinea caldă, 
înregistrând cifre-record de vân-
zare la evenimentele de lansare. 
Insuportabilele lucrări „din epocă”, 
intitulate „Omagiu conducătorului 
iubit” – care n-aveau altă desfacere 
decât cea prin achiziţii forţate – au 
devenit obiecte de colecţie evaluate 
la peste suta de euro. Ceauşescu 
„face bani” şi în reclame, şi prin 
cărţi şi… trezeşte nostalgii aproape 
inimaginabile acum un deceniu. 
Generaţia care l-a doborât a 
coborât de pe baricade obosită, cu 
sentimentul datoriei împlinite şi cu 
speranţa că tot ce putea fi mai rău 
în existenţa noastră ca români a 
rămas de domeniul trecutului. Nu 
mai avem cartele pentru produsele 
de bază, nu mai trebuie să ne „îm-
brăcăm sârbeşte” (adică să ducem 
plocoane cu „Vegeta”, „Eurocrem” 
şi ţigări „Vikend”) ca să ungem roţi-
le birocraţiei, putem cumpăra blugi 
şi dacă nu recurgem la contraban-
dă sau la magazinele „pe valută”, 
avem, slavă Cerului, zeci de canale 
pe televizor, lumina se întrerupe 
doar la vreo vijelie nestăvilită 
şi, mai ales, putem să mergem 
unde-a dus mutu’ iapa, în căutarea 
fericirii şi-a bunăstării. Statul nu ne 
opreşte. Nici nu ne ajută. Ne cere – 
deocamdată – doar să fim solidari 
cu Guvernul şi să donăm în plus, 
de bună voie, la „cutia milei”, supli-
mentar faţă de sacrificiile pe care 
guvernanţii ni le operează fără să 
ne ceară voie, fără să ne cruţe şi 
fără să ne facă măcar o anestezie 
uşoară. Torţionarii din ’89 au scă-
pat de sub urmărirea legii. Călăii 
se lăfăie în bucuriile economiei 
de piaţă. Luptătorii cu ceauşismul 
sunt tot mai greu de mobilizat şi 
vocea lor se aude tot mai slab în 
societate. Şi, cel mai groaznic lucru, 
mulţi din tinerii zilelor noastre 
invidiază vremurile de dinainte de 
1989, când tot omul avea un loc 
de muncă şi când statul dădea, 
cu zgârcenie, dar totuşi dădea şi 
venituri egale, şi locuinţe, şi ajutor 
pentru noile familii.

Triumful 
călăilor

Mariana Cernicova
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puBLIcItate

Drumurile din Timişo  ara: bani puţini, 
gropi multe şi plombe la tot pasul...
CiPrian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Pe lângă faptul că aloca-
ţiile bugetare pentru lucră-
rile la drumurile din oraş 
sunt mult prea mici faţă 
de nevoile reale din acest 
domeniu, în direcţia care 
se ocupă de aceste lucrări 
domneşte haosul. Cel puţin 
aşa reiese din răspunsul pe 
care l-am primit la o solici-
tare în temeiul legii 544 a 
liberului acces la informaţii 
de interes public pe care am 
trimis-o pe adresa primăriei. 
Am încercat, de exemplu, să 
aflăm de la cei care trebuie 
să ştie aceste lucruri, câţi 
km de drumuri asfaltate are 
Timişoara şi cât reprezintă 
ponderea acestora în totalul 
drumurilor intravilane din 
oraş. Răspunsul, semnat de 
directorul Direcţiei de Dru-
muri, Culiţa Chiş, este de-a 
dreptul halucinant pentru 
anul 2010... „La ora actuală 
nu putem furniza cu exac-
titate datele solicitate de 
dumneavoastră, dar potrivit 
datelor statistice pe care le 
deţinem, în municipiul Ti-
mişoara este asfaltată o lun-
gime de 444 km de străzi, 
din cei 582 km cât însumea-
ză străzile din municipiul 
nostru.” Cu alte cuvinte, 
nimeni nu ştie cu exactitate 
câţi km de drumuri avem, şi 
totul (alcătuirea bugetului, 
lansarea licitaţiilor, cheltui-
rea banilor publici proveniţi 
din taxe şi impozite pe care 
le plătim noi, contribuabilii) 
se face doar pe bază de date 
statistice şi nu pe măsură-
tori exacte... Culiţă ne asigu-
ră pe noi, contribuabilii, că 
totuşi, cineva se gândeşte şi 
la lucruri concrete. „Meţio-
năm faptul că, tocmai pen-
tru a avea o bază de date, 
care să furnizeze în orice 
moment informaţii actuali-
zate privind străzile din mu-
nicipiul Timişoara, primăria 
are în lucru elaborarea unui 
sistem informatic rutier 
care va permite efectuarea 
unor operaţii de administra-
re şi calcul specifice dome-

niului de circulaţie urbană”, 
se mai arată în răspunsul pe 
care l-am primit.

Trecând peste inconşti-
enţa şefilor de la Direcţia 
de Drumuri şi a celor care 
îi tolerează pe aceştia în 
funcţiile pe care le ocupă, 
un alt lucru frapează la fel 
de mult. Deşi calitatea lucră-
rilor realizate la drumurile 
din oraş este contestată de 
toată lumea, şi termenele 
de execuţie au fost foarte 
rar respectate, cele 14 firme 
abonate la bani publici care 
în ultimii 13 ani au „lucrat” 
şoselele Timişoarei (vezi 
tabel) au primit, în total, 
penalizări de doar 284 de 
mii de euro, adică 0,3 la 
sută din valoarea lucrărilor 
executate...

De partea cealaltă, după 
cum veţi citi în continua-
re, atât şoferii, cât şi trans-
portatorii, până şi oamenii 
politici sunt contrariaţi de 
valoarea mică a investiţiilor 
în drumuri realizate de ad-
ministraţia Ciuhandu.

Plombarea şi peticirea drumurilor reprezintă „sportul“ preferat de primărie când vine vorba de infrastructura rutieră din oraş

Schimbarea covorului asfaltic - operaţiune rară pe 
drumurile păstorite de Primăria Timişoara

La fiecare ploaie, apa bălteşte pe asfalt

C-tin ostaficiuc, 
preşedinte  
PDl Timiş

„Aceasta e politica 
primăriei timişoara. 
totuşi, dacă luăm în 
considerare că toate 
sondajele de opinie 
din ultimii ani, acestea  
arată nemulţumire din 
partea timişorenilor 
faţă de infrastuctura 
rutieră, în mod spe-
cial. pentru mine e o 
surpriză să aflu că e 
vorba despre o alo-
care de doar 6 la sută 
din bugetul primăriei 
pentru infrastructura 
rutieră. drumurile ar 
trebui să fie, din punc-
tul meu de vedere, 
o prioritate pentru 
timişoara. asta e 
decizia primăriei şi 
a consiliului local şi 
consecinţele le vedem 
şi le simţim noi, toţi 
timişorenii. nu ştiu cât 
ar trebui alocat, dar în 
mod cert ar trebui să 
treacă pe primul loc 
ca şi finanţare drumu-
rile în timişoara.”

Titu Bojin,  
preşedinte  
PSD Timiş

„eu spun că se putea 
mai mult de 6 la sută, 
practic, de la infrastuc-
tură pleacă şi celelalte 
posibilităţi de investiţii. 
e delicat să spunem 
că 6 la sută e mult sau 
puţin. se putea merge şi 
până la 9 - 10 la sută. pe 
viitor, ar trebui să se facă 
proiecte mai bune.” 

nicolae robu, 
preşedinte 
 Pnl Timiş

„nu ştiu dacă aceste ci-
fre sunt corecte. Ţinând, 
însă, seama de starea 
drumurilor noastre 
dintotdeauna, cred că 
sumele alocate lor ar fi 
trebuit, oricum, să fie 
mai mari. şi, în plus, să 
fie folosite mai bine. 
consider că este inadmi-
sibil ca timişoara să stea 
atât de slab la capitolul 
subpasaje.”

Ene ion,  
59 de ani
„dacă nu se poate să fie 
ireproşabile, măcar accep-
tabile să fie, dar din păcate 
drumurile noastre lasă de 
dorit. 6% înseamnă totuşi 
puţini bani pentru reparaţii 
stradale, însă nu eu sunt cel care decide aceste mă-
suri. eu cred că primăria ar trebui să aloce cel puţin 
dublu, adică 12% la ora actuală. dar vreau să vă spun 
că şi calitatea este sub orice critică: ce se face luna 
asta nu ţine un an de zile şi atunci banii se investesc 
anual, aiurea. felul cum sunt reparate drumurile nu 
este bine gândit, ele trebuie să aibă un plan înclinat, 
o pantă de scurgere, dacă vă uitaţi în proporţie de 
peste  60% în oraş, drumurile sunt făcute în aşa fel 
încât apa bălteşte.”

lăutaru Ciprian,  
29 de ani
„drumurile sunt foarte proas-
te, pline de gropi, semafoarele 
nu sunt sincronizate, traficul 
este strangulat. nu ştiu dacă 
6% e mult sau puţin, dar nici alea 6 procente nu prea 
se văd. În ce s-au dus banii? În borduri şi în stâlpi de 
oprire? s-au blocat multe intersecţii, stâlpii de plastic 
de pe marginea drumurilor nu au nici un efect, s-au 
băgat bani aiurea. chiar dacă s-au băgat bani, nu se 
vede în ce anume au fost investiţi.”

nemeth maria-Clara,  
57 de ani
„drumurile care s-au refăcut 
complet, inclusive liniile 
de tramvai s-au făcut bine. 
desigur că este loc şi de mai 
bine, nu sunt mulţumită de 
drumuri, reparaţiile care se fac nu ţin nici 2-3 luni, 
bănuiesc că trebuie urmăriţi constructorii, nu ştiu 
primăria în ce măsură poate să îi urmărească. La noi 
cum ştiu că nu li se întâmplă nimic, se face totul de 
mântuială... În deviz apare, ştiu eu, 20cm de asfalt 
sau 5 cm de strat de uzură şi în fond, fizic, se fac 2 cm 
sau ceva de genul ăsta. cele 6 procente despre care 
vorbiţi ar trebui să fie triplate, dar nu ştiu în ce măsură 
celelalte priorităţi sunt mai importante.”

VoX PoPuli - ŞoFEri

Deficitul bugetar al Municipiului Timişoara a fost în 2009 
de 1,9 milioane de euro. 
Asta înseamnă că în fiecare zi bugetul era pe minus cu 
5.369 euro.  În acelaşi timp, comparativ, se cheltuiau: 
- 159.911 euro pe zi cheltuieli de personal 
- 15.362 euro pe zi lucrări la 444 km de drumuri publice 
(34 euro/km)
- 14.567 euro pe zi întreţinere şi amenajări spaţii verzi
- 2.739 euro pe zi întreţinere fântâni publice
- 2.054 euro euro pe zi închiriere toalete publice

La ora actuală nu pu-
tem furniza cu exacti-
tate datele solicitate 
de dumneavoastră, 
dar potrivit datelor 
statistice pe care le 
deţinem, în munici-
piul timişoara este 
asfaltată o lungime 
de 444 km de străzi.

Culiţă Chiş
director Direcţia de Drumuri

Topul 
Societăţilor 

care au 
execuTaT 

lucrări la 
drumu-
rile din 

timişoara  
în ultimii  

13 ani

drumuri municipale sa 138.522.667 ,70 lei
confort sa   33.476.707,88 lei
drumco sa   32.060.442,79 lei

rsG srL 14.247.785,34 lei

superconstruct srL  12.153.335,69 lei
nimb sa 9.952.425,22 lei

construcţii feroviare sa 2.037.337,33 lei
pod construct sa 1.562.764,57 lei

saiftim sa 926.943,70 lei
antrepriza drumuri poduri sa 787.852,38 lei

Gremio srL 655.357,66 lei
magnetit sa 321.419,17 lei
dosogin sa 140.191,03 lei

ceiconstruct sa 114.351,97 lei

VoX PoPuli - PoliTiCiEni
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GHEorGHE ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Un proiect cu finanţare 
europeană de 3,2 milioane de 
euro a ajuns în atenţia procu-
rorilor de la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Timişoara, 
care anchetează o pretinsă 
falsificare a unei facturi de 
peste 600.000 de euro. Orga-
nul de urmărire penală a fost 
sesizat de către Direcţia Sani-
tară Veterinară şi pentru Sigu-
ranţa Alimentelor Timiş, care 
acuză „Constructim“ SA Ti-
mişoara, firma de construcţii 
care a câştigat licitaţia pentru 
modernizarea şi extinderea 
laboratorului sanitar-veteri-
nar, că s-a folosit de o factură 
falsificată pentru a obţine, pe 
calea instanţelor civile, plata 
unor lucrări de construcţie 
suplimentare în valoare de 
2,57 milioane de lei. 

„conţinutul facturii a fost 
denaturat prin falsificare!“

În iunie 2007, Construc-
tim SA a câştigat licitaţia 
pentru implementarea pro-
iectului Sapard „Moderni-
zare, extindere şi dotare 
laborator sanitar-veterinar” 
la DSVSA Timiş, lucrare 
evaluată la 10.334.476. Tot 
atunci, între cei doi parte-
neri s-a încheiat contractul 
de lucrări nr. AL-C90/7933, 
în care, printre altele, con-

structorul se angaja ferm că 
va finaliza lucrările în ter-
men de un an şi că nu-şi va 
revizui preţurile. Construcţia 
a fost dată în folosinţă, neofi-
cial, în primăvara acestui an, 
însă colaborarea a fost presă-
rată de numeroase sincope 
şi a lăsat în urmă un litigiu 
financiar de peste 600.000 de 
euro şi acuzaţii de fals şi uz 
de fals la adresa constructo-
rului. În data de 21.05.2009, 
D.S.V.S.A. Timiş a formulat 
plângere penală înregistrată 
cu nr. 9427, în care cere tra-
gerea la răspundere penală 

a „autorilor necunoscuţi din 
cadrul SC Constructim SA Ti-
mişoara, care se fac vinovaţi 
sub aspectul săvârşirii infrac-
ţiunii de fals în înscrisuri sub 
semnătură privată“. În cupri-
unsul plângerii, reclamanţii 
spun că în dovedirea pre-
tenţiilor sale băneşti cone-
xe lucrărilor suplimentare, 
Constructim a depus la dosar 
copia xerox a facturii fiscale 
nr. 0000867/10.09.2008, în 
valoare de 2.574.732 lei, care 
purta ştampila D.S.V.S.A. Ti-
miş şi rezoluţia favorabilă 
a directorului Ioan Jeleriu. 
Acest document, spun recla-
manţii, reprezintă un fals, în 
condiţiile în care factura nu 
a fost acceptată şi s-a retur-
nat expeditorului în forma 
în care a venit. „Factura co-
municată instituţiei noastre 
şi returnată reclamantului 
nu a fost ştampilată şi nici 
nu a purtat rezoluţia direc-
torului executiv. Conţinutul 
acestei facturi a fost denatu-
rat în mod deliberat de către 
partea reclamantă pentru a 
institui aparenţa obligaţiei 
de plată în sarcina noastră. 
Subliniem că prin adresa 

17781/03.10.2008, comunica-
tă Constructim prin scrisoare 
recomandată, instituţia noas-
tră a returnat acesteia situa-
ţia de lucrări suplimentare şi 
factura 867/10.09.2008 fără 
rezoluţia directorului şi fără 
ştampilă, exprimând clar şi 
fără echivoc faptul că acest 
înscris nu este însuşit de noi 
şi, în consecinţă, neacceptat 
la plată. În condiţiile în care 
reclamantul a prezentat în 
instanţă o factură diferită de 
cea aflată în posesia noastră 
şi cunoscând faptul că aplica-
rea ştampilei pe facturi sem-

nifică acceptarea lor şi pro-
bează obligaţii comerciale, 
solicităm tragerea la răspun-
dere penală a celor vinovaţi 
de plăsmuirea documentului 
fiscal. Apreciem că, în privin-
ţa vinovăţiei, aceasta este in-
tenţie directă, fiind urmărită 
ca finalitate producerea unei 
consecinţe juridice, respectiv 
obligarea instituţiei noastre 
la plata sumei de 2.574.732 
lei“, se menţionează în plân-
gerea penală depusă la Par-
chet. Cu alte cuvinte, dacă di-
rectorul D.S.V.S.A. Timiş nu a 
ştampilat şi semnat, cineva a 
„aranjat“ factura de aseme-
nea manieră încât să convin-
gă instanţa de existenţa şi 
asumarea de către debitor a 
unei datorii de 2.574.732 lei. 
Manevra pare să fi fost con-
vingătoare pentru judecătoa-
rea care a soluţionat acest do-
sar în civil, Ramona Ioţcovici, 
care nu a solicitat prezenta-
rea documentului original 
pentru o necesară compara-
ţie şi a instituit obligaţia de 
plată în sarcina veterinarilor. 
De remarcat că acţiunea civi-
lă cu factura pretins plăsmui-
tă a fost susţinută în instanţă 
de asociatul avocatului Florin 
Kovacs...

„au semnat hârtia 
 şi au uitat!“

Revoltat de atitudinea 
conducerii DSVSA Timiş, 
care nu numai că nu a achi-
tat în totalitate lucrările efec-
tuate de firma sa, dar a mai 
şi făcut o plângere la Parchet, 
patronul „Constructim“, Lu-
cian Perescu, spune că banii 
oricum îi va încasa, întrucât 
a pus poprire pe conturile 
instituţiei sanitar-veterinare. 
“Nu e vorba de nici un fals! 
Au semnat hârtia şi au uitat! 
Mi se pare cel puţin ciudat 
faptul că ei voiau să le termi-
năm construcţia, dar în para-
lel ne făceau plângeri penale. 
Eu am fost de bună-credinţă, 
am luat un credit de un mili-

on de euro de la BRD pentru 
această lucrare, bani la care 
am plătit dobânzi de aproape 
500 milioane de lei vechi pe 
lună, şi ne ţin prin procese. 
Oricum, am lucrat mai mult 
decât ne-au plătit! Aşteptăm 
banii, altfel îi vom lua prin 
executare silită“, ne-a decla-
rat Lucian Perescu imediat 
după declanşarea conflic-
tului penal. În replică, noul 
director executiv al DSVSA 
Timiş, Pompiliu Smultea, 
spune că aşteaptă cu inte-
res ca Parchetul să finalize-
ze ancheta în cazul facturii 
falsificate. „Nici nu poate fi 
vorba să achităm cei peste 
600.000 de euro care ne-au 
fost pretinşi în baza facturii 
plăsmuite. De fapt, nici nu 
avem aceşti bani, iar conturi-
le ne sunt blocate de cei de la 
Constructim. Falsul poate fi 
sesizat uşor prin compararea 
celor două facturi, a celei re-
fuzate, trimise înapoi la con-
structor, de instituţia noastră 
cu cea prezentată în instanţă. 
Nu ştim cine a plăsmuit do-
cumentul care a fost xeroxat 
şi depus la dosarul civil, cel 
cu lucrările suplimentare. 
Noi am achitat către Con-
structim toate datoriile ce-au 
decurs de la finalizarea lucră-
rilor la laboratorul sanitar-
veterinar, mai puţin factura 
cu lucrările suplimentare“, 
a precizat şeful veterinarilor 
din Timiş. Mai trebuie spus 
că litigiul civil pornit de la 
lucrările suplimentare în va-
loare de sute de mii de euro 
invocate de constructor a 
ajuns în recurs la Înalta Cur-
te de Casaţie şi Justiţie.

puBLIcItate

DSVSA Timiş acuză „Constructim” că a 
plăsmuit o factură pentru a-i obliga la 
plata a peste 600.000 de euro

nu e vorba de nici un 
fals! au semnat hâr-
tia şi au uitat! mi se 
pare cel puţin ciudat 
faptul că ei voiau să 
le terminăm con-
strucţia, dar în para-
lel ne făceau plângeri 
penale 

lucian Perescu
patron - SC Constructim

puBLIcItate

Laborator DSVSA Timiş, aflat în mijlocul unui scandal de sute de mii de euro

Factura de 2,57 milioane lei, in xerox, pretinsă a fi falsificată

Cineva a „aranjat“ 
factura de aseme-
nea manieră încât 
să convingă instanţa 
de existenţa şi 
asumarea de către 
debitor a unei 
datorii de 
2.574.732 lei.

Eugen Manole

În general, noi românii, 
suntem campioni mondiali la 
găsit scuze. Noi românii, ne 
consumăm cea mai mare par-
te a energiei, căutând “Solu-
ţia” prin care să NU rezolvăm 
o problemă! 
Noi românii, suntem buni în 
teorie, practica ne omoară! 
Noi românii, suntem deştepţi, 
experţi, documentaţi în: 
Agricultură, Macroeconomie, 
Fotbal, Politică, Feng-Shui, 
Structuri de rezistenţă, Auto-
motive, Critică muzicală şi/sau 
de Arte plastice, Legislaţie... şi 
lista rămâne deschisă.
Toate aceste calităţi se 
regăsesc în fiecare dintre noi 
– aproape - în fiecare seară la 
câte o cârciumă sau terasă. 
Toate aceste calităţi – incon-
testabile – se văd cu ochiul 
liber într-o comparaţie banală, 
aleatorie, după cum urmează:
Wolfsburg – Germania, prima-
rul este CDU (Uniunea Creştin 
Democrată)
Timişoara – România, pri-
marul este PNŢCD (Partidul 
Naţional Creştin Democrat)
Wolfsburg – Germania, cca 
120.000 locuitori
Timişoara – România, cca 
300.000 locuitori
Wolfsburg – Germania, există 
o platformă industrială cu 
50.000 de angajaţi, aţi ghicit, 
este vorba despre VW.
Timişoara – România, există 
o platformă industrială în 
Freidorf cu, să zicem, 2000 de 
angajaţi.
Wolfsburg – Germania, 
autorităţile locale au “inven-
tat” tramvaie/trenuri pentru 
transport marfă, care pot 
ajunge până în fabrica VW, 
pentru aprovizionare cu mate-
rii prime.
Timişoara – România, autori-
tăţile locale au desfiinţat linia 
tramvaiului 3, care mergea în 
Freidorf.
Ne întrebăm de multe ori, 
“Do-mle, ce au ei şi n-avem 
noi?”
Răspunsul este simplu: EI, 
ÎNCĂ, MAI AU NEMŢI! NOI NU!

Ne mişcăm şi noi 
mai cu talent?!

Manole Zice...

alina SaBou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

În vâltoarea restructură-
rilor din sistemul public au 
scăpat de demiteri, cel puţin 
deocamdată, inspectorii gu-
vernamentali. Un număr de 
120 de foşti prefecţi sau sub-
prefecţi  din guvernarea PNL 
– UDMR au devenit inspec-
tori guvernamentali prin 
legea mobilităţii postului de 
înalt funcţionar public, aşa 
cum au fost încadraţi foştii 
reprezentanţi ai Guvernu-
lui în teritoriu. Un post de 
inspector mutat la distanţe 
mari de casă costă statul ro-
mân de la 7.000 de lei lunar 
în sus, pentru că se asigură 
cazarea, transportul, sala-
riul. Cu fostul prefect Ovidiu 
Drăgănescu se cheltuie cel 
mai mult dintre timişeni, 
fiind „exilat” în Maramureş. 
Fostul subprefect Laviniu 
Bedrosian a reuşit să revi-
nă în Timiş, după ce a stat 
jumătate de an în Călăraşi. 
Zoltan Marossy a fost trimis 
în Harghita, pentru scurtă 
vreme însă, acum fiind din 
nou subprefect.

Cei doi inspectori guver-
namentali cu buletin de Ti-
mişoara au situaţii diferite. 
Laviniu Bedrosian spune că 
are de lucru până peste cap, 
în timp ce Drăgănescu nu îşi 
găseşte locul, nu are nici fişa 
postului şi îşi dă şi seama că, 
pe criza aceasta, se cheltuie 
şi prea mulţi bani cu posturi-
le acestea. Bedrosian este din 

noiembrie anul trecut deta-
şat la Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Banat”. 
„Când am preluat postul, în 
noiembrie, 67 din cele 100 
de primării nu aveau plan 
de prevenire a situaţiilor de 
urgenţă, acum au toate”, a 
declarat Bedrosian”. Salariul 
său este de vreo 3.000 de lei 
pe lună, conform spuselor 
sale. 

Din cei 120 de inspectori 
guvernamentali intraţi în ro-
taţie în aprilie 2009 au mai 
rămas circa 70, spune Ovidiu 
Drăgănescu. O parte au re-
nunţat la posturi, alţii, în spe-
cial UDMR-iştii, au redevenit 
subprefecţi sau prefecţi, cum 
a fost cazul lui Marossy. Dră-
gănescu a rămas, după afir-

maţia sa, „la numărat gropi 
în Maramureş”. Fostul pre-
fect are activitate în Ministe-
rul Transporturilor şi trimite 
lunar câte un raport. 

„Suntem repartizaţi cu 
activitatea la Ministerul 
Transporturilor, dar sun-
tem angajaţi la Cancela-
ria Primului-Ministru. Nu 
avem nicio fişă a postului 
care să ne spună ce să fa-
cem. Dacă renunţ la post, 
trebuie să plătesc cursurile 
şi poate şi banii pentru ca-
zare şi transport”, a spus 
Drăgănescu. Acesta spune 
că vine săptămânal la Ti-
mişoara, de la Baia Mare, 
iar în Maramureş merge cu 
maşina sa şi pe cheltuieli 
proprii în judeţ, tot la mă-

surat de gropi. Lunar, trebu-
ie să meargă şi la Bucureşti,  
pentru deconturi, căci 
numai acolo se fac. „Am 
propus să le trimitem prin 
poştă, dar nu s-a acceptat. 
Mi se decontează cazarea, 

1.200 lei pe lună, şi două 
drumuri pe lună dus-întors, 
tot 1.200 lei, plus drumul la 
Bucureşti.  

Acesta a crezut că va ră-
mâne în Maramureş, iniţi-
al, până la alegerile de anul 
trecut, apoi până în aprilie 
2010, după un an de mobi-
litate, aşa cum spune legea.  
Cum nu s-a întâmplat nimic 
şi criza economică se adân-
ceşte, Drăgănescu începe 
să se simtă în plus. „Cu o 
medie de 100 de inspectori, 
pe lună se cheltuie cam trei 
miliarde de lei vechi... Eu 
aştept acum, cu reducerea 
cheltuielor, ori să se renun-
ţe la cheltuielile de deplasa-
re sau să fim desfiinţaţi....”, 
a concluzionat Drăgănescu.

Cui folosesc inspectorii  
guvernamentali?

Laviniu Bedrosian şi Ovidiu Drăgănescu, cei doi inspectori guvernamentali cu buletin de Timişoara

GHEorGHE ilaŞ
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Dezamăgite de evoluţia 
echipei Poli Timişoara în 
finalul returului de campio-
nat 2009 - 2010, când o serie 
de meciuri suspect de slabe 
i-au dus pe alb-violeţi doar 
pe locul V al clasamentului 
final, autorităţile judeţene 
au decis să umble la “robi-
netul” cu bani publici şi să 

finanţeze clubul în funcţie 
de performanţe. Proiectul 
de hotărâre va intra, luni, 
în dezbaterea Consiliului 
Judeţean, însă a devenit cât 
se poate de clar că Marian 
Iancu nu va mai încasa mi-
lioane de euro din banii ti-
mişorenilor doar pentru a-şi 
păstra echipa în Cupa UEFA. 
“Am discutat în comisii des-
pre continuarea finanţării 
clubului Poli şi toată lumea 

a fost de acord că, în aceas-
tă perioadă de criză, nu mai 
putem da atâţia bani pentru 
performanţe mediocre. Ast-
fel, s-a decis ca, în acest an, 
clubului să i se vireze cei 
aproape 500.000 de euro (20 
de miliarde de lei vechi), cât 
s-a promis la începutul cam-
pionatului, dar de anul vii-
tor nu se vor mai da bani de-
cât pentru locul I. Câştigarea 
campionatului este obiecti-

vul din sezonul 2010 - 2011, 
dacă se doreşte o finanţare 
consistentă din partea Con-
siliului Judeţean. Deocamda-
tă, aportul nostru va consta 
în plata utilităţilor de la sta-
dion şi punerea terenului de 
joc la dispoziţia echipei în 
mod gratuit”, ne-a declarat 
consilierul judeţean Daniel 
Preunca, preşedintele Orga-
nizaţiei Oamenilor de Afa-
ceri din PD-L Timiş. 

În schimb, pentru a evita 
destrămarea lui Elba Timi-
şoara, care a reuşit să câştige 
Cupa României, alocaţiile 
bugetare tăiate de la fotbal 
vor merge către echipa an-
trenată de Dragan Petricevic. 
“Vom sprijini mai mult echi-
pa de baschet, care a reuşit să 
aducă la Timişoara Cupa Ro-
mâniei”, a anunţat zilele tre-
cute şi preşedintele CJ Timiş, 
Constantin Ostaficiuc.

CJT închide “robinetul” cu bani  
publici pentru Poli Timişoara

nu avem nicio 
fişă a postului 

care să ne spună 
ce să facem. dacă 

renunţ la post, 
trebuie să plătesc 

cursurile .
ovidiu Drăgănescu

inspector guvernamental
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După Târgul de Grădini-
ţe Particulare care a avut 
loc luna trecută în incinta  
Iulius Mall, şansele ocupă-
rii unui loc la o grădiniţă 
de prestigiu, devin tot mai 
scăzute. Oferte colorate, 
perspective diferite de a 
privi dezvoltarea culturală 
şi condiţii cât mai aproa-
pe de imaginaţia fiecărui 
părinte, acestea sunt crite-
riile care contează atunci 
când părinţii optează pen-

tru o grădiniţă privată.
Grădiniţele private 

sunt deschise şi pe timpul 
verii. În schimb, în aceas-
tă perioadă, educatoarele 
reduc până aproape de 
minim sarcinile educati-
ve, punând un accent mai 
mare pe joacă. Tenis de 
câmp, arte marţiale sau 
Gimnastică sunt câteva 
dinnre activităţile opţio-
nale pe care le pot urma 
micuţii în aceste instituţii 
de învăţământ, asta, bine-
înţeles, pe langă activită-
ţile obligatorii instructiv-

educative după programa 
Ministerul Educaţiei. Oca-
zional, contra cost, în mai 
toate grădiniţele particu-
lare se organizează ieşiri 
suplimentare la înot, schi 
sau patinaj, indiferent de 
vârsta copilului. De regulă 
programul este de până la 
ora 12, 14, sau 18. 

Grupele sunt prevăzute 
cu maxim 15 copii, înce-
pând de la mini ( 2-3 ani) 
şi până la preşcolari (6-7 
ani). La înscriere copilul 
i se efectuează şi un pro-
fil psihologic şi în funcţie 

de rezultat este repartizat 
într-o grupă corespunză-
toare.

Diferenţele faţă de 
grădiniţele de stat devin 
evidente când vine vorba 
despre dotări. Instituţii-
le private oferă, pe lângă 
profesori de limbi străine, 
sau apropierea de animale 
(papagali,iepuri sau por-
cuşori de guineea) pentru 
o dezvolare psihică şi so-
cială armonioasă şi spaţii 
de recreere cu suprafeţe 
record, între 200 şi 1500 
de mp.

Programul complet până la ora 18:00, cuprinde:

GHEorGHE ilaŞ
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Dinamovistul Cristi 
Borcea a devenit propri-
etarul cu acte în regulă 
al Fabricii de prelucrare 
a plantelor medicinale 
„Plafar“ Timişoara, în 
urma unei tranzacţii dis-
crete în care a investit cir-
ca 2,5 milioane de euro. 
Imediat după preluarea 
unităţii aflate la perife-
ria Timişoarei, în zona 
unităţilor militare de pe 
Calea Girocului, noul pro-
prietar a trimis în şomaj 
şi ultimii 20 de angajaţi, 
pregătindu-şi proprieta-
tea pentru o eventuală re-
vânzare. „Nu ştim numele 
celui care a cumpărat, dar 
la puţin timp după ce a 
preluat fabrica şi depozi-
tele de plante medicinale, 
a trimis pe toată lumea 
în şomaj şi a pus lacătele 
pe porţi“, ne-a declarat 
Vasile Schipor, unul din-
tre foştii paznici ai patri-
moniului „Plafar“. Deşi 
anul trecut a avut o ofertă 
deosebit de avantajoasă 
de a vinde cei 18.000 de 
metri pătraţi de teren cu 
un profit de aproape 2 
milioane de euro, Borcea 
a refuzat tranzacţia, în aş-
teptarea unei afaceri mai 
bune. „I-am prezentat 
oferta şi perspectiva de a 
primi banii cash, câteva 
milioane de euro, însă a 
refuzat. Aşteaptă varian-
te mai bune, ştiind că un 
mare lanţ de magazine 
din Germania caută teren 
în acea parte a oraşului 
pentru deschiderea unui 
hipermarket“, ne-a dez-
văluit un agent imobiliar. 
În momentul publicării 
anunţului de privatizare 
a companiei care deţinea 
circa 30% din piaţa indus-
trializării şi comercializă-
rii plantelor medicinale, 

Ministerul Economiei şi 
Comerţului a prezentat 
o serie de date statistice, 
din care reieşea că Plafar 
avea un capital social de 
2,02 milioane de lei şi o 
cifră de afaceri în 2005 de 
2,5 milioane de euro. Ac-
tivele societăţii erau re-
prezentate de 28 de spaţii 
comerciale şi 400 de hec-
tare de teren. În condiţii-
le în care o asemenea ave-
re este evaluată la doar 
600.000 de euro, nu mai 
puţin de 25 de companii 
şi-au arătat disponibilita-
tea de a prelua Plafar.

cristi Borcea, agent 
imobiliar pentru Fathi 
Taher?

Ulterior, din cauza da-
toriilor, unitatea a fost 
băgată în faliment şi 
vândută pe bucăţi, la li-
citaţie publică, de către 
lichidatorii judciari. Mai 
trebuie spus că boss-ul de 
la Dinamo nu este la pri-
ma achiziţie imobiliară 
în oraşul de pe Bega, fi-
ind de notorietate faptul 
că, în urmă cu doi ani, a 
cumpărat hotelul Boavis-
ta de la fostul internaţio-
nal Ioan Timofte. Detali-

ile tranzacţiei au rămas 
şi în prezent învăluite în 
ceaţă, la vremea respecti-
vă vehiculându-se ideea 
că hotelul a intrat în po-
sesia lui Borcea în contul 
unor împrumuturi bă-
neşti neachitate la timp. 
De asemenea, unul dintre 
asociaţii acţionarului di-
namovist, Gigi Neţoiu, a 
fost văzut de martori in-
spectând o serie de tere-
nuri de la marginea Timi-
şoarei alături de primarul 
Girocului, Ionel Toma. 
„Când l-am întrebat pe 
Toma dacă vrea să vândă 
terenurile noastre către 
bucureşteni, mi-a spus 

că Neţoiu vrea să facă un 
teren de antrenament 
pentru Dinamo la noi în 
comună“, spune Rodica 
Dene, unul dintre local-
nicii din Giroc care îşi 
caută dreptatea agrară cu 
adeverinţa de proprietate 
în mână. Pe dealtă par-
te, jurnaliştii din capita-
lă spun că Cristi Borcea, 
în afacerile imobiliare 
de milioane de euro, nu 
este decât un comisionar 
băgat în faţă de omul de 
afaceri iordanian Fathi 
Taher. Cristi Borcea nu a 
putut fi contactat pentru 
a-şi spune opinia vizavi 
de terenurile „Plafar“.
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Dinamovistul Cristi Borcea  
a cumpărat Plafar Timişoara

Declaraţii

termenul limită de depu-
nere a formularului 205 
“declaraţie informativă 
privind impozitul reţinut 
pe veniturile cu regim de 
reţinere la sursă, pe benefi-
ciar de venit” este data de 
30 iunie 2010. declaraţia 
se completează şi se de-
pune de către plătitorii de 
venit care au avut obligaţia 
calculării, reţinerii şi virării 
impozitului pe veniturile 
cu regim de reţinere la sur-
să în anul 2009. Impozitele 
declarate prin acest for-

mular la data de 30 iunie 
2010 sunt impozite finale 
şi sunt aferente veniturilor 
cu regim de reţinere la 
sursă a impozitului, altele 
decât veniturile din salarii 
sau veniturile declarate 
prin formularul 205 depus 
până la data de 1 martie 
2010. persoanele fizice 
care au beneficiat în anul 
2009 de venituri impozi-
tate prin reţinerea la sursă 
a impozitului, şi care fac 
obiectul formularului 205 
cu termen de depunere 
30.06.2010, nu au obligaţii 
declarative.

Prima casă

Guvernul a aprobat la sfâr-
şitul săptămânii trecut noi 
norme ce vin în completarea 
cadrului legislativ în care 
funcţionează programul 
„prima casă“. conform noilor 
articole introduse în lege, 
fondul naţional de Garantare 
a creditelor pentru Imm-uri 
(fnGcImm) va putea oferi 
garanţii la achiziţia locuin-
ţelor aflate în construcţie şi 
pentru locuinţele dezvoltate 
prin intermediul agenţiei 
naţionale pentru Locuinţe 
(anL). conform noilor condiţii 

publicate în monitorul oficial, 
beneficiarii programului 
pot achiziţiona trei tipuri de 
locuinţe: finalizate (inclusiv 
cele construite prin anL), 
nefinalizate – aflate în diverse 
stadii de execuţie (inlcusiv 
cele construite prin anL) 
şi locuinţe noi – destinate 
achiziţionării după finalizare 
(inclusiv cele construite prin 
anL). deocamdată nu au fost 
aprobate normele pentru 
construcţia de locuinţe prin 
asocierea a minim şapte 
persoane, care permite 
accesarea unui plafon maxim 
de 75.000 euro.

imPozitare

ministrul finanţelor, sebas-
tian Vlădescu a anuţat că 
sistemul actual de taxare a 
proprietăţilor va fi modifi-
cat. Vlădescu a precizat că 
impozitul pe un apartament 
de două camere va rămâne, 
cel mai probabil, de 100 lei, 
dar persoanele care au mai 
multe apartamente de pe 
urma cărora obţin venituri 
vor plăti mai mult. propri-
etarii de mai multe aparta-
mente care le aduc venituri 
vor trebui să le înregistreze 
ca o sursă de venit.

PULS ECONOMIC PULS ECONOMICPULS ECONOMIC PULS ECONOMICPULS ECONOMIC

Ce ar trebui 
să facem?

Radu Nicosevici

Noi, adică cetăţenii, 
contribuabilii şi alegătorii 
ne-am dat seama – cei 
mai mulţi dintre noi – că 
am fost înşelaţi de că-
tre politicieni. Până nu 
demult, politicienii ne-au 
putut reproşa că nu am 
ales bine. Că i-am ales 
pe cei care nu meritau. 
Acum s-a închis cercul. 
I-am avut pe toţi la con-
ducerea ţării. Partidele 
nici măcar nu au avut 
inteligenţa să se refor-
meze. Poate că ne-ar mai 
fi păcălit câţiva ani. Aşa 
că acum suntem lămu-
riţi. Aştia şi număi aştia 
sunt politicienii noştri. 
E clar că ei sunt vinovaţi 
de dezastrul în care se 
află acum România. Nu 
e momentul să analizam 
care au fost mai mult şi 
care au fost mai puţin 
vinovaţi. Care au fost cei 
incompetenţi şi au admi-
nistrat prost şi care au 
fost cei care doar au furat 
pur şi simplu. Suntem cu 
toţii convinşi că institu-
ţiile “abilitate” ale sta-
tului se vor ocupa de cei 
vinovaţi şi-i vor trage la 
răspundere ??!
Ce ar trebui să facem noi?
Am putea să alunecăm 
pe toboganul neputin-
ţei şi să ne plângem 
soarta nefericită, într-o 
ţară “frumoasă, dar din 
păcate populată”… Am 
putea să visăm că ple-
căm, sau unii chiar să ne 
facem bagajele. Sau am 
putea să ne trezim. Să ne 
dăm seama că împreună 
putem să facem ceva. 
Putem însemna ceva. Şi 
nu vă propun să ieşim în 
stradă şi să punem de-o 
revoluţie. Vă propun să 
cream împreună ceea ce 
ar trebui să fie societatea 
civilă. Acea lume a ONG-
urilor, care acum face 
mult prea puţin, pentru 
că mult prea puţini dintre 
dumneavoastră. sunteţi 
acolo să îi susţineţi. 
Haideţi să facem ceva 
împreună, aici, la noi, în 
Timişoara. Un “ceva” în 
care fiecare dintre dum-
neavoastră se poate im-
plica. Am o idee care sunt 
convins că o să vă placă. 
Lăsa-ţi-mi o săptămână 
să o formulez pentru 
dumneavoastră.

Magazinul „Plafar“ a dispărut după venirea noilor proprietari

insecticidul natural pagina 8

Grădiniţa privată, o 
alternativă la cea de stat
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Familie & timp liber

Cum să evităm  
jucăriile periculoase

primarul toma 
mi-a spus că ne-
ţoiu vrea să facă 
un teren de antre-
nament pentru 
dinamo la noi în 
comună.

rodica Dene
localnică Giroc

La puţin timp 
după ce a preluat 
fabrica şi depozi-
tele de plante me-
dicinale, a trimis 
pe toată lumea în 
şomaj.

 Vasile Schipor
fost paznic „Plafar“

Jucăriile sunt obiectele 
care dau formă şi culoare co-
pilăriei. Permit copilului să 
descopere el însuşi elemen-
tele fizice aflate în jurul lui 
şi funcţionalitatea lor. Din 
păcate, foarte multe jucării 
nu sunt în conformitate cu 
normele de securitate şi pot 
dezavantaja săntătatea  sau 
dezvoltarea micuţului. Dacă 
nu sunt adecvate vârstei, 
capătă un alt sens; cele mai 
frecvente accidente sunt ca-
uzate din pricina jucăriilor 
mici care produc sufocare 
prin înghiţire sau cele cu 
roţi, care provoacă alune-
cări. Trebuie evitate toate 
jucăriile cu muchii ascuţile 
care pot răni pielea, cu şnu-
ruri elastice deoarece pot 
provoca ştrangulare sau cele 
din materiale textile infla-
mabile.

Alegerea unei jucării 
trebuie să fie strict deci-
zia copilului, dacă acesta 
are vârsta corespunzătoa-
re, dacă nu, încercaţi să 
alegeţi o jucărie care să-i 

stimuleze imaginaţia şi 
curiozitatea.

Aşadar, când alegeţi o 
jucărie pentru copilul dum-
neavoastră, ţineţi cont în-
totdeauna de următoarele 
sfaturi: 

- Vopseaua de plumb este 
folosită la fabricarea jucării-
lor pentru că este rezistentă 
la coroziune, dar este o sub-
stanţă nocivă pentru copil 
provocând afecţiuni ale sis-
temului nervos.

- Citiţi eticheta. Este men-
ţionată vârsta recomandată 
utilizării, materialul de fabri-
caţie, precum şi contraindica-
ţiile. Jucăriile de minim 4 cen-
timetri nu sunt recomandate 
copiilor până în 3 ani.

- Jucăriile care nu sunt noi 
trebuie evitate. În timp, ma-
terialele îşi pierd din propri-
etăţi şi pot dăuna. Evitaţi ju-
căriile puternic zgomotoase.

- Curăţaţi jucăriile pe toa-
te părţile, inclusiv cele din 
pluş, respectând instrucţiu-
nile de pe etichetă. Verificaţi 
să nu iasă puf din ele.

pagina 9

primirea copiilor şi supravegherea 
lor în timpul activităţilor libere alese
program instructiv educativ în func-
ţie de particularităţile de vârsta
mic dejun
Gustare fructe
opţionale
masa de pranz

program de odihnă
Gustare
activităţi recreative şi de relaxare
activităţi de dezvoltare şi exersare a 
aptitudinilor individuale

Poarta spre terenurile de milioane de euro ale lui Borcea

avem ca obiective  
însuşirea noţiunilor  

de comportament  
civic, de bună  

purtare şi  stimularea  
potenţialului  

creativ  
al copilului.

Camelia lipoczi
director - Gradiniţa Giminni

dispunem de o sală 
de 200 mp pentru 

organizarea de zile de 
naştere, dotată cu ans-
lamblu hide and slide, 
piscină cu bile, mobili-
er din burete, şcenă şi 

mini discotecă.
luminiţa Vlad

director - Kindergarten Minissa

preţ pe lună: 700 lei

patru universităţi de stat  timişorene 
îşi aşteaptă studenţii             paginile 8-9

Înscrierea într-o facultate 
din sUa
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Dosarul de admitere trebuie să cuprindă:

cerere de înscriere,

formular tip.

diplomă de bacalaureat 

sau diplomă echivalentă 

cu aceasta, în original sau 

copie legalizată.

adeverinţă medicală în 

original, conţinând exa-

menul clinic (serologia 

sângelui şi avizul psihia-

tric) şi dovada vaccinări-

lor.

4 fotografii color, tip bule-

tin de identitate.

certificatul de naştere în 

copie legalizată la

notariat.

foaie matricolă sau 

adeverinţă eliberată de 

liceu, din care să rezulte 

mediile generale obţinute 

in cei 4 (sau 5) ani de studii 

liceale, precum şi mediile 

anuale.

diploma / diplomele în 

original pentru candida-

ţii care au obţinut premii 

la concursurile naţionale 

sau internaţionale sau 

concursuri interjudeţene 

de specialitate recunos-

cute de mecI, respectiv 

olimpiadele judeţene de 

specialitate recunoscute 

de mecI.

puBLIcItatepuBLIcItate

Giminni
Open minded! 
timişoara, strada carol davila, numărul 
43a (calea Lipovei, telefon 0770 275 933, 
0724 250 437
fax: 0356 816 600, info@gradinitagi-
minni.ro, detalii pe www.gradinitagiminni.ro.

ScOOby KinderGarten
Happy every day!
timişoara, dumbrăviţa, strada ferenczes 
numărul 33, vizavi de fabrica de pâine  
fropin. telefon: 0256.211743, 
0723.293.643, www.gradinita-scooby.ro 

KinderGarten miniSSa
LOcuL unde Oamenii mici fac  
Lucruri mari!
În timişoara pe strada paul 
constantinescu numărul 2, 
(zona rezidenţială dâmbovi-
ţa ), telefon: 0356.402.669, 
0720.910.128, 
kindergartednminissa@yahoo.com, www.minissa.ro.

maLdini JuniOr
Copilul rade: înţelep-
Ciunea şi iubirea mea e 
joCul, tânărul Cânta: 
joCul şi înţelepCiunea 
mea este iubirea, bă-
trânul taCe: joCul şi 
iubirea mea este înţe-
Lepciunea!

timişoara, calea martirilor numărul 172, telefon 
0722.712.077, 0256.464.611, office@maldini.ro,  
www.maldini.ro/gradinita.  

ebby  
Grădiniţa la Care visează  
toţi Copiii!
timişoara, strada ecaterina teodoroiu numărul 11, piaţa 
traian. orar de luni până vineri de la 7:30 până la 19:30. 
telefon: 0720.201.797, 0744.992.099, contact: contact@
gradinita-ebby.ro, www.gradinita-ebby.ro.

 

univerSitatea tibiScuS
cOLOana pe care Se 
sprijină  
eduCaţia ta!!
În timişoara pe strada Lascăr catargiu 
numărul 4-6. telefon: 0256.220.689 
sau 0256. 220 690  
e-mail: rectorat@tibiscus.ro. mai mul-
te detalii pe www.tibiscus.ro

universitatea Creştină 
dimitrie cantemir
universitate de elită,  
pentru studenţi de elită!
ne găsiţi pe strada aurelianus număsul 2, telefon: 0256 
221 355, fax: 0256 221 355, 
e-mail: office@ucdctm.ro 
sau pe internet pe pagina 
web: www.ucdctm.ro

univerSitatea iOan SLavici
Fundaţia  
pentru Cultură  
şi învăţământ
strada aurel podeanu numărul 144,  
telefon: 0256-213108, fax: 0256.213.108,  
e-mail: secretariat@islavici.ro,  
adresă de web: www.islavici.ro. 

univerSitatea 
miHai emineScu

sediul este pe strada aries numărul 19,  
casa tineretului (f.I.t.t.) etaj II.  tel. 0256.482.084,  
fax. 0256.466.360,  
e-mail: info@umet.ro. detalii pe web: www.umet.ro.

Patru universităţ i de stat  
timişorene îşi aşt  eaptă studenţii

anDrEEa HnyaTEk
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

LIceuL teoretIc mILLenIum 

organizează în data de 15.07.2010, 
ora 09:00, concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi didactice: 
biologie, informatică şi educaţie 
fizică. date contact: tel. 0356.460.732.

Universitatea de Vest 

Cuprinde unsprezece facultăţi. Singura facultate 
unde candidaţii se triază pe bază de concurs este Facul-
tatea de Arte. Aici concursul se va desfăşura între 22 şi 
23 iulie, şi, pentru fiecare dintre cele zece specializări, 
concurenţii trebuie să suţină câte o probă eliminatorie 
de aptitudini. 

La facultăţile unde admiterea se desfăşoară pe bază 
de dosar,  înscrierea se face la secretariatele facultă-
ţilor începând cu luna iulie, după completarea unui 
formular tip. Taxa de înscriere este de 100 RON, iar 
în situaţia în care candidatul este declarat admis, el 
trebuie să mai plătească o taxă de înmatriculare pentru 
confirmare, în valoare de 150 RON. Taxa anuală pentru 
cei care nu vor prinde un loc bugetat este de 2750 RON.

Toţi studenţii admişi la facultăţile U.V.T,  indiferent 
de domeniu, pot opta şi pentru parcurgerea programu-
lui de studii psihopedagogice în vederea obţinerii cer-
tificatului de absolvire a Departamentului pentru Pre-
gătirea Personalului Didactic. Acest certificat permite 
exercitarea profesiei didactice.

Universitatea “Politehnica”

Una dintre cele mai mari şi renumite universitaţi tehnice 
din Europa, găzduieşte, în cele zece facultăţi şi patru departa-
mente independente, aproximativ 15 mii de studenţi, iar pen-
tru acest an sunt disponibile încă 2800 de locuri bugetate şi 
alte  1135 cu taxă. 

Concurs cu probe de verificare a cunoştinţelor se va da la 
Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Automatică şi Calcu-
latoare (cu excepţia secţiei de Informatică) şi la Facultatea de 
Electronică şi Telecomunicaţii (pentru studiul la zi). Înscrierile 
pentru aceste facultăţi se fac în perioada 13 – 17 iulie, concur-
sul de admitere se va susţine în 19, iar rezultatele finale se vor 
afişa la ora 22:00 în 23 iulie.Pentru candidaţii la Arhitectură 
rezultatele vor fi afişate abia în 24 iulie. În cazul celorlalte fa-
cultăţi admiterea se va face pe bază de dosar. 

 Taxele de înscriere şi de confirmare a locului sunt în valoa-
re de 100 RON fiecare, iar taxa de echivalare a studiilor absol-
vite în cazul admiterii la continuarea studiilor este 150 RON 
şi se percepe doar candidaţiilor declaraţi finalmente admişi şi 
trebuie achitată odată cu taxa de confirmare.

Universitatea de Medicină  
şi Farmacie ”Victor Babeş”

Aşteaptă 1180 de studenţi. Înscrierea 
candidaţilor se va face începând cu 12 
iulie şi este deschisă până în 16 iulie. 
Pentru toate  cele trei facultăţi din ca-
drul Universităţii, se vor da concursuri 
de admitere.Şi aici taxa de înscriere 
este de 100 lei. Dacă candidatul este de-
clarat admis, este obligatoriu de achitat 
o taxă de confirmare a locului, în valoa-
re tot de 100 RON, care trebuie achitată 
în maxim 48 de ore de la afişarea rezul-
tatului. 

Taxa anuală pentru învăţământul de 
lungă durată este de 1200 de euro pe 
an, iar pentru cel scurt, de 500 de euro. 
Pentru cei care nu au susţinut concur-
sul de admitere dar posedă o diplomă 
admisă de Centrul Naţional de Recu-
noaştere şi Echivalare a Diplomelor, 
taxa este de 4000 de euro pe an.

Universitatea de ştiinţe  
Agricole şi Medicină  

Veterinară a Banatului

Are disponibile 1375 de locui pentru cei care 
vor să devină studenţi aici. Dintre acestea 600 
sunt bugetate, iar 775  cu taxă.

Admiterea pentru facultăţile din cadrul 
acestei universităţi începe în 12 şi continuă 
până în 28 iulie la ora 14:00. În cazul tuturor 
facultăţilor de aici, mai puţin secţia de Peisa-
gistică de la Facultatea de Horticultură, se va 
susţine concurs de dosare.  În 29 iulie se vor 
afişa rezultatele finale, iar ziua de 30 este des-
tinată confirmărilor.

Media de admitere se calculează după cum 
urmează: M = (MIX + MX + MXI + MXII + (MXIII) 
+ MBAC) : 5(6) unde: MIX - XIII reprezintă media 
fiecărui an de liceu (MXIII pentru seral) şi MBAC 
este media examenului de bacalaureat. Taxele 
vor fi făcute publice după data de 01 iulie 2010.
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Sorin Ciurariu.  director al direcţiei de urbanism din cadrul primăriei timp de 4 ani, a fost mazilit de primarul Gheorghe Ciuhandu după un 
conflict pe care acesta l-a avut cu secretarul municipalităţii, ioan Cojocari. lui Ciurariu pur şi simplu i s-a desfiinţat postul de director, iar în locul 
lui s-a înfiinţat funcţia de arhitect şef care acum este ocupată de un apropiat al lui Ciuhandu, anume, fostul său consilier personal.

Primăria e în aceeaşi formulă 
de 14 ani. Asta înseamnă ceva...

CiPrian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Pe cine aţi supărat atât de tare 
de v-au tras pe linie moartă, ca 
să zic aşa?

Nu ştiu pe cine am supărat. 
Dacă e să o luăm pe supărări, 
probabil că am supărat pe mul-
tă lume, dar sincer vă spun, 
fără pic de intenţie. 

Dar ce s-a întâmplat de 
fapt? Noi am asistat la nişte 
reproşuri pe care vi le-a făcut 
primarul Ciuhandu în plenul 
consiliului local... 

S-a ajuns la o situaţie care 
nu face cinste administraţi-
ei, oricare ar fi ea. S-a ajuns 
aici ca o măsură disperată şi 
nicidecum una firească.

În ce sens disperată?
Păi eu cred că se puteau pur-

ta nişte discuţii civilizate înain-
te de a se ajunge la reproşuri în 
consiliul local şi se puteau găsi 
soluţii, pentru că o problemă 
era legată de înfiinţarea insti-
tuţiei arhitectului şef. Ori eu, 
în primul an când am venit la 
Timişoara am cerut să fie înfi-
inţată, pentru că eu veneam 
dintr-o astfel de instituţie de la 
Arad. Am întrebat de ce nu se 
întâmplă acest lucru şi mi s-a 
răspuns că nu se poate la mo-
mentul respectiv şi că ulterior 
o să o înfiinţăm.

Problema cu arhitectul şef e 
doar la suprafaţă. Toată lumea 
vorbeşte despre un conflict 

pe care l-aţi avut cu direcţia 
juridică.

Nu e chiar aşa. Există, sigur, 
o interacţiune între direcţia de 
urbanism şi juridic. Această 
interacţiune se face pe proce-
duri. Noi trimitem hârtii, ei ne 
dau răspunsuri, noi trimitem 
la rândul nostru răspunsuri. 
S-a întâmplat ca să se piardă 
un proces, s-a făcut o anchetă 
şi a rezultat că vinovată a fost 
direcţia de urbanism şi pentru 
asta, eu şi subalterna mea, Lo-
redana Pălălău, am fost sancţi-
onaţi de comisia de disciplină. 
Eu am avut un sentiment de 
nedreptate şi m-am îndreptat 
împotriva acestei decizii în in-
stanţă.

Dar aţi fost vinovat sau nu? 
A pierdut juridicul procesul 
din cauza dumneavoastră 
sau nu?

Cei de la juridic au pro-
cedura lor. Faptul că nu au 
îndeplinit-o... e treaba lor. 
Asta s-a întâmplat acum un 
an. De atunci eu mi-am fă-
cut treaba în continuare.

Dar rotiţele s-au învârtit în 
acest timp... 

Da, rotiţele s-au învârtit şi 
rezultatul învârtirii rotiţelor 
este desfiinţarea direcţiei de 
urbanism şi a postului de di-
rector şi reorganizarea întregii 
direcţii şi înfiinţarea unei insti-
tuţii care face acelaşi lucru, dar 
cu un alt şef, un arhitect şef.

Dumneavoastră nu ştiţi că nu 
trebuie să te pui cu Nea’ Jean 
în primărie?

Eu nu am nici o treabă cu 
persoanele care ocupă funcţii. 
Eu am treabă cu ce fac persoa-
nele respective. Problema cu 
cine se pune cu cine, e o proble-
mă delicată, şi dumneavoastră, 
jurnaliştii aveţi menirea de a o 
dezlega pentru întreg publicul. 
Eu am încercat să mă feresc 
de acest subiect, să te pui cu 
cutare sau cutare. Cu domnul 
secretar am avut doar o relaţie 
profesională, i-am spus mereu 
ce e bine şi ce nu.

Dar el este secretar în continu-
are şi dumneavoastră nu mai 
sunteţi director.

Da. Aici aveţi dreptate. 

Ciuhandu vă mai reproşa că 
nu vă găseşte în primărie. 

Dumnealui a spus foarte 
multe atunci. Eu spun că nu a 
fost informat sau, poate, a fost 
informat greşit. El nu a vorbit 
cu mine mai multe luni. Eu am 
fost tot timpul ori în primărie, 
ori la atelierul de urbanism 
ori în oraş, pe teren. Ideea e că 

nu a fost informat corect. Iar 
atunci când am aflat ce vrea 
să facă şi am vrut să vorbesc 
cu el, să-i explic punctul meu 
de vedere, nu s-a putut discuta. 
Nu a vrut să stăm de vorbă. Eu 
probabil am fost neagreabil. 
Eu nu pot accepta că trebuie să 
mă pun bine cu nea’ cutare sau 
nea’ cutare. Nu. Eu am avut, în 
toţi aceşti ani, relaţii corecte cu 
cei din primărie.

Domnule arhitect, de ce nu aţi 
intrat în gaşcă? 

În ce gaşcă?

Nu puteţi să îmi spuneţi că nu 
ştiţi despre existenţa celebrei 
găşti din Primăria Timişoara... 
O cunoaşteţi?

Nu. (râde)

Nici nu aţi auzit de ea?
Domnule, eu am o proble-

mă medicală: (tot râzând) Nu 
aud bine cu o ureche. Hai să 
fim serioşi. Primăria Timişoa-
rei e o primărie rară. E în ace-
eaşi formulă de 14 ani. Asta 
înseamnă ceva... Eu am apărut 
în ultimii 4 ani. Probabil că 
felul meu de a fi este un pic 
diferit. Când există o echipă 
sudată, coagulată, şi se face un 
transfer, e posibil ca acel nou 
jucător să nu joace în echipă la 
fel de bine, asta chiar dacă, in-
dividual, jucătorul este foarte 
bun. Eu m-am străduit, dar se 
pare că nu destul...

Dacă e să facem analogia cu 
fotbalul până la capăt, vă pot 

spune că, uneori, echipa mai 
merge împreună la un şpriţ, la 
un streaptease...

Nu. Eu ştiu că la fotbal ai 
antrenamente, cantonamente 
şi jocuri.

Dar cei care „joacă” împreună 
de 14 ani, mai ies împreună la 
o „băută”, la un streaptease...

E treaba lor. Eu nu am mers 
cu ei...

Regretaţi acum că aţi venit la 
Timişoara de la Arad?

Regretele acestea nu au ni-
cio valoare pe cântar. Dar a fost 
cea mai grea decizie profesio-
nală pe care am luat-o în istoria 
mea. Dacă privesc din momen-
tul acesta, aş putea să spun că 
regret. Dar în realitate lucrurile 
nu sunt întotdeauna roz.

Ce v-a învăţat experienţa de la 
Primăria Timişoara?

Au fost două lecţii. Prima, şi 
cea mai amară şi mai lungă, a 
fost lecţia comunicării feudale. 
Asta a fost cea mai grea lecţie 
pe care a trebuit să o învăţ. Nici 
nu am reuşit să o învăţ foarte 
bine, dar măcar am luat lecţii 
de la cunoscători. A doua lecţie 
se referă la ce înseamnă admi-
nistraţia. Eu credeam că, în 
domeniul privat eşti mult mai 
liber, deciziile le poţi lua mult 
mai discreţionar ca în adminsi-
traţie unde, îmi închipuiam eu, 
lucrurile sunt mult mai rigide. 
Credeam că în administraţie ai 
un mandat reţinut de exerci-
tare a puterii. Imaginea mea a 

fost complet eronată. În admin-
sitraţie puterea decizională se 
aplică discreţionar, lucru facili-
tat de păienjenişul legislativ.

Ce decizie urbanistică regre-
taţi în Timişoara?

Nu ştiu dacă regret vreo 
decizie. Vreau să vă spun însă 
că eu de doi ani am început să 
am o poziţie divergentă faţă 
de alte persoane din primărie 
pe tema dezvoltării oraşului, 
şi anume faţă de cei care s-au 
ocupat de Proiectul Integrat de 
Dezvoltare care spunea că ora-
şul se va extinde pe orizontală. 
Eu credeam că soluţia este ex-
tinderea pe verticală, densifica-
rea pe verticală.

Păi acum îmi e şi mai clar ce 
s-a întâmplat. Pe lângă faptul 
că v-aţi pus cu Nea ‚ Jean, v-aţi 
opus şi planurilor Aurei Junie, 
de la Direcţia de Dezvoltare.

Doamna Junie s-a ocupat de 
acest PID, l-a făcut cu GTZ-ul, 
e minunat. Să îl vedem pus în 
practică...

Chiar nu cred... v-aţi pus cu Co-
jocari şi Junie în primărie... Dar 
chiar nu v-a învăţat nimeni 
nimic despre cum merg lucru-
rile în Primăria Timişoarei?

Se pare că nu...(râde din nou.)

Veţi candida la concursul 
pentru ocupare postul de 
arhitect şef?

Dacă voi îndeplini condi-
ţiile, da. Dar nu cred că le voi 
îndeplini.

Sorin Ciurariu

născut la 28 august 1963, 
în timişoara

absolvent al liceului de 
arte plastice la secţia de 
design, licenţiat în Fizică şi 
în arhitectură

activitate profesională:
Cadru didactic la Universi-
tatea politehnică şi la Uni-
versitatea de Vest, mem-
bru în Consiliul naţional 
al Ordinului arhitecţilor, 
arhitect şef în arad (2004 
- 2006) şi arhitect şef în 
timişoara din 2006 până 
luna trecută.

hobby: excursiile montane 
şi motoarele

Căsătorit, are două fetiţe

Rotiţele s-au învârtit şi 
rezultatul este des-

fiinţarea direcţiei de 
urbanism şi a postului 
de director şi înfiinţa-
rea unei instituţii care 
face acelaşi lucru, dar 

cu un alt şef.
credeam că în  
administraţie ai un 
mandat reţinut de 
exercitare a puterii. 
imaginea mea a fost 
complet eronată.  
În adminsitraţie 
puterea decizională 
se aplică discreţionar, 
lucru facilitat de  
păienjenişul  
legislativ.

puBLIcItate

De mai bine de un dece-
niu, universităţile din SUA 
şi Regatul Unit al Marii Bri-
tanii se află în vârful ais-
bergului mondial, regăsin-
du-se an de an în top 100. 
Acest clasament, alcătuit 
anual de organizaţii de re-

nume internaţional, mai 
include un număr mic de 
universităţi din alte ţări 
cum ar fi Germania, Franţa, 
Japonia sau Elveţia. Pe cât 
de înalte sunt standardele 
acestor universităţi, pe atât 
de riguros şi competitiv 
este procesul de admitere.   
Pentru a aplica online la 
renumitele universităţi şi 
colegii americane, trebuie 
să vă creaţi un cont perso-
nal pe site-ul organizaţiei 
CommonApp (www.Com-
monApp.org), şi apoi să ur-
maţi instrucţiunile pe care 
le veţi primi. Aplicaţia este 
extrem de complexă, inclu-
zând mai multe etape. 

Mai întâi trebuie să se-
lectaţi universităţile la care 

doriţi să aplicaţi, numărul 
acestora fiind nelimitat.

După ce aţi ales univer-
sităţile, veţi începe să com-
pletaţi aplicaţia de bază, 
cea a organizaţiei. Această 
aplicaţie standard care va 
fi trimisă la fiecare universi-
tate din grupul pe care l-aţi 
ales, include mai multe 
părţi, a căror completare 
necesită informaţii despre 
aplicant, familia acestuia, 
şcoala absolvită sau în curs 
de absolvire, activităţile 
extracurriculare, dar şi un 
eseu, considerat a fi pri-
mordial de către ofiţerii de 
admiteri ai universităţii. 
Cea de-a treia etapă constă 
în completarea suplimen-
telor fiecărei universităţi 

în parte. Aceste suplimen-
te pot conţine întrebări şi 
eseuri suplimentare, având 
o pondere destul de impor-
tantă per total. 

Cea de-a patra etapă 
presupune trimiterea unor 
scrisori de recomandare 
traduse în limba engleză 
din partea consilierului 
şcolii (dirigintelui) la care 
este înscris elevul şi din 
partea câtorva profesori 
ai acestuia. Numărul de 
recomandări ce trebuie tri-
mise variază de la 2 la 4, 
în funcţie de universitate.  
Ultima etapă din acest pro-
ces implică participarea 
dirigintelui şi constă în 
trimiterea foii matricole 
traduse şi legalizate a ele-

vului, precum şi în com-
pletarea unor formulare 
specifice pe care diriginte-
le trebuie să le trimită din 
contul propriu de pe site-ul 
organizaţiei CommonApp.  

“Întrucât am trecut, nu 
de mult timp prin acest 
proces, îi sfătuiesc pe cei 
care doresc cu adevărat să 
urmeze cursurile unei fa-
cultăţi de top americane să 
acorde o importanţă deose-
bită aplicaţiilor.  Este, într-
adevăr, un proces extenu-
ant, şi se poate întinde pe 
parcursul mai multor săp-
tămâni, dar sacrificiul fă-
cut merită, mai ales atunci 
când este în joc este chiar 
viitorul tău”, spune Bog-
dan Mărginean unul dintre 
timişorenii care au aplicat 
la o universitate din SUA.

Deasemenea, fiecare 
universitate solicită plăti-
rea unei taxe specifice de 
către aplicant, ce poate va-
ria între 45$ şi 90$, precum 
şi trimiterea scorurilor la 
teste standardizate pre-
cum SAT Reasoning Test, 

SAT Subject Tests, ACT, AP 
Exams, TOEFL, sau IELTS. 
Aceste teste se pot da la noi 
în ţară periodic în diverse 
centre de testare din Bucu-
resti, Arad, Cluj, sau Timi-
şoara. Fiecare dintre aceste 
teste are o taxă specifică de 
la 40$ până la 100$. Profi-
lul unui român ce doreşte 
să aplice în SUA şi a studiat 
pe parcursul anilor de liceu 
numai în România ar tre-
bui să includă rezultatele la 
următoarele teste: SAT Rea-
soning Test, 2 SAT Subject 
Tests, TOEFL. Acest proces 
poate include o etapă su-
plimentară în cazul în care 
aplicantul solicită ajutor fi-
nanciar, acesta fiind cazul 
majorităţii elevilor români, 
întrucât puţini sunt cei 
care îşi pot permite plata 
unei taxe anuale între 35 şi  
45 de mii de doalri. Această 
etapă presupune trimite-
rea unei aplicaţii separate 
pentru ajutor financiar, 
precum şi a unor documen-
te care să ateste veniturile 
familiei respective.

Înscrierea într-o facultate din SUA

este un proces exte-
nuant, şi se poate în-
tinde pe parcursul mai 
multor săptămâni, 
dar sacrificiul făcut 
merită, mai ales atunci 
când este în joc este 
chiar viitorul tău.

Bogdan mărgineanu
aplicant Universitate din SUA

Profilul unui român 
ce doreşte să aplice 
la o facultate în SUA 
ar trebui să includă 
rezultate la testele: 
SAT Reasoning 
Test, 2 SAT Subject 
Tests, TOEFL. 
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Noua ediţie Outlet 
Expo deschisă la Centrul 
Regional de Afaceri Timi-
şoara, în zona Sălii Olim-
pia, vă aşteaptă în fiecare 
zi, până duminică, între 
orele 10 – 20, cu o ofertă 
foarte variată. Aceasta cu-
prinde atât tradiţionalele 
obiecte de îmbrăcămin-
te şi încălţăminte, cât şi 
produse pentru casă, de 
la draperii şi perdele la 
cele pentru amenajări in-
terioare, mobilă sau chiar 
materiale de construcţii. 
Fiecare articol comerciali-
zat va fi însoţit de o etiche-
tă, pe care se va trece atât 
preţul vechi, cât şi preţul 
nou, valabil la vânzările 
din outlet. La acest eve-
niment, organizatorii au 
mărit gama de produse, 
numărul de expozanţi, su-
prafaţa dedicată, precum 
şi numărul de zile şi pro-
gramul orar. Scopul eveni-
mentului este de a aduce 
cât mai multe firme şi cât 
mai multe produse de ca-
litate, chiar de la mărci de 
renume, care să fie vându-
te la preţuri mult mai mici 
faţă de cele din magazine. 
Biletul de intrare costă doi 
lei, iar pensionarii şi copiii 
sub 14 ani pot intra gratu-
it. Persoanele care revin la 
târg vor plăti doar un leu 
pentru fiecare vizită ulte-
rioară.

Târg CRAFT

aurora mărGEanu
aurora.margeanu@opiniatimisoa-

rei.ro

Toma Frenţescu este vi-
cepreşedintele Asociaţiei 
Coregrafilor din România. 
Ne spune că nu a fost în-
tâmplătoare „întâlnirea” sa 
cu această profesie: „Provin 
dintr-unul din cele mai pu-
ternice centre de folclor din 
ţară, mai ales la dansuri. 
Este vorba de comuna Bor-
lova din judeţul Caraş Seve-
rin. Am început să dansez 
din clasa I şi am continuat 
să o fac la liceu şi în facul-
tate.” În timpul studenţiei 
(este absolvent de chimie-
fizică) a făcut parte din an-
samblul „Doina Timişului” 
al Casei Studenţilor. Cam în 
acelaşi timp a început să fie 
atras mai mult de partea de 
coregrafie aşa că, după ter-
minarea facultăţii, a conti-
nuat să studieze coregrafia, 
prin cursurile organizate 
de Ministerul Culturii. A 
obţinut atestatul de core-
graf şi mai târziu pe cel de 
maestru coregraf. Din 1974 
este coregraf al ansamblu-
lui „Timişul” al Casei de 
Cultură a Municipiului. La 
rândul său, a format alţi co-
regrafi precum Marius Ursu 
de la Ansamblul „Doina Ti-
mişului”, Puiu Munteanu 
de la Ansamblul „Lugojea-
na”, Cristian Chira - core-
graf la Palatul Copiilor etc. 
„Festivalul Inimilor” a 
ajuns în acest an la cea de-a 
XXI-a ediţie. Tot de atunci, 

Toma Frenţescu este di-
rectorul acestui festival. A 
obţinut de-a lungul anilor 
numeroase premii naţio-
nale şi internaţionale cu 
ansamblurile de coregrafia 
cărora s-a ocupat: „Borlova” 
(din satul natal), „Datina”, 
„Doina Timişului”, „Timi-
şul” la concursuri şi festi-
valuri. Din 1996 face parte 
din colectivul de coregrafi 
din Balcani, susţinând cur-
suri de specialitate cu par-
ticipare internaţională or-
ganizate sub egida „Balcan 
Folk”. De asemenea, a mai 
susţinut cursuri coregrafi-
ce la diferite seminarii din 
Bulgaria, Germania, Franţa, 
Canada şi SUA. Din 2004 

organizează şi coordonea-
ză Seminarul de Coregra-
fie de la Timişoara,  tot cu 
participare internaţională. 
Secretul unor astfel de rea-
lizări ni-l relevă directorul 
Casei de Cultură Timişoa-

ra, Pavel Deheleanu: „Rar 
am întâlnit un sufletist şi 
un mai mare pasionat de 
folclor decât Toma. Cu el la 
conducerea artisitică, An-
samblul „Timişul” a avut o 
traiectorie ascendentă fără 
sincope de-a lungul anilor. 
S-a ocupat de instruirea a 
sute de copiii pasionaţi la 
rândul lor de dansurile po-
pulare. Aş îndrăzni să spun 
că mereu şi-a pus profesia 
pe primul loc, chiar în de-
trimentul familiei”. Pe lân-
gă zeci de titluri de merit 
pe care le-a obţinut în toată 
lumea, recent şi Primăria 
Timişoara i-a acordat o „Di-
plomă de excelenţă pentru 
întreaga activitate”...

l ochii noştri au întot-
deauna aceeaşi mărime de 
la naştere, dar nasul şi ure-
chile noastre nu se opresc 
niciodată din creştere.

l Vasul de croazieră regi-
na elizabeta a II-a se mişcă 
cu doar şase inci (2,5 cm) 
pentru fiecare galon (4,5 l) 
de combustibil diesel ars.

l În ultimii 4000 de ani 
niciun animal nou nu a fost 
domesticit.

l fructele culese în orele 
dimineţii sau seara sunt 
mult mai gustoase decât 
cele culese la amiază.

l un botanist suedez a 
realizat un ceas cu totul 
original. Bazându-se pe 
faptul că unele specii 
de flori se „trezesc” şi 
„adorm” la ore exacte, el a 
plantat flori într-o anumită 
ordine. În acest fel, el a 
creat un ceas cu adevărat 
biologic, plantele înflorind 
pe rând şi  indicând ora 
respectivă.

l poliţia olandeză le-a ve-
nit de hac şoferilor curioşi 
care se holbau la acciden-
tele rutiere produse pe au-
tostrăzi, încurcând traficul. 
ea are în dotare panouri 
opace din pVc cu ajutorul 
cărora încercuieşte locul 
unui accident. paravanele 
sunt înalte de 1,5 metri, dar 
se pot întinde pe sute de 
metri lungime.

l doar 55% dintre ameri-
cani ştiu că soarele este o 
stea.

l noua Zeelandă este 
singura ţară care conţine 
toate tipurile de climă din 
lume.

Battle Lore

BattleLore este poarta des-
chisă spre aventuri fantastice, 
care îţi oferă posibilitatea de 
a retrăi cele mai palpitante 
experienţe în jocurile de 
rol împreună cu prietenii şi 
familia ta.
soarele plăpând se ridică 
aburind peste norii de ceaţă 
deasă care învăluie pădurea 
seculară în mister şi primejdii 
nebănuite. patrulele tale au 
dat noaptea trecută peste 
urmele unei tabere adversa-
re abandonate în grabă. te 
pregăteşti de luptă. adversarii 
tăi şi-au arborat deja drapelele 
şi par a fi gata să te nimiceas-
că. Vei câştiga oare bătălia? Îşi 
vor merita banii mercenarii 
neînfricaţi? dacă iei deciziile 
corecte, locul tău în istorie 
va fi asigurat. dar ce se va 
întâmpla dacă cazi pradă 
inamicilor? te vor răscumpăra 
oare urmaşii tăi?
a aduna o ceată de sfetnici 
şi magicieni, mistificatori şi 
luptători care să te ajute în 
câştigarea luptei este doar 
una dintre provocările pe 
care le vei avea de înfruntat. 
ca să câştigi, trebuie să fi un 
bun strateg, să-ţi alegi cu grijă 
aliaţii, să ştii să foloseşti magia 
în beneficiul tău şi chiar să 
trădezi atunci când nevoia o 
cere.
timp aproximativ de joc: 60 
de minute, jucători: 2, vârsta 
minimă recomandată: 10 ani. 
extensiile adaugă câte doi 
jucători numărului iniţial, dar 
şi noi formaţii de luptă, detalii 
pe www.cutia.ro.

timişoreni de 5 Steleştiaţi că joc

ratt 
 

La sfârşitul acestei luni, 
consilerii locali vor dez-
bate proiectul de hotărâ-
re potrivit căruia tarifele 
la transportul urban de 
călători în timişoara 
vor creşte. astfel, preţul 
unui bilet cu o călătorie 
va creşte de la 1,60 lei la 
2 lei, cel al unui bilet cu 
două călătorii va creşte 

de la 3 lei la 3,50 lei, iar 
un bilet de expres se va 
majora de la 2 lei la 2,50 
lei. pentru portofelul 
electronic vor exista 
tarife mai avantajoase: 
o călătorie va costa 1,70 
lei, iar o călătorie expres, 
2,40 lei. de asemenea, 
se vor scumpi legitima-
ţiile de o zi, de la 7,50 lei 
la 10 lei. abonamentele 
pentru persoanele fizice 
nu se modifică, în schimb 
vor fi introduse tarife 
noi pentru persoanele 
juridice. abonamentul 
lunar pentru persoane ju-
ridice nominal pe o linie 
va costa 71 de lei, iar pe 
o linie expres 88 de lei, 

iar aceleaşi abonamente, 
dar nenominalizate, vor 
costa 107 şi, respectiv, 
132 de lei.

Plata facturilor 
 

din această lună, factu-
rile de gaz, electricitate 
şi servicii emise de către 
companiile e.on Gaz 
românia pot fi achitate 
şi la agenţiile unicredit 
Ţiriac Bank, mKB romex-

terra şi agenţiile Băncii 
comerciale carpatica. 
plata facturilor poate fi 
efectuată fie în nume-
rar la ghişeele celor trei 
instituţii bancare, fie 
prin intermediul cardului 
bancar la bancomate. ca 
modalităţi suplimentare, 
la agenţiile unicredit 
Ţiriac Bank, achitarea 
facturilor emise de 
companiile e.on se poate 
face şi în numerar la mul-
tifuncţionalele non-stop 
Banking, speciale pentru 
plata facturilor, sau prin 
virament bancar (inclusiv 
Internet Banking folo-
sind şabloane de plată 
personalizate). alte bănci 

prin care se poate face 
plata facturilor sunt Brd, 
InG, Banca transilvania, 
creditcoop, unicredit 
Ţiriac Bank, Banca co-
mercială carpatica, mKB 
romexterra, paypoint şi 
payzone.R
aQuatim 
lata facturilor 

sc aquatim sa, titular al 
proiectului „Închidere 
inel alimentare cu apă” 

anunţă publicul interesat 
asupra deciziei agenţiei 
de protecţie a mediului 
timiş de a nu se efectua 
evaluarea impactului 
asupra mediului şi eva-
luarea adecvată pentru 
proiectul „Închidere 
inel alimentare cu apă” 
propus a fi amplasat în 
timişoara, str. secerii 
între str. eternităţii şi str. 
steaua şi str. t. mureşan 
între str. eternităţii şi str. 
ceferiştilor. proiectul 
deciziei de încadrare şi 
motivele care o funda-
mentează pot fi consul-
tate la sediul apm timiş 
sau la adresa de internet 
www.apmtm.ro. ratt

pe Scurt

Toma Frenţescu, un coregraf de talie mondială

puBLIcItate

„Am pus coregrafia  
chiar înaintea familiei”

Casa Căsătoriilor, cu altă „pălărie”

oana aDamESCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Încă din 2006, când a 
fost aprobat Studiului de 
Fezabilitate şi realizarea 
obiectivului de investiţie 
construire „Casa Căsăto-
riilor sediul Direcţiei de 
Evidenţă a Populaţiei”, ofi-
cierea căsătoriilor timişo-
renilor a fost strămutată în 
proaspăt-construitul mall. 
Spaţiul, cu o suprafaţă de 
141 metri pătraţi, a găzduit 
de atunci 10.655 de cupluri 
care au parcat la mall, au 
urcat treptele cu familii şi 
prieteni, şi-au prins tocu-
rile în scândurile terasei, 
s-au înghesuit pe uşi, la 
locul de poze şi au desfă-
cut şampanii la cele câteva 
mese de pe terasă, toate 
acestea pentru că acesta 
era un cadru „mai adecvat 
şi mai oficial” pentru ca 
miresele să-şi ferească pri-

virile unele de altele în cele 
maxim 10 minute în care 
se derula o oficiere „pe 
bandă rulantă”.    

Studiul de fezabilitate 
al noii construcţii a fost în-
tocmit şi pus la dispoziţie 
primăriei în mod gratuit, 
la fel ca şi noul sediu pro-
vizouriu de la mall, astfel 
că interesul primăriei nu 
a fost îngrădit de niciun 
impediment financiar, iar 
lucrările se întind deja pe 
durata a două mandate lo-
cale, existând un interval 
de doi ani între întocmirea 
studiului de fezabilitate şi 
licitarea lucrării, şi încă doi 
ani de când s-a constatat că 
lucrarea nu se finalizează. 
Iniţial, firma care a câştigat 
lucrarea, Niseus Construct 
din Oradea (ca să aibă lo-
gistica la îndemână) trebu-
ia să o finalizeze în anul 
2008. Şi la preţuri s-a mai 
„jonglat”: indicatorii tehni-

co-economici ai Studiului 
de fezabilitate estimau va-
loarea totală a construcţiei 
la 807.775 lei, din care au 
fost abrobaţi 4.462.089 lei 
în nota de fundamentare a 
licitaţiei, iar firma câştigă-
toare şi-a ajudecat lucrarea 
pentru 3.022.819,54. Deşi 
orădenii au scăzut ştache-
ta pentru a prinde lucra-
rea, acest lucru i-a costat 
scump, termenele au tot 
fost prelungite, pentru ca, 
într-un final de criză, soci-
etatea să intre în insolven-
ţă, iar Casa Căsătoriilor să 
rămână fără „naş”. După 
patru ani, şi-au dat şi edilii 
seama că aşteaptă degeaba 
finalizarea măreţului pro-
iect, au reziliat contractul 
în februarie acest an, iar 
Smaranda Haracicu, şefa 
Direcţiei Economice şi Ni-
cuşor Miuţ, şeful de la Pa-
trimoniu, contrasemnaţi 
de viceprimarul Adrian 

Orza au propus aprobarea 
devizului lucrărilor rămase 
şi modificarea indicatorilor 
tehnico-economici. În refe-
ratul proiectului se arată că 
lucrarea a fost finalizată în 
proporţie de 55%, fiind exe-
cutate lucrări de 2,1 milioa-
ne lei, iar firma consultată, 
Zam Grup SRL, a evaluat 
lucrările rămase, cu actua-
lizările de rigoare, la suma 
de 2.621.231,36. Consilie-
rii locali au respins, însă, 

în plen acest proiect care 
dorea modificarea indica-
torilor tehnico-economici 
în luna mai la suma mai-
sus amintită, pentru ca, în 
iunie, pe lista proiectelor 
de hotărâre să apară punc-
tul „Aprobarea devizului 
în valoare de 2.620.380 
lei, inclusiv TVA, pentru 
finalizarea investiţiei Con-
struire Casa căsătoriilor şi 
sediu pentru Direcţia de 
Evidenţă a Persoanelor din 
Timişoara, Bv. M. Eminescu 
(fost I.V. Lenin), nr. 11”...

Aşteptăm cu marii emo-
ţii să vedem ce vor face 
consilierii locali: oare vor 
vota acest nou proiect 
care propune o sumă infi-
nit mai convenabilă pen-
tru finalizarea construc-
ţiei, realizând fabuloasa 
economie de 851,36 de lei 
pentru ca, estimăm noi, 
peste 2 ani să liciteze din 
nou acest „monument” al 

Proiectul respins în mai, prin care se cerea suplimentarea lucrărilor la Casa Căsătoriilor e propus din nou, în iunie cu o "econimie" de 851 de lei

În referatul proi-
ectului se arată 
că lucrarea a 
fost finalizată în 
proporţie de 55%, 
fiind executate 
lucrări de 2,1  
milioane lei

A obţinut de-a  
lungul anilor,  
numeroase 
premii naţionale şi 
internaţionale
cu ansamblurile de 
coregrafia cărora 
s-a ocupat.

Fie că suntem conşti-
enţi sau nu, fiecare dintre 
noi are câteva obiceiuri 
„proaste”, iar în această 
categorie putem menţi-
ona ticurile sau orice ac-
ţiune repetitivă care ne 
poate afecta relaţiile so-
ciale şi imaginea de sine, 
ca să nu mai vorbim de 

alte efecte „colaterale” 
nedorite. Dacă te-ai ho-
tărât să scapi de ele, poţi 
urma aceste câteva sfaturi. 
Există două categorii de 
persoane: cele care recu-
nosc şi conştientizează că 
au obiceiuri proaste şi cei 
care nu recunosc că deţin 
aceste deprinderi. În ca-

zul în care faci parte din 
a doua categorie, este su-
ficient să-ţi întrebi priete-
nii sau membrii familiei.   
Gândeşte-te la situaţiile în 
care faci aceste acţiuni fără 
să îţi dai seama, în care 
subconştientul dictează. 
De exemplu, gândeşte-te 
dacă rozi pixuri sau creioa-

ne, dacă îţi rozi unghiile 
sau dacă faci alte gesturi 
repetitive fără a fi nece-
sare, ba chiar dacă ai un 
tic verbal şi foloseşti mai 
mult decât trebuie un anu-
mit cuvânt sau expresie. 
Pentru a renunţa la aceste 
proaste obiceiuri, este im-
portant să le eviţi înlocu-

indu-le cu alte obiceiuri. 
Dacă obişnuieşti să fumezi 
când eşti nervos, încearcă 
să înlocuieşti ţigara cu o 
gumă de mestecat. Notea-
ză-ţi în calendar zilele în 
care ai reuşit să le învingi, 
şi determină-te singur să 
continui programul de 
renunţare la aceste obice-

iuri inutile şi neplăcute. 
Desigur, pentru a putea 
scăpa de aceste acţiuni, 
este nevoie de foarte mul-
tă voinţă, iar înainte de 
toate, pentru a renunţa la 
ele, trebuie să îţi doreşti 
cu adevărat să faci asta, 
fără a fi constrâns de alte 
îmtrejurări.

cum Să... scapi de obiceiuri proaste



24 - 30 iunie 2010, nr 10714 I Opinia TimişOarei
SăpTămânal independenTTimP liBer I 15PoPorul violeT

Mondial

Viorel Screciu

exPoziţii

SPecTAcoLePArTy
Joi, 24 iunie

FRAteLLi CLub: ConCeRt MAndingA
SCottiSh Pub: JAzz ConCeRt – FLAt
heAven outdooR CLub: ReMeMbeR 
MiChAeL JACkSon
vAn gRAPh k’Fe: bAbALoniA tRoPiCAL 
SoundCLASh
dubLin exPReSS Pub: dubLin houSe bAnd
d’ARC: RetRo PARty
ARt CLub: SPeCiAL PARty

Vineri, 25 iunie
heAven Studio: toM novy 
FLoRA: ConCeRt dou CoLoMPAR
SCottiSh: beSt RetRo PARty in town
ARt CLub RetRo: Student night

Sâmbătă, 26 iunie
teRASA bănăţeAnă: ConCeRt MiRCeA 
bAniCiu, vLAdy CneJeviCi şi teo boAR 
SetuP: the gReAt RoCk&beAtS
ReStAuRAnt FLoRA: duo CoLoMPAR
RiveR deCk: SteReo SuRFing PARty
CeLSo CLub: SAtuRdAy night FeveR
700 CoFFee & Lounge: MuSiC CoLouRS
bunkeR: RetRo PARty Cu dJ ePoCS

duminică, 27 iunie
RiveR deCk: CLub deS beLugAS FeAt. 
bRendA boykin
vAn gRAPh k’Fe: bAbiLoniA 
CLub d’ARC: hitS PARty
ARt CLub 700: AMbient PARty
SetuP: wARM uP

timiş: 
Nu-i de nasul meu (joi-vineri: 11; 14; 16; 
18; 20)

Studio:
o lecţie de viaţă (16; 18; 20)

cinema city:
Toy Story 3 dublat (vineri, luni-joi: 15; 
sâmbătă-duminică:  12,50; 15)
Toy Story 3 3D dublat (vineri, luni-joi: 
13,40; 15,50; 18; sâmbătă-duminică: 11,20; 
13,40; 15,50; 18)
Toy Story 3 3D subtitrat (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)  
Prinţul Persiei: nisipurile timpului (vineri, 
luni-joi: 17,10;  19,30; 21,50; sâmbătă-du-
minică: 11,40; 17,10;  19,30; 21,50)
Totul despre sex 2 (vineri, luni-joi: 17; 
19,50; 22,45; sâmbătă-duminică: 12; 17; 
19,50; 22,45)
Un cuplu mortal (vineri, luni-joi: 15,30; 
19,40; 21,40; sâmbătă-duminică: 11,20; 
15,30; 19,40; 21,40)
nanny mcPhee: marea înfruntare (vineri-
joi: 14,50)
Plan de rezervă (vineri-marţi: 13,20; 17,30; 
20,20; 22,30; miercuri-joi: 13,20; 17,30; 
20,15; 22,40)
Echipa de şoc – PrEmiEră (vineri, luni-joi: 
14,50; 17,20; 19,50; 22,20; sâmbătă-dumi-
nică: 12,20; 14,50; 17,20; 19,50; 22,20)
marioneta – PrEmiEră (vineri-joi: 14; 
16,30; 19; 21,30)
Saga amurg: Eclipsa – aVanPrEmiEră 
(miercuri-joi: 20)

cineMA

Echipa de şoc

horoScop

patruped

berbec
nu ai parte de 
nicio clipă de 
calm, totul pare 
dat peste cap de 
surprize nedorite 
care atentează la securitatea şi 
liniştea ta. nu eşti sigur pe tine, 
ţi-e frică de eşec, de pierderi, de 
sărăcie şi toate acestea lasă urme 
asupra stării tale. există riscul unor 
evenimente cu tentă dramatică, 
un refuz.

taur
timiditatea pune 
stăpânire pe tine 
şi nu reuşeşti de-
loc să te exprimi, 
deşi în inima ta 

este o adevărată furtună de trăiri şi 
senzaţii. nu ai cui să-i destăinuieşti 
marele tău secret, poate şi pentru 
că în inima ta ar mai fi şi o altă 
persoană. Ai mari reţineri dacă să 
recunoşti deschis ce simţi sau să 
păstrezi totul în tine.

Gemeni
intervenţia dură 
a unei persoane 
în afacerile tale 
poate strica tot 
ce ai construit 
tu. ori te obligă să pui capăt aici 
unei acţiuni ori se bagă unde nu-i 
fierbe oala şi dă totul peste cap. 
trebuie să fii atent la modul în 
care se implică alţii în treburile 
tale, pentru că au o oarecare 
putere asupra ta. 

rac
eşti copleşit 
de sentimente 
negative, având 
impresia că 
nimeni nu te 

înţelege, nimeni nu arată compa-
siune faţă de tine sau nimeni nu 
te iubeşte. e doar o pasă proastă, 
deloc rară în cazul tău, pentru că 
eşti sensibil şi orice stimul afectiv 
negativ lasă urme adânci asupra 
psihicului tău. 

leu
verdictul pe care 
îl primeşti nu te 
satisface deloc, 
pentru că nu 
te pune pe tine 
într-o poziţie favorizată. te simţi 
clar dezavantajat şi consideri că cei 
care au obţinut victoria nu o meri-
tau. totuşi, înainte de a începe 
să critici şi să acuzi, analizează 
realist dacă nu cumva celălalt e cu 
adevărat mai bun decât tine. 

Fecioară
Ai ocazia să 
călătoreşti prin 
locuri de care 
îţi era dor, unde 
te aşteaptă per-

soane dragi, sau spre o destinaţie 
la care visezi cu ochii deschişi de 
multă vreme. eşti din nou fericit, te 
detaşezi de griji, ori te remontezi 
pentru alte câteva săptămâni de 
lucru. e perioadă optimă pentru 
un concediu la mare sau la ţară. 

balanţă
nu lăsa doar 
emoţia să 
te conducă, 
pentru că eşti 
pus în faţa unei 
alegeri în care nu ai voie să te 
laşi influenţat de sentimente. 
dorinţele inimii vor trebui 
înnăbuşite sau măcar trecute pe 
un plan secundar, ascultând doar 
ceea ce au de spus argumentele 
logice care ajung la tine. 

Scorpion
un succes 
profesional te 
propulsează mai 
sus în ierarhie 
sau eşti văzut de 

superiori cu alţi ochi decât înainte. 
nu eşti tu genul de om care stă 
în umbră, dar prin ceea ce ai de 
spus acum meriţi toată atenţia 
celor din jur. devii un exemplu de 
corectitudine şi maturitate şi preiei 
pe umerii tăi o sarcină dificilă.   

SăGetător
visele de iubire 
sunt romantice şi 
senzuale şi aştepţi 
cu nerăbdare clipa 
când vei fi din nou 
împreună cu persoana dragă. ţi-a 
promis ceva ce îţi face mare plăcere, 
cum ar fi o vacanţă în doi, şi dacă 
s-ar răzgândi, ai suferi enorm. 
idealist cum eşti, te laşi purtat de 
iluzii şi ajungi departe cu scenariile 
frumoase. 

capricorn
te afli într-un 
spaţiu aglom-
erat, dar ai tu o 
aură specială ce 
atrage imediat 

atenţia asupra ta. este momentul 
tău de glorie, când te poţi remarca 
deasupra tuturor, ba chiar poţi ieşi 
primul dintr-o competiţie cu foarte 
mulţi şi foarte diferiţi contra-
candidaţi. Ai ceva de transmis 
lumii şi o faci într-un mod unic.

VărSător
Strângi familia 
în jurul tău şi 
pui ţara la cale 
pentru perioada 
următoare. nu 
poţi decide singur, ai nevoie ori de 
sfaturile celorlalţi membri ai fami-
liei, ori de acceptul lor, ca să nu fii 
singurul responsabil de alegerile 
grele de acum. e un moment 
decisiv care va scrie istoria voastră 
comună pentru tot restul anului.

peşti
eşti foarte 
preocupat 
de direcţia în 
care evoluează 
cariera ta şi 

priveşti spre viitor cu responsabili-
tate, conştient că de deciziile tale 
de acum depinde tot ceea ce vei 
construi de acum încolo. Porneşti 
pe un drum lung, promiţător, iar 
ceea ce te aşteaptă la final, deşi te 
va solicita la maximum.

Câinele de un leu

4p
ed

raDu ClEţiu 

Vorbeam zilele trecute 
cu o cunoştinţă care era 
ferm convinsă că are aca-
să, cumpărat dintr-o vitri-
nă, un superb exemplar de 
retriver. Omul nu ştia de 
care retriver şi nici descri-
erea verbală nu-l putea în-
cadra în clasele de retriver 
foarte cunoscute: labrador 
sau golden. Cu păr scurt, 
dar cu guler blănos, cu pri-
vire blajină, dar agresiv cu 
străinii. Căutând pe hard 
disc ceva să se potriveas-
că, mi-am adus aminte o 
glumă pe care am auzit-o 
cu mult timp în urmă, la 
emisiunea radiofonică 
„Unda veselă”... O spunea 
un mare actor de come-
die, Horia Căciulescu.

„pe poteca din parc se 
intersectează doi posesori 
de câini puternici. Cel cu 
rotwailerul îi atrage atenţia 
celuilalt să treacă pe partea 
opusă pentru că animalul 
său e agresiv. Celălalt, cu 
un „retriver” asemenea ce-
lui descries de cunoştinţa 
mea, se încăpăţânează să 
rămână pe potecă. Câinii 
se întâlnesc, iar Rotwaile-

rul e înghiţit fără prea mare 
efort.

- Ce mi-ai făcut omule?, 
se lamentează cel ce avuse-
se câinele în lesă... Ce rasă e 
monstrul tău?

- nu ştiu, mi l-a adus fiica 
din africa... avea un guler 
blănos, nu mi-a plăcut şi 
l-am tuns.”

partea hilară este toc-
mai faptul că simpatica 
mea cunoştinţă dorea să-şi 
tundă „retriverul”. e ade-
vărat că, pe caniculă, când 
vedem cum suferă sărma-
nii blănoşi, avem cele mai 
năstruşnice idei pentru a 
le crea confort. important 
este să nu uităm de depa-
razitare. purecii se bucură 
de confort la soare. tunsul 
trebuie hotărât însă împre-
ună cu medical veterinar… 
există chiar şi pericolul in-
solaţiei.

Voi încheia cu nişte ver-
suri aduse dintr-un sertar 
cu amintiri după ureche... 
„Bem cafea fără cofeină, 
fumăm ţigări fără nicotină, 
consumăm unt fără grăsi-
me, avem religie fără dum-
nezeu şi cumpărăm câini 
fără pedigreu.”

Galeria Proarmia: expoziţia de pictură a taberei de creaţie „arte vizuale” sasca 
montană, deschisă până la 30 iunie.  

Galeria Calina – Spaţiu de artă Contemporană: expoziţia „for sale” de radu Buri-
ac, deschisă până la 2 iulie.

Papillon Cafe: expoziţia de fotografie „pseudorealităţi” ai studenţilor universităţii 
de Vest timişoara, specializarea Jurnalism, deschisă până la 30 iunie.

Galeria de artă Helios: expoziţia „În căutarea sinelui – proiecte de ieri, azi şi mâine” 
a artistei plastice mariana Ţepeş palaghiuc, 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: expoziţia de pictură contemporană „În miezul 
lucrurilor”, deschisă la Halele timco până la 28 iunie.

Holul aeroportului internaţional Traian Vuia: expoziţie de fotografie, ştiinţă şi 
tehnică „din culisele aeronauticii europene” a artistului fotograf antoine Gonin, 
deschisă până la 25 iunie.

24.06
În 1894, comitetul olim-
pic Internaţional (Ioc) 
decide ca Jocurile olim-
pice să fie organizate din 
patru în patru ani.

25.06
În 2006, arbitrul rus, 
Valentin Ivanov, elimină 
patru jucători la partida 
portugalia – olanda, 
stabilind un nou record 
pentru un turneu final de 
campionat mondial de 
fotbal. numărul total al 
cartonaşelor roşii arătate 
la această ediţie este de 
23. tot la meciul respec-
tiv, antrenorul lusitanilor, 
Luiz felipe scolari, atinge 
recordul de 11 victorii 
consecutive la cm (7 cu 
Brazilia şi 4 cu portuga-
lia).

26.06
În 1999, se inaugurează 

the millenium stadium 
din cardiff (Ţara Galilor), 
cu prilejul unei partide 
rugby între echipa gazdă 
şi africa de sud. În acelaşi 
an, federaţia engleză de 
fotbal anunţă că respec-
tivul stadion va găzdui 
finala cupei angliei până 
la reconstrucţia stadionu-
lui Wembley.

27.06
În 1986, hocheistul 
canadian Wayne Gretzky 
devine pentru a 7-a oară 
consecutiv mVp-ul sezo-
nului din nHL.

28.06
În 2001, la numai 20 ani, 
baschetbalistul spaniol 
pau Gasol, de la Barcelo-
na, devine primul euro-
pean draftat de pe poziţia 
a treia în nBa. totodată, 
antonis fotsis devine 
primul jucător născut în 

Grecia care va evolua în 
nBa.

29.06
În 2008, spania câştigă 
campionatul european 
de fotbal, învingând 
în finala de la Viena pe 
Germania, prin golul lui 
fernando torres. spania 
se alătură astfel Germa-
niei şi franţei care au 
cucerit titlul continental 
de cel puţin două ori. 
selecţionerul ibericilor, 
Luis aragones, a devenit 
cel mai în vârstă antrenor 
prezent în finala euro.

30.06
În 2002, la Yokohama 
(Japonia), Brazilia câşti-
gă a 5-a oară cupa mon-
dială, în urma victoriei 
cu 2-0 contra Germaniei. 
autorul ambelor goluri, 
ronaldo, devine golghe-
terul ediţiei cu 8 goluri.

iSToria SăPTămânii SPorTiVE 24 - 30 iuniE

filmul urmăreşte isprăvile îndrăzne-
ţe ale unei echipe pitoreşti de foşti 
soldaţi din forţele speciale, cărora li 
se întinde o cursă pentru o crimă ne-
săvârşită de ei. devenind „proscrişi”, 
se folosesc de aptitudinile lor unice 
pentru a încerca să-şi spele numele 
şi să găsească adevăratul vinovat.
Liam neeson (teroare în paris), Bra-
dley cooper (marea mahmureală), 
artistul de arte marţiale mixte Quin-
ton „rampage” Jackson şi senzaţia 
din district 9, sharlto copley, sunt 
„echipa de şoc”. 

Sinagoga din Cetate: joi, 24 iunie, de 
la ora 19, evenimentul cultural „oa-
mani printre cuvinte” ce cuprinde: 
lansare de carte „celofan de apă” - 
paula aldescu; recital de nai „roma-
nian pastoral soundscapes”- mădălin 
Luca; expoziţie de fotografie - diana 
Bodea; instalaţie „oameni printre 
cuvinte” - sorin oncu, cosmin Haias, 
Iulia pordea.

Filarmonica „Banatul” Timişoara: 
vineri, 25 iunie, ora 19, sala capi-
tol, concert simfonic, sub bagheta 
dirijorului Kaspar Zehnder, solist 
stefan arnold – pian. În program m. 
de falla: el sombrero de tres picos, 
cl. debussy: fantezia pentru pian şi 
orchestră şi G. Bizet: simfonia I în do 
major.

Teatrul German de Stat Timişoara: 
vineri, 25 iunie, ora 19, „shaking 
shakespeare” după W. shakespeare, 
regizor radu-alexandru nica.

Filarmonica „Banatul” Timişoara: 
miercurri, 30 iunie, ora 19, sala capi-
tol, concert vocal-simfonic omagial 
susţinut de orchestra şi corul „Ion 
românu” ale filarmonicii „Banatul” 
timişoara.

C. manolaCHE:

„aşa cum am mai spus-o, 
africa este o mină de talen-
te şi eram sigur că va face 
faţă primei organizări a cu-
pei mondiale. La acestă edi-
ţie, cred că formaţiile africa-
ne au dezamăgit din cauza 
vedetelor care evoluează 
în europa şi care la echipele 
naţionale nu dau totul. şi eu 
m-am lovit de acest lucru 
la naţionala congo şi când 
am stat de vorbă cu ei mi-au 
spus că nu-şi rup picioarele 
pentru naţională pentru că 
ei sunt foarte bine plătiţi în 
franţa. acest lucru se în-
tâmplă şi acum, uitaţi-vă la 
eto’o, la drogba… Banii mul-
ţi sunt în cupele europene. 
situaţia se repetă şi la multe 
naţionale europene, în con-
trast cu mentalitatea celor 
sud-americane, care iubesc 
drapelul, joacă aşa cum o fă-
ceam noi, generaţia aceea 

veche, când luptam pentru 
ţară. Însă atunci nu erau atâ-
tea cupe, acum sunt foarte 
multe meciuri, iar de la club li 
se spune jucătorilor că dacă 
se accidentează la naţională 
nu mai primesc banii.
până acum m-a impresio-
nat totuşi organizarea. au 
nişte terenuri extraordina-
re, ceea ce în românia nici 
nu visăm. oraşele de acolo 
au şosele suspendate… mă 
întreb peste câţi ani vor fi şi 
la noi. spectatorii nu se în-
ghesuie la meciuri şi pentru 
că în africa de sud rugby-ul 
este la putere. În coasta de 
fildeş, Gabon, congo, egipt, 
nigeria, acolo sunt mulţi 
spectatori la fotbal.
pe poli nu o văd bine, deşi 
este echipa mea de suflet. 
dacă investeşti puţin şi vrei 
să scoţi mult nu vei reuşi 
niciodată. Iei jucători liberi 
de contract şi vrei să te baţi 
pentru locurile fruntaşe?”

DEClaraţia SăPTămânii

Ca mai toate lucrurile din 
lumea asta, fotbalul s-a 
globalizat şi el. E o politică 
la nivel planetar susţinută, 
în sportul rege, de FIFA. 
Asta şi pentru faptul că, la 
alegerile ce se fac în acest 
for e nevoie de votanţi, iar 
aceştia din urmă trebuie 
ademeniţi cu ceva. Şi uite 
aşa, de ceva vreme, ne tre-
zim pe la mondiale cu tot 
felul de naţionale care... 
hmm... e clar, nu?
Când eram mai mic profii 
mă învăţau că în sport  
topul se alcătuieşte conform 
performanţei. Cu alte cuvin-
te, clasamentul se formează 
în ordinea în care ai trecut 
„linia de sosire”. Acum 
constat că cele 32 de echipe 
care participă la un mondial 
sunt alese pe alte criterii. 
Dacă tot folosim sistemul 
ăsta, geografic, mă gândesc 
ca şi în Champions League 
să joace, în grupe, echipe de 
peste tot, aşa ca să fie com-
petiţia mai „reprezentativă”.
FIFA a scornit o tâmpenie 
şi mai mare. De nişte ani 
buni sunt trimişi să împar-
tă dreptatea la meciurile 
turneului final arbitrii şi 
asistenţi din ţări în care 
fotbalul se joacă pe tăp-
şan, în spatele colibelor. 
Asta, în ideea că, trebuie 
să le ridicăm „nivelul”. Să-
racii oameni se trezesc pe 
stadioane în care spectato-
rii sunt mai numeroşi decît 
toţi membrii triburilor din 
care vin, la un loc. Păcat! 
Dar nu e vina lor.
Românaşii au rămas  aca-
să cu televizorul. Şi jucă-
torii şi arbitrii. Am avut 
curiozitatea să contabilizez 
în ce campionate  joacă 
fotbaliştii ţărilor calificate 
la actualul mondial pentru 
o comparaţie cu naţionala 
noastră. Am luat în calcul 
doar campionatele din 
Vestul Europei fără Est  şi 
Balcani. Să cităm doar 
ţările mai „sărăcuţe” în 
performanţe: Mexic are 9, 
Nigeria 14, SUA 15, Serbia 
20, Slovenia 16, Elveţia 
15, Uruguay 16, Algeria 
17, Slovacia 13, Camerun 
şi Coasta de Fildeş, câte 
19. Noi suntem pe acolo 
cu Japonia 3, Honduras 
6, Noua Zeelandă 5. Fără 
comentarii!

www.Clearpassion.ro

ioan GoGoŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
După variantele Un-

garia şi Austria din anii 
precedenţi, Poli a decis 
ca în acest an primul sta-
giu de pregătire al verii 
să-l desfăşoare în Slove-
nia, în staţiunea Terme 
Zrece. Vor fi nouă zile 
de antrenamente în care 
tehnicianul Vladimir Pe-
trovic va avea prilejul să-
şi cunoască cât mai bine 
noii elevi.

Ca niciodată de la pre-
luarea clubului de către 
BkP, timişorenii au înce-
put pregătirile cu foarte 
puţine achiziţii. Cele mai 
multe nume noi apar în 
compartimentul defen-
siv, acolo unde au fost 
transferaţi jucătorii sâr-
bi, Dukic şi Popovic. La 
mijloc a fost adus fostul 
internaţional Iulian Ta-
meş, de la divizionara 
secundă FC Argeş. În rest, 
au revenit după expirarea 
perioadelor de împrumut 
Latovlevici, Vrsic şi Axen-
te. Contra şi-a prelungit 
vacanţa, însă va mai ră-
mâne un sezon printre 
“alb-violeţi”, în timp ce 
slovacul Jan Kozak, sin-
gurul polist prezent la 
campionatul mondial de 
fotbal din Africa, nu este 
văzut cu ochi buni de pa-
tronul clubului.

Totodată, faţă de edi-
ţia trecută, în lot nu mai 
figurează Supic, Maxim, 
Nibombe, Brezinsky, 

Chiacu, Cociş, Dede şi 
Mejia. După cum spunea 
la conferinţa de presă de 
la prezentare, antrenorul 
Petrovic va face o analiză 
a tuturor jucătorilor şi 
după acest stagiu de pre-
gătire am mai putea asis-
ta la despărţiri.

Chiar dacă Marian Ian-
cu spune că nu se vor mai 
face achiziţii, echipa are 
mare nevoie măcar de un 
om de gol, de un golghe-
ter autentic. Pe Parks nu 
se poate pune bază prea 
mare, de vreme ce în ul-
timul campionat a înscris 
numai o dată. Mansour 
nu a scăpat de probleme-
le medicale, iar Axente 

încă nu e copt, mai are de 
acumulat.  

Ca şi Poli, şi celelalte 
pretendente la locurile 
fruntaşe vor aborda sta-
giunea viitoare cu nume 
noi pe băncile tehnice, 
cu două excepţii, CFR 
Cluj şi Unirea Urziceni. 
Cele trei reprezentante 
ale capitalei au apelat 
la serviciile unor foşti 
jucători emblematici. 
De altfel, revenirea lui 
Piţurcă în Ghencea a 
creat isterie în rândul 
televiziunilor dâmbovi-
ţene, “marele proiect” 
al fostului selecţioner 
fiind întors pe toate fe-
ţele zi de zi. Ceea ce se 

întâmplă acum la Steaua 
s-a petrecut în vara tre-
cută la Timişoara, adică 
încercarea de a cuceri 
titlul naţional folosind 

jucători proveniţi de la 
echipe care au luptat cu 
un sezon înainte pentru 
salvarea de la retrogra-
dare.

Poli trage din greu la 
Zrece să fie de nota 10

ZrECE
Situată la 100 km nord-east de capi-
tala Ljubljana, Zrece are o economie 
centrată în special pe turism, atestat în 
aceste locuri încă dinaintea celui de-al 
doilea război mondial. Pe lângă numer-
oase facilităţi, staţiunea beneficiază de 
hoteluri renovate recent, de un sistem 
de zăpadă artificială extins şi de teles-
caune care pot transporta până la 900 
de persoane pe oră.
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Am aflat o veste care 
m-a tulburat… Trăiesc 
într-o lume în care infor-
maţia circulă rapid, dar 
abundenţa ei, a infor-
maţiei, e şi un soi de 
cenzură…
Adolescenţa mi-a mar-
cat-o o carte pe care 
am recitit-o de 4 ori, 
deja cunoşteam pasaje 
şi totuşi nu o lăsam din 
mână. A cincea oară am 
recitit-o acum vreo 2 
ani, matur fiind, pe un 
avion, într-o călătorie de 
mai multe ore.
“De veghe în lanul de 
secară” a lui J.D Salinger 
este cartea care mi-a 
măcinat adolescenţa. 
Holden Caufield, per-
sonajul principal a fost 
idolul meu mulţi ani. Am 
încercat să-l mai citesc 
pe Salinger, dar nu mi-a 
plăcut. Am pus mâna 
pe alte povestiri carale 
lui, însă nu m-au mişcat, 
aşa că am evitat să-i mai 
caut şi alte scrieri.
Salinger a refuzat toa-
tă viaţa lui să vândă 
drepturile de ecrani-
zare… Marlon Brando, 
Jack Nickolson sau Di 
Caprio l-au contactat 
insistent de-a lungul 
anilor, dorindu-şi ca ei 
să fie Caufield. Ar fi fost, 
cu siguranţă, un mare 
succes de box-office. Nu 
l-au interesat banii…A 
refuzat…
Vestea pe care am ratat-
o în abundenţa infor-
maţilor…  Impresarul lui 
J.D. Salinger a anunţat 
printr-un comunicat, 
discret, frumos şi ele-
gant, că Salinger a murit 
de bătrâneţe. N-am mai 
auzit demult tipul ăsta 
de moarte. Să mori de 
bătrâneţe… Sunt van-
dabile morţile violente, 
măcar o boală, ceva, 
un cancer să fie, aşa se 
vând morţile azi.
Salinger, părintele celui 
mai rebel adolescent din 
istoria lumii, a murit 
de bătrâneţe… Atât de 
discret, incât un mare 
fan, din România, care 
l-a citit de cinci ori până 
acum, a aflat târziu 
asta…

Dan Negru

De veghe  
în lanului lui 
Salinger

Duminică
27 IunIe

Cer variabil,  
nori risipiţi,  
temperaturi  
în creştere.
Minima:  13˚
Maxima:  26˚

MIercurI
30 IunIe

Cer variabil,  
răzleţ se vor  
semnala averse cu 
descărcări electrice.
Minima:  16˚
Maxima:  29˚° c

marţi
29 IunIe

Cer parţial noros 
pe timpul zilei, 
precipitaţii răzleţe 
pe timpul nopţii.
Minima:  14˚
Maxima:  29˚

LunI
28 IunIe

Vreme frumoasă,  
cer senin  
pe tot parcursul  
zilei.
Minima:  13˚
Maxima:  26˚

Sâmbătă
26 IunIe

Vreme capricioasă, 
cer mai mult  
noros, posibile  
precipitaţii.
Minima:  12˚
Maxima:  25˚

VInerI
25 IunIe

Vreme închisă,  
cer mai mult  
noros, vânt  
moderat.
Minima:  12˚
Maxima:  23˚

JoI
24 IunIe

Cer variabil,  
predominant  senin 
pe tot parcursul  
zilei.
Minima:  12˚
Maxima:  23˚

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

este un preparat din 
bucătăria italiană care, la 
fel ca spaghetele sau pizza, 
sunt apreciate la nivel 
global. face deasemenea 
parte din meniul marilor 
restaurante.
- 1kg de carne de pui,
- 3-4 roşii,
- 2 morcovi, 
- 300 g ciuperci,
- o ceapă mare, 
- 2 căţei de usturoi, 
- 1 pahar de vin alb,
- ½ ceaşcă de ulei, 
- oregano, cimbru, rozma-
rin, sare, piper.

moD DE PrEPararE:
se curăţă puiul de piele şi 
se prăjeşte în ulei încins 
până se rumeneşte pe 
toate feţele. se scot bucă-
ţile de pui şi se pun într-un 
vas termorezistent. În 
uleiul rămas se pun ceapa 
şi usturoiul tocat, morco-
vul ras şi se călesc uşor. se 
adaugă roşiile curăţite de 
piele şi date pe răzătoa-
re sau tocate mărunt, 
ciupercile tăiate felii, sare, 
piper, rozmarin, oregano 
şi cimbru după gust şi se 
lasă să dea câteva cloco-
te. se adaugă vinul alb 
şi se continuă fierberea 
până se evaporă o parte 
din vin. se pune totul 
peste bucăţile de pui, se 
aşează capacul şi se dă 
la cuptor pentru 30 de 
minute. se aduce la masă 
cu „polenta” (mămăligă) 
sau cartofi piure cu salată 
verde. puiul cacciatore 
poate fi servit şi cu paste.

pui  
cacciatore

reţeta săptămânii vă este oferită de

Spicy Lavinia
una dintre cele mai curtate 
domniţe cu fiţe din lumea 
mondenă a capitalei este, 
după cum spun tabloidele 
de pe dâmboviţa, timi-
şoreanca Lavinia pârva. 
clasamentele înfierbântate 
o plasează pe locul 37 în 
şirul celor mai dorite 50 
de femei de pe la noi, însă 
aceste topuri nu cuprind, 
din fericire, şi talentul într-
ale muzicii al fostei soliste 
de la trupa spicy. remar-
cată în urma unui concurs 
de miss de la Bucureşti, 
Lavinia a intrat rapid în 
imperiul fashion-ist al 

celebrului nicu Gheară, iar 
din acel moment brune-
ta cu gropiţe venită din 
oraşul de pe Bega a avut 
uşile deschise către vârful 
showbiz-ului românesc. 
croazierele de la Ibiza şi 

prieteniile cu adi mutu şi 
marcel pavel fac parte din 
feedback-ul relaţiei absolut 
profesionale ce-o leagă de 
naşul nicu Gheară. cârco-
taşii întrecerilor de miss 
pun ascensiunea Laviniei 
pe seama unei oarecari 
deschideri în colabora-
rea cu bucureştenii, spre 
deosebire de alte graţii 
bănăţene care au refuzat 
ofertele ispititoare ale 
mogulului Gheară. printre 
acestea le regăsim pe dana 
pintilie şi diana urdăreanu, 
foste miss românia, dar şi 
alte manechine de lux care 
au refuzat intrarea pe o 
scenă unde, se ştie, jocul e 
mai mult în culise... 

Lavinia Pârva

fostul prefect ovidiu 
drăgănescu a fost şi 
rămâne un personaj 
monden. Încă burlac, 
acesta este cunoscut în oraş şi după nu-
mărul maşinii pe care o conduce: un BmW 
cu numărul de înmatriculare tm 01 doV. o 
maşină identică are însă şi un alt timişo-
rean, probabil mai „monden” decât fostul 
prefect, iar numărul său este 02 doV. 
„sunt sunat deseori şi sunt întrebat dacă 
mă aflu în vreun club că mi-a fost văzută 
maşina. doamne fereşte, le spun, eu sunt 
acasă!”, a povestit ovidiu drăgănescu 
jurnaliştilor care l-au găsit în sediul psd, 
săptămâna trecută. nu trecuse pe acolo 
pentru a se înscrie în partid, ci pentru a 
face lobby financiar pentru echipa de 
baschet Bcm elba, la şeful psd, titu Bojin, 
care este şi consilier judeţean.

Confuzii de număr

primăria Giroc se află în proces cu primăria 
timişoara, de ceva vreme, pentru terenul 
de sub cet sud. pentru o vreme, societa-
tea colterm a plătit chirie pentru terenul 
pe care se află centrala termică, dar într-o 
zi, căutând nişte acte, un angajat colterm a 
aflat că Guvernul dăduse terenul respectiv 
municipalităţii timişorene, deci chiria nu 
mai era necesară. oricum, pentru o vreme, 
bugetul şi aşa chinuit al colterm a fost lăsat 
şi pe plata concesiunii pentru un teren 
care, de fapt, în acte aparţinea timişoarei. 
primarul Ionel toma, din Giroc, consideră 
că s-a făcut un abuz prin luarea terenului, 
aşa că a dat în judecată nu doar primăria 
lui Gheorghe ciuhandu, ci şi Guvernul. e un 
caz unic: timişoara are acum un domeniu 
public, în domeniul public al altei localităţi.

Au plătit chirie  
pe propriul teren

Salvatorul 
Funar

La conferinţele de presă 
ale prm, jurnaliştii asistă la 
adevărate lecţii deschise 
despre momentele care au 
marcat soarta românilor 
în ultimele sute de ani. 
obiceiul casei s-a repetat şi 
cu ocazia aniversării a 90 
de ani de la semnarea tra-
tatului de la trianon, când, 
despre dezmembrarea 
imperiului austro-ungar a 
vorbit tot staff-ul prm-ist, 
fiecare venind de acasă cu 
lecţia învăţată. cel mai sili-
tor s-a dovedit a fi Ludovic 
mardari, care şi-a conspec-
tat episodul trianon pe 
zeci de pagini şi a început 
să citească. a fost oprit la 
timp de şeful său pe linie de 
partid, înainte ca jurnaliştii 
să se retragă spre ieşire din 
faţa peroraţiei mardariene. 
şi bine au făcut că au mai 
rămas, altfel nu ar fi asistat 
la propunerea exotică a 
unui fruntaş peremist local, 
care a “dezvăluit” că, după 
calculele sale tricolore, doar 
funar mai poate salva ţara 
de la dezastru. mare Ţi-e 
grădina!...

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...

Ludovic Mardari


