
În periaoda 7-11 iulie  Timişoara devine, din nou, 
capitala folclorului din lumea întreagă. Nu mai 
puţin de 9 ansambluri folclorice din străinatate 
şi 22 din ţară vor participa la cea de- a XXXI-a 
ediţie a Festivalului Inimilor din Timişoara. 
Organizatorii, Casa de Cultură a Municipiului şi 
Primăria Timişoara vor aduce pe scena Teat-
rului de Vara din Parcul Rozelor oaspeti din 
Costa Rica, Grecia, Olanda, Republica Mace-
donia, Serbia, Turcia, Ucraina, Ungaria, dar şi 
formaţii de dansatori şi interpreţi de muzică 
populară din toată România.
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actualitate
Pedeapsă cu închisoarea 
pentru traficanţii  
de ţigări şi alcool
În primele cinci luni  
ale anului au fost  
confiscate 120 de milioane  
de ţigarete.   

4

interviu
„Niciodată nu va decide un 
politician ce se întâmplă în 
Spitalul Judeţean”
interviu cu Gheorghe  
nodiţi.  managerul  
spitalului Judeţean  
de Urgenţă timişoara.

11

Prognoza în weekend - 2 - 4 iunie
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Program de vară la Tribunal
Pe perioada vacanţei judecătoreşti, între 
1 iulie şi 31 august, Tribunalul Timiş va 
lucra după un program redus. În această 
perioadă se va asigura doar soluţionarea 
cauzelor urgente sau a celor care impun 
celeritate. Astfel, iată programul de lucru cu 
publicul al acesei instanţe:
Registratură: luni-vineri între orele: 9:00-11:00
Arhivă: luni - joi între orele: 9:00-11:00
Arhiva de sindic (insolvenţă): vineri între 
orele: 9:00-11:00
Biroul de aplicare a apostilei: de luni până 
vineri între orele: 9:00-11:00 (preluare 
cereri) de luni până vineri între orele: 13:00-
13:30 (eliberare acte apostilate)

Timp liber - pagina 14
Concert Zdob şi Zdub
Duminică, Stadionul Dan Păltinişanu

Ce nu ţi-e CLeAR? 

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

15

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Pe caniculă, soarele poate fi un mare duşman pentru ochi dacă aceştia nu sunt protejaţi. Soluţia optimă constă în purtarea unei perechi de ochelari de soare. Alegerea unor ochelari care să protejeze fără reacţii adverse, care să aibă un aspect placut şi să fie rezistenţi repre-zintă, de multe ori, o pro-blemă.
Protecţia împotriva razelor ultraviolete este dată de numarul de nano-metri lungime de undă, care ar trebui să fie cu-prins între 350 si 400; (scrie pe etichetă). Nocivi-tatea razelor de soare este mediatizată şi cauzele sunt cunoscute. Afectează pielea şi retina şi în timp, duce la slăbirea vederii. 

Cu cât numărul de nano-metrii este mai mare, cu atât creşte şi protecţia îm-potriva razelor. 400 este considerat numărul care stopează în proporţie de aproape 100% pătrunde-rea razelor prin lentilă. De asemenea, materialul din care este făcută len-tila, este foarte impor-

tant, după cum spune şi Ionuţ Lădariu, director general la Interoptik Ti-mişoara: „Recomand fo-losirea unor ochelari cu lentile polaroid. Acestea au rezitenţă mecanică ri-dicată şi claritate.” O altă proprietate importantă o constituie diminuarea reflexilor deranjante de pe apă, zăpadă, acoperi-şuri metalice sau asflat. Lentilele din plastic sunt adesea cumpărate datori-tă preţului mai mic faţă de cel al  unei lentile po-laroid sau de sticlă, dar calitatea culorilor şi clari-tatea scad în concordanţă. Ioana Kovacs optician la Promedica Timişoara pro-pune un test interesant pentru cei care vor să îşi cumpere ochelari de soa-re: „În momentul alegerii 

unor ochelari încercaţi să urcaţi sau să coborâţi niş-te scări. Atunci se văd cel mai bine distorsionările date de lentilee de plas-tic.” 
Culoarea lentilelor re-prezintă, şi ea, un factor important, deoarece nu toate nuanţele sunt perce-pute la fel de către ochi şi variază de la om la om. În momentul alegerii unei perechi de lentile, trebuie testate toate culorile pen-tru a vedea care este mai plăcută şi mai aproape de realitatea ochiului nostru. Preţul unor ochelari care protejează şi nu vă distrug ochii, începe de la aproxi-mativ 150 de lei. Pentru a rezista cât mai mult, trebu-ie ţinuţi într-un toc.

Salina artificială  alternativă la cea naturală

Soarele, duşmanul ochiului

pagina 10

Pensatul cu aţă – premieră în Timişoara

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Pensatul cu aţă reprezintă o tehnica clasică de pensat din Orientul Mijlociu, dar în Timişoara reprezintă o pre-mieră absolută. Aţa cu care se fac minuni este una spe-cială, din bumbac, puţin mai tare ca una normală. Este adusă special din Emiratele Arabe Unite, dar este produ-să în India.  Pensatul cu aţă este mult mai rapid, pentru că la o trecere este smuls un rând de fire şi nu unul sin-gur. Tehnica este mai puţin dureroasă şi, în plus, efectele sunt mai de durată ca în ca-zul pensatului normal. După mai multe repetări, firele încep chiar să se rărească. Este acelaşi efect ca la epilat. Sprâncenele nu sunt singu-rele care pot fi conturate cu această tehnică; mustaţa sau axila se curăţă la fel de bine.Deocamdată pensatul prin acesată tehnică este disponibil într-un singur salon de cosme-tică: „Într-o vizită în Emiratele 

Arabe Unite, la un salon de înfrumuseţare, am fost sur-prinsă să văd pentru prima oară cum o româncă practica această metodă. De la ea am şi învăţat.” îşi aminteşte cosme-ticeana Camelia Kalasli.

În Timişoara, deocamdată doar doamnele şi domnişoare-le pot beneficia de aceste ser-vicii. Nu există niciun criteriu de selectare a celor care do-resc să încerce acestă tactică. Media de vârstă este vastă, în-tre 14 şi 60 de ani, iar preţuri-le nu diferă faţă de un pensat obişnuit: între 10 şi 15 lei.

Înotul, sănătate pentru oricine

În momentul ale-gerii unor ochelari încercaţi să urcaţi sau să coborâţi nişte scări. Atunci se văd cel mai bine distorsionările.
Ioana Kovacs

optician

Aspecte de care trebu-ie să ţineţi seama când alegeţi o pereche de ochelari de soare:Gradul de protecţie ul-travioletă; (numărul de nanometrii lungime de undă, care este notat pe eticheta ataşată la ochelari)
Tipul lentilei (mate-rialul din care este fabricată)

Culoarea lentileiRama (Evitaţi ramele cu braţe late dacă sun-teţi şoferi. Pot reduce din vizibilitate)

Proprietăţile culorilor lentilelorNegrul este singura culoare a lentilelor care nu distorsionează culorile în niciun fel şi totodată face faţă cel mai bine la un soare puternic.
Culoarea maro măreşte contrastul dintre culori şi este recomandată atunci când lumina are o intensitate moderată şi variabilă.Verdele este, după spu-

sele specialiştilor, cel mai căutat, deoarece se ală în mijlocul spec-trului de culori şi este considerată o culoare de echilibru. Lentilele roşiatice cre-ează contrast în raport cu nuanţele de verde si albastru.
Culoarea gri, reduce strălucirea, dar nu dis-torsioneaza nuanţele naturale.

Tehnica este mai puţin dureroasă şi efectele sunt mai de durată ca în cazul pensatului normal. După mai multe repetări,  rele încep să se rărească. 
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Frumusete & Sanatate, ) )

Mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

Usoda avea şcoală de 
înot, bazin pentru 

„avansaţi”, teren de 
baschet şi vestiare. 3

Viorel  
Screciu

Franţa şi Italia au 
ieşit din competiţie, 

ruşinos, încă din 
faza grupelor. 15

Rahanurile mele erau 
prăfuite şi rupte.  

Cel din chioşc era 
curat, în ţiplă. 16

Eugen  
Manole

De ce suntem  
noi, românii,  

aşa cum  
suntem? 4

sport
Cele mai grele înfrângeri 
ale timişorenilor
Înfrângerea 1-8 cu steaua, sub  
conducerea lui Basarab panduru  
a fost una dintre cele mai  
ruşinoase suferită în propriul fief.

Festivalul Inimilor

Firmele de rent a car  
din Timişoara, furate  
cu acte în regulă

Anchetă - pagina 5
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numărul taximetriştilor ar trebui să se înjumătăţească

Taximetria, o meserie 
ajunsă în criză

gheorghe ilaS
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Profesia de taximetrist de-
vine, pe zi ce trece în această 
perioadă de criză, o adevărată 
cenuşăreasă a nomenclatorului 
de meserii. Urmăriţi la tot pasul 
de agenţii Poliţiei Comunitare, 

suprafiscalizaţi, aflaţi mai tot 
timpul în căutarea staţiilor itine-
rante „confecţionate“ de munici-
palitate pe străzile oraşului, taxi-
metriştii au ajuns în pragul unei 
revolte aflată în stare latentă. 
Ultimele adrese trimise Primări-
ei şi Poliţiei Comunitare de către 
reprezentanţii Asociaţiei Naţio-

nale a Patronatului Operatorilor 
de Transport în Regim de Taxi, 
Filiala Timiş, conturează o serie 
de nemulţumiri care-şi au „ră-
dăcinile” în birourile primarului 
Gheorghe Ciuhandu şi a proteja-
tului său pe linie politică, Culiţă 
Chiş. Şoferii maşinilor galbene 
acuză eliberarea discreţionară a 

autorizaţiilor de taxi, amenzile 
ilegale aplicate de comunitari pe 
drumurile publice, dar şi mono-
polizarea treptată, de către unele 
firme private din oraş, a staţiilor 
de aşteptare a clienţilor unde 
accesul ar trebui să fie, conform 
Legii 265/2007, egal şi nediscri-
minatoriu...

Pentru 2.300 de taximetrişti, Primăria Timişoara a prevăzut 40 de staţii de taxiuri
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Cu un egoism tipic bănăţean, igno-
rând frământările evident deşarte 
din epicentrul puterii de la Bucureşti, 
odată cu vacanţa, cu reaprinderea 
temperaturilor estivale, îmi caut 
refugiul prin umbrarele oraşului 
nostru care se făleşte că ar fi unul al 
parcurilor şi al florilor. Guvernul nu 
are cum să cadă până la toamnă, 
euro creşte – întrucât ştiam, „pe 
surse”, că va începe să se apropie 
de pragul de 5 lei, indiferent ce am 
face noi, cei din provincie. Aşa că 
ne putem permite să ne tragem 
sufletul, să vedem ce e pe acasă. 
Criză-necriză – terasele nu duc lipsă 
de clienţi, oricâte s-ar deschide şi 
oricât spaţiu pietonal ar ocupa, nu 
doar în centrul Timişoarei şi în Piaţa 
Libertăţii, ci şi pe artere oarecum 
mai depărtate de tradiţionalele 
locuri de promenadă. Deja Bulevar-
dul Tinereţii şi Bulevardul Dragalina 
sunt „în vad” şi dezvoltarea de terase 
nu se opreşte doar la atât. Între timp, 
ştrandurile s-au redeschis (care au 
putut, căci multe baze sportive de pe 
malurile canalului Bega încă aşteap-
tă investitori care să le relanseze). 
Mă opresc însă nu la acestea, ci la 
ştrandul Usoda, cândva una dintre 
cele mai populare destinaţii pentru 
timişoreni. Usoda avea şcoală de 
înot, bazin pentru „avansaţi”, teren 
de baschet, vestiare. De mult prea 
mulţi ani, zona este închisă pentru 
vizitatori. Artiştii de grafitti îşi exer-
sează mâna pe zidurile ştrandului. În 
interior, departe de ochii trecători-
lor, boschetari şi vagabonzi găsesc 
un culcuş tihnit. Cu câteva luni în 
urmă, Poliţia a încercat o „curăţa-
re” a zonei, căci prea era evident 
fumul din coşurile improvizate iar 
gălăgia „locatarilor” ilegali depăşise 
capacitatea de ignorare a autori-
tăţilor. Ştrandul sau, mă rog, baza 
sportivă – cum vrem să denumim 
locul – a făcut obiectul unor proiecte 
faraonice. Se vorbea despre un posi-
bil bazin olimpic pe amplasamentul 
de la Usoda (cam prea ambiţios 
pentru capacitatea spaţiului avut la 
dispoziţie şi, mai ales, pentru crearea 
infrastructurii necesare). S-a mai 
spus că reamenajarea ar fi relativ 
uşor de făcut. Dar discuţiile rămân 
pe bloguri, pe şedinţe molcome de 
consiliu local, pe vise. Aproape că ne-
am obişnuit cu peisajul. Deşi… Stop! 
Nu vrea Guvernul să impoziteze 
suplimentar proprietăţile multiple? 
Nu ne învaţă lecţiile economiei de 
piaţă, chiar şi pe piatră seacă? Dacă 
Primăria Timişoarei ar lua exemplu 
de la autorităţile centrale şi ar crea o 
taxă pe proprietăţile lăsate în paragi-
nă, care nu oferă servicii oraşului, 
nu aduc profit impozitabil şi, în plus,  
urâţesc „faţa” Capitalei Banatului? 
S-ar crea oare suficientă vâlvă, cât să 
scoată din amorţeală proiectele şi să 
relanseze investiţiile în reamenajări? 
Am mai avea ferestre lipite cu hârtie 
şi anunţuri de-o şchioapă cu „vând/
închiriez” în aceleaşi şi aceleaşi 
locuri, libere de ani de zile, proprie-
tăţi abandonate, baze de producţie 
fără producţie şi terenuri sportive 
fără sportivi? Nu se ştie. Toropiţi 
de soare cu „dinţi” sud-africani, de 
inundaţii, de mesaje confuze dinspre 
politic, trecem în luna lui Cuptor fără 
prea multă energie. Sau cel puţin 
aşa se vede la umbra copacilor din 
parcurile Timişoarei, în ritmurile 
unei tranziţii fără sfârşit.

Ce facem  
cu centrul?

Mariana Cernicova
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Publicitate

Municipalitatea 
pune beţe-n roate 
taximetriştilor timişoreni
oana adameSCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Taximetria în oraşul de 
pe Bega începe să semene 
din ce în ce mai mult cu 
transportul public, cel pu-
ţin în ceea ce priveşte ve-
niturile şoferilor, tot mai 
apropiate de salariul unui 
vatman sau al unui condu-
cător de autobuz, raportate 
la acelaşi ore petrecute pe 
traseu. Criza a accentuat 

problemele deja existente, 
iar competiţia a devenit 
acerbă pentru muşterii din 
ce în ce mai rari care des-
chid portierele vreunui taxi. 

Tarife unice  
versus speculă

Preţurile practicate au 
început să scadă simţitor, 
ajungând şi până la 1,23 lei/
km, deşi la nivel naţional 
se estimează că 2-2,5 lei ar 
fi preţul echitabil pentru ca 

un taximetrist care închiri-
ază o maşină să-şi plăteas-
că taxele, combustibilul, 
chiria maşinii şi să rămână 
cu un venit decent fără să 
se suprasolicite. Această si-
tuaţie poate fi observată şi 
la nivel naţional, preţurile 
încadrându-se la ora actua-
lă între 1,19-1,79 lei/km la 
Cluj, 1,39-3,5 lei/km la Bu-
cureşti, iar la Arad toate fir-
mele de taxi se încadrează 
între 1,40 şi 1,60 lei la kilo-

metru parcurs.
Amploarea pe care a luat-

o competiţia reducerilor de 
tarife a deschis din nou cutia 
Pandorei, unii taximetrişti 
cerând ca municipalitatea 
noastră să facă precum cea 
din Arad: impunând tarife 
unice, pentru ca toţi şoferii 
să poată câştiga o pâine. Re-
laţiile cu autorităţile locale 
sunt, însă, spinoase, taxi-
metriştii acuzând primăria 
că mai mult le pune beţe-n 

roate decât să susţină aceas-
tă activitate în beneficiul 
tuturor. În cazul adoptării 
„Regulamentului pentru 
organizarea şi executarea 
serviciului public de trans-
port local în regim de taxi 
pe teritoriul municipiului 
Timişoara” nu prea s-a ţinut 
cont de sugestiile lor, iar 
dialogul în cazul dezbaterii 
publice a devenit pe hârtie 
doar monologul reprezen-
tanţilor Direcţiei de Dru-

Preţurile practi-
cate au început 
să scadă simţitor, 
ajungând şi până 
la 1,23 lei/km, deşi 
la nivel naţional se 
estimează 2- 2,5 
lei ar fi echitabil.

muri şi Transporturi. Con-
form acestui regulament, 
Art. 66 „Tariful de distanţă 
maximal pentru serviciul 
public local de persoane 
în regim de taxi se poate 
ajusta cu indicele de infla-
ţie, anual, prin hotărâre a 
Consiliului Local al Muni-
cipiului Timişoara”.

De câte taxiuri are  
nevoie Timişoara?

Într-un „Studiu privind 
stabilirea necesarului de 
taxiuri în Municipiul Ti-
mişoara” semnat de Culi-
ţă Chiş, şeful Direcţiei de 
Drumuri şi Transporturi 
din primărie, s-a consta-
tat că 19.498 de persoane 
se deplasau zilnic cu taxi-
ul, iar media unei curse 
era de 6 km, rezultând o 
distanţă de 176.652 km 
parcurşi zilnic cu taxiul. 
Luând în calcul o medie 
de 60 km de şofer, rezulta 
un necesar de 2.944 ma-
şini de taxi pentru oraşul 
de 5 stele în vremurile lui 
bune (dacă studiul cu pri-
cina ar fi fost datat, am 
fi menţionat şi noi acest 
lucru). De aici şi numărul 
mare de autorizaţii elibe-
rate de municipalitate, pe 
lângă nobila intenţie de 
creare de locuri de mun-
că. Legislaţia a demontat 
însă algoritmul de calcul 
fundamentat de această 
direcţie locală, stabilind 
un număr de 4 maşini la 

1.000 de locuitori, astfel 
încât municipalitatea s-a 
trezit la ora actuală că are 
emise mult peste norma 
de 1.250 autorizaţii cât 
prevăd normativele... Mai 
precis este vorba de 2.236 
autorizaţii, din care 899 
pentru persoane juridice 
şi 1.337 emise către per-
soanele fizice autorizate 
sau cu altă formă de orga-
nizare, ca să nu mai pome-
nim de o listă de aşteptare 
pentru anul 2010 de 253 
de dosare. Din păcate, 
aceşti ultimi doritori nu 
vor primi prea curând au-
torizaţiile de taxi, deoare-
ce Serviciul de Reglemen-
tări Transporturi aşteaptă 
ca din ce în ce mai multe 
persoane să-şi caute altă 
meserie, nici vorbă să mai 
pună în circulaţie alţi noi 
taximetrişti.    

Faptul că timişorenii 
preferă acum transportul 
în comun, mersul pe jos 
sau maşinile personale, 
cumulat cu stufosul re-
gulament local care com-
pletează şi „complică” 
legislaţia, dar şi cheltuieli 
şi taxele în continuă creş-
tere, duc la scăderea prac-
ticanţilor acestei meserii, 
care vor trebui să se înju-
mătăţească în următorii 
patru ani. Astfel taxime-
triştii Timişoarei sunt o 
„specie” pe cale de dispa-
riţie, nici măcar „protejată 
de lege”.

Ilie  Palamari
54 de ani 
„În contextul 
crizei de astăzi 
nu se mai merită 
să faci taximet-
rie în Timişoara. Credeţi-mă că mai 
mult de 7 milioane pe lună nu pot 
strânge, asta şi pentru că sunt pe 
maşină închiriată. O dată cu criza şi 
cu vacanţa s-au cam dus clienţii. Pe 
lângă această criză, ce nu-mi convine 
mie este că la nivel local se aplică o 
hotărâre de consiliu local care, prac-
tic, este peste legea taximetriei.“

Alexandru  
Prodan
42 de ani 
„Vă pun 
eu o între-
bare. Ce se 
mai merită 
să faci în 
ţara asta în care e jale mare. Pe 
lângă că nu avem clienţi, mai 
vin şi guvernanţii şi mai vin şi 
autorităţile locale care bagă taxe 
peste taxe. Am 5 ani de taximetrie 
şi tare mă bate gândul să mă las de 
această meserie...“

Gheorghe Roşiu
65 de ani 
„Din ’75 fac taxi, 
dar ca anul ăsta 
aşa rău n-a fost 
niciodată. După 
tariful aplicat în Timişoara eu vă 
spun că noi suntem mijloc de trans-
port în comun, nu taxi. Ar trebui 
tariful să fie de 2,5 lei pornire şi 5 
lei kilometru ca să putem trăi şi noi 
decent. Ahh... şi să mă mai spun 
ceva! Toţi ne vânează: de la Primărie, 
Poliţia Comunitară, iar acum am 
văzut că şi de la Poliţia Naţională.“

Adrian Colojoară, şef Serviciul 
Reglementări Transporturi Urbane

„În Timişoara, după nu-
mărul de locuitori ar trebui 
să fie în jur de 1250 de ta-
xiuri. Până acuma am avut 
2500 de taxiuri, numărul a 
scăzut fiindcă s-au renunţat 
la autorizaţii, iar autoriza-
ţiile la care s-a renunţat nu 
au mai fost realocate. Acum, 
avem înregistrate 2200 de 
autovehicule care practi-
că taximetria. Din acestea, 
1200 sunt persoane juridice, 
şi 900 sunt persoane fizice. 
Până în 2014 probabil vom 
reuşi să ajungem la necesa-
rul amintit. Primăria Timi-
şoara încearcă să realizeze 
staţii pentru taximetrişti, 
însă este greu să mulţumeşti 
pe toată lumea. Ce pot eu să 
vă spun este că avem 40 de 
staţii taxi, unde pot staţiona 
în jur de 450 de maşini. Pe 
viitor avem în plan să mă-
rim numărul staţiilor şi mai 
ales al locurilor de staţiona-
re. Este adevărat că se plâng 
taximetriştii că nu au locuri 
pentru a staţiona, dar până 
la urmă treaba unui taxi este 
să fie în trafic, să circule şi 
nu în staţie. Noi niciodată nu 
vom putea crea atâtea locuri 
de staţionare câte maşini 
sunt în oraş”.  

Confruntaţi cu per-
spectiva falimentului din 
cauza lipsei de personal şi 
a condiţiilor tot mai dure 
de funcţionare pe piaţa 
transportului public de 
persoane, patronii firme-
lor de taxi acuză Primăria 
Timişoara că încurajează 
concurenţa neloială şi per-
mite intrarea în branşă a 
sute de persoane aflate în 
căutarea unui loc de muncă 
temporar. „Conform Legii 
Taximetriei, care prevede 
un număr de 4 taxiuri la 
1000 de locuitori, în Timi-
şoara ar trebui să circule 
doar 1300 de taxiuri. În 

realitate, responsabilii din 
Primărie au eliberat peste 
2300 de autorizaţii, sporind 
concurenţa pe o piaţă şi aşa 
destul de aglomerată. Este 
vorba despre un adevărat 
trafic cu autorizaţiile de 
taxi, în condiţiile în care 
există firme care au câteva 
maşini proprii, însă dispun 
de sute de autorizaţii pe 
care le oferă colaboratori-
lor de tip persoane fizice 
autorizate (PFA). Nu este 
corect! Mai mult, firmele 
de taxi sunt confruntate cu 
diverse hotărâri de Consiliu 
Local scoase peste noapte. 
Aşa, spre exemplu, am aflat 

din mers că un taxiu nu are 
voie să stea decât în staţii-
le special amenajate. Deci, 
eu dacă vreau să merg la 
masă sau să stau acasă pes-
te noapte sunt pasibil de 
amendă, întrucât maşina 
este parcată în altă parte 
decât în staţiile autorizate. 
Altfel, trebuie să dau jos cu-
pola sau să o acopăr. O altă 
nemulţumire este legată de 
tentativa de monopolizare 
a unor staţii de taxi de către 
firmele private. În parcarea 
Iulius Mall, spre exemplu, 
nu au voie să intre să aş-
tepte clienţi decât şoferii 
care au încheiat contracte 

cu Mall-ul şi le plăteşte lu-
nar o anumită sumă. Aşa se 
întâmplă şi la Kaufland sau 
în alte spaţii publice. Acest 
lucru contravine Legii Ta-
ximetriei, care, la articolul 
20, spune că taxiurile au 
acces egal şi nediscrimina-
toriu în locurile de aştep-
tare. În aceste condiţii, se 
impune întrebarea: cum ne 
garantează Primăria drep-
tul la muncă?”, se întrea-
bă retoric Ştefan Ciocşan, 
preşedintele Filialei Timiş 
a Asociaţiei Naţionale a Pa-
tronatului Operatorilor de 
Transport în Regim de Taxi. 
Criticile aduse practicilor 

anticoncurenţiale încura-
jate de Primăria Timişoara 
i-a adus o nedorită faimă în 
rândul agenţilor Poliţiei Co-
munitare. „Când e control 
într-o staţie de taxi, agen-
ţii comunitari vin direct la 
maşinile firmei mele. Am 
tot contestat amenzile, dar 
am realizat că te baţi cu 
morile de vânt. Autorita-
tea locală care reglemen-
tează activitatea de taxi 
este Primăria Timişoara şi 
n-ai ce să le faci...” spune, 
aproape resemnat, Ştefan 
Ciocşan. Asociaţia pe care o 
reprezintă are peste 700 de 
membri. (G.I.) 

Numărul taxiurilor din Timişoara este aproape dublu decât cel legal
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Închirierea de maşini este 
o afacere care, în ultimii 
ani, a prins rădăcini adânci 
în zona de vest a ţării. Doar 
în Timişoara sunt active 
peste 60 de firme care, în 
schimbul unor garanţii care 
acoperă doar o mică parte 
din valoare autoturismului, 
pune la dispoziţia turiştilor 
o gamă largă de maşini, de 
la Matiz-uri sau Dacii până la 
maşini de lux sau chiar limu-
zine, care pot fi închiriate 
cu sume cuprinse între 20 şi 
100 de euro pe zi. Orice hotel 
care se respectă are propriul 
rent a car sau, în cel mai rău 
caz, are încheiate contracte 
cu firme de profil. Paradoxal, 
odată cu dezvoltarea aces-
tei afaceri, s-au deşteptat şi 
hoţii, care au pus la punct, 
împreună cu avocaţii lumii 
interlope, stratageme prin 
care fură aproape legal ma-
şini de la firmele de închiri-
eri. Pentru a evita fraudarea 
cu bună ştiinţă a poliţelor de 
asigurare, firmele de profil 
nu despăgubesc societăţile 
comerciale care rămân fără 
maşini dintr-un motiv foarte 
simplu: dispariţia unei ma-
şini nu se consideră furt, ci 
abuz de încredere. Parado-
xal, în legislaţia după care se 
ghidează Ministerul Admi-
nistraţie şi Internelor aceste 
furturi cu acte mai mult sau 
mai puţin legale sunt consi-
derate infracţiuni. În ultimii 
ani, la Inspectoratul de Poli-
ţie al Judeţului Timiş au fost 
depuse zeci de plângeri cu 
privire la maşini dispărute 
de la firmele de rent a car, 
însă, după cum spun per-
soanele păgubite, numărul 
faptelor este mult mai mare. 
„La noi au fost în lucru câte-
va cazuri. Toate autoturisme-
le au fost găsite, însă în doar 
trei dintre cazuri s-a început 
urmărirea penală, deoarece 
după ce autoturismele au 
fost găsite, păgubiţii şi-au 
retras plângerile”, spune 
subinspectorul Florin Hulu-

ţă. De obicei, după ce ma-
şina este recuperată, firma 
nu se mai constituit în parte 
civilă, astfel că autorii sunt 
lăsaţi liberi, să dea iama şi 
în parcul auto a altei firme. 
„Este adevărat, în Occident 
se despăgubeşte sustragerea 
unei maşini de la rent a car, 
însă în România firmele de 
asigurări doresc să evite fe-
nomenul furturilor simula-
te. În lumea furturilor auto 
se practică mai multe meto-
de de fraudare a firmelor de 
asigurări, cea mai cunoscută 
dintre acestea fiind cea “la 
inţelegere cu proprietarul”. 
Metoda consta în faptul că 
proprietarul unei maşini cu 
valoare mare şi asigurată 
integral este contactat de re-
ţeaua de traficanţi de maşini 
şi i se oferă o sumă tentan-
tă de bani, în schimbul fur-
tului maşinii, proprietarul 
urmând a declara dispariţia 
maşinii la câteva zile de la 
consumarea faptei, eventual 
după ce limuzina este scoa-
să din ţară. După declararea 
furtului, proprietarul maşi-
nii îşi poate recupera banii 
de la societatea de asigurări, 

primind suma unei maşini 
noi de acelasi tip”, ne-a ex-
plicat un inspector de asigu-
rări de la compania Euroins 
Romania.

„nu e furt, ci abuz  
de încredere!” 

Pe de altă parte, patronii 
firmelor de rent a car spun 
că, de regulă, în cazul maşi-
nilor care nu mai sunt aduse 
înapoi, poliţiştii le propun 
adevărate târguri pentru ca 
bilanţul inspectoratului să 
nu fie încărcat cu eventuale 

AN-uri (dosare cu autor necu-
noscut). „Poliţiştii spun că noi 
nu ne constituim parte civilă 
şi de aia nu se începe urmă-
rirea penală. Însă, ei, după ce 
îţi găsesc maşina, vin la tine 
şi îţi propun un târg: să nu te 
constitui parte civilă pentru 
a nu rămâne dosarul cu au-
tor necunoscut. Asta pentru 
că găsesc maşina, dar nu şi 
hoţul. Potrivit art. 213 din Co-
dul Penal, aceste infracţiuni, 
furtul unei maşini primită în 
folosinţă temporară în baza 
unui contract, sunt încadrate 

la abuz de încredere şi nu la 
furt calificat, deoarece închi-
rierea maşinilor se face în 
termeni legali. Depinde însă 
de hotărârea judecătorilor şi 
de gravitatea furtului dacă va 
fi încadrat la dosar penal sau 
nu. Totodată, mulţi dintre 
reclamanţi nu sunt de bună-
credinţă, deoarece reclamă 
furtul după o perioadă lungă 
de timp şi depistăm că moda-
lităţile de închiriere nu sunt 
tocmai în regulă. Abuzul de 
încredere nu se despăgubeşte 
în cazul dispariţiei unei ma-
şini. Acest aspect nu este spe-
cificat nicăieri şi nu-ţi spune 
nimeni în momentul în care 
se încheie o poliţa de asigu-
rare”, ne-a declarat Vali Kor-
man, proprietarul unei firme 
de rent a car din Timişoara. 
Convinşi că şansele de a recu-
pera prejudiciul de la firme-
le de asigurări sunt aproape 
nule, patronii au “brevetat” 
o altă metodă. Aşteaptă două 
sau trei luni, după care depun 
o plângere la poliţie, în care 
menţionează că maşina a fost 
furată din parcare. Aşa este 
mai uşor să-şi acopere pagu-
ba, dar apare o problemă. Se 

poate ca, între timp, maşina 
să fie găsită, iar hoţul să ara-
te un contract de închiriere 
valabil cu firma proprietară 
a maşinii. Atunci, patronul 
se alege cu dosar penal pen-
tru că a minţit în declaraţiile 
date la poliţie.

Detectivii particulari, pe 
urmele hoţilor de maşini

În aceste condiţii, când re-
fuzul de a colabora cu Poliţia 
în termenii stabiliţi de cei în-
sărcinaţi cu soluţionarea do-
sarelor poate să te menţină 
ani de zile în postura de păgu-
bit, rămâne varianta apelării 
la detectivii particulari. Doar 
că aceste investigaţii sunt 
destul de costisitoare, preţul 
unui detectiv putând ajunge 
de la 15 până la 50 de euro pe 
oră. Chiar şi aşa, în ultima pe-
rioadă, cei mai mulţi clienţi 
ai detectivilor sunt firmele 
de leasing sau cele care oferă 
servicii de rent a car. „Cele 
mai multe dosare vizează că-
utarea unor persoane care au 
închiriat maşini şi nu le-au 
mai înapoiat companiilor. În 
unele cazuri este vorba des-
pre adevărate reţele infracţio-
nale, care închiriază maşinile 
de lux, le dezasamblează, iar 
piesele sunt vândute pe piaţa 
neagră. De asemenea, sun-
tem solicitaţi pentru a da de 
urmele unor clienţi care au 
luat maşini pe firmă, în gene-
ral, şi care nu mai plătesc ra-
tele, dar nu mai sunt nici de 
găsit“, ne-a declarat confiden-
ţial un fost ofiţer de la Poliţia 
Timiş, actualmente detectiv 
particular la o agenţie din Ti-
mişoara. 

Publicitate

Firmele de „rent a car” din 
Timişoara, furate cu acte în regulă

Poliţiştii spun că noi nu ne 
constituim parte civilă şi 
de aia nu se începe urmă-
rirea penală. însă, ei, după 
ce îţi găsesc maşina, vin şi 
îţi propun un târg: să nu te 
constitui parte civilă pen-
tru a nu rămâne dosarul 
cu autor necunoscut.

Vali Korman
proprietar firma Rent a car

la noi au fost în lucru câ-
teva cazuri. toate auto-
turismele au fost găsite, 
însă în doar trei dintre 
cazuri s-a început urmă-
rirea penală, deoarece 
după ce autoturismele 
au fost găsite, păgubiţii 
şi-au retras plângerile.

Florin huluţă
subinspector

Publicitate

De multe ori maşinile firmelor de rent-a-car nu se mai întorc în parcare

În lumea furturilor 
auto se practică mai 
multe metode de 
fraudare a firmelor 
de asigurări, cea 
mai cunoscută 
dintre acestea fiind 
cea “la inţelegere cu 
proprietaru”.

Eugen Manole

De ce suntem noi, românii, 
aşa cum suntem?
Pentru că ne complacem în 
următoarele situaţii:
Mai rău să nu fie; 
Las-o, că merge şi aşa; 
Tăcerea e de aur;
Să moară şi capra vecinului; 
Morţii cu morţii, viii cu viii; 
Fă-te frate cu dracu’, până 
treci puntea; 
A greşi e omenesc;
Să facem haz de necaz: 
la plăcinte înainte, la război 
înapoi; 
fie pâinea cât de rea, tot mai 
bună-n ţara mea. 

Iar lista rămâne deschisă. 
Sigur că au apărut şi îmbună-
tăţiri, mai mult sau mai puţin 
originale, cum ar fi:
Cine-i harnic şi munceşte are 
tot ce vrea, cine-i leneş şi chiu-
leşte are tot aşa.
Ne naştem goi, uzi şi flămânzi. 
De abia după aceea lucrurile 
se înrăutăţesc.
Capul care a plecat, sabia nu-l 
taie.
Omul înţelept îşi face vara 
sanie şi iarna o pune pe foc.
Cine fură azi un ou şi se lasă 
prins… e bou!!!
Proverb marinăresc: „Iubeşte-
ţi copilul ca şi cum ar fi al tău”.
Nicio faptă bună nu scapă 
nepedepsită!
Cum îţi aşterni, cum vine altul 
şi se culcă în locul tău...
Dacă totul a ieşit bine, în-
seamnă că ai greşit undeva.
Mama proştilor e mereu 
gravidă…
Mai bine burtos de la bere 
decât cocoşat de la muncă!
Lasă pe mâine ce poţi face azi 
că poate mâine nu mai este 
nevoie.
Pauzele lungi şi dese, cheia 
marilor succese!
Şi ca să încheiem într-o notă 
caracteristică nouă, românilor, 
iată cum ar trebui explicată, 
celebra expresie „Dacă nu se 
duce Mahomed la munte, vine 
muntele la Mahomed”:
Dacă vezi că vine muntele spre 
tine, iar tu nu eşti Mahomed… 
FUUUUGI, e’ alunecare de 
teren!

Pentru că…

Manole Zice...

oana adameSCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Primul plan al parcului 
a fost realizat în 1966, iar 
în perioada 1986-1990 s-au 
plantat 1.650 de specii de 
plante, pe criterii fitoge-
ografice şi estetice, aduse 
din parcuri din ţară, prove-
nite din colecţii particulare 
sau din schimburi inter-
naţionale de seminţe. Pe o 
suprafaţă de 9,8 ha au fost 
amenajate sectorul orna-
mental, sectorul flora Ro-
mâniei – cu subsectoarele 
flora şi vegetaţia forestieră, 

flora Banatului şi flora Do-
brogei, sectorul florei me-
diteraneene, sectorul flora 
Americii de Nord, sectorul 
flora Asiei (cu subsectorul 
gradina japoneză), sectorul 
sistematica plantelor, sec-
torul plante medicinale şi 
sectorul flora tropicală.

Timpul şi administraţia 
locală au adus ridicarea la 
„rangul” de Grădina Bota-
nica (din 2007), o diminu-
are a suprafeţei la 84.103 
mp, dar şi îmbătrânirea ve-
getaţiei, pierderea unui nu-
măr foarte mare de specii, 
degradarea mobilierului 

urban, a aleilor, a gardului 
împrejmuitor, a casieriei şi 
grupului sanitar. Astfel că, 
în anul 2006, s-a întocmit 
un studiu de fezabilitate, 
abandonat până în 2008, 
când Direcţia de Mediu a 
primăriei s-a gândit că par-
cul s-ar preta la niscaiva 
fonduri nerambursabile. 
După trecerea altor doi ani 
„academici”, studiul  şi pro-
iectele tehnice întocmite 
acum patru ani trebuind, 
desigur, relicitate, reachi-
ziţionate şi reactualizate, 
acum proiectul „Reame-
najarea şi modernizarea 

Grădinii (Parcului) Botanice 
Timişoara”, proaspăt trecut 
şi prin plenul CLT, este în 
sfârşit gata de investiţii. 

Conform indicatorilor teh-
nico-economici oferiţi de 
SC Green Project SRL din 
Iaşi, cei care sunt „abonaţi” 
de ani buni la toate proiec-
tele verzi ale municipalită-
ţii, se vor planta 9.000 de 
arbori şi arbuşti, se vor re-
amenaja construcţiile, va fi 
instalat iluminat public şi, 
cel mai probabil, timişore-
nii se vor mai bucura şi de 
o taxă de intrare în plus. 
Valoarea totală a lucrărilor 
va fi de 12,1 milioane de lei 
(2,8 milioane de euro), iar 
acestea se vor întinde pe 
parcursul a 24 de luni.

Parcul Botanic fezabilizat din 2006, gata de investiţii

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Aproape că nu trece o 
zi fără ca jandarmii, poli-
ţiştii de frontieră, poliţiştii 
comunitari sau poliţiştii de 
la IPJ Timiş să nu aibă de-a 
face cu contrabandiştii de 
ţigări sau alcool. Deşi se 
confiscă la greu, reprezen-
tanţii companiilor de ţigări 
din ţară spun că numai doi-
trei la sută din ţigările de 
contrabandă sunt confisca-
te de autorităţi. În primele 
cinci luni ale anului au fost 
confiscate 120 de milioane 
de ţigarete, conform direc-
torului corporate affairs 
Philip Morris pentru Ro-
mânia şi Bulgaria, Andrei 
Vasilescu. În acelaşi timp, 
numărul ţigărilor vândute 
legal pe piaţa din România 
a fost de opt miliarde de bu-
căţi, în aceeaşi perioadă. 

Reprezentantul Philip 
Morris a estimat că nivelul 
evaziunii fiscale s-a redus 
de la 36,2 la sută din con-
sum la începutul anului 
2010, la 30 la sută, după pri-
mele cinci luni. “Evaziunea 
fiscală în cazul ţigărilor se 
ridică în 2010 la aproxima-
tiv un miliard de euro. În 
2009, pierderile la bugetul 
de stat au fost de 700 mi-
lioane euro - 800 milioane 
euro”, a mai spus Andrei 
Vasilescu. Cifrele au ajuns 
şi la responsabilii cu comba-
terea evaziunii fiscale. Aceş-

tia au decis că e momentul 
să se pună oprelişti acestui 
sistem. 

Comisarul-şef al Gărzii 
Financiare Timiş, Florin 
Frugină, a precizat că noile 
legi limitează cumpărarea 

de ţigări şi alcool de la ma-
gazinele de tip duty-free, 
dar şi comercializarea. În 
plus, cei prinşi cu acest gen 
de produse nu vor mai fi 
trataţi ca şi contravenienţi, 
fapta lor intrând în cate-
goria infracţiunilor. “Deţi-
nerea sau comercializarea 
pe teritoriul României în 
afara antrepozitului fiscal, 
de către persoane fizice sau 
persoane juridice a unei 
cantităţi de peste 50 de car-
tuşe de ţigări sau 200 litri 
de băuturi spirtoase, 300 li-
tri de produse intermediare 
alcoolice fără a fi marcate 
sau marcate necorespunză-
tor constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare 

de la 1 la 4 ani. Până acum 
această faptă era contraven-
ţie indiferent de cantitatea 
cu care era prins cineva”, a 
spus Frugină.

De acum încolo, noţiu-
nea de uz personal va în-
semna că nu se mai poate 
cumpăra, pe persoană, de 
la un duty-free decât două 
pachete de ţigarete de călă-
tor pe zi, un litru de băuturi 
spirtoase, doi litri de produ-
se alcoolice intermediare, 
20 de litri de vin sau băuturi 
fermentate şi 25 de litri de 
bere. “Cred că noile reguli îi 
vor face să bată puţin în re-
tragere sau să fie mai atenţi 
la ce fac”, i-a atenţionat şe-
ful Gărzii pe bişniţari.

Pedeapsă cu închisoarea 
pentru traficanţii de ţigări

Valoarea totală a 
lucrărilor va fi de 
12,1 milioane de 
lei (2,8 milioane 
de euro), iar aces-
tea se vor întinde 
pe parcursul  
a 24 de luni

Reprezentanţii 
companiilor de 
ţigări spun că 
numai doi-trei la 
sută din ţigările 
de contrabandă 
sunt confiscate 
de autorităţi.

IPJ Timiş 
are un nou 
adjunct

Florin Bolbos (foto) este 
noul adjunct al Inspectoratu-
lui de Poliţie Timiş, cu atribu-
ţii pe linie de poliţie rutieră şi 
ordine publică. Bolbos a câşti-
gat concursul pentru ocupa-
rea acestui post la Bucureşti. 
Înainte de a ocupa această 
funcţie, ofiţerul a ocupat func-
ţia de şef al Serviciului Rutier 
din cadrul Inspectoratului de 
Poliţie al Judeţului Timiş. Pos-
tul de adjunct al IPJ Timiş a 
rămas vacant după ce comisa-
rul Mârza Călin a ieşit la pen-
sie. Florin Bolbos s-a născut la 
Pişchia pe 9 noiembrie 1973, 
este necăsătorit şi este maste-
rand în Drept şi Administraţie 
Publică. Postul pe care Bolbos 
l-a ocupat înainte de a fi avan-
sat ca adjunct la IPJ, acela de 
şef al Serviciului Rutier va fi 
scos la concurs în săptămâni-
le următoare. „Voi coordona 
echipele structurile de poliţie 
rutieră si ordine publică la 
nivelul judeţului. Priorităţile 
pe care mi le-am propus sunt 
creşterea gradului de sigurna-
ţă a cetăşţeanului, reducerea 
riscului rutier şi apropierea 
poliţiei de comunitate, de ce-
tăţeni. Împreună cu domnul 
Popescu vom face o echipă şi 
să aducem Inspectoratul acolo 
unde-i este locul“, ne-a decla-
rat Florin Bolbos.

Poliţiştii cred că astfel de imagini vor deveni o raritate după aplicarea noii legislaţii
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andreea hnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Pe caniculă, soarele 
poate fi un mare duşman 
pentru ochi dacă aceştia 
nu sunt protejaţi. Soluţia 
optimă constă în purtarea 
unei perechi de ochelari 
de soare. Alegerea unor 
ochelari care să protejeze 
fără reacţii adverse, care 
să aibă un aspect placut 
şi să fie rezistenţi repre-
zintă, de multe ori, o pro-
blemă.

Protecţia împotriva 
razelor ultraviolete este 
dată de numarul de nano-
metri lungime de undă, 
care ar trebui să fie cu-
prins între 350 si 400; 
(scrie pe etichetă). Nocivi-
tatea razelor de soare este 
mediatizată şi cauzele 
sunt cunoscute. Afectează 
pielea şi retina şi în timp, 
duce la slăbirea vederii. 

Cu cât numărul de nano-
metrii este mai mare, cu 
atât creşte şi protecţia îm-
potriva razelor. 400 este 
considerat numărul care 
stopează în proporţie de 
aproape 100% pătrunde-
rea razelor prin lentilă. 
De asemenea, materialul 
din care este făcută len-
tila, este foarte impor-

tant, după cum spune şi 
Ionuţ Lădariu, director 
general la Interoptik Ti-
mişoara: „Recomand fo-
losirea unor ochelari cu 
lentile polaroid. Acestea 
au rezitenţă mecanică ri-
dicată şi claritate.” O altă 
proprietate importantă 
o constituie diminuarea 
reflexilor deranjante de 
pe apă, zăpadă, acoperi-
şuri metalice sau asflat. 
Lentilele din plastic sunt 
adesea cumpărate datori-
tă preţului mai mic faţă 
de cel al  unei lentile po-
laroid sau de sticlă, dar 
calitatea culorilor şi clari-
tatea scad în concordanţă. 
Ioana Kovacs optician la 
Promedica Timişoara pro-
pune un test interesant 
pentru cei care vor să îşi 
cumpere ochelari de soa-
re: „În momentul alegerii 

unor ochelari încercaţi să 
urcaţi sau să coborâţi niş-
te scări. Atunci se văd cel 
mai bine distorsionările 
date de lentilee de plas-
tic.” 

Culoarea lentilelor re-
prezintă, şi ea, un factor 
important, deoarece nu 
toate nuanţele sunt perce-
pute la fel de către ochi şi 
variază de la om la om. În 
momentul alegerii unei 
perechi de lentile, trebuie 
testate toate culorile pen-
tru a vedea care este mai 
plăcută şi mai aproape de 
realitatea ochiului nostru. 

Preţul unor ochelari care 
protejează şi nu vă distrug 
ochii, începe de la aproxi-
mativ 150 de lei. Pentru a 
rezista cât mai mult, trebu-
ie ţinuţi într-un toc.

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Măsura guvernanţilor de 
a majora taxa pe valoarea 
adăugată cu 5 procente, de 
la 19 la 24%, nu este văzută 
cu ochi buni de nimeni. De 
altfel, ministrul Finanţelor, 
Sebastian Vlădescu, a anun-
ţat el însuşi că nu susţinea 
o asemenea variantă de ate-
nuare a crizei economice 
asupra bugetului naţional. 
Cum dorinţa politicienilor 
de a tăia pensiile cu 15% a 
fost declarată neconstituţi-
onală, nu ne rămâne decât 
să aşteptăm urmările: o mo-
nedă naţională firavă în faţa 
euro şi a dolarului, scăderea 
cifrelor de afaceri, putere de 
consum mai redusă şi, cel 
mai probabil, încurajarea 
pieţei negre. Urmările se vor 
vedea şi la administraţiile 
locale, care riscă să piardă 
proiecte europene pentru că 
toate documentaţiile trebuie 
modificate.

„Opinia Timişoarei” a 
cerut şi părerea oamenilor 
de afaceri din judeţ şi atitu-
dinea este una mai degrabă 
pesimistă. Din punctul de 
vedere al oamenilor de afa-
ceri Marius şi Emil Cristescu, 
decizia de majorare a TVA 
este „total inoportună şi tar-
divă. Bugetul naţional putea 
fi echilibrat prin alte măsuri. 
Nici tăierea pensiilor nu era 
măsura potrivită. Situaţia 
era alta dacă bugetul era 
echilibrat la timpul potrivit, 
prin adoptarea unor măsuri 
corecte”. Din punctul aces-
tora de vedere, micii şi marii 
producători vor avea cifre de 
afaceri mai mici, iar profitul 
va scădea. Emil Cristescu a 
preferat să nu facă estimări 
cu privire la cursul economi-
ei pentru jumătatea de an 
care a mai rămas, în timp 
ce Marius Cristescu ne-a răs-
puns că inflaţia va trece de 5 
%, iar economia se va duce în 
jos.

Stela Marcu este acum 
manager firmă de consultan-
ţă în industria alimentară, 
după ce a închis, în februa-

rie, carmangeria pe care o 
deţinea în Timişoara. Cre-
ditele bancare au fost moti-
vul pentru care afacerea din 
industria alimentară a fost 
oprită. „Urmările creşterii 
TVA sunt nefericite, vor afec-
ta şi populaţia şi mediul de 
afaceri şi nu se va ajunge la 
colectarea de bani mai mulţi 
la buget. Statul trebuia să se 
gândească la îmbunătăţirea 
sistemului de colectare a ba-
nilor şi să aibă în vedere fir-
mele care eludeaza legea şi 
în privinţa TVA”, spune Mar-
cu. Majorarea cu 5 procente 
a TVA va duce şi la cernerea 
mediului de afaceri, dar şi la 
intrarea în faliment a altor 
firme, deja afectate de criză. 
„Oamenii de afaceri trebuie 
să fie mult mai prudenţi în 
ceea ce priveşte atragerea de 
resurse din fonduri banca-
re”, a precizat Stela Marcu, 

fost preşedinte al Secţiunii 
de Agricultură, Industrie Ali-
mentară şi Alimentaţie din 
CCIA Timişoara.

Va creşte evaziunea?
Asociaţia Marilor Reţele 

Comerciale din România 
şi-a exprimat îngrijorarea 
cu privire la decizia Guver-
nului de a creşte nivelul 
TVA, considerând că efec-
tele acestei măsuri ar lovi 
dramatic economia, atât la 

nivelul consumatorilor, cât 
şi al agenţilor economici. 
„Pentru salvarea bugetului 
de stat singura soluţie via-
bilă este diminuarea evazi-
unii fiscale, care sufocă tot 
mai mult comerţul din Ro-
mânia şi operatorii comer-
ciali. Însăşi această creştere 
a TVA-ului este o măsură 
care induce creşterea evazi-
unii fiscale, mai ales pe pia-
ţa agro-alimentară”, spun 
reprezentanţii lanţurilor 
comerciale.

Planul lui cristescu
Omul de afaceri Marius 

Cristescu a făcut un plan 
prin care, spune el, statul 
ar fi câştigat la buget un 
miliard de euro. Conform 
acestuia, ar trebui să se 
reducă suprafeţele închi-
riate de la firme private 
cu 25%, să disponibilizeze 

20% din angajaţii regiilor 
din subordine şi să vândă 
clădirile începute şi nefi-
nalizate, un exemplu în 
acest sens fiind scheletul 
Spitalului Municipal de pe 
Torontalului. Marius Cris-
tescu spune că dacă statul 
nu va lua şi alte măsuri de 
combatere a efectelor cri-
zei, în afara disponibiliză-
rii de personal şi reducerii 
de salarii, va fi nevoit ca 
anul viitor să dea afară şi 
mai mulţi bugetari decât 
în acest an. „Marea risi-
pă se face la nivel local, 
la regiile din subordinea 
primăriilor. Personalul 
acestora ar trebui redus cu 
minim 20%”, a spus Cris-
tescu. O altă măsură este 
casarea a 25% din parcul 
auto mai vechi de zece ani 
al tuturor instituţiilor de 
stat.

6 I economic

Economia o ia la vale. Cine o prinde?

Controlorii Crizei

membrii comisiei mixte 
de control constituită la 
iniţiativa Prefecturii timiş 
au participat, miercuri, la o 
întâlnire cu reprezentanţii 
mediului de afaceri local, 
în cadrul căreia au fost 
prezentate măsurile legale 
de prevenire a sancţiunilor 
contravenţionale în dome-
niul alimentaţiei publice şi 
a unităţilor de agrement 
estival. acţiunea a fost 

organizată de camera 
de comerţ, industrie şi 
agricultură timişoara, iar 
lectori au fost directorul 
comisariatului pentru 
Protecţia consumatorului, 
marinela iliaş, directorul 
adjunct al Direcţiei de 
sănătate Publică, Viorica 
Dumitru, directorul in-
spectoratului teritorial de 
muncă, cornelia corescu, 
şi directorul Direcţiei sa-
nitare Veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, 

Pompiliu smultea.

Moneda euro

unul dintre cei mai impor-
tanţi analişti economici 
din zona de vest a ţării, 
prof. dr. silviu cerna, fost 
membru în consiliul de 
administraţiei al băncii 
naţionale a româniei, 
spune că temerile româ-
nilor privind perspectiva 
deprecierii dramatice a 
leului în raport cu moneda 

euro sunt neîntemeiate. în 
viziunea sa, românia are 
o importantă rezervă va-
lutară, respectiv peste 32 
miliarde de euro, care este 
menită a finanţa inter-
venţiile pe piaţă ale bnr 
şi susţinerea cursului de 
schimb a monedei naţio-
nale când aceasta este ata-
cată de speculatori. «Dacă 
evoluţiile sunt indezirabile 
şi produc instabilitate, 
bnr are mijloacele nece-
sare pentru a influenţa 

cursul de schimb», spune 
specialistul timişorean. 

Pariuri PolitiCe

Falimentul româniei este 
«jucat» la casele interna-
ţionale de pariuri politice 
din europa cu o cotă de 
15 la 1, după Grecia, cu o 
cotă de 5 la 1, şi înaintea 
bulgariei şi ungariei, cu 
cote de 18 la 1. urmează, 
pe locurile iV şi V, spania şi 
Polonia, cu cote de 20 la 1, 

respectiv 30 la 1. în aceste 
condiţii, la o investiţie 
de 100 de euro, amatorii 
de pariuri pot câştiga pe 
românia, în cazul în care 
«mioriţa» intră în faliment, 
nu mai puţin de 1.500 
de euro. în schimb, ţara 
noastră este cotată cu mici 
şanse de a părăsi uniunea 
europeană, cu o cotă de 
60 la 1, în timp ce luxem-
burg are o cotă de 3 la 1, iar 
Danemarca şi Germania 
cote de 4 şi 5 la 1. 

PULS ECONOMIC PULS ECONOMICPULS ECONOMIC PULS ECONOMICPULS ECONOMIC

salina artificială   
alternativă la cea naturală

Soarele,  
duşmanul ochiului
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Pensatul cu aţă – 
premieră în Timişoara

andreea hnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Pensatul cu aţă reprezintă 
o tehnica clasică de pensat 
din Orientul Mijlociu, dar în 
Timişoara reprezintă o pre-
mieră absolută. Aţa cu care 
se fac minuni este una spe-
cială, din bumbac, puţin mai 
tare ca una normală. Este 
adusă special din Emiratele 
Arabe Unite, dar este produ-
să în India.  Pensatul cu aţă 
este mult mai rapid, pentru 
că la o trecere este smuls un 
rând de fire şi nu unul sin-
gur. Tehnica este mai puţin 
dureroasă şi, în plus, efectele 
sunt mai de durată ca în ca-
zul pensatului normal. După 
mai multe repetări, firele 
încep chiar să se rărească. 
Este acelaşi efect ca la epilat. 
Sprâncenele nu sunt singu-
rele care pot fi conturate cu 
această tehnică; mustaţa sau 
axila se curăţă la fel de bine.

Deocamdată pensatul prin 
acesată tehnică este disponibil 
într-un singur salon de cosme-
tică: „Într-o vizită în Emiratele 

Arabe Unite, la un salon de 
înfrumuseţare, am fost sur-
prinsă să văd pentru prima 
oară cum o româncă practica 
această metodă. De la ea am şi 
învăţat.” îşi aminteşte cosme-
ticeana Camelia Kalasli.

În Timişoara, deocamdată 
doar doamnele şi domnişoare-
le pot beneficia de aceste ser-
vicii. Nu există niciun criteriu 
de selectare a celor care do-
resc să încerce acestă tactică. 
Media de vârstă este vastă, în-
tre 14 şi 60 de ani, iar preţuri-
le nu diferă faţă de un pensat 
obişnuit: între 10 şi 15 lei.

Înotul, sănătate  
pentru oricine

TVa în alte ţări

taxa pe valoare adău-
gată de 19% percepută 
până acum a fost printre 
cele mai scăzute din ue, 
iar nivelul de 24% va fi 
printre cele mai ridicate, 
în timp ce impozitarea 
veniturilor personale 
şi a profiturilor compa-
niilor este mai redusă 
în multe dintre statele 
membre. tVa-ul din 
românia era al 19-lea ca 
mărime din ue, similar 
cu taxele pe consum 
din Germania, olanda 

şi slovacia, un nivel mai 
redus fiind înregistrat 
în spania (18%), malta 
(18%), marea britanie 
(17,5%), cipru (15%) şi 
luxemburg (15%), iar 
Danemarca, ungaria şi 
suedia au cele mai mari 
taxe pe valoare adă-
ugată, de 25%. odată 
cu creşterea tVa de la 
19% la 24% românia va 
deveni cel de-al patrulea 
stat membru într-un 
clasament ue după taxa 
pe valoare adăugată.

în momentul ale-
gerii unor ochelari 
încercaţi să urcaţi 
sau să coborâţi 
nişte scări. atunci 
se văd cel mai bine 
distorsionările.

Ioana Kovacs
optician

aspecte de care trebu-
ie să ţineţi seama când 
alegeţi o pereche de 
ochelari de soare:
Gradul de protecţie ul-
travioletă; (numărul de 
nanometrii lungime de 
undă, care este notat 
pe eticheta ataşată la 
ochelari)
tipul lentilei (mate-
rialul din care este 
fabricată)
culoarea lentilei
rama (evitaţi ramele 
cu braţe late dacă sun-
teţi şoferi. Pot reduce 
din vizibilitate)

Proprietăţile culorilor lentilelor

negrul este singura 
culoare a lentilelor 
care nu distorsionează 
culorile în niciun fel şi 
totodată face faţă cel 
mai bine la un soare 
puternic.
culoarea maro măreşte 
contrastul dintre culori 
şi este recomandată 
atunci când lumina are 
o intensitate moderată 
şi variabilă.
Verdele este, după spu-

sele specialiştilor, cel 
mai căutat, deoarece se 
află în mijlocul spec-
trului de culori şi este 
considerată o culoare 
de echilibru. 
lentilele roşiatice cre-
ează contrast în raport 
cu nuanţele de verde si 
albastru.
culoarea gri, reduce 
strălucirea, dar nu dis-
torsioneaza nuanţele 
naturale.

Tehnica este mai 
puţin dureroasă şi 
efectele sunt mai de 
durată ca în cazul 
pensatului normal. 
După mai multe 
repetări, firele încep 
să se rărească. 
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un consult la medic înainte de 
începerea unor şedinţe pentru 
o confirmare.

Organismele reacţionează 
diferit. În cazul oricăror simp-
tome noi în timpul sau după te-
rapia la salină, este necesar con-
sultul unui specialist. În cazul 
femeilor însărcinate problema 
este un pic mai delicată. Nu se 
recomandă intrarea lor în sali-
nă, deoarece nu s-au făcut expe-
rimente în această situaţie; nu 
s-au găsit persoane disponibile 
pe care să se experimenteze.

Dacă doriţi o cură la una din 
salinele artificiale, trebuie să 
ţineţi cont de toate indicaţile 

menţionate şi să ştiţi că vârsta 
nu este o problemă. La Salina 
oraşului din Timişoara, cel mai 
tânăr pacient are numai de 7 
luni. La intrare se completeză 
un chestionar pentru evalua-
re, se sterilizează papucii şi în 
interiorul salinei se respectă 
regulamentul interior specific 
fiecărei instituţii. Este strict in-
terzis consumul de alimentede 
orice fel, iar pe durata şedinţei 
este recomandat să părăsiti in-
cinta numai în situaţii deosebi-
te, pentru menţinerea calităţii 
aerului pe întreaga zi. Copii 
trebuie supravegheaţi pentru 
a nu atinge aparatele sau pe-

reţii. În interior sunt permise 
gadget-urile: laptop, telefon 
mobil, i-pod etc, se poate citi, 
se practica şah, iar copii au spa-
ţiu amenajat şi destinat lor cu 
jucării pentru toate vârstele. La 
terminarea celor 10 şedinţe, se 
completează un formular cu 
schimările produse, cu păreri 
pro şi contra, care sunt analiza-
te şi comparate la întoarcerea 
după jumătate de an. La saline-
le din zona de vest vin oameni 
din toată Europa, din pricina 
raportului calitate preţ. Capaci-
tatea încăperilor este de 8 – 15 
adulţi plus 5 – 10 copii, tempe-
ratura este de 20 – 22 grade cel-

sius. Sarea este adusă din saline 
naturale cum ar fi Salina Praid, 
Târgu Ocna sau din munţii Hi-
malaya. 

Preţul unei singure şedin-
ţe variază de la 13 la 20 lei 
pentru adulţi, şi 10 lei pen-
tru copii. În unele saline se 
poate plăti prima şedinţă 
la jumătate de preţ, pentru 
a încerca servicile oferite. 
La Centrul Medical Mariam Piş-
chia un abonament pentru 10 
şedinţe costă 80 lei. În Timişoa-
ra la Salinatura, Salinaoraşului 
sau Susesi pentru 10 şedinţe a 
câte 45-50 de minute,  platim 
180 lei.

I 98 I Decoeco

Salinoterapia  
tratează  
următoarele  
afecţiuni:

afecţiuni  
pentru care  
salinoterapia este 
strict interzisă:

l boli respiratorii cronice 
(astm, bronşită cronică, 
mucoviscidoză, bronhopne-
umopatie cronică obstruc-
tivă)
l Pneumonie după stadiul 
acut
l bronşiectazii
l tuse fără o cauză cunos-
cută
l tuse provocată de fumat 
(inclusiv post-renunţare la 
fumat)
l boli respiratorii acute 
frecvente 
l infecţii respiratorii
l Dificulăţi de expectorare a 
sputei vâscoase
l răceli sezoniere
l sinuzită, tonsilită, Faringi-
tă, otite acute sau cronice
l rinită sau alte alergii cu 
simptome respiratorii
l alergii la poluanţi industri-
ali sau domestici
l sensibilitate crescută la 
substanţe chimice
l afecţiuni dermatologice 
(eczeme, psoriasis, dermati-
tă atopică, acnee) 
l oboseală cronică
l Depresie
l rezistenţă scăzută la stres

l stadiul acut al bolilor 
respiratorii
l tuberculoză activă sau 
micoze pulmonare
l boli neoplazice
l insuficienţă cardiacă 
sau hipertensiune arteri-
ală necontrolate medica-
mentos
l infarct miocardic recent 
sau angină pectorală 
l Hemoragii, hemoptizii 
(tuse cu sânge)
l insuficienţă respiratore
l cancer bronho-pulmo-
nar
l boli infecto-contagi-
oase în timpul perioadei 
contagiozitate şi conva-
leşcenţă
l boli cardio-vasculare, 
cord pulmonar cronic 
decompensate
l epilepsie sau alte afec-
ţiuni neurologice ce pot 
determina pierderea starii 
de conştienţă

PublicitatePublicitate

InteroptIk
Garantul vederII perfecte!
aici aflaţi totul despre lenti-
le, rame, ochelari de soare şi 
lentile de contact. sediul este 
pe strada surorile martir caceu 
numărul 39.  telefon 0256 22 44 28, 0742 22 44 86. e-mai 
pentru comenzi:  comenzi@interoptik.ro. mai multe 
detalii pe  www.interoptik.ro 

promedIca
SatISfactIa dumneavoaStra eSte 
obIectIvul noStru prIorItar!
aparatură computerizată de ultimă generaţie, lentile furni-
zate de cei mai renumiţi producători din lume. ne găsiţi în 
timişoara pe strada craiova numărul 5, de luni până vineri 
între orele 08:00 – 19:30.  telefon  0356 177 248 sau 0728 
107 057.  www.promedica-tm.ro 

beta optIc
OftalmOlOgie şi OptOmetrie.
Prioritatea noastră este informarea şi consilierea fiecarui 
pacient şi alegerea unei soluţii cât mai optime. ne găsiţi în 
timişoara, pe strada lucian blaga numărul 3a de luni până 
vineri între 09:00 şi 20:00. Detalii la numărul de telefon 
0256 436 665 sau pe adresa www.beta-optic.medikal.ro

optImed
Orientare către clienţi!
Furnizăm echipamente medicale care 
permit diagnosticarea şi tratarea afecţi-
unilor oftalmologice. lentile de contact 
şi soluţii de întreţinere pentru lentile de 
contact, în scopul corectării deficienţelor 
de vedere în condiţii de confort şi sigu-
ranţă. sediul este pe strada lunga numărul 9, telefon 0268 
471 603. mai multe detalii pe www.optimed.ro

vISta vISIon
clinică de OftalmOlOgie pentru 
adulţi şi cOpii!
chirurgie refractivă, retiniană, 
diagnosticare şi operaţie de 
cataractă. informatii si progra-
mari la callcenter: 0800-884-
782 (telVerde - numar gratuit, apelabil din orice retea) sau 
la adresa de e-mail: info@vistavision.ro. Pentru mai multe 
detalii acesaţi site-ul www.vistavision.ro

clinica ” dOctOr ciOată ” 
luptăm ca O echipă împOtriva  
celOr mai neplăcute bOli.
Pentru o echilibrare  
nutriţională  
personalizată vă aşteptăm 
pe strada independeţei 
numărul 15. telefon: 
0256244093 sau 
0256290900. mai 
multe detalii pe 
www.romedic.ro/
clinicadrcioata.

centrul medIcal 
dr. negrisanu. 
diagnOsticul şi tratamentul  
bOlilOr de nutriţie,  
diabet şi Obezitate.

evaluarea complicatiilor şi tratament în cazuri de medi-
cină internă, gastroenterologie, diabet zaharat, boli de 
nutriţie, obezitate si dislipidemii. cabinetul se găseşte pe 
strada transilvania numărul 7, apartament 3. telefon: 025-
6240.609, 0748-331.293 adresă web: www.ghidulmedical.
com

brol medIcal center
calitate, prOmtitudine  
şi siguranţă!
oferă servicii de 
chirurgie estetică, 
chirurgie plas-
tică şi chirurgie 
reconstructivă. în 
timişoara ne găsiţi 
pe strada Franyo 
Zoltan numărul 6. 
telefon/Fax registratura: 0040-(0)256-221009. Detalii pe 
www.brol.ro , webmaster: bogdan@brol.ro 

clInIca GeneSIum co 
avem grijă de tine şi de  
miracOlul nepreţuit din tine!
oferă servicii de obstetrică-ginecologie, neonatologie şi 
întreţinere corporală. contact: strada  mehadia numărul 1, 
telefon: 0728.205375,  Fax: 0256.497070, e-mail: office@
genesium.ro. Pentru mai multe detalii accesaţi pagina de 
web: www.genesium.ro

opinia Recomandă opinia Recomandă

andreea hnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Mult timp, în zona de vest 
a ţării, tratarea unor afecţiuni 
respiratorii într-o salină a fost 
o problemă. Distanţa, lipsa tim-
pul  şi costurile relativ ridicate 
pentru o excursie până la sali-
nele  naturale din Sibiu, Turda 
sau Cluj au determinat mai  
mulţi bănăţeni să deschidă sa-
line artificiale. Mai ecologice ca 
cele turistice, concepute special 
în scopuri medicale, salinele 
din Timişoara, Şag sau Pişchia 
îşi aşteaptă toti clienţii la stan-
darde europene şi condiţii de 
multe stele. Fie că veniţi cu 
o recomandare medicală, cu 
probleme cunoscute sau pur 
şi simplu pentru o curăţare a 
căilor respiratorii, e bine de 
ştiut că salina nu are efecte ad-
verse. O cură de 45 de minute 
pe zi, timp de 10-30 de zile, în 
funcţie de problemă, vă poate 
scăpa de multe griji. Terapia se 
repetă cam la aproximativ şase 
luni, acesta fiind termenul de 
conservare a sării pe caile respi-
ratorii. Generatorul de aerosoli 
transformă sarea în micropar-
ticule de diferite dimensiuni, 
care prin inhalare pătrund în 
tractul respirator şi în piele şi 
remediază diferite afecţiuni. 
Procesul se numeşte salinotera-
pie şi se practică de când omul 
a început să exploreze sarea. 

Salinele nu dipun de per-
sonal specializat în detectarea 
anumitor probleme de sănă-
tate. Este recomandat să faceţi 

Salina artificială   
alternativă la cea naturală

Ochii rotunzi au nevo-
ie de “valorificarea” irisu-
lui. Alege fardurile de ochi 
în culori închise. Cele des-
chise măresc şi mai mult 
ochii. Foloseşte un creion 
dermatograf negru pentru 
un contur fin de-a lungul 
genelor superioare şi infe-
rioare. Poţi depăşi conturul 
natural al ochilor pentru a 
da impresia că sunt alun-
giţi. La aplicarea fardului, 
ca şi a rimelului, insistă pe 
exteriorul pleoapelor, re-
spectiv al genelor.

Ochii migdalaţi tre-
buie rimelaţi în întregime 
pentru un efect de mărire 
al ochilor Trasează un con-
tur mai gros şi aplică-l doar 
până la jumatatea pleoapei 
superioare, pornind din 
colţul interior al ochiului. 
Un contur întreg ar scoate 

în evidenţă exact ce vrei să 
eviţi, ochii de pisică.

Ochii profunzi au ne-
voie de anticearcăn pentru 
reducerea efectului de ochi 
afundaţi în orbite. Foloseş-
te fardurile de pleoape în 
culori deschise. Aplică-le 
mai ales în colţul interior 

al ochilor. Renunţă la der-
matograful negru. Foloseş-
te mascara maro şi insistă 
pe gele superioare. Astfel, 
ochii reapar în prim-plan. 

Ochii mici se vor contu-
ra în culori deschise, depă-
şind uşor conturul natural. 
Aplică fard deschis în colţul 

exterior al ochiului şi ime-
diat sub sprâncene. Aplică 
mascara mai ales pe genele 
din colţul exterior al ochilor. 

Ochii apropiaţi se ma-
chiază cu fard deshis la cu-
loare în colţul interior al 
ochiului şi fard închis în cel 
exterior. Accentuează con-
turul ochilor în partea exte-
rioară, la fel ca şi genele.

Ochii depărtaţi se ma-
chiază exact invers decât în 
cazul ochilor apropiaţi. Con-
turul ochilor va fi în întregi-
me marcat cu un dermato-
graf. Fardul de pleoape va fi 
aplicat doar în jurul ochilor 
şi nu va urca până la sprân-
cene. Degradeul fardului 
va merge în susul ochiului 
şi nu dinspre colţul interi-
or spre cel interior. Genele 
se vor rimela în întregime. 
(Ema Dobre)

Puneţi în valoare ochii, indiferent de formă
Când vine vorba de ali-

mentaţie, funcţionează sis-
temul compensaţiei. Cu cât 
reducem importanţa mesei 
de dimineaţă, cu atât sun-
tem nevoiţi să recuperăm pe 
parcursul zilei. Micul dejun 
chiar este cea mai impor-
tantă masă din zi. Este cea 
care ne energizează şi care, 
categoric, se elimină până 
la sfârşitul zilei. Este cea 
care ne dă pofta şi starea de 
pe parcursul zilei. Un mic 
dejun bun, face mai mult 
decât să te împiedice să mă-
nânci excesiv mai târziu, îti 
accelereaza metabolismul şi 
este primul pas către o stare 
psihică echilibrată. 

În micul dejun nu trebu-
ie să lipsească proteinele şi 
fibrele. Acestea le găsim în 
pui, ouă, legume sau lactate. 
O combinaţie între aceste 

alimente, în funcţie de pre-
ferinţe, fac un mic dejun să 
fie sănătos.

La prima oră trebuie să 
evităm ciocolata, dulciurile 
din comerţ, gogoşii sau pi-
zza. Toate acestea  sunt ali-
mente greu de digerat şi cu 

multe calorii. Snacksurile, 
chipsurile si băuturile răco-
ritoare carbogazoase sunt 
strict interzise, ele ar trebui 
eliminate complet din ali-
mentaţie.

Atenţie la cafea; Dacă se 
depăşesc două căni pe zi, pot 

apărea dureri de cap şi des-
hidratare şi, în timp, accele-
rarea toxică a ritmului cardi-
ac, care îngreunează munca 
inimii. Se poate obţine ace-
eaşi energie dintr-o cană de 
ceai verde sau un pahar cu 
fresh de fructe.

Un mic dejun sănătos
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gheorghe nodiţi.  manager al celui mai mare spital din vestul ţării – spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă timişoara. este membru al partidului 
democrat-liberal timiş şi consilier judeţean din partea acestui partid. trebuie să conducă un spital cu datorii de peste 34 de milioane de lei.

Niciodată nu va decide un politician 
ce se întâmplă în Spitalul Judeţean

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

S-a vorbit mult despre 
datoriile spitalelor. Care este 
situaţia la cel mai mare spital 
din vestul ţării? Sunt şi datorii 
istorice?

Fiecare echipă manageri-
ală a moştenit datoriile deja 
existente şi s-au acumulat al-
tele, pentru că rambursarea 
serviciilor medicale este insu-
ficientă pentru ceea ce se con-
sumă. Suntem la 34,7 milioa-
ne lei datorii acum. Din acest 
deficit, o bună parte, mai mult 
de jumătate, adică 18 milioa-
ne lei, sunt servicii medicale 
care nu au fost plătite de Casa 
Judeţeană de Asigurări din 
2007 până azi. În 2007 au fost 
2,1 milioane lei vechi, 2008 – 
aproape 7 milioane, 2009 – 9 
milioane lei. Dacă măcar banii 
aceştia i-am primi... 

Credeţi că se va rezolva 
situaţia?

Noi sperăm că odată cu 
hotărârea Ministerului Sănă-
tăţii pentru acoperirea acestor 
deficite financiare, care se va 
face numai pentru serviciile 
medicale care au fost efectua-
te, o să reuşim şi noi să recu-
perăm cele 18 milioane de lei.

Cât de mare este pericolul să 
ajungem în situaţia spitalului 
judeţean de la Constanţa, 
unde nu mai sunt bani pentru 
medicamente şi tratamente, 

ci se asigură doar urgenţa?
Noi am încercat să nu eco-

nomisim pentru că există o 
patologie foarte diversă pe 
care o acoperă specialităţile 
Spitalului Judeţean şi care ne-
cesită investigaţii costisitoare. 
Pentru că suntem un spital 
clinic de urgenţă şi un for me-
todologic pentru patru judeţe, 
cazurile cele mai multe care 
vin la noi nu sunt cronice, 
ci cazuri de urgenţă. Pentru 
acestea, vrând-nevrând, trebu-
ie să le acordăm tot sprijinul 
din punctul de vedere al cali-
tăţii actului medical, deoarece 
Timişoara este staţia terminus 
pentru pacient. 

Pe termen scurt se poate 
ajunge la a nu se mai face 
internări?

Cred că este o problemă 
care se va pune la un moment 
dat, când deficitul financiar 
nu ne va mai permite nici 
măcar să reuşim să lămurim 
furnizorii care îi avem, vizavi 
de materialele sanitare şi de 
medicamente. În momentul 
respectiv, ar trebui să restric-
ţionăm activitatea, dar şi asta 
este cu efect negativ. Restric-
ţionând activitatea scazi nu-
mărul de servicii medicale şi 
atunci scazi şi rambursarea 
financiară a serviciilor medi-
cale, deci nu e o soluţie finan-
ciară pentru noi.

Demersuri la nivel politic aţi 
făcut sau v-aţi axat pe căile 

tradiţionale, medicale: Casa 
de Asigurări, minister...?

Important e să păstrăm or-
dinea ierarhică, să încercăm 
să determinăm factorii care 
sunt, de fapt, decizionali pen-
tru aşa ceva. Niciodată nu o să 
hotărască un om politic ce tre-
buie să se întâmple în Spitalul 
Judeţean şi dacă se întâmplă 
aşa... Eu ca om politic nu cred 
că este o eficienţă.

Există o neîncredere în siste-
mul medical, o neîncredere 
care vine din urmă şi nu pare 
să se remedieze, dimpotrivă. 
Credeţi că motivul principal 
este subfinanţarea sistemu-
lui?

Neîncrederea în actul me-
dical românesc porneşte din 
faptul că există o deficienţă 
mare în partea hotelieră a 
spitalelor, cu clădiri vechi. 
Spitalul acesta e din 1971. Din 
punctul de vedere al structu-
rii, faţă de ceea ce ar trebui să 
fie, are nişte deficienţe. Sunt 

clinici care s-au autogospodă-
rit, cum e clinica de gastroe-
neterologie, e o clinică deose-
bită şi colectivul de acolo şi-a 
dat interesul, ca prin tot felul 
de mijloace, sponsorizări, 
finanţare a reuşit să îmbu-
nătăţească aspectul hotelier. 
Avem şi clinici cu condiţii pre-
care: Urologia, Neurologia, ce 
să mai vorbim de Pediatrie şi 
Obstetrică-Ginecologie Bega, 
care stau într-o clădire foarte 
veche. Spaţiile s-au organizat 
în funcţie de necesităţi.

Doar acesta să fie motivul, 
partea hotelieră?

Nu, acesta este un motiv 
foarte serios. O altă problemă 
care există în momentul de 
faţă datorită acestor deficien-
ţe financiare există şi situaţia 
creată de neputinţa de a achi-
ziţiona materiale sanitare, îi 
pui pe pacienţi să cumpere 
medicamente, proteze, şi 
atunci, din punct de vedere 
financiar, pentru persoana 
respectivă, face şi un calcul 
şi dacă tot dă banii atunci se 
duce în altă parte, că aşa i-a 
spus cutare. 

Cum aţi motiva dvs. un tânăr 
absolvent de Medicină să 
rămână în ţară, să muncească 
la un spital românesc în loc să 
plece afară? 

În primul rând ar trebui 
să beneficieze de un program 
educaţional pus la punct, cu 
mare interes pentru pregă-

tirea tânărului respectiv, în 
al doilea rând o retribuţie fi-
nanciară corespunzătoare. De 
exemplu în Bulgaria, o ţară 
asemănătoare cu condiţiile de 
la noi, are un salariu de 1.200 
de euro, la noi, în cel mai bun 
caz, un medic rezident are 
250-300 de euro.

Ce servicii mai sunt externali-
zate acum la spital? 

Avem spălătoria şi cantina, 
cam atât. Spălătoria este la 
Reşiţa, până găsim o soluţie. 
Problema este că avem o can-
titate foarte mare şi nu poate 
asigura nimeni din Timişoara. 

Colegiul Medicilor a avut, la 
un moment dat, un proiect 
de legalizare a micilor atenţii 
pentru medici. Credeţi că 
este o soluţie pentru tratarea 
sistemului sanitar, pentru 
recâştigarea încrederii?

Nu cred. Nu cred că cele 
două au legătură pentru că 
pacientul care este foarte mul-
ţumit de actul medical, de me-
dic, vrând-nevrând, dacă vrea 
să dea o atenţie unui medic, o 
va face. Dacă se ajunge la aşa 
ceva, trebuie să se dea şi o va-
loare. Şi cum faci asta? Dacă a 
suferit o operaţie de stomac, 
îi duci cinci sticle de whisky, 
dacă te-a operat numai de her-
nie, îi duci numai una? Sunt 
lucruri la care eu nu văd o re-
zolvare. Nimeni nu şi-a bătut 
capul, niciunde în lume, cu 
aşa ceva. 

Cu ce iese în evidenţă Spitalul 
Judeţean din Timişoara la 
nivel pozitiv, ca să nu mai 
vorbim numai de datorii şi 
alte probleme?

Suntem cel mai mare spi-
tal din vestul României. Nu 
ne limităm numai la cazuri 
din cele patru judeţe care ne 
sunt arondate, ci vin din toată 
ţara. Faptul că vin din toată 
ţara înseamnă că avem speci-
alităţi care oferă servicii medi-
cale de înaltă performanţă şi 
bună calitate. Menţionez că în 
Spitalul Clinic Judeţean există 
cu adevărat noţiunea de spi-
tal clinic, care se percepe prin 
rezolvarea unor cazuri, prin 
performanţe medicale, prin 
performanţe de tip european, 
unele chiar unicate. Este mai 
puţin evidentă treaba asta, 
deoarece de regulă suntem 
întrebaţi numai de lucrurile 
negative şi care ard la ordinea 
zilei. Sunt şi lucruri deosebite 
care se fac, de exemplu am 
achiziţionat o bancă de piele, 
care e o soluţie pentru secţia 
de Chirurgie Plastică şi Re-
constructivă pentru că ne ofe-
ră o posibilitate de aplicare a 
fragmentelor de piele, prin 
care să protejăm bolnavul 
din start şi nu mai pierdem 
timpul până se decapează şi 
toate etapele necesare. Faptul 
că avem 710 rezidenţi în tot 
Spitalul Judeţean înseamnă 
că tinerii încearcă să ajungă 
aici pentru a se pregăti în spe-
cialitate.

gheorghe nodiţi. 

născut la: 8.10.1954

medic primar, specializa-
rea Chirurgie plastică şi 
Reconstrucţie

absolvent al Universităţii 
de medicină „Victor 
Babeş” timişoara,  
Facultatea de medicină 
Generală, diplomă de 
doctor în ştiinţe medicale, 
membru în mai multe 
organizaţii medicale de 
chirurgie plastică

Căsătorit, are doi copii

Noi sperăm că 
odată cu hotărâ-
rea Ministerului 

Sănătăţii, o să 
reuşim şi noi să 

recuperăm cele 18 
milioane de lei.

Din punctul de ve-
dere al actului me-
dical, neîncrederea 
în sistemul medical 
românesc nu are 
justificare. avem 
profesionişti, se fac 
o serie de proceduri 
medicale şi inter-
venţii chirurgicale 
care se fac oriunde în 
europa.Publicitate

andreea hnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Înainte de a fi un sport, 
înotul este sănătate; are o 
influenţă deosebit de favo-
rabilă asupra dezvoltării 
organismului. Muşchii şi ar-
ticulaţiile lucrează fără a fi 
nevoite să suporte vreo gre-
utate, efectele adverse fiind 
diminuate către zero. Sin-
gurul dezavantaj este riscul 
la înec, dar acesta poate fi 
prevenit dacă înotul se prac-
tică într-un bazin cu instruc-
tori specializaţi în domeniu. 
Acest sport este recomandat 
tuturor, indiferent de vârstă, 
inlcusiv persoanelor cu diza-
bilităţi.

Înotul practicat greşit, 
fără indicaţii sau suprave-
gherea unor profesionişti, 
poate duce diferite dureri de 
spate sau membre. Pentru a 
nu ajunge în această situaţie, 
este recomandat să învăţaţi 
să înotaţi corect. La un bazin 
profesionist, instructorii au 

tactici diferite corespunză-
toare vârstei, ustensile nece-
sare iniţierii, (plute, colaci, 
aripioare).“Comunicarea cu 
profesorul de înot este foar-
te importantă; indiferent că 
motivul începerii unei lecţii 
de înot este medical sau de 
relaxare, trebuie să-mi fie 
transmise toate afecţiunile 
de care  elevul suferă, pentru 
a preveni eventuale neplă-
ceri.” ne-a spus Sabin Avram, 
instructor de înot la Arena 
Aqua Sport Timişoara.

Pentru un curs de înot tre-

buie să aveţi un echipament 
corespunzător alcătuit din 
costum de baie, ochelari şi 
cască. Pe lângă acestea mai 
aveţi nevoie de şlapi de baie, 
prosop sau halat, săpun şi 
şampon. Preţul unui echipa-
ment complet porneşte de la 
aproximativ 70 – 80 de lei. 
Costul unui curs de 10 şedin-
ţe pentru copii mai mari de 
5 ani, inclusiv pentru adulţi, 
variază între 250 – 300 de lei 
în funcţie de oră, iar pentru 
un copil mai mic de 5 ani, în-
tre 200 – 250 de lei.

Înotul, sănătate 
pentru oricine

Stilurile de  
înot sunt:
craul (este primul stil care 
se învăţă pentru că este 
cel mai uşor şi mai uzual)
spate (este recomandat 
copiilor deoarece se prac-
tică cu capul afară)
bras (este recomandat 
în special pentru adulţi, 
exceptând pe cei care au 
probleme cu spatele)
Fluture (este cel mai com-
plex stil şi se recomandă 
doar în momentul în care 
celelalte stiluri sunt stapâ-
nite perfect)

avantajele înotului:

l Determină o incredibilă 
rezistenţă cardio-pulmo-
nară 
l stimulează circulaţia 
sangvină 
l contribuie la menţine-
rea unei tensiuni arteriale 
stabile 
l reduce riscul bolilor 
cardiovasculare 
l Dezvoltă majoritatea 
grupelor musculare (mai 
mult de doua treimi din 
întreaga suprafaţă mus-
culară) 
l întăreste ligamentele 
articulare, prevenind 
posibilele leziuni; 
l îmbunătaţeşte postura 
corporală 
l Dezvoltă flexibilitatea
l atenuează tensiunile 
acumulate 
l Generează stări de bine, 
pozitive 
l ajută la îmbunătăţirea 
stărilor de anxietate şi 
ameliorează simptomele 
de depresie 
l relaxează tonusul ex-
cesiv acumulat în timpul 
zilei 
l stimulează creşterea 
şi dezvoltarea fizică şi 
psihică 
l îmbunătăţeşte dezvol-
tarea psihomotorie

comunicarea cu 
profesorul de înot este 
foarte importantă; 
trebuie să-mi fie trans-
mise toate afecţiunile 
de care  elevul suferă, 
pentru a preveni even-
tuale neplăceri.

Sabin avram
instructor de înot
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aurora mărgeanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

V-aţi gândit vreodată câţi 
bani s-au dat pentru efecte-
le speciale din Matrix sau 
Spiderman? Oare câte duble 
s-au fi tras pentru realizarea 
unei urcari în viteză pe zi-
duri sau a unei sărituri peste 
cap de la 10 metri înălţime? 
Ei bine producătorii de la 
Hollywood nu l-au cunoscut 
pe Remus, un tânăr de 20 de 
ani de la Timişoara care face 
toate aceste lucruri doar din 
plăcere. Tânărul e un practi-
cant al unui sport extrem de 
periculos, parkour, dar care 
i-a adus până acum destule 
satisfacţii. Totul a început 
în joacă. „Acum vreo şase 
ani mă jucam cu prietenii 
un joc de sărituri şi mi-am 
dat seama că îmi place să sar 
şi ca am detentă. Atunci am 
început să sar prin casă, să 
merg în mâini şi să încerc să 
mă dau în aer peste cap. La 
început cădeam des, însă ni-
ciodată nu m-am descurajat, 
ba mai mult m-a ambiţio-
nat când cădeam“, îşi aduce 
aminte Remus, alias Matrix 
de Banat. De atunci în fieca-
re zi şi-a îmbunătăţit mişcă-
rile, iar astăzi se poate mân-
dri că poate escalada ziduri, 

poate să se rotească sprijinit 
de zid sau că poate face mai 
multe acrobaţii în aer. 

„nebunul“ de pe stradă
Pentru Remus Richiczan 

sportul pe care-l practică nu 
e doar un hobby, e un stil 
de viaţă. Nu ratează nicioda-
tă şansa de a le demonstra 
oamenilor ce poate, fie în 
Plopi, cartierul în care stă 
sau Parcul Botanic, locul 
unde-i place cel mai mult 
să se pregătească. “Oricând 
am timp mă antrenez. Asta 

e partea cea mai importan-
tă în acest sport. Toată ziua 
trebuie să fii antrenat, pen-
tru că altfel rişti să pierzi 
din dexteritate şi chiar să te 
accidentezi. Din fericire,   în 
6 ani nu am avut decât întin-
deri sau luxaţii. Acrobaţiile 
pe care le fac le iau din filme 
şi încerc să le combin. Mă 
distrează mult când leg de 
exemplu o urcare în mâini 
pe un zid, apoi sar pe spate 
şi mă rostogolesc în aer”. Îi 
place ceea ce face, chiar dacă 
de cele mai multe ori e cata-

logat de oamenii care-i văd 
mişcările, drept un “nebun”. 

Satisfacţia e dată  
de adrenalină

Remus e student la Uni-
versitatea Ioan Slavici la Cal-
culatoare şi vrea ca într-o zi 
să ajungă un inginer în Ro-
mânia. Şi-a dat seama că nu 
are ce face în ţară cu parkou-
rul, dar asta nu-l descurajea-
ză. “La noi nu se face bani din 
aşa ceva. Vă spun în şase ani 
nu am câştigat decât 7 mili-
oane şi o propunere care încă 

nu s-a concretizat de a lucra 
cu cei de la Simplu. Primii 
bani pe care i-am câştigat au 
fost la Bucureşti la un con-
curs de acrobaţii, organizat 
de Sobi Cseh. Acum aştept o 
colaborare cu cei de la Sim-
plu care au văzut ce pot la 
un concert   de-al lor. Smiley 
mi-a spus că nu-s întreg la cap 
şi că de abia aşteaptă să cola-
boreze cu mine”, povesteşte 
zâmbind tânărul. Dacă în Oc-
cident parkourul e un sport 
foarte popular, în România 
condiţii pentru practicarea 

lui nu există. De la sala sau lo-
cul special amenajat pentru 
a-ţi dezvolta exerciţiile, până 
la clădirile înalte, care “dinco-
lo” sunt la distanţe de 20 de 
metri una de alta, lipsesc cu 
desăvârşire.

TimişoReni de 5 sTele

ColterM

lucrări de reabilitare. 
colterm anunţă că până 
în data de 31 august a 
acestui an, muncitorii so-
cietăţii execută lucrări la 
reţeaua termică primară 
de pe strada Postăvarul 
din timişoara. astfel, 
comisia de circulaţie a 
autorizat închiderea trafi-
cului rutier în perioada 5 
iulie - 7 august, pe strada 
colonel enescu, pe tron-
sonul cuprins între Paris şi 
Postăvarul. Potrivit direc-
torului general al compa-
niei locale de termoficare, 
lucrările ce vor avea loc 
pe strada Postăvarul, 
au în vedere creşterea 
siguranţei în funcţionarea 
sistemului centralizat de 
alimentare cu energie 
termică, lucrări aferente 
investiţiei de retehno-
logizare reţea termică 
primară. se precizează 

că şi accesul la şi de la 
garaje va fi restricţionat, 
astfel până la data de 4 
iulie, toate autovehiculele 
aflate pe străzile amintite 
trebuie mutate.

aQuatiM

reabilitare. societatea 
aquatim anunţă pu-
blicul interesat asupra 
depunerii solicitării de 
emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul 
„reabilitare conductă apă 
potabilă şi branşamente 
apă“ propus a fi amplasat 
în localitatea timişoara, 
str. memorandului, Prot. 
G. Dragomir, Piaţa crucii, 
jud. timiş. informaţiile 
privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul 
aPm timiş, str. amurgului 
nr. 1 şi la sediul sc aqua-
tim sa, str. Gh. lazăr nr. 
11/a, jud. timiş, în zilele de 
luni-joi între orele 8.00-

16.30, vineri între orele 
8.00-14.00. observaţiile 
publicului se primesc zil-
nic la sediul aPm timiş.

PRIMĂRIE

dezbatere publică. 
Primăria municipiului 
timişoara organizează 
joi, 8 iulie, începând cu 
ora 16, în sala de consiliu 
de la etajul i al instituţiei, 
o dezbatere publică pe 
marginea mai multor 
documentaţii de urba-
nism, printre care sunt: 
construire centru pentru 
încurajarea si susţinerea 
dezvoltării imm- urilor, 
dotări şi servicii publice 
în calea torontalului,  
centru creştin cu birouri 
şi spaţii de cazare, con-
struire centru comercial 
Decathlon, servicii şi biro-
uri aferent lângă selgros, 
precum şi alte documen-
taţii care pot fi urmărite 

pe site-ul primăriei www.
primariatm.ro.

E-On Gaz

modalitate de factura-
re. în urma opţiunilor ex-
primate de clienţii e.on 
Gaz în noile contracte 
de furnizare, compania 
începe să pună în prac-
tică o nouă modalitate 
de facturare făcută pe 
baza autocitirii indexului 
contorului de gaz sau a 
unui program de consum 
lunar (realizat în anul an-
terior sau estimat pentru 
anul în curs), în funcţie 
de alegerea făcută de 
client. la fiecare trei 
luni, indexul va fi citit de 
personalul companiei 
distribuitoare de gaz, 
eventualele diferenţe de 
consum înregistrate ur-
mând să apară, ca regu-
larizare, în prima factură 
emisă după citire.

pe scuRT
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„Matrix” din Banat ia cu asalt 
clădirile înalte ale oraşului

Ilegalităţi pe bandă rulantă 
printre „săracii“ Timişului
alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Controlul demarat de 
Inspectoratul Teritorial de 
Muncă şi Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului la comunele 
din judeţ, pentru a afla dacă 
asistaţii social primesc bani 
pe drept, a avut rezultate 
uimitoare. În unele comune, 
toţi „săracii“ aveau, de fapt, 
venituri consistente pentru 
a trăi. În total, peste 33% 
dintre cetăţenii care primesc 
ajutorul minim garantat de 
stat pentru că nu au venituri 
şi sunt săraci aveau maşini 
în curte, case în construcţie 
sau multe hectare de teren. 

Un număr de circa 70 la 
sută dintre primării a fost 
verificat până acum, iar ile-
galiştii ar putea să fie nevoiţi 
să dea banii înapoi. În cadrul 
unei conferinţe de presă, pre-
fectul Mircea Băcală a exem-
plificat că în unele localităţi 
toţi cetăţenii care primeau 
venitul minim garantat nu 
erau în regulă cu dosarul sau 
cu bunurile pe care le deţin. 
„Din 70 la sută primării veri-
ficate, 33,1 la sută din dosare 
sunt în neregulă. La Dudeştii 
Vechi din 70 de dosare, 70 au 
fost anulate, la Moraviţa, toa-
te 164, la Bethausen, din 47 
de dosare au fost anulate sau 
suspendate 27. S-a dovedit că 
aveau în proprietate maşini 
sau case de o valoare mare“, 
a precizat prefectul. Exem-

plele continuă: Chevereşu 
Mare - 34 de dosare suspen-
date din 54; Gottlob, 20 din 
20; Banloc - 16 anulate din 
43; Mănăştiur - 42 anulate 
din totalul de 53; Racoviţa - 
17 anulate din 39; Denta - 10 
anulate din 37. 

Măsurile împotriva comi-
siilor din primării care au 

întocmit aceste dosare vor 
fi luate numai după ce se va 
finaliza controlul şi la cele 
peste 30 de primării rămase, 
însă prefectul Mircea Băcală 
a opinat că beneficiarii ar pu-
tea fi nevoiţi să dea banii îna-
poi. „Măsuri împotriva comi-
siilor care au făcut anchetele 
sociale se vor lua când se ter-

mină ancheta peste tot. Mai 
avem 30 şi ceva de localităţi. 
Controlul se va finaliza pro-
babil săptămâna aceasta, iar 
măsurile se vor lua în func-
ţie de gravitatea cazurilor. 
Avem semnale că la vremea 
când s-a făcut dosarul, be-
neficiarul nu avea maşină... 
Poate era împrumutată când 

a fost găsită în curtea lui. 
Probabil se vor face acţiuni 
în instanţă pentru recupera-
rea acestor sume, dar se vor 
lua măsuri şi împotriva pri-
marului“, a spus prefectul.

În Timiş au fost şi cazuri 
unde dosarele erau în con-
formitate cu legea, Băcală 
exemplificând: Dumbrăvi-
ţa, V. V. Delamarina, Fibiş, 
Pişchia, Lugoj, Sacoşu Tur-
cesc, Cărpiniş, Pesac, Peri-
am, Sânpetru Mare, Lovrin, 
Ghizela, Şag, Secaş, Giulvăz, 
Giera (din 27 - unul singur 
anulat), Lenauheim, Satchi-
nez (din 64 - anulate 3), Şan-
dra. „La Primăria Timişoara 
probabil vor trebui să îşi 
facă singuri acest control, că 
probabil vor spune că nu am 
dreptul să verific“, a spus, 
ironic, prefectul.

Nivelul lunar al venitului 
minim garantat este 108 de 
lei pentru o persoană singu-
ră, 196 de lei pentru familiile 
formate din două persoane, 
272 lei pentru cele formate 
din trei persoane, 339 de lei 
pentru cele cu patru persoa-
ne, 402 de lei pentru famili-
ile cu cinci persoane şi câte 
27 de lei pentru fiecare altă 
persoană din familie peste 
numărul de cinci. Aceste va-
lori se actualizează an de an, 
legea de bază fiind 416/2001, 
dar noile valori au fost actu-
alizate în 2009. Beneficiarii 
acestor sume nu trebuie să 
deţină salarii, pensii sau ve-
nituri din agricultură.

„Arta este căutarea mea de zi cu zi”
aurora mărgeanu
aurora.margeanu@opiniatimisoarei.ro

Sorin Nicodim este unul 
dintre cei mai renumiţi pe-
isagişti ai Europei centrale 
şi de est. Este absolvent al 
Institutului de Arte Plas-
tice „Nicolae Grigorescu” 
din Bucureşti, membru al 
Asociaţiei Peisagiştilor din 
Nowy-Sacz Polonia şi din 
Olvideo Spania. În prezent 
este vicepreşedintele filia-
lei Timişoara a Uniunii Ar-
tiştilor Plastici. De-a lungul 
timpului a obţinut nume-
roase premii naţionale şi in-

ternaţionale, dintre care le 
amintim pe cele mai recen-
te: Premiul Direcţiei pentru 
Cultură Culte şi Patrimoniu 
la „Saloanele Moldovei” de 
la Bacău în 2004, Premiul 
I la Bienala „Gheorghe Pe-
traşcu” de la Târgovişte, 
Premiul Guvernatorului la 
Quadrienala Internaţională 
de Pictură „Mituri şi Legen-
de ale Poporului Meu”. Lu-
crările sale se afă în colecţii 
particulare, muzee şi galerii 
de artă contemporană din 
toată Europa. La expoziţia 
de pastel a lui Sorin Nico-
dim, deschisă în aceste zile 

la Centrul Cultural Francez 
din Timişoara, artistul ne-a 
declarat: „Iubesc pastelul 
deoarece îmi conferă posibi-
litatea de a obţine transpa-
renţe şi vibraţii nebănuite. 
Arta este căutarea mea de zi 
cu zi şi plăcerea de a desena. 
Este dorinţa mea de progres 
şi de a nu mă repeta. Simt 
muzica formelor pe care 
le plăsmuiesc şi emoţia pe 
care vreau să o transmit pri-
viitorului. Cred că lucrările 
mele văzute pe fugă nu pot 
fi decriptate. Le descoperi, 
progresiv, dacă revii iar şi 
iar asupra lor.”  Sorin Nicodim a obţinut numeroase premii naţionale şi internaţionale

Pentru Remus Richiczan aceasta nu este o poziţie ieşită din comun

ce este parkourul?

Parkour este un sport 
extreme ce te ajută să 
treci peste orice obstacol 
prin găsirea celui mai 
eficient şi mai rapid mod 
de a ajunge din punctul a 
în punctul b folosind doar 
mijloacele propriului corp. 
Practicanţii acestei disci-
pline se numesc traceur-i. 
ei consideră acest gen de 
antrenament un mod de 
eliberare din constrân-
gerile impuse de alte spor-
turi standardizate cât şi 
unul de depăşire a limitări-
lor autoinduse. Freerun-
ning este termenul folosit 
de sebastien Foucan în 
documentarul jump lon-
don pentru a se referi la 
parkour. cel mai renumit 
practicant al acestui sport 
este francezul David bell, 
cunoscut ca şi fondator al 
acestui sport, dar şi a tru-
pei Yamakasi, primul grup 
de tineri care a practicat 
parkourul în lume. 

Promovare 
turistică la 
Timişoara

În perioada 26 iunie - 20 
iulie, Infocentrul Turistic din 
cadrul Primăriei Municipiu-
lui Timişoara este gazda unei 
duble expoziţii, de pictură şi 
carte, intitulată „Banatul şi 
promovarea turistică de al-
tădată”. Expoziţia de pictură 
cuprinde tablouri cu locuri 
atractive din Timişoara şi 
din Banat, realizate în ulei 
pe pânză de artistul plas-
tic Viorel Coman, membru 
al Asociaţiei Romul Ladea 
din cadrul Casei de Cultura 
a Municipiului Timişoara. 
Expoziţia de carte, organi-
zată în colaborare cu Muze-
ul Presei „Sever Bocu“ din 
Jimbolia cuprinde publicaţii 
de la sfârşitul secolului IXX, 
începutul secolului XX, refe-
ritoare la turismul din acea 
perioadă. Sunt expuse plian-
te şi broşuri cu descrieri ale 
staţiunilor balneoclimateri-
ce din Banat, precum Băile 
Herculane, Valea Cernei, Ba-
ile Lipova, dar şi cu Dunărea 
de la Passau la Marea Neagră 
sau alte zone turistice. Timi-
şorenii sunt aşteptaţi la Info-
centrul Turistic din str. Alba 
Iulia nr.2.
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Lecţia  
de franceză

Viorel Screciu

expoziţii

party
Joi, 1 iulie

HeAven OutdOOR CLub: dJ SAvA & RALuCA
vAn GRApH K’fe: tROpiCAL SOundCLASH
dubLin expReSS pub: dubLin HOuSe bAnd
d’ARC: RetRO pARty

VineRi, 2 iulie
fLORA: COnCeRt dOu COLOmpAR
SCOttiSH: beSt RetRO pARty in tOwn
ARt CLub RetRO: Student niGHt

sâmbăTă, 3 iulie
HeAven StudiO: dJ pete din myKOnOS  
ReStAuRAnt fLORA: duO COLOmpAR
RiveR deCK: SteReO SuRfinG pARty
CeLSO CLub: SAtuRdAy niGHt feveR
700 COffee & LOunGe: muSiC COLOuRS

duminică, 4 iulie
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: 
Totul despre sex 2 (joi-vineri: 11; 14; 
16; 18; 20)

sTudio:
Caravana cinematografică (16; 18; 20)

cinema ciTy:
Toy Story 3 3d dublat (vineri, luni-joi: 
13,40; 15,50; 18; sâmbătă-duminică: 11,20; 
13,40; 15,50; 18)
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 (vineri, luni-joi: 14,50; 17,20; 
19,50; 22,20; sâmbătă-duminică: 12,20; 
14,50; 17,20; 19,50; 22,20)
Marioneta (vineri-joi: 14; 16,30; 19; 
21,30)
Marioneta – (vineri-joi: 14; 16,30; 19; 
21,30)
Saga amurg: eclipsa – Premieră (mier-
curi-joi: 20)

cinema

Saga Amurg: Eclipsa

hoRoscop

paTRuped

beRbec
Regăseşti bucuria 
unor activităţi 
lejere, amuzante, 
de vacanţă şi ai 
mai mult timp 
pentru prieteni şi plăcerile tale de 
timp liber. Stresul dispare şi profiţi 
de fiecare zi frumoasă. pui accent 
pe distracţie şi socializare, pentru 
că ai ocazia de a intra în contact 
cu multe persoane cu care te simţi 
pe aceeaşi lungime de undă.

TauR
este o perioadă 
foarte contradic-
torie, pentru că 
orice moment de 
apogeu trăit cu 

entuziasm e urmat de o alunecare 
bruscă pe panta pesimismului. Ai 
parte şi de bucurii şi de neplăceri, 
dar toate se menţin pe un nivel 
constant. Copiii sunt marea ta bu-
curie, în timp ce sănătatea poate fi 
punctul sensibil.

GemenI
e momentul 
unui final de 
etapă în carieră: 
termini un curs de 
specializare, obţii 
o diplomă sau un calificativ care 
reprezintă experienţa acumulată 
sau porneşti pe o altă cale în 
carieră. Ceva se schimbă major la 
locul de muncă, şefii sau colegii, 
poate chiar schimbi profesia , 
alegând altceva. 

RAc
Ai de ales între 
două direcţii. A 
fugi după doi 
iepuri nu e cea 
mai bună idee, 

pentru că nu vei face nimic aşa cum 
trebuie. este o perioadă veselă, 
plină de viaţă cu noutăţi la tot pasul. 
veştile care sosesc au un efect mo-
tivant asupra ta, pentru că-ţi ridică 
moralul şi te obligă la iniţiative noi 
de care nici tu nu te credeai capabil!

leu
invidia te face 
să reacţionezi 
ciudat: pui la 
îndoială succesele 
altora şi încerci să 
denigrezi pe cei care te-au între-
cut. Îi acuzi că nu meritau succesul 
sau că ţi-au furat ţie dreptul, dar 
în loc să îi critici pe ei, mai bine ai 
recunoaşte care sunt propriile tale 
puncte slabe. nu poţi fi întotdeau-
na cel mai bun.

FecioaRă
trebuie să fii 
mai prudent 
ca niciodată, 
deşi eşti una 
din zodiile 

cumpătate şi chibzuite. dacă vezi 
că un plan nu se mişcă deloc, e un 
semn că trebuie să te opreşti aici. 
A insista să-l duci mai departe nu 
ar declanşa decât un eşec sau un 
rezultat diametral opus intenţiilor 
iniţiale.

balanţă
Ceva apare 
exact când aveai 
nevoie de un 
suflu nou, ca 
să te scoată din 
pasivitate şi comoditate. desco-
peri un loc prin care nu ai mai 
trecut, priveşti lucrurile altfel, îţi 
faci noi prieteni, iar noutatea are 
un efect vitaminizant asupra ta. 
Lupţi cu monotonia şi banalul 
cotidian.

scoRpion
Credeai că poţi 
avea încredere pe 
sprijinul promis 
de un coleg, dar 
ai motive de 

dezamăgire. nu se ţine de cuvânt 
şi descoperi că promisiunile sale 
au fost în van. nu trebuia să te ba-
zezi pe el, ci să te descurci singur. 
e o lecţie bună să nu faci echipă 
cu cei care se bat cu pumnul în 
piept că le ştiu pe toate!

săGeTăToR
disputele se înc-
ing la tot pasul, 
fie pe marginea 
unor principii, 
fie pe marginea 
problemelor financiare. te cerţi cu 
cei dragi din cauza lipsurilor şi nu 
ştii cum să-i convingi că e timpul să 
mai reduceţi din cheltuieli. Copiii 
au multe pretenţii costisitoare şi 
când le spui că nu se poate acum, 
iese cu lacrimi şi dezamăgiri. 

cAPRIcoRn
informaţiile 
care îţi sunt 
transmise 
acum îţi ridică 
mari semne de 

întrebare. trebuie să te adaptezi 
totuşi situaţiei şi să încerci să 
valorifici ştirea primită în avan-
tajul tău. Zvonurile şi bârfele care 
vin de la lume te determină să 
reduci comunicarea cu cei în care 
nu ai încredere.

VăRsăToR
Ai o bucurie 
ascunsă în suflet, 
dar e mai bine 
să o păstrezi 
deocamdată pen-
tru tine. A spune lumii ar însemna să 
naşti tot felul de controverse. până 
nu eşti complet sigur că e vorba 
de un succes stabil, mai bine nu te 
lăuda. după ce evenimentul respec-
tiv va deveni un fapt, vei putea să 
povesteşti tuturor marea ta realizare.

peşTi
Se deschide 
o perspectivă 
în faţa ochilor 
şi, deşi e cale 
lungă până la 

rezultatele promise, ai garanţia că 
totul va ieşi aşa cum speri acum. 
trebuie să ai răbdare să clădeşti 
acest drum. A da totul peste cap 
pentru a ajunge mai repede la fi-
nal înseamnă să strici totul, pentru 
că ar da roadede scurtă durată.

Caniculă şi cumpătare

4p
ed

radu Cleţiu 

există animăluţe de 
companie care se bucură 
de zăpuşeală. aricii pitici 
africani, îi vom alinta he-
gis. aceşti hegis se bucu-
ră că au în sfârşit ocazia 
să doarmă toată ziua cu 
burta lăţită pe rumeguş 
într-o temperatură de 
cameră de bloc la etajul 
patru. din când în când 
mai ies din căsuţa lor 
din lemne să bea apă şi 
să mănânce granule şi 
hrană zemoasă de pisici. 
seara devin activi şi dacă 
sunteţi dependenţi de 
internet e bine că vă mai 
distrag atenţia când se 
caţără pe voi.

Cu toate că ar trebui 
din când în când să ne 
mai înţepe şi să ne trimi-
tă la culcare, sunt foarte 
gentili şi vă oferă senza-
ţii plăcute la mângâiat. 
Cu toate că iniţial pre-
ţul de cumpărare a unui 
animăluţ pare mare, 
cheltuielile cu întreţine-
rea lui sunt întradevăr 
impresionante. În elve-

ţia am vorbit cu proprie-
tari de pet shopuri care 
m-au edificat în ceea ce 
priveşte mentalitatea 
celor mai bogaţi dar şi 
mai chibzuiţi oameni 
din lume. elveţianul cal-
culează mai întâi chel-
tuielile de întreţinere, 
timpul pe care trebuie 
să îl acorde petului, 
cheltuielile cu medicii 
şi cele de pensionare, 
abia apoi se uită la preţ. 
avem multe de învăţat 
despre responsabilitate 
de la aceşti oameni care 
au o stabilitate financi-
ară de necomparat cu 
cea a românilor, fie ei şi 
bănăţeni. 

Ce pot să remarc la 
acest tip de pet, hegisul 
cu ţepi, e că te obligă să 
îl respecţi. e foarte pe-
dagogic şi pentru copii. 
Îi învaţă că nu pot face 
tot ce doresc cu animă-
luţul de companie. Ţepii 
care se pot înfoia la o 
adică feresc copilul de 
tentaţia de a fi crud cu 
animalele.

muzeul de artă - Palatul baroc: 
expoziţia-eveniment „rembrandt 
misticul - oglindit în gravura sa” în 
colaborare cu cabinetul de stampe 
al bibliotecii academiei române 
din bucureşti cuprinzând o serie de 
autoportrete ale artistului, deschisă 
până la 30 iulie.

unversitatea de Vest Timişoara: 
expoziţie de fotografie a studenţilor 
secţiei Foto-Video anul i ai Facultăţii 
de arte şi Design, deschisă până la 30 
iulie.

galeria olteanu art: joi, 1 iulie, de la 
ora 18, va avea loc vernisajul expoziţi-
ei de grup „arte Vizuale” a taberei de 
creaţie de la sasca montană.

infocentrul Turistic: dublă expo-
ziţie de carte şi pictură „banatul şi 
promovarea turistică de altădată” 
cuprinzând lucrări ale pictorului 
Voirel coman, pliante şi broşuri ale 
staţiunilor româneşti etc, deschisă 
până la 20 iulie.

galeria Calina – Spaţiu de artă 
Conmporană: expoziţia „For sale” de 
radu buriac, deschisă până la 2 iulie.

01.07
în 1920, franţuzoaica 
suzanne lenglen devine 
prima jucătoare de tenis 
care câştigă trei titluri la 
Wimbledon într-un an (la 
simplu, la dublu şi la dublu 
mixt).

02.07
în 1994, în vârstă de 27 
ani, fundaşul columbian, 
andres escobar, este ucis în 
medellin, la zece zile după 
ce a marcat autogolul din 
meciul cu sua, care a dus la 
eliminarea columbiei de la 
campionatul mondial.

03.07
în 1974, atacantul german, 
Gerd mueller, depăşeşte 
recordul francezului just 
Fontaine privind cele mai 
multe goluri marcate la 

World cup, golul înscris con-
tra Poloniei fiind al 14-lea la 
respectiva competiţie.

04.07
în 1999, faimosul mijlocaş 
al lui manchester united, 
David beckham, şi cântă-
reaţa de muzică pop, “spice 
Girl” Victoria adams, se 
căsătoresc într-un castel de 
lângă Dublin.

05.07
în 1997, elveţianca martina 
Hingis devine cea mai tână-
ră jucătoare de tenis (15 ani 
şi 282 de zile) care câştigă 
titlul la Wimbledon după 
victoria contra lui jana 
novotna: 2-6, 6-3, 6-3. Pre-
cedentul record aparţinea 
britanicei lottie Dod (15 ani 
şi 285 zile), învingătoarea 
ediţiei din 1887.

06.07
în 2005, londra este aleasă 
de membrii comitetului 
olimpic internaţional 
gazda celei de a 30-a ediţii 
a jocurilor olimpice, după 
patru tururi de vot. londra 
obţine 54 de voturi din 104, 
devansând Paris, new York, 
moscova şi madrid.

07.07
în 1974, Germania de Vest 
învinge olanda cu 2-1 
în finala campionatului 
mondial, la munchen. 
Gerd mueller marchează 
ultimul lui gol la echipa 
naţională. atacantul polo-
nez, Grezegorz lato, este 
golgheterul turneului, cu 
7 reuşite. trofeul jules 
rimet, acordat de la ediţia 
inaugurală, este înlocuit 
cu noul trofeul FiFa.

iSToria SăPTămânii SPorTiVe 1 -7 iulie

Din cauza unor crime misterioase 
din seattle şi a unui vampir care cau-
tă răzbunare, bella se găseşte încă 
o dată în pericol. în mijlocul acestor 
întâmplări, ea este forţată să aleagă 
între iubirea sa pentru edward şi pri-
etenia cu vârcolacul jacob - ştiind că 
alegerea sa ar putea să izbucnească 
o luptă eternă între vampir şi vârco-
lac. împrejurările însă îi apropie pe 
edward si pe jacob şi duc chiar la 
o alianţă între vampiri şi vârcolaci. 
bella suferă neputând raspunde 
iubirii lui jacob, dar trebuie să-şi ur-
meze pasiunea - să fie împreună cu 
edward oricât de mare ar fi preţul pe 
care trebuie să-l plătească. Pentru 
asta însă trebuie să rupă legăturile 
cu lumea oamenilor, pas pentru care 
nu este încă pregătită.

Tiberiu lajoS:

„la cm au fost jocuri destul 
de bune. în prima parte a fa-
zei grupelor, echipele s-au 
tatonat, dar apoi, începând 
cu ultimele meciuri, când 
miza era mare, jocul a cres-
cut mult. şi în optimi au fost 
partide de calitate, frumoa-
se, cu foarte multe goluri.
europenele au rămas da-
toare, dar să nu uităm că ju-
cători de la italia sau Franţa 
au venit obosiţi, după cam-
pionate lungi, şi nu au reu-
şit să-şi revină, jocul lor nu a 
fost la înălţimea cerinţelor. 
asiaticii au avut o compor-
tare excelentă, cu două re-
prezentante în optimi, pen-
tru că au mulţi jucători care 
nu au încă un renume, vor 
să se afirme, vor să ajungă 
la cluburi europene de top. 
la ei ambiţia este mult mai 
mare.
legat de arbitraj, numai 
cine nu munceşte, nu gre-

şeşte. în faza grupelor au 
fost arbitrajele foarte bune 
şi cred că şi în optimi. După 
mine a fost o singură gre-
şeală, golul lui tevez din of-
said. la reuşita lui lampard 
a fost foarte greu, omul nu 
poate să perceapă fazele 
acestea la viteza cu care se 
deplasează mingea şi lucru 
acesta a fost demonstrat şi 
ştiinţific. în viitorul apropi-
at probabil se va introduce 
acel cip în minge care să 
arate când depăşeşte linia 
porţii, ca la hochei. nu sunt 
de acord cu proba video. 
atât greşeala jucătorului, 
cât şi cea a arbitrului fac de-
liciul fotbalului şi fac parte 
din joc. Dacă am electroni-
za totul, mai bine am juca 
pe calculator. sistemul cu 
cinci arbitrii este la început, 
şi mai trebuie îmbunătăţit. 
şi el este o variantă, pentru 
că, spre exemplu, la golul 
neacordat angliei s-ar fi pu-
tut ca un arbitru adiţional 
să-l vadă.”

deClaraţia SăPTămânii

Mondialul ăsta african 
ne-a dat, din punctul meu 
de vedere, câteva lecţii 
interesante, lecţii pe care, 
orice om cu scaun la cap, 
le-ar folosi în propiul in-
teres. Când spun „OM” mă 
gândesc, în primul rând, la 
cei care, de o bună bucată 
de vreme, conduc destinele 
fotbalului românesc. 
Franţa şi Italia au ieşit din 
competiţie, ruşinos, încă 
din faza grupelor. Anglia a 
fost răpusă de nemţi în op-
timi şi a părăsit şi ea com-
petiţia. Oamenii lui Capelo 
au plecat totuşi acasă  în 
alte condiţii decât fran-
cezii şi italienii. Apropos 
de Capelo! Ce o fi fost în 
capul federalilor englezi 
când au numit un italian 
la cârma naţionalei lor? 
Când o să joace britancii 
fotbal după mintea unui 
italian, fie el unul de top 
în  lume, atunci vă asigur 
că se va scufunda insula cu 
ei cu tot. Asta e ca şi când 
dinamoviştii ar juca me-
ciurile din grupele Cham-
pions League la Timişoara 
înconjuraţi de o mare de 
vuvuzelişti alb-violeţi. Ce 
ziceţi de coşmarul ăsta?
Am impresia că mondialele 
astea sunt prost plasate în 
săptămânile imediate de 
după terminarea campio-
natelor alea tari. Jucătorii, 
în marea lor majoritate, 
sunt obosiţi, blazaţi şi cu 
nervii la pamânt. Chestia 
asta din urmă poate fi una 
din cauzele care au dus la 
scandalul din cantonamen-
tul Franţei. Nu e vorbă... 
„maestrul” Domenech e 
artist în chestii din astea, 
mai puţin în a face o echi-
pă competitivă. Unii spun 
că francezii au jucători 
terminaţi. Aiurea. Ăştia 
aveau un antrenor expirat 
încă înainte de utilizare 
aşa că... Vine LeBlanc şi 
iar o să avem probleme cu 
cocoşeii în preliminarii. 
Ştiţi ce a zis preşedintele 
federaţiei lor după acest 
megaeşec? Că, dacă i se 
cere, îşi va da demisia. Păi 
noi fraţilor nu ne facem de 
ruşine la un turneu final 
pentru simplul motiv că nu 
ne calificăm. Şi atunci cum 
stă treaba cu demisia? Ia 
ieşi la tablă elev Sandu!... 
Iar n-ai învăţat lecţia?

www.Clearpassion.ro

ioan gogoŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Pe lângă bucurii, de-a 

lungul timpului Poli le-a 
creat suporterilor şi destule 
momente de tristeţe. Iată 
un top al celor mai dureroa-
se eşecuri:

1.Sporting lisabona – 
Poli 7-0 (1990, ueFa)

Cea mai usturătoare în-
frângere suferită de timi-
şoreni în cupele europene, 
o pată neagră pe cartea de 
vizită a clubului. Eşecul a 
fost cu atât mai amar, cu cât 
în primul tur al competiţiei 
Poli eliminase o echipă de 
top, pe Atletico Madrid. 
Decisivă s-a dovedit şi dife-
renţa de fus orar, partida 
începând la o oră la care în 
România era miezul nopţii. 
Pe jumătate adormiţi, ele-
vii lui Costică Rădulescu au 
fost simple jaloane în faţa 
lui Cadete şi Gomes.

2.“u” craiova – Poli 6-0 
(1981, cupa româniei)

Ajunsă pentru a doua 
oară consecutiv în finala Cu-
pei României, gruparea bă-
năţeană nu a reuşit să stope-
ze pe cea mai bună echipă a 
respectivului sezon, în care 
va realiza eventul, pierzând 
cu una dintre cele mai mari 
diferenţe de scor din istoria 
finalelor Cupei.

3.Poli – Steaua 1-8 
(2004, campionat)

Este una dintre cele mai 
ruşinoase înfrângeri suferi-
tă în propriul fief. Rămasă 
în inferioritate numerică 
din prima parte a meciului, 
Poli a fost victimă sigură, 
Steaua marcând de câte 
ori a avut ocazia. Partida a 
rămas în memorie şi prin 

devotamentul fanilor ti-
mişoreni, care, pe o vreme 
ploioasă, şi-au încurajat fa-
voriţii până la final, în ciuda 
diferenţei mari de scor.

4.Fcm Bacău – Poli 2-0 
(1997, campionat)

Aparent un eşec banal, 
el va fi începutul celei mai 
negre perioade din istoria 
clubului. Rezultatul a con-
sfinţit retrogradarea “alb-
violeţilor”, care, după ce vor 
fi la un pas de desfiinţare în 
liga a 3-a, vor mai lua con-
tact cu prima ligă abia peste 
5 ani, cu ajutorul lui Anton 
Doboş.

5.uTa – Poli 7-0  
(2002, liga a 2-a)

Ne aflăm în perioada 
post-Zambon, când clubul a 
fost adus în pragul falimen-
tului de către italian. Răma-

să fără jucători, Poli a ajuns 
să evolueze cu o echipă de 
juniori, astfel explicându-
se diferenţa uriaşă cu care 
a pierdut contra rivalei din 
zona de Vest.

6.Dinamo Bucureşti 
ii – Poli 3-2 (2004, cupa 
româniei)

Nici o înfrângere în faţa 
rivalei de moarte nu este 
binevenită. Însă atunci când 
clachezi în compania echi-
pei satelit a acesteia decep-
ţia este şi mai mare.

7.lokomotiv leipzig 
– Poli 5-0 (1981, cupa 
cupelor)

Este un alt eşec la scor 
pe care timişorenii l-au su-
ferit în cupele europene. În 
singurul duel din prelimi-
nariile Cupei Cupelor ediţia 
1981/82, Poli a învins acasă, 

cu 2-0, dar în retur n-a reuşit 
să stopeze tăvălugul ofensiv 
al est-germanilor, părăsind 
prematur întrecerea.

8.Gaz metan mediaş 
– Poli 5-1 (2008, campi-
onat)

Eşecul a fost cu atât mai 
umilitor cu cât a fost suferit 
în compania unei echipe 
nou-promovate, în timp ce 
“alb-violeţii” începuseră se-
zonul cu gândul la un tro-
feu. Deşi au deschis scorul, 
au încasat cinci goluri într-o 
repriză, în mai puţin de ju-
mătate de oră. A fost meciul 
după care Taborda a devenit 
eterna rezervă a lui Panteli-
mon.

9.Poli – “u” craiova 1-5 
(2007, campionat)

La capătul unei alte par-
tide decepţionate, Poli a 

fost răpusă din nou la scor 
categoric chiar pe stadionul 
Dan Păltinişanu. Insuccesul 
a venit pe final de campio-
nat, din cauza lui bănăţenii 
ratând şansa de a prinde 
unul din cele două locuri de 
Cupa Intertoto.

10.Poli – uTa 3-4 (2002, 
campionat)

Disputele cu UTA au fost 
mai tot timpul pline de 
dramatism şi încrâncena-
re. Fanii timişoreni au um-
plut stadionul şi aşteptau 
revanşa în faţa vecinilor. 
“Alb-violeţii” au condus cu 
3-1, dar arădenii au revenit 
eroic, marcând golul deci-
siv în prelungiri. Deşi Poli 
începuse bine campiona-
tul, înfrângerea l-a deter-
minat pe Basarab Panduru 
să renunţe în scurt timp la 
banca tehnică. 

Cele mai grele înfrângeri

1-8 cu Steaua este una dintre cele mai ruşinoase înfrângeri suferită de Poli în propriul fief

la sfârşit de săptămână, 
stadionul Dan Păltini-
şanu va răsuna din nou, 
odată cu o nouă ediţie a 
serbărilor cu care ne-a 
obişnuit timişoreana, de 
data aceasta cu motto-ul 
„meşteşugari de seamă 
la serbări vă cheamă”. 
Vineri, 2 iulie, se va des-
chide casa serbărilor, iar 
programul muzical cu-
prinde cântece şi dansuri 
populare, dar şi un con-
cert rock cu Zob şi cargo. 
Pentru sâmbătă, pe lângă 
pâinea cu sare şi halba 
de bere, timişorenii vor 
fi aşteptaţi şi la concert, 
pe scenă urcând Zero şi 
Holograf, iar duminică, 4 
iulie, vor putea fi asculta-
te best of Pasărea colibri, 
dar şi moldovenii de la 
Zdob şi Zdub.    

Serbările 
Timişoreana
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L-am citit şi recitit, adese-
ori, pe Mark Twain. Mi-a 
liniştit adolescenţa şi mi-a 
pregătit maturitatea. Îmi 
amintesc că-i luam cărţile 
de la o bibliotecă prăpădită 
din colţul străzii mele din 
Timişoara. Acum, clădirea 
bibliotecii s-a retrocedat, şi 
în ea e un soi de restaurant 
ieftin. Nici nu mai ştiu dacă 
mai există biblioteci prin 
ţara asta. Mai există? Mă 
întreb cât poate câştiga o 
bibliotecară azi? E bu-
getară? Există biblioteci 
private? Or fi rentabile? 
Cândva, asta era visul meu, 
să ajung bibliotecar, să nu 
fac nimic, doar să stau pe 
un scaun şi să citesc cărţi.
O ţin minte pe biblioteca-
ra din colţ, o nemţoaică 
zdravănă, tanti Mula (cu 
”u” moale) care mereu ne 
atenţiona când să aducem 
cărţile înapoi… Jules Verne, 
Saint-Exupery, Winnetou 
sau super seria Sven Has-
sel… Le citeam repede, de 
frică să nu treacă termenul 
când trebuie să duc cărţile 
înapoi. Mi-e dor de teama 
aia, de a nu reuşi să citesc 
o carte în termenul primit…
Zilele trecute am avut 
imboldul să cumpăr Rahan, 
l-am revăzut la chioşcuri. 
L-am citit de mii de ori 
pe Rahan, era eroul meu, 
dar Rahanurile mele erau 
prăfuite, rupte ca după 
lungi bătălii. Cel din chioşc 
era curat, colorat frumos, 
în ţiplă. Nu l-am luat. Era 
un alt Rahan decât cel al 
copilăriei mele, ce să fi 
făcut cu el? Era un Rahan-
Botezatu…
De la Mark Twain m-am 
pornit… Tocmai citeam 
o ştire interesantă… Un 
manuscris al scriitoru-
lui Mark Twain dedicat 
memoriei fiicei sale Olivia, 
decedată la vârsta de 24 
de ani din cauza unei me-
ningite, a fost vândut, joi, 
la o licitaţie în New York 
pentru suma de 242.500 
de dolari.
Mark Twain şi-a petrecut 
ultimii patru ani din viaţă 
scriindu-şi biografia, însă a 
specificat o serie de clauze 
foarte stricte, cerând ca o 
parte din textele sale să 
nu fie publicate înainte de 
împlinirea a 100 de ani de 
la moartea sa. Mark Twain 
a murit în 1910…Suntem în 
2010…

Dan Negru

Mark Twain

Duminică
4 IulIe

Vreme frumoasă,  
cer senin  
pe tot parcursul  
zilei.
Minima: 14° C
Maxima: 31° C

MIercurI
7 IulIe

Cer variabil, vânt 
slab, înnorări 
trecătoare pe  
timpul nopţii.
Minima: 18° C
Maxima: 30° C

marţi
6 IulIe

Vreme însorită,  
cerul va fi senin,  
vântul va  
sufla slab.
Minima: 17° C
Maxima: 31° C

lunI
5 IulIe

Vreme caldă,  
răzleţ averse 
trecătoare  
pe timpul nopţii.
Minima: 18° C
Maxima: 33° C

Sâmbătă
3 IulIe

Cer senin  
în cea mai  
mare parte  
a zilei.
Minima: 17° C
Maxima: 31° C

VInerI
2 IulIe

Vreme  
însorită,  
nori  
răzleţi.
Minima: 16° C
Maxima: 31° C

JoI
1 IulIe

Vreme  
frumoasă,  
cer predominant 
senin.
Minima: 17° C
Maxima: 31° C

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

sunt trei varietăţi de păstrăv 
mai cunoscute: păstrăvul 
de râu, curcubeu şi indigen. 
indiferent de varietate, este 
considerat unul dintre cei 
mai gustoşi peşti şi se poate 
găti într-o mulţime de feluri. 
Vă propunem o reţetă simplă, 
uşor de preparat care pune 
în valoare acest sortiment de 
peşte.

ingredienTe:
- 2-3 păstrăvi,
- 500 g de smântână,
- 3 linguri de unt,
- o ceapă,
- 3-4 căţei de usturoi,
- ½ lămâie, 
- 2 linguri de făină de grâu,
- o lingură de făină de mălai, 
- 50 ml de vin alb sec,
- 3 linguri de cognac,
- sare, piper, oregano.

mod de PreParare:
Păstrăvii trecuţi prin făină de 
grâu se rumenesc în unt în-
cins. se pun apoi într-un vas 
termorezistent uns cu unt. 
se aşează în interior cu grijă 
ceapa tocată peştişori, ustu-
roiul şi câteva felii de lămâie. 
în untul rămas se adaugă 
smântâna, făina de grâu şi 
cea de porumb în ploaie şi 
mai apoi vinul, cognacul 
sarea piperul şi oregano şi 
se lasă pe foc 2-3 minute, 
amestecând continuu până 
capătă consistenţă. se 
adaugă sosul peste păstrăvi. 
Vasul acoperit cu capac sau 
cu folie de aluminiu se dă 
la cuptor pentru 15 minute. 
se aduc la masă cu cartofi 
natur sau mămăligă.

Păstrăv cu sos 
de smântână

reţeta săptămânii vă este oferită de

Naşa  
la... Be 1

o idee stranie i-a venit rea-
lizatorului tv, radu moraru, 
de la postul b1. acesta i-a 
propus femeii de afaceri 
maria Grapini, preşedinte-
le organizaţiei Partidului 
conservator din timiş, 
să facă un reality-show 
după modelul monicăi lui 
irinel columbeanu. moraru 
se gândise şi la numele 
talk-show-ului: „naşa”. că 
doar „naşul” există deja. 
subiectul show-ului, pe 
care Grapini l-a refuzat însă, 
era viaţa femeii de afaceri 
căsătorită cu un muzician de 
la opera română. „naşul” a 
insistat mult pentru ca acest 
show să existe, dar nu a avut 
succes de cauză.

I s-a rupt scaunul!
Moment incredibil la 

ultimul plen al Consiliului 
Judeţean de luni. După mo-
mentele de salut, strângeri 
de mâini, când să se aşeze 
pe fotoliul său de la masa din 
sala de şedinţe, preşedintele 
democrat-liberalilor a rămas 
fără scaun. Confortabilul fo-
toliu s-a rupt cu tot cu liderul 
CJT, Constantin Ostaficiuc. 
Acesta s-a ridicat urgent în 
picioare, ajutat de vicepreşe-
dintele Adam Crăciunescu şi 
de secretarul instituţiei, Petri-
şor Nădăştean. Toate privirile 
din sală s-au îndreptat spre 
masa presei, dar nimeni nu 
reuşise să surprindă pe came-

re momentul. Ostaficiuc nu a 
scăpat de întrebări însă. Să fi 
fost un sabotaj al opoziţiei? Să 
fie nevoie de licitaţie pentru 
scaune noi? Să fie nevoie de 
schimbare? Preşedintele CJT 
a respins toate ideile. „Fiţi si-
guri că scaunul vechi este 100 

la sută suficient de puternic 
şi va rămâne în continuare 
acolo. Este solid în continuare 
şi va fi aşa. Mai e o posibilita-
te, în orice moment se poate 
înlocui, dar se va folosi de că-
tre aceeaşi persoană”, a spus, 
amuzat, Ostaficiuc.

Constantin Ostaficiuc

Mândră bănăţeană Băcală nu  
vrea ca... Boc

Maria Grappini

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...

Cunoscut drept „sperie-
toarea patronilor de tarabe şi 
gherete din Complexul Studen-
ţesc” după ce aproape în fiecare 
lună organizează controale la 
societăţile comerciale din zonă, 
prefectul Mircea Băcală nu vrea 
nici în ruptul capului să-i calce 
pe urmele fostului său şef de 
partid, Emil Boc. Acesta spune 
că nu vrea   funcţia de primar al 
Timişoarei pentru că nu doreş-
te să ajungă precum premierul 
Emil Boc pe care-l compătimeş-
te. Băcală e convins că funcţia 
l-ar face să arate ca Emil Boc, pe 
care îl consideră sleit de puteri, 
încărunţit şi foarte îmbătrânit.

Fosta Miss Timişoara şi 
participantă cu reale şanse 
de a urca pe podium la Miss 
România, Dana Cercel repre-
zintă, fără îndoială, prototi-
pul autentic al „bănăţanului 
mândru în ţoalele lui“. Pre-
zentă la Bucureşti, în urmă cu 
câţiva ani, la finala naţională 
de miss, cu gândul de a face o 
figură frumoasă şi de a intra 
în atenţia marilor caselor de 
modă, energica timişoreancă 
a abandonat competiţia chiar 
înainte de a începe şi s-a în-
tors acasă. Motivul este unul 
foarte simplu: n-a agreat pro-
punerilor venite din partea 
organizatorilor, care căutau 
fete dispuse la compromi-

suri. Dana Cercel a revenit în 
oraşul de pe Bega, mândră că 
n-a cedat ispitelor facile din 
lumea manechinelor de lux, 
s-a îndrăgostit de un medic 
stomatolog, a făcut nuntă, a 
devenit mămica unui băie-
ţel minunat şi a divorţat. La 
aproape trei decenii de viaţă, 
priveşte înapoi fără mânie, 
din uşa cafenelei proprii unde 
se bea una dintre cele mai 
bonjuriste cafele din oraş.

Dana Cercel


