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Ce nu ţi-e CLeAR? radu  
Nicosevici

Nimeni, absolut 
nimeni, nu se 

preocupă de soarta 
noastră. 6

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Complexitatea juridică care înconjoară construc-ţia unei case dă multă bătaie de cap. De aceea, ajutorul unui avocat sau a unui expert imobiliar care sa va ghideze este o soluţie optimă. După alegerea te-renului, următorul drum care trebuie parcurs în realizarea unui proiect, trebuie să fie către primă-ria oraşului sau comunei de care aparţine spaţiul pe care vreţi să ridicaţi casa; o simplă cerere, un extras de carte funciară şi un plan în care să vă explicaţi ideile legate de forma şi dimensiunea casei, repre-zintă terminarea primului pas. Instituţia vă va ras-punde solicitărilor printr-un certificat de urbanism, care va conţine reguli refe-ritoare la înălţimea casei, la retragerea ei fată de stradă,  faţă de vecinătăţi, etc. După obţinerea cer-tificatului şi confirmarea respectării condiţilor teh-nice anterioare, urmează prezentarea avizelor de la telefonie, curent, apă şi gaze care trebuiesc ataşate dosarului pentru obţine-rea avizului de construire, toate acestea, pe lângă par-tea desenată şi cea scrisă a unui dosar de autorizare.

Pentru partea desenată din dosar, trebuie să apelaţi la ajutorul unui arhitect. Împreună cu acesta, în fun-ţie de spaţiu, de dimensiu-ne, de avize şi de buget, se va face proiectul casei. Fie că vă prezentaţi cu o idee fixă sau lăsaţi la latitudinea specialiştilor să vă constru-iască ceva practic în funcţie de buget, sfatul arhitecţilor este să ştiţi ceea ce vă doriţi înainte să ajungeţi la ei. Ur-mătorul pas din momentul în care luaţi legătura cu arhitectul este întocmirea unor studii în  teren. Aveţi nevoie de ajutorul unei firme pentru un studiu to-pograpic şi de o altă firmă pentru un studiu geotehnic, pentru a se putea calcula dimensiunea fundaţiei, în 

funcţie de tipul de teren pe care se va ridica casa. După rezolvarea integrală a docu-mentelor menţionate, se va face un ultim drum până la începerea construcţiei, la primărie şi  la Inspecto-ratul de Stat în Construcţii pentru a anunţa începerea lucrărilor. În momentul în care aveţi şi autorizaţia, mai trebuie să angajaţi un diriginte de şantier care va urmări ca execuţia casei să respecte proiectul şi legisla-ţia din domeniu pe tot par-cursul lucrăilor. În timp, va trebui să vă mai prezentaţi la instituţile în măsură pen-tru a declara printr-un pro-ces verbal  nivelul la care a ajuns construcţia. Aceste declaraţii se vor ataşa dosa-rului de execuţie. 

Pentru un neiniţiat, tot acest proces pare de neînţeles. De aceea este bine să apelaţi la specia-lişti. Diana Gaga, arhitect la compania de arhitectu-ră Arhinova crede că pre-ţurile sunt echitabile dată fiind coplexitatea unui proiect: ”În spatele unei munci de proiectare stă un volum de hârtie şi de gândire care nu se vede. Zeci de foi vin aruncate până se ajunge la varian-ta finală.”
Costurile pentru pro-iectarea unei case sunt de aproximativ 12 – 14 euro pe mp. În aceste costuri in-tră arhitectura, rezistenţa şi instalaţiile. Autorizaţiile ajung cam la 70% din pre-ţul proiectului, iar  studiile de teren sunt de aproxima-tiv 500 de euro.

Cum să scăpăm de ţânţari 
pagina 8

Paşi ce trebuie urmaţi când construiţi o casă
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Eco & Deco

Foişorul, colţ de umbră în grădină

Pentru a vă crea în gră-dină locul ideal de relaxa-re, trebuie să luaţi în consi-derare orice detaliu care vă poate îmbunătăţii starea de spirit şi confortul. Pen-tru cei care ştiu să împle-tească ultilul cu plăcutul, cu stil, vă recomandăm foişoarele. Pentru un colţ de umbră, un spaţiu pen-tru mesele în aer liber din anotimpurile calde sau pur şi simplu un loc de relaxa-re. Elemente arhitecturale din lemn, foişoarele pot fi amplasate oriunde doriţi. În grădină sau la intrare în casă,  sunt create la dimen-siunea şi forma dorită în funcţie de gusturile fiecă-ruia, pentru o ambianţă cât mai plăcută. Moderne sau rustice, într-o gamă largă de culori, preţul unui astfel de obiect decorativ pentru grădină ajunge la apro-ximativ o mie de euro. În judeţul Timiş exsită nume-roase firme care se ocupă 

de comercializarea foişoa-relor dar şi a altor obiecte decorative pentru grădină: balansoare, leagăne, pode-ţuri, foişoare. Chiar şi pro-priile dumneavoastră idei pot prinde viaţă în mâinile tâmplarilor profesionişti. 

Pentru mulţi considerate un lux, foişoarele devin tot mai cunoscute pe piaţa din România datorită capacită-ţii de a schimba radical as-pectul spaţiului verde din jurul casei.

pagina 9Apă minerală, apă de izvor sau apă de la robinet?

Moderne sau rustice, într-o gamă largă de culori, preţul unui astfel de obiect decora-tiv pentru grădină ajunge la aproxima-tiv o mie de euro.

Siguranţa şi confortul 
copilului în spaţiul lui. 
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„În spatele unei munci de proiecta-re stă un volum de hârtie şi de gândire care nu se vede. Zeci de foi vin arun-cate până se ajunge la varianta inală.“
Diana Gagaarhitect Arhinova

Dosarul de obţinere a avizului de construire trebuie să conţină:PARTE DESENATĂ:  Planul architectural (secţiuni, faţade, fundaţie, 
rezistenţă, nivele curente, acoperiş)
 Plan de instalaţii Rezistenţa

PARTE SCRISĂ:      Memorium Calcul pentru specialişti Copii după avizele de la reţele electrice, apă, 
gaze, telefon, canalizare etc Foaie de capăt Listă semnături Certiicat urbanistic (obţinut de la primărie)
 Extras de carte funciară Cerere tip plus anexa completată intregal şi semnată

Mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

Langoşeria  
„de butic” avea  

şi ea casă de marcat 
şi elibera bon. 3

Nu e nimic senzaţio-
nal, lui JFK i-au plăcut 
femeile frumoase, noi 

toţi ştiam asta. 16

Eugen  
Manole

Dragii mei, haideţi 
sa încurajăm tăia-
tul facturilor şi al 

chitanţelor! 4

sport
Provincia  
cu străinii,  
capitala cu  
fostele glorii
echipele din provincie  
mizează pe antrenori străini

Se scumpesc biletele raTT!

arhiva Cineclubului 
CFr, disputată pe axa 
Timişoara - Bucureşti

Anchetă - pagina 5

Senatorii au ajunS la jumătatea mandatului

Topul senatorilor chiulangii 
din judeţul Timiş

International romani art Festival

Paşi ce trebuie urmaţi  
când construiţi o casă. 7 
Cum să scăpăm de ţânţari. 8 
Siguranţa şi confortul  
copilului în spaţiul lui. 9

Timişoara, 22-24 iulie, Grădina de Vară a Sălii Capitol

De joi 14 iulie, plătim mai mult pentru a 
merge cu mijloacele de transport în comun. 
Preţul biletelor pe tramvaie, autobuze şi 
troleibuze se majorează. Un bilet cu o 
călătorie nu mai costă 1,6 lei ci 2 lei, iar preţul 
unui bilet cu două călătorii se scumpeşte 
la 3,5 lei, faţă de 3 lei cât era până acum. 
Biletul expres costă, după scumpire 2,5 lei, 
iar legitimaţia pentru o zi 10 lei, cu 2,5 lei 
mai mult. Preţul abonamentelor rămâne 
deocamdată neschimbat.

Oana adameSCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Senatorul liberal Nico-
lae Robu conduce la ni-
velul judeţului Timiş în 

topul chiulangiilor de 
la voturile din plenul 

senatului. Acesta a lipsit la 
aproape o treime din tota-
lul voturilor exprimate de 
la începutul mandatului şi 
până acum. Robu este depă-
şit în acest top doar de social 
democratul Ilie Sârbu, dar 
acesta are, cel puţin teoretic, 
o scuză: a fost ministru până 

în octombrie anul trecut, 
şi, în această situaţie, pre-
zenţa la voturile din senat 
nu este obligatorie. La po-

lul opus se află senatorul 
democrat-liberal Gheorghe 
David, care a lipsit în pro-

porţie de doar 1 la sută.
De ce este importantă 

prezenţa? Dincolo de raţiu-
nile evidente ale democra-
ţiei, prezenţa în Parlament 
este importantă pentru că 
denotă respect pentru cei 
care i-au trimis în parla-
ment. În paginile 2-3 veţi 
putea citi o analiză a acti-
vităţii celor 4 senatori de 
Timiş: cât a lipsit fiecare, 
cât a cheltuit, câte iniţiati-
ve legislative a avut sau câte 
interpelări a făcut.
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IlIe Sârbu

NIcolae robu

Dorel borza Gh. DavID
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fără rost, mai bine puţin şi 
prost” şi „11 împotriva Ro-
mâniei”.

IlIe Sârbu a fost minis-
tru al agriculturii până în 
octombrie 2009, actualmen-
te fiind membru în Comisia 
pentru agricultură, silvicultu-
ră şi dezvoltare rurală. El are 
cele mai multe absenţe de la 
voturile Senatului -501, func-
ţia ministerială permiţându-i 
până anul trecut să „chiuleas-
că” motivat. Dacă în prima 
sesiune prezenţa senatorului 
strămutat la Bucureşti a fost 
de 0%, în sesiunea a doua a 
atins 22,2%, pentru ca această 
ultimă sesiune să culmineze 
cu 62,39%. Pentru cele 251 
de voturi la care şi-a exercitat 
dreptul constituţional, pen-
tru Ilie Sârbu s-au cheltuit 
207.958 lei, fiecare vot preţu-
ind astfel 195 de euro. Senato-
rul a avut 3 declaraţii politice, 
13 întrebări, 11 interpelări, 3 
adresate Primului Ministru  şi 
3 moţiuni. Dintre interpelări 
doar una a vizat şi Timişul, 
adresată Elenei Udrea, minis-
tru al Dezvoltării Regionale şi 
al Turismului, privind stadiul 
aplicării Programului IPA de 
Cooperare Transfrontalieră 
România - Republica Serbia. 

 
Dorel borza, vicepreşe-

dinte la Comisia economică, 
industrii şi servicii, a lipsit la 
60 de voturi din cele 752 din 

mandat, având o prezenţă de 
92,4%. Cheltuielile însumate 
ale acestuia în cele trei sesi-
uni se ridică la 468.611 lei 
pentru 692 de voturi, astfel 
că putem „preţui” votul aces-
tuia la 159 de euro, pe lângă 
24 de declaraţii politice, 7 în-
trebări şi 8 interpelări. Dintre 
acestea, 6 interpelări vizau di-
rect colegiul 37 Timiş în care 
fusese ales, iar celelalte au 
fost în legătură cu Programul 
„Prima casă” şi cu deblocarea 
posturilor vacante din insti-
tuţiile de învăţământ superi-
or la nivel naţional.

Trei dintre interpelările 
vizând judeţul nostru au 
fost adresate ministrului 
Transporturilor, Radu Ber-
ceanu pentru contractul de 
execuţie pentru „Varianta 
ocolitoare a Municipiului Ti-
mişoara DN 6km” în care se-
siza probleme ale construc-
torului, de proiectare şi de 
consultanţă ce puneau în pe-
ricol respectarea termenului 
de execuţie a lucrării. Sena-
torul s-a mai adresat Ministe-
rului Culturii, Cultelor şi Pa-
trimoniului Naţional cerând 
transferul sumei de 300.000 
de lei pentru efectuarea de 
urgenţă a lucrărilor de repa-
raţii la sediul administrativ 
al Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române din Timişoara. Apoi 
deputatul l-a „tras de mâne-
că” pe ministrul interimar 
al Sănătăţii, Adriean Videa-

nu” pentru urgentarea unei 
tranşe necesare moderni-
zării instalaţiei de încălzire 
a spitalului orăşenesc din 
Deta. O dată cu „ungerea” 
lui Cseke Atilla în funcţia de 
ministru al sănătăţii, deputa-
tul l-a interpelat ca mesager 
al medicilor cu competenţa 
„medicina muncii” din ju-
deţul Timiş, rugându-l să se 
„aplece” asupra memoriului 

redactat de aceştia pentru 
îmbunătăţirea activităţii în 
domeniul în care profesează. 

Senatorii au „păpat“  
1,6 milioane de lei

Astfel, după un an şi ju-
mătate de mandat, pentru 
senatorii de Timiş s-au chel-
tuit peste 1,6 milioane de lei, 
doar din ceea ce reiese din 
informaţiile economice pu-

blicate de Senatul României 
exceptând lunile noiembrie 
şi decembrie ale anului tre-
cut. Aproape 12.000 de euro 
lunar reprezentând decontu-
rile de cazare, transport şi di-
urnele pentru naveta la Bucu-
reşti, această sumă înmulţită 
cu cele 18 luni de mandat ar 
fi fost de ajuns pentru o vilă 
decentă în Timişoara, poate 
chiar şi în capitală...   

Oana adameSCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

La bilanţul de la jumă-
tatea lui 2010, senatorii de 
Timiş au, cumulat, o medie 
de prezenţă de 72,67%, 
ceea ce nu este rău rapor-
tat la nivel naţional. Având 
în vedere că cel care deze-
chilibra balanţa, senatorul 
social-democrat Ilie Sârbu, 
nu mai este ministru din 
octombrie 2009, de la acea 
dată el nemaifiind scutit de 
prezenţa la şedinţe, putem 
previziona că acest pro-
cent al prezenţei va creşte 

simţitor la următoarele 
sesiuni. Totuşi, şi lipsa sin-
gurului reprezentant local 
în aparatul de guvernare, 
poate fi socotită o pierdere 
deloc de neglijat...

În bilanţul realizat re-
dăm sumele cheltuite cu 
fiecare senator în parte în 
perioada ianuarie-octom-
brie 2009, ianuarie-mai 
2010 (cele două luni de la 
finele anului lipsind de pe 
site din motive neelucitate) 
şi banii alocaţi pentru biro-
urile din teritoriu al aces-
tora, în perioada ianuarie 
2009-iunie 2010.      

GheorGhe DavID, secre-
tar al Senatului României şi 
membru în Comisia pentru 
administraţie publică, organi-
zarea teritoriului şi protecţia 
mediului este şi cel mai harnic 
reprezentant al circumscripţi-
ei electorale Timiş, având 45 
de declaraţii politice, 48 de 
întrebări, 30 de interpelări şi 
încă una adresată Primului 
Ministru în care cerea spri-
jin pentru locatarii blocului 
din Timişoara, afectaţi de ex-
plozia din 15 ianuarie acest 
an. Are o prezenţă medie de 
98,5%, lipsind doar la 10 vo-
turi din cele 752, iar pentru el 

s-a cheltuit din banul public 
suma de 471.386 lei, fiind ast-
fel cel mai „rentabil” senator: 
149 de euro per vot.

Dintre interpelările adresa-
te, doar 7 nu au fost în legă-
tură directă cu judeţul Timiş, 
în rest Gheorghe David s-a 
preocupat de problema po-
luării Continentalului, de un 
drum rapid Timişoara-Cenad, 
de centura de Sud a oraşului, 
de situaţia Palatului Copiilor, 
de electrificarea comunei Be-
cicherecu Mic, de investiţii la 
Centrul Meteorologic Banat-
Crişana, de situaţia învăţă-
mântului şi a taberelor şcolare 

şi de stadiul unor dosare pri-
vind plata despăgubirilor sau 
pensiilor unor timişoreni care 
au apelat la biroul senatorial 
din teritoriu.   

NIcolae robu, secretar 
la Comisia pentru învăţă-
mânt, ştiinţă, tineret şi sport 
a avut o prezenţă medie de 
71,5%, lipsind de la 217 vo-
turi, pentru el cheltuindu-se 
suma de 499.939 lei din ba-
nul public, el fiind astfel cel 
mai „valoros” reprezentant 
local, cu 220 de euro pentru 
fiecare vot. Cel mai „scump” 
senator al Timişului a făcut 

doar o declaraţie politică, a 
avut 5 interpelări şi 5 mo-
ţiuni. Din cele cinci inter-
pelări, doar două au privit 
circumscripţia care l-a ales: 
finalizarea investiţiilor la 
Casa de Cultură a Studenţilor 
din Timişoara şi unificarea 
aeroportului din Timişoara 
cu cel din Arad. Moţiunile 
simple au fost „Demnitatea 
Armatei Române - călcată în 
picioare de ministrul 0,2%” 
şi „Educaţia - de la supravie-
ţuire la colaps”, iar cele de 
cenzură: „Marea păcăleală 
PSD-PDL”, „Guvernul PDL-
PSD a hotărât: Decât muncă 

TImIşoArA meATImIşoArA meA2 I

M-am mirat foarte tare acum 
două-trei luni, când controlorii 
pieţelor le-au făcut viaţa grea 
vânzătorilor de ouă din Iosefin. 
Problema: n-aveau casă de 
marcat. O zi mai târziu langoşe-
ria „de butic” din preajmă avea 
şi ea casă şi elibera bon. Nu ştiu 
cât costă rola de hârtie, cât – 
aparatul în sine. Dar pentru o 
cumpărătură de 1 leu bonuleţul 
mai mult m-a încurcat decât 
să-mi dea sentimentul că se pune 
zăbală evaziunii fiscale. (Prin con-
trast, trebuie să spun că în zilele 
de piaţă din centrul Bruxelles-ului 
n-am văzut nici un vânzător cu 
bon de casă, indiferent că-ţi luai 
două roşii, un geamantan sau 
o haină cunoscută la noi sub 
numele de „alaindelon”.) M-am 
obişnuit că farmacista are nevoie 
de 10 secunde să-mi găsească 
medicamentele pe raft, dar de 70 
de secunde (cel puţin) să tasteze 
nenumăratele coduri în com-
puterul care, chipurile, verifică 
dacă datele cumpărătorului şi 
cele ale plătitorului de CAS există 
vreo diferenţă. Am fost impresi-
onată să văd vânzătoarea de la 
magazinul din colţ – o singură 
vânzătoare, într-un spaţiu cât 
o debara – lucrând trei zile pe 
brânci, să actualizeze preţul la 
sfârşit de lună, cu noul TVA. Mi-a 
spus, oarecum surprinsă, că 
firma care are dreptul să opereze 
modificarea la casa de marcat i-a 
luat 200 de lei pentru operaţi-
une şi că a stat la coadă, să se 
pună la punct cu regulile, nu 
cumva vreun controlor zelos să o 
amendeze pentru neconformare. 
Modificările la casele de marcat 
au costat între 120 şi 250 de lei 
de fiecare aparat. Acum, patronii 
de magazine se uită cu îngrijo-
rare pe fluxul de ştiri. Nu de alta, 
dar revenirea la vechiul TVA ar 
însemna încă o dată cheltuiala, 
deranjul, inventarul, re-etiche-
tarea. M-a străfulgerat un gând 
urâcios: dacă guvernanţii sunt 
„pe-o mână” cu patronii firmelor 
de case de marcat? Ce, nu s-au 
mai văzut în România legi „cu 
dedicaţie” când s-a făcut legea 
Daewoo sau afacerea Mega-
power? Nuuuuuu, imposibil. Prea 
mic câştigul, prea puţin de luat. 
Dezbaterea cu TVA-ul ţine popo-
rul ocupat (că tot s-a terminat 
mondialul de fotbal şi caracatiţa 
Paul a intrat în conul de umbră), 
iar mediul de afaceri în şah. Până 
la toamnă, se vor mai negocia în-
tre palate strategiile de completa-
re a vistieriei statului. Şi nu m-aş 
mira deloc să aflu că, printre 
soluţiile salvatoare de impozitare 
a oricărui venit, statul ar intro-
duce o nouă taxă. Cea pe TVA. 
În lipsa acesteia, ni se va explica 
ritos, la ore de maximă audienţă, 
bugetul intră în colaps şi nu vor 
fi bani pentru pensii. Care pensii, 
nu-i aşa, trebuie şi ele plătite ca 
să poată fi impozitate.

Taxa  
pe TVA

Mariana Cernicova
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Loc Nume Partid Sesiune  

febr-iun 2009

Sesiune  

sept-dec 2009

Sesiune  

febr-iul 2010

absenteism la jumă-

tatea mandatului

Nr. Voturi 

finale

Prezenţe 

la vot

1. IlIe Sârbu* PSd+PC 100.00% 88.00% 38.00% 75% 752 188

2. NIcolae robu PNL 32.00% 23.00% 31.00% 29% 752 536

3. Dorel borza Pdl 10.00% 3.00% 10.00% 8% 752 694

4. GheorGhe DavID Pdl 1.00% 3.00% 0.00% 1% 752 742
    

*în perioada în care a fost ministru a fost scutit de la prezenţă

TOP ABSENŢE ALE SENATORILOR LA JUMĂTATE DE MANDAT

Loc Nume Partid Cheltuieli (în lei)

1. Nicolae Robu PNL 499.939

2. Gheorghe david Pdl 471.386

3. dorel Borza Pdl 468.611

4. Ilie Sârbu* PSd+PC 207.958

*în perioada in care a fost ministru cheltuielile i-au fost decontate de minister

TOP CHELTUIELI ALE  
SENATORILOR LA JUMĂTATE DE MANDAT

TOP DECLARAŢII POLITICE ALE  
SENATORILOR LA JUMĂTATE DE MANDAT   

Loc Nume Partid declaraţii politice

1. Gheorghe david Pdl 45

2. dorel Borza Pdl 24

3. Ilie Sârbu PSd+PC 3

4. Nicolae Robu PNL 1

TOP INTERPELĂRI ALE SENATORILOR  
LA JUMĂTATE DE MANDAT   

Loc Nume Partid interpelări

1. Gheorghe david Pdl 30

2. Ilie Sârbu PSd+PC 11

3. dorel Borza Pdl 8

4. Nicolae Robu PNL 5

Senatorii de Timiş ne -au costat  
400.000 de euro în d oi ani de mandat

Cheltuielile însumate 
ale lui Dorel Borza în 
cele trei sesiuni se 
ridică la 468.611 lei 
pentru 692 de vo-
turi, astfel că putem 
„preţui” votul acestuia 
la 159 de euro.

În prima sesiune, 
prezenţa senatorului 
Ilie Sârbu strămutat la 
Bucureşti a fost de 0%, în 
sesiunea a doua a atins 
22,2%, pentru ca această 
ultimă sesiune să culmi-
neze cu 62,39%.

Nicolae Robu, cel mai 
„scump” senator, a făcut 
doar o declaraţie politică, 
a avut 5 interpelări şi 5 
moţiuni. Din cele cinci 
interpelări, doar două 
au privit circumscripţia 
care l-a ales.

Gheorghe David este  
cel mai harnic reprezen-
tant al Timişului, având 
45 de declaraţii politice, 
48 de întrebări, 30 de 
interpelări şi încă  
una adresată  
Primului Ministru.

Gheorghe David, senator PDL Nicolae Robu, senator PNL Ilie Sârbu, senator PSD Dorel Borza, senator PDL
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Intenţia conducerii Regi-
onalei CFR Timişoara de a 
trimite la Bucureşti toată ar-
hiva Cineclubului CFR, care 
conţine aproape 180 de filme 
documentare cu valoare ines-
timabilă pentru istora cultura-
lă a municipiului de pe Bega, 
a stârnit un adevărat război 
între cei ce se opun acestui 
transfer şi actualii depozitari 
ai arhivei. În timp ce membrii 
noului Cineclub CFR, din care 
face parte şi Lucian Ionică, 
fostul director al TVR Timi-
şoara, încearcă să determine 
predarea importantei arhive 
către biblioteca Universităţii 
de Vest, unde există cele mai 
bune condiţii pentru păstra-
rea celor 180 de filme, dar şi 
a documentelor, diplomelor 
şi echipamentelor cu valoare 
istorică, conducătorii Regiona-
lei CFR spun că toată zestrea 
cineclubului le aparţine şi va 
fi transferată la Bucureşti. În 
lupta pentru salvarea arhivei 
şi rămânerea ei la Timişoara 
a intervenit chiar şi moşteni-
toarea a doi dintre membrii 
fondatori ai Cineclubului CFR. 
Este vorba despre Teodora Ga-
briela Sandu, fost şef Serviciu 
cooperare internaţională în 
cadrul Primăriei Municipiu-
lui Bucureşti şi funcţionar la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
care, în calitate de moştenitoa-
re a tatălui său Eugeniu San-
du, şi unchiului său Dragoş 
Sandu, ambii membri fonda-
tori ai Cineclubului CFR, spu-
ne că filmele despre Timişoara 
sunt şi trebuie să rămână ale 
Timişoarei...

„cineclubul cFr vrea  
să se facă stăpân pe filme-
le tatălui meu!“

Într-o scrisoare adresată 
ziarului Opinia Timişoarei, 
timişoreanca naturalizată pe 
malurile Dâmboviţei, Teodora 
Gabriela Sandu, îşi exprimă 
dezamăgirea faţă de necoop-
tarea sa în noul Cineclub CFR 
Timişoara, suspectând faptul 
că asociaţia vrea să se facă stă-

până pe filmele tatălui şi un-
chiului său şi trage un semnal 
de alarmă vizavi de modul în 
care este depozitată şi păstrată 
arhiva filmului documentar 
timişorean. „Este nedrept ca 
meritele ce se cuvin recunos-
cute unor adevăraţi luptători 
pe baricadele filmografiei do-
cumentaristice să fie însuşite 
de o singură persoană sau, hai 
să zicem, o aşa-zisă „asociaţie 
continuatoare” a unei tradiţii 
zămislită de câţiva visători pe 
8 sau 16 mm în urbea de pe 
malurile Begăi. Timişoreancă 

get-beget fiind, i-am însoţit de 
multe ori pe unchiul si tatal 
meu în incursiunile lor desti-
nate vânării unor imagini ine-
dite desprinse din viaţa cotidi-
ană a concitadinilor săi, dintre 
care cei care-şi mai amintesc 
astăzi de acel nebun fotograf 
– unii chiar foşti colaboratori 
sau colegi - pot fi număraţi 
pe degetele de la o mână. Am 
totodată serioase îndoieli în 
ceeace priveşte competenţa 
sau capacitatea unor dintre 
„urmaşi”de a judeca valoarea 
unor creaţii artistice aflate în 

arhivă sau ţinute sub cheie 
în diverse locaţii de persoane 
care n-au avut nici-un merit în 
procesul de făurire a acestui 
adevărat tezaur. Socotesc că 
mass-media ar avea un cuvânt 
greu de spus, aşezând lucruri-
le pe făgaşul lor real şi redând 
cezarului ce-i al cezarului, în fi-
nal având satifacţia de a scoate 
la lumină, în pofida oponenţei 
disperate a unor neaveniţi, 
roadele muncii unor timişo-
reni care şi-au iubit mai presus 
de orice oraşul şi concitadinii, 
cărora şi-au închinat necon-

diţionat talentul. Regretabi-
lă este şi tăcerea oficială din 
partea Regionalei CFR, care a 
primit si ea în acest sens de la 
mine o notificare la data de 1 
februarie 2010, însă nu pare 
mişcată de faptul că fiecare 
zi de întârziere poate duce la 
avansarea stării de degradare 
a obiectelor depozitate necor-
spunzător (presupun că în di-
verse locaţii neadecvate) şi toa-
te acele documente, ciorne, 
schiţe, fotografii, filme, apa-
ratură, diplome, premii etc. 
riscă să nu mai poată fi scoase 
la lumină şi prezentate vreo-
dată iubitorilor de istorie şi de 
frumos, iar oraşul nu va mai 
avea ocazia să se mândrească 
pe drept cuvânt cu ele şi cu cei 
care le-au dat viaţă“, spune, 
printre altele Teodora Gabrie-
la Sandu. Interesată de soarta 
arhivei de la Timişoara, dom-
nia sa spune că filmele şi tot 
inventarul cineclubului tre-
buie să rămâne la Timişoara, 
expuse într-un muzeu, nu să 
fie depozitate prin cine ştie ce 
sală impropie a CFR-ului. Toto-
dată, doreşte ca rolul tatălui şi 
unchiului său în înfiinţarea şi 
funcţionarea cluvbului de film 
documentar de la Timişoara să 
fie recunoscut public şi menţi-

onat în actele noii asociaţii. 

“moştenitoarea fraţilor 
Sandu poate revendica 
drepturile de autor doar 
asupra a 30 de filme docu-
mentare” 

Surprins de acuzaţii veni-
te dinspre Bucureşti, Lucian 
Ionică spune că, de regulă, o 
asociaţie cooptează în rândul 
mebrilor pe cine doreşte şi că 
în spatele demersurilor Teodo-
rei Sandu se pot ascunde şi in-
terese de ordin material. “Ceea 
ce doreşte Teodora Sandu este 
drept şi moral, însă nu pot fi de 
acord cu modul în care doreşte 
să-şi impună punctul de vedere. 
O asociaţie primeşte în rânduri-
le ei pe cine doreşte, nu există 
obligaţii în acest sens. Domnia 
sa a fost la Timişoara de mai 
multe ori, i-am propus să se 
întâlnească, pentru scurt timp, 
cu membrii asociaţiei, însă a 
omis de fiecare dată acest lucru. 
Dreptul pe care-l poate reclama 
este dreptul de autor asupra fil-
melor făcute de tatăl şi unchiul 
ei. Este vorba de vreo 30 de pe-
licule. În cazul în care aceste fil-
me s-ar vinde sau difuza contra 
cost, ar putea revendica o parte 
din bani. Ar putea, de aseme-
nea, să ceară chiar şi rolele cu 
peliculele în discuţie. Probabil 
că domnia sa nu a înţeles care 
este rolul noii asociaţii. Noi nu 
vrem să facem afaceri, ci să re-
cuperăm şi să introducem în 
circuitul cultural mărturiile fil-
mate despre oraşul de altădată. 
Totodată, suntem în discuţii cu 
cei de la Regionala CFR pentru 
a-i convinge să predea arhiva 
în custodia Bibliotecii Universi-
tare. Acolo poate fi păstrată în 
cele mai bune condiţii”, ne-a 
declarat Lucian Ionică. La rân-
dul său, directorul Regionalei 
CFR Timişoara, Valeriu Trică, 
spune că o parte din filmele 
în discuţie, ilustrative pentru 
activitatea feroviară din zonă, 
au fost duse la Bucureşti pentru 
copiere pe DVD şi urmează să 
fie aduse înapoi la Timişoara. 
Cât despre colaborarea cu noul 
Cineclub CFR, săptămâna vii-
toare urmează să se întâlnească 
cu membrii din conducere.

PUBLICITATE

Arhiva Cineclubului CFR, disputată 
pe axa Timişoara - Bucureşti

Ceea ce doreşte teodo-
ra Sandu este drept şi 
moral, însă nu pot fi de 
acord cu modul în care 
doreşte să-şi impună 
punctul de vedere. O 
asociaţie primeşte în 
rândurile ei pe cine do-
reşte, nu există obligaţii 
în acest sens.

lucian Ionică
membru în noul Cineclub CFR

Este nedrept ca meritele 
ce se cuvin recunoscute 
unor adevăraţi luptători 
pe baricadele filmogra-
fiei documentaristice să 
fie însuşite de o singură 
persoană sau, hai să zi-
cem, o aşa-zisă asociaţie 
continuatoare.

Teodora Gabriela Sandu
moştenitoarea vechilor membri  

ai Cineclubuui CFR

PUBLICITATE

Iosif Costinaş este autorul a două filme documentare aflate acum în arhiva Cineclubului CFR

Eugen Manole

Începând de vinerea trecută, sunt 
fericitul tătic al celui de-al doilea 
băieţel! Începând de vinerea tre-
cută, am înţeles că şi în România, 
“SE POATE”! Se poate să fi tratat 
decent într-un spital, se poate să 
beneficiezi de condiţii civilizate 
într-o maternitate, se poate să 
deranjezi asistenta de gardă, de 
3-4 ori pe noapte, iar aceasta să 
vină cu zâmbetul pe buze şi să-ţi 
vorbească pe un ton cald! Toate 
aceste minunăţii s-au întâmplat 
fără să fiu nevoit să pensetez din 
buzunar, niciun bănuţ, sub formă 
de “mică atenţie”! Mai mult decât 
atât, n-am simţit nicio însinuare, 
atunci când portarul m-a felicitat 
şi ne-a urat multă sănătate!
Sigur că, toate aceste minunăţii, 
nu s-au întâmplat la maternitatea 
Bega sau la Odobescu şi nici la 
Szeged, sau în altă ţară, aceasta 
este atitudinea cotidiană a per-
sonalului unei clinici-maternităţi 
private.
De fapt, aşa arată normalitatea, 
cu două paturi într-un salon, cu 
baie proprie, cu televizor şi instala-
ţie de climatizare, cu medicamen-
taţie de top.
Sigur că-mi veţi spune “da’, cât a 
costat?” – vă spun că n-are rele-
vanţă preţul, vă spun că nu există 
bani care să-ţi spele degradarea 
morală, în faţa unui portărel, de 
care te rogi, umil, să-ţi ia banii 
ca să-ţi dea voie să-ţi vezi soţia 
suferind! Să nu mai vorbesc de 
privirea arogantă a infirmierei sau 
de atitudinea – atot ştiutoare – a 
doamnei doctor… aaa, doamna 
nu-i doctor(?), aaaa, am înţeles, e’ 
asistenta şefă!?
Şi acum, bugetul exprimat în 
euro: 
Naştere cezariană la clinica de 
stat: 400 – doctor; 100 – anes-
tezist; 100 – neonatolog; 150 
– salon rezervă; 150 – diverse 
(portar, asistente, infirmiere, medi-
camente de acasă, etc) TOTAL 900 
Euro (chitanţă, doar pentru salon 
rezervă)
Naştere cezariană la clinica priva-
tă: 1200 euro – factură şi chitanţă 
pe suma integrală!
Dragii mei, haideţi sa încurajăm 
tăiatul facturilor şi al chitanţelor!

Haideţi să  
omorâm şpaga!

Manole Zice...

alIna SaBOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Consilierii locali s-au adu-
nat marţi după-amiază să 
voteze noile Consilii de Ad-
ministraţie la  spitalele care, 
potrivit unei ordonanţe de 
urgenţă,sunt transferate în 
subordinea primăriei. Deşi 
părea o simplă formalitate, 
votarea membrilor în consi-
liile de administraţie a stâr-
nit mai multe controverse 
în rândul aleşilor locali.  

Vot secret...  
dar controversat

Pentru că în comisiile CLT 
nu s-a ajuns la un consens în 
privinţa celor doi reprezen-
tanţi ai adminsitraţiei locale 
în consilii, s-a trecut la vot 
secret. Aici au apărut contro-
versele. De exemplu, în cazul 
Spitalului Municipal, fiecare 
alegător a primit câte o foaie 
cu numele celor patru pro-
puşi: Eustaţiu Borodi propus 
de PNŢCD şi fostul ministru 
al sănătăţii Ovidiu Brânzan, 
nominalizat de PSD, Maria 
Saracan şi Loredana Gavra, 
propuşi de PDL.  Fiecare con-
silier trebuia să încercuiască 
maxim două nume. Confuzia 
a fost generală: ba angajaţii 
primăriei au printat prea 
multe foi, ba consilierii lo-
cali au încercuit prea multe 
nume, ba nu au înţeles... 

Într-un final s-a votat. În 
consiliul de administraţie au 
ajuns doar nominalizaţii pu-
terii, cei propuşi de PDL obţi-

nând doar 9 voturi, respectiv 
7. 

A doua luptă a opoziţiei 
s-a dus pentru un post la Spi-
talul Clinic de Urgenţă pen-
tru Copii “Louis Ţurcanu”. 
Aici au fost propuşi Costin 
Costa (PNŢCD) şi Florin Bâr-
săşteanu (PSD), precum şi 
democrat liberalii Lucian Uţă 
şi Iacob Mihaela. Cum era de 
aşteptat au fost votaţi, cu 17 
voturi, cei propuşi de PSD şi 
PNŢCD. 

Propunere surpriză
Văzând că nu au nicio 

şansă ca cei nominalizaţi de 
ei să ajungă în consiliile de 
administraţie, într-un hohot 

general de râs, consilierii 
PDL l-au propus în consiliul 
de adminsitraţie de la Spita-
lul Clinic de Obstretică Gine-
cologie Dr. Dumitru Popescu 
pe colegul liberal Ciprian 
Bogdan. Consilierul liberal a 
refuzat, şi propunerea PDL-
iştilor a căzut la vot, astfel 
că la acest spital, din partea 
administraţiei locale au fost 
aleşi Alexandru Factor (PSD) 
şi Dumitru Popovici (PNL). 
Scârbiţi de felul cum se vo-
tează, PDL-iştii n-au mai pro-
pus pe nimeni la La Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie Dr. Victor 
Babeş, iar cei aleşi să ajungă 
în Consiliul de Administra-

ţie au fost Emilian Popovici 
(PNL) şi Armean Stelian Mir-
cea (PNŢCD). 

„maşina malefică  
de vot a funcţionat  
foarte bine...”

Liderul grupului consilie-
rilor PDL, Ovidiu Ciuhandu 
s-a arătat mâhnit de felul în 
care au decurs lucrurile în 
această după amiază. „Nu 
e vorba de nemulţumire, ci 
e cazul de netransparenţă. 
Această maşină malefică de 
vot PNL, PNŢCD, PSD n-a vrut 
un nou început pentru admi-
nistraţia din Timişoara şi în 
special pentru partea de spi-
tale. Nu s-a vrut, pentru că au 

dorit să-şi pună în continuare 
protejaţii şi pe cei din clanu-
rile şi din partidele din care 
provin. Un lucru trebuie să 
ştie timişorenii că trebuie să 
schimbăm situaţia pentru ca 
Timişoara să fie între oraşele 
care avansează din punct de 
vedere economic, profesio-
nal, ştiinţific şi cultural. PDL 
nu are niciun membru pen-
tru că această maşină de vot a 
funcţionat foarte bine. Ei s-au 
întâlnit şi-au împărţit posturi-
le, şi-au propus oamenii şi au 
votat”, a declarat acesta.

Consilii de Administraţie politice 
la spitalele preluate de primărie

Consilierii locali şi-au votat reprezentanţii în consiliile de administraţie de la spitale

alIna SaBOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

De când a început sezo-
nul estival, la Serviciul de 
emitere a Paşapoartelor din 
incinta Iulius Mall. sute de 
persoane aşteaptă cu noap-
tea în cap ora 8:30 când se 
deschid cele trei ghişee pen-
tru a-şi lua numere de ordi-
ne. Şeful acestui Serviciu, 
Dumitru Cojocaru, spune că 
motivele pentru care îmbul-
zeala este maximă sunt mai 
multe: nu mai există ghişe-
ele unice din oraşele mici, 

aşa că vin oameni din tot 
judeţul, timpul de procesare 
a datelor durează mai mult 
şi pentru că trebuie făcute 
poze la minorii care nu stau 
cuminţi la poză, dar şi pen-
tru că oamenii îşi dau seama 
în ultimul moment că au 
paşaportul expirat. O altă 
cauză este şi numărul mic 
de ghişee, doar trei, unde 
lucrează trei oameni. Din 
11 ianuarie 2010 de când şi 
la Timişoara se emit paşa-
poarte biometrice, aproape 
20.000 de persoane au cerut 
să primească acest docu-

ment sau un paşaport tem-
porar. Conform lui Dumitru 
Cojocaru, sunt oameni care 
vin direct de la graniţă, de 

unde au fost întorşi de po-
liţiştii de frontieră. “Sunt 
multe situaţii când sunt 
întorşi de la aeroport şi din 

frontieră, au fost daţi jos 
chiar din trenuri. Atunci vin 
înnebuniţi la serviciul Paşa-
poarte, uneori cu bagajele 
în taxi”, a explicat şeful ser-
viciului. De când a început 
sezonul estival, numărul de 
ghişee a fost suplimentat 
de la două la trei, iar acum 
s-a mai făcut cerere pentru 
încă un sistem de procesare 
a datelor. Cojocaru a decis 
să instaleze o cameră web 
la unul din ecranele care 
arată ce număr va urma la 
rând, iar aceste imagini vor 
fi transmise live pe internet.

Înghesuială la eliberarea paşapoartelor

maşinăria malefică 
de vot Pnl, PnŢCd, 
PSd n-a vrut un 
nou început pentru 
administraţia din 
timişoara. nu s-a 
vrut, pentru că au 
dorit să-şi pună în 
continuare protejaţii 
şi pe cei din clanurile 
şi din partidele din 
care provin”

Ovidiu Ciuhandu
consilier local PDL

Angajaţii de la Paşapoarte se chinuie se facă faţă cererii
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Preşedintele Comisiei 
pentru Agricultură din 
Camera Deputaţilor, Va-
leriu Tabără, a recunos-
cut - cu ocazia unei în-
tâlniri cu fermierii sârbi 
din localitatea Zitişte - că 
agricultura sârbească este 
mult mai dezvoltată decât 
cea românească, în ciuda 
războiului care a măci-
nat ţara vecină în urmă 
cu câţiva ani, şi le-a reco-
mandat sârbilor să rămâ-
nă uniţi, pe mai departe, 
în cooperative agricole de 
producţie. „Nu vă rupeţi 
de aceste structuri pentru 
că veţi regreta mai târziu, 
ca în România. Închegaţi 
afaceri în jurul acestor 
unităţi, întrucât şi acum, 
şi peste 100 de ani, agri-
cultura va fi numărul unu 
în economia unui stat“, 

i-a sfătuit Tabără pe ţăra-
nii din Zitişte. De altfel, 
fermele din Zitişte fac 
parte dintr-o federaţie a 
cooperativelor agricole 
din Voievodina, structu-
ră înfiinţată în urmă cu 
130 de ani. „Întotdeauna 
am admirat la agricultorii 
sârbi organizarea irepro-
şabilă şi modul în care-şi 
lucrează pământul. De 
asemenea, staţiunile de 
cercetare din Novi Sad şi 
Belgrad nu sunt cu nimic 
mai prejos decât cele din 
SUA sau Europa. Şi-au 
creat propriile soiuri de 
grâu şi alte tipuri de ce-
reale, fără a fi nevoiţi să 
adapteze plante aduse din 
alte părţi. Spre exmplu, 
noi aducem cei mai buni 
hibrizi din Serbia. Chiar 
dacă România este ţară 
a Uniunii Europene, iar 
Serbia în afara ei, proble-
mele agriculturii din cele 

două ţări sunt aceleaşi. 
Inundaţiile din acest an 
au compromis şi la ei, ca 
şi la noi, zeci de mii de 
hectare de culturi agri-
cole. Diferenţa constă în 
faptul că agricultura din 
Serbia este mult mai mult 
subvenţionată de stat de-
cât cea de la noi“, ne-a 
declarat Valeriu Tabără. 
Ca un exemplu în acest 
sens, deputatul timişo-
rean a menţionat că fer-
mierii sârbi beneficiază 
de subvenţii de 100 euro 
pentru tona de îngrăşă-
minte, 140 de euro la un 
hectar semănat, 40% din 
prima de asigurare în caz 
de calamităţi şi 30% din 
fondurile pentru achiziţia 
de utilaje şi maşini agri-
cole. Toate aceste sunt 
posibile, în condiţiile în 
care procentul din PIB 
alocat agriculturii, în Ser-
bia, este de 3,2%, în timp 

ce ţara noastră acordă 
agriculturii doar 1,2% din 
Produsul Intern Brut. 

„nu suntem obligaţi să 
respectăm politica agri-
colă a Bruxelles-ului!“

Referitor la situaţia grea 
în care se află agricultura 
din Serbia, în acest an, ca 
urmare a ploilor de durată, 
Milan Petrovici, secretar de 
stat în Ministerul Agricul-
turii din ţara vecină, a spus 
că fermierii vor fi ajutaţi 
de stat pentru a trece pes-
te această perioadă. „Serbia 
acordă o atenţie deosebită 
agriculturii. Cu toate me-
todele noastre de monito-
rizare a vremii, în acest an 
n-am reuşit să prevedem 
fenomenul meteorologic 
care, într-o lună şi jumă-
tate, a adus cea mai mare 
cantitate de precipitaţii din 
ultimii 30 de ani. Trebuie 
să salvăm ce se poate şi să 

ajutăm fermierii să-şi vân-
dă producţia de grâu în cele 
mai avantajoase condiţii“, 
ne-a precizat Milan Petro-
vici. În viziunea sa, faptul 
că Serbia încă nu este mem-
bră UE aduce şi avantaje şi 
dezavantaje pentru agricul-
tură. În primul rând, fiind 
în afara spaţiului comuni-
tar, fermierii sârbi nu au 
acces la fondurile structu-
rale, însă, pe de altă parte, 
ca avantaj major, nu sunt 
obligaţi să respecte politica 
agricolă comună dirijată de 
la Bruxelles.
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Agricultura din Banatul sârbesc 
a devenit obiect de studiu  
pentru fermierii din Timiş

retehNoloGIzare

Comisia europeană 
a aprobat o finanţare 
nerambursabilă de peste 
27 de milioane de euro, 
reprezentând jumătate 
din valoarea unui proiect 
de retehnologizare a 
sistemului de termofica-
re din timişoara.  Suma 
alocată este de 27.131.224 
euro, şi reprezintă jumă-
tate din valoarea totală a 
proiectului, care este de 
54.262.449 euro. Cealaltă 
jumătate a finanţării va 
fi asigurată de Guvernul 
român, care va aloca 45 
la sută din sumă, şi de 
Consiliul Local, care va 

asigura cinci procente din 
finanţarea totală. Banii 
vor fi folosiţi la reabilitări 
de cazane, pompe, reţele 
de distribuţie şi centrale 
termice pentru reducerea 
pierderilor şi a noxelor. 

Greşeli

dispariţia cotei unice şi 
trecerea la un sistem de 
impozitare progresivă ar fi 
o mare greşeală din punc-
tul de vedere al stimulării 
activităţii economice şi 
ar duce la noi disponibi-
lizări, a declarat omul de 
afaceri Marius Cristescu. 
„Nu e normal ca un om 
care munceşte mai mult 

să plătească mai mult din 
punct de vedere procentu-
al”, a spus Marius Cristes-
cu. el a adăugat că unul 
dintre efectele impozitării 
progresive va fi scăderea 
salariilor. Omul de afa-
ceri crede că Guvernul ar 
trebui să “marşeze” pe alt 
gen de impozite, cum ar fi 
taxarea terenurilor agrico-
le nelucrate, şi nu pe cele 
aferente companiilor.
Potrivit lui Cristescu, sta-
tul ar trebui să oprească 
până în anul 2012 toate 
investiţiile din bani publici 
care nu au cofinanţare 
europeană, pentru stimu-
larea absorbţiei fondurilor 
europene.

SemINar

Camera de Comerţ, indus-
trie și agricultură  în cola-
borare cu Garda Finaciară 
timiş organizează în 22 
iulie, cu începere de la ora 
13:00, în Sala Cedo a se-
diului CCiat din Piaţa Vic-
toriei nr.3, seminarul- dez-
batere cu tema:  „Aspecte 
actuale ale legislaţiei 
europene privind desfăşu-
rarea activităţii agenţiilor 
economici”. Tematicile 
abordate aduc în atenţie 
cele mai noi reglementări, 
precum și mecanismele 
de rezolvare a probleme 
născute din activitatea 
curentă.  În cadrul unei 

sesiuni interactive vor fi 
discutate aspecte legate 
de întocmirea corectă a 
documentaţiilor și aplica-
rea procedurilor legale în 
desfășurarea activităţilor 
firmei. Seminarul este sus-
ţinut de Florin Frugină, di-
rector coordonator Garda 
Financiară timiș. Partici-
parea membrilor CCIAT la 
seminar este gratuită.  

reSurSe

românia ocupă locul al şa-
selea între statele membre 
ue după ponderea ener-
giei obţinută din resurse 
regenerabile în consumul 
final brut în 2008, înregis-

trând totodată cea de-a 
treia cea mai puternică 
creştere a acestui procentaj 
în perioada 2006-2008, 
potrivit datelor prezentate 
de Eurostat. Energia rege-
nerabilă a asigurat 20,4% 
din consumul naţional al 
României în 2008, procent 
de două ori mai ridicat faţă 
de cel de 10,3% calculat la 
nivelul ue. În 2006, ponde-
rea energiei regenerabile 
în consum era de 17,5% în 
România, respectiv de 8,8% 
în UE. Surse regenerabile de 
energie sunt considerate, 
potrivit comunicatului Eu-
rostat, cele solare termale şi 
fotovoltaice, hidro, eoliene, 
geotermale şi biomasa.
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Ne merităm 
soarta

Radu Nicosevici

Suntem extrem de nemul-
tumiţi de ce ni se întâmplă. 
Suntem supăraţi pentru că 
politicienii îşi bat joc de noi. 
Suntem supăraţi pe preşe-
dinte, pe prim ministru, pe 
miniştrii, secretari de stat, 
primari, preşedinţi de consi-
lii judeţene, pe consilieri lo-
cali şi judeţeni. Ne enervea-
ză anumite ziare, posturi 
radio sau TV. Nimeni nu 
face nimic ca să ne fie mai 
bine. Toţi bat câmpii şi se 
preocupă doar de interesele 
lor. E absolut revoltător ce 
ni se întâmplă!
Nimeni, absolut nimeni, nu 
se preocupă de soarta noas-
tră. Iar noi, adică cetăţenii, 
alegătorii şi contribuabilii 
suntem cei care suferim din 
cauza celor de mai sus.
Dar am încercat să facem 
ceva? Adică să ne organi-
zăm, să ne constituim în gru-
puri de interese, să luptăm zi 
de zi pentru drepturile noas-
tre? Nici vorbă “să pierdem 
timpul” cu aşa ceva. Noi ştim 
sigur că nu are nici un sens 
acest efort. Orice am face nu 
se întâmplă nimic. Singurii 
vinovaţi de situaţia în care 
suntem sunt ceilalţi. Noi 
suntem doar nişte victime 
care comentăm, blestemăm, 
înjurăm, ne rugăm şi aştep-
tăm ca ceilalţi să ne rezolve 
problemele. Ce spuneţi? Ne 
merităm soarta?

andreea HnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Complexitatea juridică 
care înconjoară construc-
ţia unei case dă multă 
bătaie de cap. De aceea, 
ajutorul unui avocat sau a 
unui expert imobiliar care 
să vă ghideze este o soluţie 
optimă. După alegerea te-
renului, următorul drum 
care trebuie parcurs în 
realizarea unui proiect, 
trebuie să fie către primă-
ria oraşului sau comunei 
de care aparţine spaţiul pe 
care vreţi să ridicaţi casa; 
o simplă cerere, un extras 
de carte funciară şi un 
plan în care să vă explicaţi 
ideile legate de forma şi 
dimensiunea casei, repre-
zintă terminarea primului 
pas. Instituţia vă va răs-
punde solicitărilor printr-
un certificat de urbanism, 
care va conţine reguli refe-
ritoare la înălţimea casei, 
la retragerea ei faţă de 
stradă,  faţă de vecinătăţi, 
etc. După obţinerea cer-
tificatului şi confirmarea 
respectării condiţiilor teh-
nice anterioare, urmează 
prezentarea avizelor de la 
telefonie, curent, apă şi 
gaze care trebuie ataşate 
dosarului pentru obţine-
rea avizului de construire, 
toate acestea, pe lângă par-
tea desenată şi cea scrisă a 
unui dosar de autorizare.

Pentru partea desenată 
din dosar, trebuie să apelaţi 
la ajutorul unui arhitect. 
Împreună cu acesta, în 
funcţie de spaţiu, de dimen-
siune, de avize şi de buget, 
se va face proiectul casei. Fie 
că vă prezentaţi cu o idee 
fixă sau lăsaţi la latitudinea 
specialiştilor să vă constru-
iască ceva practic în funcţie 
de buget, sfatul arhitecţilor 
este să ştiţi ceea ce vă doriţi 
înainte să ajungeţi la ei. Ur-
mătorul pas din momentul 
în care luaţi legătura cu 
arhitectul este întocmirea 
unor studii în  teren. Aveţi 
nevoie de ajutorul unei 
firme pentru un studiu to-
pografic şi de o altă firmă 
pentru un studiu geotehnic, 
pentru a se putea calcula 
dimensiunea fundaţiei, în 

funcţie de tipul de teren pe 
care se va ridica casa. După 
rezolvarea integrală a docu-
mentelor menţionate, se va 
face un ultim drum până 
la începerea construcţiei, 
la primărie şi  la Inspecto-
ratul de Stat în Construcţii 
pentru a anunţa începerea 
lucrărilor. În momentul 
în care aveţi şi autorizaţia, 
mai trebuie să angajaţi un 
diriginte de şantier care va 
urmări ca execuţia casei să 
respecte proiectul şi legisla-
ţia din domeniu pe tot par-
cursul lucrărilor. În timp, va 
trebui să vă mai prezentaţi 
la instituţiile în măsură pen-
tru a declara printr-un pro-
ces verbal  nivelul la care a 
ajuns construcţia. Aceste 
declaraţii se vor ataşa dosa-
rului de execuţie. 

Pentru un neiniţiat, 
tot acest proces pare de 
neînţeles. De aceea este 
bine să apelaţi la specia-
lişti. Diana Gaga, arhitect 
la compania de arhitectu-
ră Arhinova crede că pre-
ţurile sunt echitabile dată 
fiind complexitatea unui 
proiect: „În spatele unei 
munci de proiectare stă 
un volum de hârtie şi de 
gândire care nu se vede. 
Zeci de foi vin aruncate 
până se ajunge la varian-
ta finală.”

Costurile pentru pro-
iectarea unei case sunt de 
aproximativ 12-14 euro pe 
mp. În aceste costuri intră 
arhitectura, rezistenţa şi 
instalaţiile. Autorizaţiile 
ajung cam la 70% din pre-
ţul proiectului, iar  studiile 
de teren sunt de aproxima-
tiv 500 de euro.

Cum să scăpăm de ţânţari 
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când construiţi o casă
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Foişorul, colţ de  
umbră în grădină

Pentru a vă crea în gră-
dină locul ideal de relaxa-
re, trebuie să luaţi în consi-
derare orice detaliu care vă 
poate îmbunătăţi starea de 
spirit şi confortul. Pentru 
cei care ştiu să împletească 
utilul cu plăcutul, cu stil, 
vă recomandăm foişoarele. 
Pentru un colţ de umbră, 
un spaţiu pentru mesele în 
aer liber din anotimpurile 
calde sau pur şi simplu un 
loc de relaxare. Elemente 
arhitecturale din lemn, fo-
işoarele pot fi amplasate 
oriunde doriţi. În grădină 
sau la intrare în casă,  sunt 
create la dimensiunea şi 
forma dorită în funcţie de 
gusturile fiecăruia, pentru 
o ambianţă cât mai plăcu-
tă. Moderne sau rustice, 
într-o gamă largă de culori, 
preţul unui astfel de obiect 
decorativ pentru grădi-
nă ajunge la aproximativ 
o mie de euro. În judeţul 
Timiş există numeroase 
firme care se ocupă de co-

mercializarea foişoarelor, 
dar şi a altor obiecte deco-
rative pentru grădină: ba-
lansoare, leagăne, podeţe, 
foişoare. Chiar şi propriile 
dumneavoastră idei pot 
prinde viaţă în mâinile 
tâmplarilor profesionişti. 

Pentru mulţi considerate 
un lux, foişoarele devin tot 
mai cunoscute pe piaţa din 
România datorită capacită-
ţii de a schimba radical as-
pectul spaţiului verde din 
jurul casei.
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apă minerală, apă de izvor 
sau apă de la robinet?

Moderne sau 
rustice, într-o gamă 
largă de culori, 
preţul unui astfel 
de obiect decora-
tiv pentru grădină 
ajunge la aproxima-
tiv o mie de euro.

siguranţa  
şi confortul  

copilului  
în spaţiul lui  
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„În spatele unei 
munci de proiecta-
re stă un volum de 
hârtie şi de gândire 
care nu se vede. 
Zeci de foi vin arun-
cate până se ajunge 
la varianta finală.“

Diana Gaga
arhitect arhinova

Dosarul de obţinere a avizului  
de construire trebuie să conţină:
ParTe deSenaTă: 
l Planul architectural (secţiuni, faţade, fundaţie, 
rezistenţă, nivele curente, acoperiş)
l Plan de instalaţii
l rezistenţa

ParTe SCrISă:     
l Memorium
l Calcul pentru specialişti
l Copii după avizele de la reţele electrice, apă, 
gaze, telefon, canalizare etc
l Foaie de capăt
l listă semnături
l Certificat urbanistic (obţinut de la primărie)
l extras de carte funciară
l Cerere tip plus anexa completată intregal şi semnată

„Întotdeauna am 
admirat la agriculto-
rii sârbi organizarea 
ireproşabilă şi modul 
în care-şi lucrează 
pământul. de ase-
menea, staţiunile de 
cercetare din Novi 
Sad şi Belgrad nu 
sunt cu nimic mai 
prejos decât cele din 
SUA sau Europa.”

Valeriu Tabără
deputat PDL Timiş

Utilajele agricole din localitatea Zirişte se pregătesc să „atace“ terenul agricol
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Hwg 4ms
Vă aşteaptă cu o gamă largă de mobilier pentru grădină, cur-
te şi spaţii verzi. Pe strada dumitru Gruia (actual. Constantin 
Silvestri), numărul 1, Zona Freidorf, langa fabrica rio. detalii 
la numerele de telefon 0721 363 845, 0724 207 347 sau pe 
www.4mygarden.ro 

Hillerstorp 
Cel mai mare producător din europa de mobilier de gradi-
nă din Pin nordic. Calitate, confort şi preţ corect pentru o 
perioadă de ani de zile. Sediul este pe strada Crizantemelor, 
cartier iosefin, numărul 8. detalii la numerele de telefon 
0723808528, 0722876546 sau pe pagina web: www.ideal-
garden.ro

garden rustic
Furnizor de servicii de grădinărit, plante şi arbori ornamen-
tali, instalaţii şi sisteme de irigat, iazuri şi fântâni arteziene. 
ne impunem pe piaţă prin seriozitate, calitate şi preţuri ac-
ceptabile. Strada  Primaverii numărul 62. detalii la numerele 
de telefon 03561102570721239698. 

exterminator
exterminator oferă servicii în domeniile: deratizare, dezin-
secţie si dezinfecţie de cea mai bună calitate, executate de 
un personal autorizat şi calificat. Strada Gospodarilor numă-
rul 13. detalii la numerele 0722 / 362 276 sau  0724 / 283 963. 
e-mail: contact@exterminator.ro

tim e.r.r. 
Unul din principalii furnizori de servicii profesionale de igie-
nizare, de deparazitare, dezinsecţie şi igienă totală industri-
ală alimentară. Pentru comenzi şi detalii accesaţi numerele 
de telefon 0754 - 23 88 88, 0256 - 43 53 13 sau adresa de mail 
office@deratizare-timisoara.ro

elkoplast
domeniul producţiei şi comercializării tehnicii şi echipa-
mentelor pentru gestiunea deşeurilor, şi altor produse, care 
îşi găsesc aplicarea în multe alte domenii. adresa este pe 
strada drubeta numărul 128. tel./fax : +40 256 466 477 sau 
+40 723 328 115. detalii pe www.elkoplast.ro.

eco clear
Spălătorie, curăţătorie şi întreţinere. oferim servicii profe-
sionale de spalatorie atât în domeniul industrial cât şi în cel 
residential, numai cu produse ecologice. detalii la numere 
de telefon  0728 958314 0722 223013 sau pe www.eco-clear.
ro

Un element important 
pentru o bună dezvoltare 
a copilului dumneavoastră 
este spaţiul în care acesta  
îşi petrece timpul. Adevărat 
este că aşezarea pătuţului 
în dormitorul părinţilor 
este mult mai comodă, însă 
copilul trebuie să creas-
că ştiind că are un spaţiu 
intim al lui. Amenajarea 
camerei copilului necesită 
multă atenţie şi trebuie să 
ţineţi cont de mai multe de-
talii importante. În limita 
posibilităţilor, este ideal ca 
spaţiul să fie cât mai mare, 
cu multă lumină naturală 
şi cu mobilier cât mai pu-
ţin, pentru a-i rămâne cât 
mai mult loc de joacă. Dacă 
aveţi posibiliatea de a alege 
locul camerei în casă, este 
indicat ca aceasta să fie 
învecinată cu dormitorul 
părinţilor şi să nu fie la un 
nivel superior. Când alegeţi 
culoarea pentru pereţi, tre-
buie să ştiţi că aceasta poa-
te influenţa comportamen-
tul copilului. Specialiştii 
recomandă culori cât mai 
vii, calde şi dinamice, în ge-
neral neutre. Prezenţa unor 
imagini, personaje sau for-
me pe pereţi, stimulează 
comportamentul copilului 
într-un mod pozitiv. Este 
recomandat măcar în came-
ra copilului să se folosească 
o vopsea ecologică pe bază 
de apă, care să nu aibă sol-
venţi şi să nu emane un mi-
ros neplăcut.

Raluca Zghimbea, desig-
ner la Decoral, atrage atenţia 
asupra importanţei culorilor 
în care vopsim camera copi-
lului: „Ca în orice încăpere, 
nu este indicat să se depă-

şească regula celor trei cu-
lori. Indiferent de aceastea, 
în tonalităţi diferite se vor 
percepe mai multe.” 

Camera copilului trebuie 
să fie cât mai aerisită şi lumi-

nată de o culoare caldă, care 
să bată spre galben. În ale-
gerea mobilierului să ţineţi 
cont că acesta nu trebuie să 
fie colţuros. Dacă aveţi deja 
o astfel de mobilă, trebuie 
să aveţi în vedere că există 
accesorii care pot rotunji 
acele colţuri. Verificaţi să 
fie prevăzut cu un sistem 
de siguranţă la închidere şi 
la deschidere, iar mânerele 
să fie dintr-un material cât 
mai moale, indicat este cau-
ciucul. Prezenţa covorului pe 
toată suprafaţa dintre corpu-
rile mobilei este obligatorie. 
Acel loc este destinat pentru 
joacă şi trebuie îngrijit ca 
atare.

Siguranţa şi confortul 
copilului în spaţiul lui

Ca în orice încăpere, 
nu este indicat să se 
depăşească regula 
celor trei culori. Indi-
ferent de aceastea, 
în tonalităţi diferite 
se vor percepe mai 
multe.

raluca Zghimbea
designer

culorile şi influenţa asupra comportamentului

l Albastrul este cea mai 
rece culoare. este folosită 
în general pentru băieţi, 
deoarece relaxează şi 
linişteste.
l Rozul este o culoare 
delicată şi  recomandată 
pentru suprafeţele mari. 
dă o stare de optimism şi 
de bună dispoziţie.
l Verdele  conferă linişte şi 
dă impresie de prospeţime.
l Portocaliul este cea mai 

recomandată culoare. 
Este simbolul energiei, 
sociabilităţii şi veseliei şi 
are cele mai puţine efecte 
negative.
l roşu este o culoare care 
domină, agită şi uneori sti-
mulează comportamentul 
într-un mod agresiv.
l Galbenul sporeşte 
capacitatea de concen-
trare, semnifică căldură şi 
accentuază intimitatea.

odată cu venirea verii au 
apărut şi atât de supărătoa-
rele insecte care, de multe 
ori, ne fac să avem nopţi albe: 
ţânţarii. Pe raza oraşului timi-
şoara, pe domeniul public şi 
nu numai, de dezinsecţie se 
ocupă compania deraton , 
care are semnat cu adminis-
traţia locală în accest sens, 
un contract de delegare a 
gestiunii.  În condiţiile în care 
atât ţânţarii cât şi muştele pot 
transmite boli foarte grave, 
am încercat să aflăm de la 
Leonard Roman, directorul 
societăţii deraton, ce trebuie 
să faceţi să vă protejaţi.

Cei mai nemulţumiţi de nu-
mărul mare al ţânţarilor, de 
cele mai multe ori sunt cei de 
la periferie. Acolo nu se face 
dezinsecţie?

Percepţia la periferie este, 
cum să spun, poate un pic 
deformată. E logic ca la peri-
ferie, care se află în apropie-
rea unui areal care e propice 
dezvoltării insectelor şi unde 
nimeni nu face dezinsecţie, 
pentru că nu sunt bani să 
acoperim o suprafaţă atât de 
mare, percepţia să fie alta. Ni-
meni nu o să meargă să stro-
pească de nebun acolo unde 
nu locuieşte nimeni... Dar 
oricum noi facem dezinsecţie 
şi la periferie. Noi nu facem 
discriminare între centru şi 
periferie... din contră. Atacăm 
periferiile mai puternic, cu 
soluţii mai concentrate, pen-
tru a crea o barieră la intrarea 
în oraş. În aceste condiţii, ne 
doare când percepţia e un pic 
deformată. Dar asta e...

Pe de altă parte, oamenii 
au şi ei o responsabilitate... 
atunci când văd elicopterul 

că împrăştie soluţie, când văd 
utilajele noastre prin cartier 
că lucrează la dezinsecţie, tre-
buie să facă şi ei ceva... Nici-
odată elicopterul nu va intra 
în casele lor. Oamenii trebu-
ie să facă şi ei în interior, un 
minim de dezinsecţie. Să dea 
cu un spray contra insectelor 
dacă nu pot să cheme o echi-
pă profesionistă de dezinsec-
ţie. Important este să facă şi 
ei în interior simultan cu ceea 
ce facem noi pe domeniul pu-
blic. În caz contrar există ris-
cul ca insectele să se refugieze 
în interiorul caselor.
Deci important este ca 
activitatea dumneavoastră 
să fie dublată de oameni in 
interiorul apartamentelor. 
Ajunge şi un spray?

Sigur că ajunge. Sau am 
văzut alte metode... Unii îi 
aspiră... Nu contează cum, 
dar trebuie un minim efort şi 
din partea oamenilor. Iar cei 
care stau la casă şi au o mică 
gospodărie, trebuie să nu lase 

apa să stagneze, în diferite re-
cipiente, cauciucuri aruncate 
la întâmplare, pentru că favo-
rizează înmulţirea ţânţarilor. 
Orice spray este bun?

Dacă volumul de insecte 
e mic, orice spray este bun. 
Dacă nu ar face primăria dez-
insecţie pe domeniul public, 
nu ar fi suficient un spray. 
Dar dacă se face şi există ran-
dament, am mai spus, e ne-
voie de un efort minim şi din 
partea oamenilor.
Care este diferenţa la preţ 
între o dezinsecţie şi un spray 
bun anti insecte?

Păi un spray bun costă 
cam 30 de lei. O dezinsecţie 
într-un apartament obişnuit, 
de două camere costă cam 50 
de lei. 
Dar diferenţele de eficaci-
tate?

Păi un spray ţine cam o zi-
două, iar o dezinsecţie 3 luni. 
Iar această perioadă creşte 
simţitor, daca geamurile sunt 
dotate cu plase contra insec-

telor. Plasele reduc cu până la 
70 la sută numărul insectelor 
care intră într-un apartament.
În ce stadiu sunteţi în prezent 
cu dezinsecţia de pe dome-
niul public?

Pe noi ne preocupă în 
mod deosebit confortul ce-
tăţenilor din Timişoara. Ani 
de zile ne-am mândrit, chiar 
şi vizavi de alte oraşe din 
Europa, am avut un confort 
sporit din punctul de vedere 
al neplăcerilor cauzate de 
muşte şi ţânţari. Sigur, nu e 
un concurs, dar ne face o de-
osebită plăcere să aflăm de 
la oaspeţii noştri din străină-
tate sau chiar din alte oraşe 
din ţară, că au putut să stea 
liniştiţi să savureze un suc 
pe teresele din Piaţa Unirii 
sau de pe malul Begăi, fără 
să fie deranjaţi de ţânţari. 
Fac o paranteză acum, eu am 
păţit-o în Budapesta şi chiar 
în Viena... am încercat să iau 
cina pe o terasă pe malul 
Dunării, dar am renunţat re-

pede din cauza roiurilor de 
ţânţari care nu îmi dădeau 
pace... 

Acum noi suntem în pli-
nă campanie de combatere 
a muştelor şi ţânţarilor, în 
special, dar şi a celorlalte in-
secte supărătoare. Deocam-
dată am reuşit să trecem cu 
elicopterul, dar şi cu mijloa-
cele de la sol, o dată peste tot 
oraşul. Am avut foarte multe 
probleme din cauza condi-
ţiilor atmosferice. De fapt, 
într-un termen de 20 de zile 
am reuşit să lucrăm efectiv 
doar o săptămână şi jumă-
tate. Asta pentru că  vremea 
ne-a fost potrivnică. Există 
ani şi ani, dar anul acesta se 
pare că ne este ostil. Pentru 
o acţiune bună, trebuie să 
ţinem cont de temperatură, 
de umiditate, de precipitaţii 
şi de viteza de deplasare a 
vântului. Unde mai pui că 
pentru zborul cu elicopte-
rul, sunt condiţii speciale de 
siguranţă: aparatul nu poate 
zbura dacă e prea cald, sau 
dacă e vânt puternic.

Când după trei zile de 
vreme frumoasă, pline de 
speranţă pentru activitatea 
noastră, apare o furtună, iar 
apoi două trei zile cu ploaie, 
toată munca se dă peste cap. 
Acum facem la sol, iar din 
ultima săptămână din iulie 
şi prima din august vom face 
din nou dezinsecţie cu eli-
copterul.

De ce faceţi dezinsecţie dacă 
ştiţi că vine ploaia?

Păi dacă nu faci e dezastru. 
Rişti ca populaţia de insec-
te să scape de sub control şi 
nu vrem acest lucru. Ar fi o 
măsură total greşită să nu se 
facă, doar pentru că aflăm că 
peste câteva zile s-ar putea să 
plouă. Noi ne gândim tot tim-
pul că s-ar putea să nu plouă. 
De aceea, dacă am avut tem-
peratura la care am cosiderat 
că insectele pot zbura, pentru 
că trebuie să ţinem cont de 
faptul că aceste insecte sunt 
cel mai vulnerabile în timpul 
zborului, am ieşit şi am făcut 
dezinsecţie atât cu elicopterul 
cât şi cu mijloacele de la sol.

Cum să scăpăm de ţânţari

Înţepăturile de ţânţari 
provoacă o reacţie de apă-
rare din partea organismu-
lui. Această reacţie se ma-
nifestă prin înroşirea pielii 
şi formarea unei umflături 
iritante. În cazuri speciale, 
se produc leziuni şi infecţii 
cauzate de infectarea prin 
scărpinare, sau chiar febră. 
Manifestările sunt mult 
mai severe în cazul copii-

lor, pentru că cei mici nu 
suportă mâncărimea dată 
de înţepătură, aşa că se vor 
scărpina mai mult decât 
un adult, cauzându-şi mici 
răni care favorizează infec-
tarea cu bacteriile aflate în 
mod normal pe piele. Prin 
înţepătură, unele specii de 
ţânţari pot inocula în sân-
ge agenţi patogeni cum ar 
fi malaria, febra galbenă 

sau alte boli. Deşi bolile in-
fecţioase transmise de ţân-
ţari sunt mai frecvente în 
special în zonele tropicale 
şi subtropicale, şi în ţara 
noastră au fost înregistra-
te astfel de cazuri. Acum 
câţiva ani a existat  chiar 
o severă epidemie de en-
cefalită cauzată de virusul 
West Nile, transmis prin 
înţepătura ţânţarilor. În ca-

zul persoanelor foarte sen-
sibile, reacţia organismului 
poate fi mult mai drastică, 
mai ales dacă înţepăturile 
sunt numeroase şi în mai 
multe locuri: zonele afecta-
te se umflă şi starea de rău 
se generalizează (urticarie, 
scăderea tensiunii sangui-
ne, simptome gastrointes-
tinale, hipertermie şi chiar 
şoc anafilactic).

Ce boli transmit ţânţarii

„oamenii au şi ei o 
responsabilitate... 
atunci când văd 
elicopterul că împrăş-
tie soluţie, când văd 
utilajele noastre prin 
cartier că lucrează la 
dezinsecţie, trebuie 
să facă şi ei ceva... 
niciodată elicopterul 
nu va intra în casele 
lor. oamenii trebuie să 
facă şi ei în interior un 
minim de dezinsecţie. 
Să  dea cu un spray 
contra insectelor dacă 
nu pot să cheme o 
echipă profesionistă 
de dezinsecţie.”

leonard roman
director DeraTon

Angajaţii companiei Deraton demarează o nouă campanie de dezinsecţie cu elicopterul, la sfârşitul lunii iulie

Dacă este amenajată corect, camera copilului ajută la o dezvoltare armonioasă
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dr. TIBerIu leleSCu. intră în pd în 1994. după două mandate de consilier judeţean şi o candidatură la Camera deputaţilor a fost ales, la 
alegerile pentru organizaţia judeţeană, prim vicepreşedinte al pdl timiş.

Există posibilităţi enorme ca 
Timişoara să aibă un primar PDL!

GeOrGe SCHInTeIe
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Tiberiu Lelescu, deşi 
aveţi o vechime considerabilă 
în PDL, accederea spre o func-
ţie de conducere a fost foarte 
lentă. Nu v-a agreat cineva, 
sau n-aţi dorit o altă evoluţie?

În privinţa modului în care 
am evoluat politic, cred că 
acesta nu-mi aparţine în ex-
clusivitate, având în vedere că 
de-a lungul timpului partidul 
şi-a mai schimbat conducătorii 
şi desigur că unii m-au agreat, 
iar alţii mai puţin. În ultimul 
timp m-am dedicat activităţii 
partidului şi promovării per-
soanelor din partid pentru a 
obţine anumite funcţii. Eu nu 
condiţionez niciodată poziţia 
mea faţă de o anumită funcţie 
politică. Însă, având o funcţie 
politică importantă, voi spri-
jini mai bine activitatea de 
partid. Important este că pre-
şedintele organizaţiei judeţene 
a avut încredere în mine. Eu 
sunt un om fidel, am lucrat cu 
preşedintele Constantin Osta-
ficiuc şi înainte, la PENCOOP, 
şi dumnealui ştie că se poate 
baza pe mine.

Aţi candidat în 2008 pentru 
un loc în parlament. Cre-
deţi că ar fi fost mai bine ca 
parlamentar decât ca prim 
vicepreşedinte al organizaţiei 
judeţene?

Am candidat cu convinge-
rea că voi reuşi, pe cel mai greu 

colegiu, nr. 9, creat special 
pentru PSD şi Ilie Sârbu. I-am 
reproşat ulterior preşedintelui 
că m-a trimis în cel mai greu 
colegiu în care trebuia să trimi-
tă oameni mai valoroşi. Con-
stantin Ostaficiuc mi-a răspuns 
că tocmai de aceea m-a trimis, 
că sunt valoros. Atunci mi-a 
revenit entuziasmul a ceea ce 
reprezint eu pentru alţii în ca-
drul partidului.

Regretaţi că nu aţi reuşit?
Puteam să mă implic mai 

mult asupra soluţionării pro-
blemelor la nivel de judeţ. Şi 
din postura profesională de 
acum mă implic mult. Să ştiţi 
că aici vin oameni la mine ca 
la Petrache Lupu, cu gândul că 
le rezolv problemele. Şi chiar 
rezolv problemele altora îna-
intea problemelor personale. 
Deci sunt de folos pe plan lo-
cal. Pe de altă parte nu m-aş 
fi simţit bine, eu ca bănăţean 
originar, printre mitici, deşi 
deputat este o funcţie superi-
oară celei de director la Direc-
ţia Agricolă.

De ce vă vrea Constantin 
Ostaficiuc vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean, dv. nefi-
ind nici măcar consilier?

Am fost consilier două 
mandate. Nu ştiu să fie vorba 
de o dorinţă de a ajunge vice-
preşedinte al consiliului jude-
ţean.

Ar fi posibilă procedura?

Da, pentru că sunt următo-
rul pe listă, în cazul în care, din 
diferite motive, ar rămâne un 
post de consilier vacant. Dar 
cred că este o chestiune înche-
iată, având în vedere puţinul 
timp care a mai rămas până la 
alegerile locale din 2012.

Care este ţinta PDL Timiş 
pentru viitoarele alegeri?

Obiectivul nostru n-a fost 
niciodată altul decât câştiga-
rea alegerilor locale la toate 
nivelurile, consiliul judeţean 
şi primăria Timişoara, în mod 
clar şi indubitabil, pentru că 
există posibilităţi enorme ca 
Timişoara să aibă un primar 
PDL, chiar dacă acum lucrurile 
par oarecum dificile.

Mizaţi pe memoria scurtă a 
electoratului?

Nu neapărat, pentru că tot 
ceea ce se înfăptuieşte acum 
este pe termen mediu şi lung, 
iar până în 2012 rezultatul mă-
surilor se va vedea.

În condiţiile scăderii în sonda-
je şi a erodării partidului dv. 
aflat la guvernare, credeţi vă 
veţi reuşi să atingeţi obiectivul 
propus?

În ciuda faptului că actualul 
primar n-a prea făcut mare lu-
cru pentru Timişoara, a câşti-
gat patru mandate la rând. Am 
convingerea că tot ce facem la 
nivel de judeţ, fiind plasaţi pe 
poziţia a IV-a ca organizaţie pe 
ţară, ne va aduce cel puţin ace-
laşi număr de primari.

Cunoaşteţi bine oamenii de 
la ţară, care după măsurile de 
austeritate sunt mai afectaţi 
decât cei care trăiesc la oraş. 
Credeţi că veţi mai obţine 
acelaşi capital de simpatie?

Spaţiul rural este un spaţiu 
mai vitregit de vremuri. Măsu-
rile care se iau din partea Eu-
ropei vizează în primul rând 
acest spaţiu, ca să ajungă în cel 
mai scurt timp la nivelul spa-
ţiului urban. Sunt foarte mul-
te comune care îndeplinesc 
condiţiile de a deveni oraşe, 
dar sunt anumite reţineri ale 
primarilor pentru că sunt alte 
standarde de taxe şi impozi-
te. Până în 2012 lucrurile vor 
intra într-un făgaş normal şi 
atunci ne vom aduce aminte 
cu plăcere de măsurile dure 
de azi. 

Va rezista guvernul con-
dus de emil Boc până în 
2012?

Nu ştiu dacă rezistă. E o pre-
dicţie dificilă. Pe de altă parte 
şi măsurile luate îi bagă pe un 
drum fără ieşire, înfundat, de pe 
care ar trebui să iasă cumva. Pre-
supun că există alternative după 
ce se iau toate aceste măsuri.

Împărtăşiţi ideea preşedin-
telui ţării de a impozita totul, 
inclusiv pensiile, care sunt un 
drept patrimonial?

Împărtăşesc toate punctele 
de vedere ale preşedintelui pen-
tru că sunt convins că în spate 
există nişte calcule economice, 
nişte sfătuitori, consilieri, pen-
tru că nu cred că sunt măsuri 
doar de dragul de a le face. În 
privinţa pensiilor, cred că ar tre-
bui să meargă până la un anu-
mit plafon, care să nu coboare 
sub limita subzistenţei.

Care este această limită?
Poate fi discutabil, dar eu 

zic că 1.000 de lei ar fi acest pla-
fon, mai ales în spaţiul rural, 
unde mai ai şi alte posibilităţi.

Care este şansa producăto-
rilor direcţi de a pătrunde în 
pieţele urbane?

Această şansă acum nu exis-
tă. Pe viitor eu văd astfel lucru-
rile. Pe piaţa existentă acum 
este un monopol deţinut de 
primăria Timişoara. Vor trebui 
să se înfiinţeze pieţe private. 
Noi avem o iniţiativă pe care o 
s-o promovăm în scurt timp, şi 
vrem să mergem pe promova-
rea unor spaţii de pieţe cu pro-

duse tradiţionale şi ecologice, 
în marile comunităţi urbane, o 
dată pe săptămână. De aseme-
nea, ne gândim la înfiinţarea 
unor centre de colectare a pro-
duselor agricole. Avem la Arad 
un asemenea centru pilot, ca 
model, şi există posibilitatea 
ca în marile bazine legumicole 
să organizăm astfel de centre, 
la Belinţ, Lovrin. Mai avem o 
variantă, la care m-am gândit, 
şi care este realizabilă, să înfi-
inţăm centre de servicii de li-
vrare a legumelor la domiciliu. 

Ca specialist, ce părere aveţi 
de proiectul ministrului Elena 
Udrea de a construi la ţară 
case pentru specialişti?

Aceste case se vor construi 
în centre de localităţi mari şi 
cred că este o metodă prin care 
ar putea să atragă specialiştii în 
spaţiul rural. Ar fi interesant. Se 
vor organiza camere agricole şi 
vor fi specialişti la aceste comu-
ne care vor trebui să fie legaţi 
cumva de locul unde muncesc.

Până unde vreţi să ajungeţi în 
politică?

Crezul meu este legat şi de 
posibilităţile pe care le am din 
punct de vedere fizic. Eu aş 
vrea să merg cât mai departe 
şi în fiecare zi mă gândesc de 
parcă voi trăi un veac. 

Ce funcţie v-aţi dori în perspectivă?
Funcţiile nu le aleg eu, ci mi 

le dau alţii. În general am prins 
anumite funcţii pe bază de vot.

dr. TIBerIu leleSCu 

născut la 10 februarie 1949 
în localitatea Vizma, timiş

absolvent al Facultăţii de 
medicină veterinară din 
cadrul institutului agrono-
mic timişoara, promoţia 1974

activitate profesională: 
doctor în ştiinţe medicale 
veterinare, iar în prezent 
doctorand la Facultatea 
de ştiinţe economice de 
la Universitatea de Vest 
timişoara

1974-1989: specialist  
agricol la direcţiile agri-
cole arad şi timiş

1990-2009: director pen-
COOp timişoara

2009 - prezent, director la 
direcţia pentru agricultură 
şi dezvoltare Rurală timiş

stare civilă: 
Căsătorit, un fiu, doi nepoţi

Hobby: natura, spaţiul ru-
ral, i-a plăcut şi vânătoarea, 
dar a renunţat, sportul

Interviu cu dr. Tiberiu 
Lelescu, prim vicepre-

şedinte al PDL Timiş, 
director executiv al 

Direcţiei pentru Agri-
cultură şi Dezvoltare 

Rurală Timiş

eu consider că grija 
faţă de bani trebuie 
să fie maximă, aş 
aduce toate brandu-
rile posibile, şi în al 
treilea rând aş şti ce 
să fac cu un oraş care 
să devină de cinci 
stele. nu este sufici-
ent să fii înfrăţit cu 
anumite oraşe, sau 
să-ţi cumperi o stradă 
în Karlsruhe.PUBLICITATE

Apă minerală, apă de izvor 
sau apă de la robinet?

În zilele calde de vară 
conştientizăm, poate mai 
uşor decât de obicei, că apa 
este o resursă nepreţuită. 
Specialiştii recomandă ca pe 
timp de caniculă, când or-
ganismul se deshidratează 
mai mult, să consumăm cel 
puţin doi litri şi jumătate de 
lichide pe zi, în special apă 
minerală, pentru a asigura 
necesarul de calciu, magne-
ziu, potasiu, fier etc. Potrivit 
recomandărilor, pentru un 
consum frecvent trebuie 
aleasă o apă oligominerală 
cu un conţinut total de să-
ruri între 50 şi 500 mg/l, iar 
pentru consumul îndelun-
gat de apă minerală cu peste 
500 mg/l conţinut de săruri, 
trebuie alternate mărcile de 
apă. 

Influenţa apei consuma-
te asupra sănătăţii a făcut 
obiectul multor cercetări. 
Un studiu realizat în 2008 
de Cristina Roşu şi colabora-
torii săi de la Universitatea 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napo-
ca a vizat compararea apei 
minerale cu apa de izvor şi 
apa potabilă din reţelele de 
distribuţie urbane. Au fost 
analizate 30 de mărci dife-
rite de apă minerală îmbu-
teliată, trei probe prelevate 
din izvoare naturale şi două 
probe de apă potabilă din 
Cluj-Napoca şi Zalău. Au-
torii s-au raportat la legea 
apei potabile (L.  458/2002 
şi L. 311/2004), însă trebuie 

menţionat că pentru apa 
minerală există alte regle-
mentări legislative (H.G. 
nr. 1020/2005). Din apele 
studiate de cercetătorii clu-
jeni, nouă ape minerale car-
bogazoase nu s-au încadrat 
în limitele legale de pH, 
conductivitate (indicator al 
gradului de mineralizare a 
apei) şi concentraţii de cal-
ciu, magneziu sau sodiu. În 
concluzie, cercetătorii au re-
comandat consumul zilnic 

de apă necarbogazoasă, bo-
gată în calciu şi magneziu, 
dar săracă în sodiu, cloruri 
şi sulfaţi.

În Timişoara,  
apa de la robinet este 
controlată continuu

Privind din perspectiva 
raportului calitate – preţ, 
apa de la robinet deţine un 
avantaj net, 1.000 l apă de 
la reţeaua de alimentare 
costând 2,38 lei în Timişoa-

ra, comparabil cu 2 l de apă 
îmbuteliată. Ce apă consu-
măm, rămâne indiscutabil, 
o chestiune de opţiune per-
sonală, însă este important 
de ştiut că siguranţa consu-
matorilor este prioritatea 
majoră a unei companii de 
apă. 

În Timişoara, Aquatim 
monitorizează permanent 
calitatea apei, din staţiile 
de tratare şi până la robi-
netele consumatorilor. La 

staţiile de tratare, tempe-
ratura, pH-ul, conţinutul 
de clor şi turbiditatea apei 
sunt reglate automat, prin 
calculator, în timpul proce-
sului de tratare. În labora-
toarele Aquatim se fac zil-
nic peste 200 de analize de 
apă, pentru testarea a 20 
parametri de calitate, îna-
inte de pomparea în reţea, 
iar din reţeaua de distribu-
ţie se prelevează şi se ana-
lizezază săptămânal probe 

de apă din 34 de puncte 
de control din oraş, sta-
bilite de comun acord cu 
Inspectoratul de Sănătate 
Publică. În anul 2009 a fost 
pus în funcţiune un sistem 
online de monitorizare a 
reţelei de apă care are de 
asemenea o funcţionalitate 
legată de siguranţa consu-
matorilor, unul din para-
metrii măsuraţi în puncte 
cheie ale reţelei fiind con-
ţinutul de clor.

În laboratoarele Aquatim se realizează zilnic peste 200 de analize care testează 20 de parametrii de calitate a apei
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Austeritate la tratamentele  
din staţiunile balneare din ţară
alIna SaBOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Pensionarii au rămas cu 
veniturile netăiate cu 15%, dar 
austeritatea îi ţine legaţi de 
casele lor şi de tratamentele 
tradiţionale cu medicamente. 
Băile, gimnastica, şedinţele 
de masaj şi alte modalităţi 
de a se vindeca cu ajutorul 
apelor termale tind să devină 
o amintire. Aproape 7.500 de 
pensionari din Timiş trebuie 
să găsească alte soluţii pen-
tru a merge la tratamente în 
staţiunile balneo-climaterice 
din ţară în această vară. Doar 
puţin peste 2.800 de persoane 
de vârsta a treia pot să plece 
în staţiuni şi să achite jumăta-
te din pensie pentru a primi 
îngrijiri medicale de speciali-
tate. 

„În perioada iulie-august, 
conform prevederilor Legii 
bugetului de asigurări sociale 
de stat pe anul 2010, nu se 
contractează bilete de trata-
ment cu furnizorii de astfel 
de servicii. Există un număr 
redus de bilete pentru bazele 
de tratament administrate de 
Casa Naţională de Pensii şi Asi-
gurări Sociale”, ne-a precizat 
Viorel Popa, purtător de cu-
vânt la Casa Judeţeană de Pen-
sii Timiş. Conform acestuia, 
în 2010 s-au depus 10.292 de 
cereri din partea pensionari-
lor, dar numai 2.879 dintre ele 
au fost onorate. Biletele se re-
partizează însă conform unor 
criterii stabilite de programul 
informatic la nivelul CNPAS, 
aşa că numărul biletelor care 
ajunge în Timiş este, practic, o 

loterie. „Biletele se repartizea-
ză conform criteriilor, în mod 
automat, prin intermediul 
unui program informatic, la 
nivel central – Casa Naţională 
de Pensii şi Alte Drepturi de 
Asigurări Sociale (CNPAS), ast-
fel că numărul de bilete repar-
tizate judeţului Timiş nu este 
cunoscut”, ne-a mai spus Popa. 
Oricum, pensionarii şi-au cam 
luat gândul de la staţiunile de 
tratament din România, acest 
lucru fiind evidenţiat şi din 

numărul de cereri depuse de 
la un an la altul: peste 15.000 
în 2009, cu 5.000 mai multe 
decât în 2010.

Executivul a schimbat 
criteriile de repartizare ale 
biletelor, prioritate având 
cei care nu au beneficiat de 
un concediu de tratament 
în ultimii doi ani, cei care au 
pensie de invaliditate şi cei cu 
vechime integrală în muncă, 
ţinându-se cont şi de valoarea 
pensiei. Aceste tratamente 

pot fi şi gratuite pentru anu-
mite categorii ale populaţiei: 
pensionarii de invaliditate; 
asiguraţii aflaţi în incapacita-
te temporară de muncă pe o 
perioadă mai mare de 90 de 
zile consecutive ca urmare, 
în exclusivitate, a unui ac-
cident de muncă sau a unei 
boli profesionale; persoanele 
persecutate din motive po-
litic; veteranii de război sau 
văduvele de război; asiguraţii 
care muncesc în activităţile 

de cercetare, explorare, pre-
lucrare a materiilor prime 
nucleare, zonele I şi II de ex-
punere la radiaţii; persoane-
le cu certificat de handicap. 
Restul categoriilor de pensio-
nari trebuie să achite 50% din 
valoarea pensiei. În staţiunile 
balno-climaterice din ţară pot 
merge şi copiii minori, bene-
ficiari ai pensiei de urmaş, 
sau ai pensionarilor, dar aceş-
tia trebuie să fie însoţiţi de 
părinţi sau de un tutore.

Mai puţine căsătorii şi mai multe divorţuri
Timişenii nu se mai că-

sătoresc, ci divorţează! Asta 
reiese din datele oferite de 
Institutul Naţional de Sta-
tistică, care arată că, în luna 
mai a anului 2010, numărul 
căsătoriile în Timiş a scăzut 
cu 14 procente faţă de ace-
eaşi perioadă a anului tre-
cut. La oficiile de stare civilă 
s-au înregistrat 427 căsătorii, 
cu 66 de căsătorii mai puţin 
faţă de mai 2009. Dacă e să 
ne raportăm la luna aprilie 

a anului 2010, numărul căsă-
toriilor a crescut, în mai, cu 
119. Dacă numărul celor care 
şi-au întemeiat familii e tot 
mai mic, numărul celor care 
au divorţat a crescut consi-
derabil. În mai 2010 în Timiş 
s-au pronunţat 49 divorţuri, 
cu 11 cazuri mai mult faţă 
de mai 2009, adică o creşte-
re procentuală cu 22,45%. 
Tot în luna mai, în Timiş s-a 
înregistrat un spor natural 
negativ, ca urmare a celor 501 

naşteri şi a celor 555 de dece-
se. Pe plan naţional, la oficiile 
de stare civilă s-au înregistrat 
11.008 căsătorii, în scădere cu 
1.607 căsătorii comparativ cu 
luna mai a anului precedent. 
Prin hotărâri judecătoreşti 
definitive s-au pronunţat 
2.929 divorţuri, o scădere cu 
485 cazuri faţă de 2009. Şi la 
nivel naţional, sporul natural 
a fost negativ, înregistrându-
se 16.076 nãscuţi-vii şi 21.257 
decese. CaIuS SeraCIn

Numărul pensionarilor care au primit bilete de tratament s-a redus drastic faţă de anul trecut

Prefectul 
sesizează  
nepotismul 
din Primărie

Prefectul de Timiş, Mircea 
Băcală, îi recomandă prima-
rului Gheorghe Ciuhandu ca 
atunci când va face concedie-
rile din administraţia locală să 
renunţe la angajaţii care fac 
parte din aceeaşi familie, dar 
au salarii mai mici. Conform 
verificărilor prefectului, în 
structurile Primăriei Timişoara 
muncesc “câteva zeci de fami-
lii”. Mircea Băcală nu a vrut să 
facă publice numele acestora. 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor a cerut ca în cadrul 
PMT să rămână 800 de angajaţi 
din cei peste 1.500, lucru care 
ar dezavantaja angajaţii din 
teatrele german şi maghiar, de 
la Filarmonica “Banatul” şi de 
la Casa de Cultură. “Când se va 
decide restructurarea, prima-
rul Ciuhandu să ţină cont că 
în cadrul Primăriei sunt zeci 
de familii angajate pe statul de 
funcţii. Am găsit câteva zeci de 
familii. Îi recomand primarului 
să menţină persoana cu salariul 
cel mai mare şi astfel să poată 
să salveze şi Filarmonica şi cele 
două teatre. Dacă nu mă crede, 
le voi face eu publice”, a spus 
Băcală. Acesta a adăugat că se 
va încerca găsirea unei soluţii şi 
în cadrul unei discuţii pe care 
o va purta primarul Ciuhandu, 
sâmbătă, cu ministrul Culturii, 
Kelemen Hunor. Demnitarul 
se va afla la Timişoara unde se 
va întâlni cu edilul timişorean 
şi cu subprefectul Zoltan Ma-
rossy. Răspunsul primarului la 
această cerere a fost următorul: 
“O să verific, eu nu i-am între-
bat de starea civilă, de pedigree. 
Oamenii ăştia au dat concurs. O 
să iau act de ce mi-a spus”. (A.S.)

PUBLICITATE

CaIuS SeraCIn
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Au locuinţe proprietate per-
sonală, însă nu pot locui în ele! 
Este drama a 90 de familii din-
tr-un bloc pe strada Constantin 
Brăiloiu din Calea Girocului. 
Blocul a fost afectat de o explo-
zie în luna ianuarie anul acesta 
şi de atunci imobilul nu poate 
fi locuit pentru că există riscul 
ca pereţii să pice peste locatari. 
Există Teoretic, pentru că prac-
tic, o expertiză care să spună 
negru pe alb în ce proporţie 
este degradată construcţia încă 
nu există. Din acest motiv, pro-
prietarii au voie să vină în locu-
inţa proprie doar câteva zeci de 
minute pe zi. 

„De 6 luni stăm  
la prieteni”

Nadia Ciuta este proprieta-
ra unui apartament cu două 
camere de la etajul 1 al blocu-
luiafectat. Apartamentul feme-
ii stă închisde şase luni, iar ea, 
alături de soţul ei şi cei doi co-
pii, unul de 5 ani şi celălalt de 
12, stă la nişte prieteni cărora 
li s-a făcut milă de drama prin 
care trece această familie. Cul-
mea este că apartamentul fe-
meii nu are nicio zgârietură pe 
tavan sau pe podea şi nimeni 
nu-i explică de ce nu poate lo-
cui în apartamentul său. „De 
şase luni  stăm la nişte prieteni 
cărora nu ştiu cum să le mai 
mulţumesc pentru că m-au pri-
mit cu familia. Mi-e şi ruşine să 
stau pe capul oamenilor şi sper 
ca într-o zi să mă pot muta îna-
poi la casa mea care,după cum 
puteţi vedea, nu este deloc 
afectată, dar de care nu pot să 
mă folosesc”, spune mâhnită 
Nadia. În situaţii similare cu 
cea a familiei Ciuta sunt toţi 
cei care în momentul exploziei 
locuiau la parter, etajul I şi II - 
etaje neafectate de deflagraţie. 
Toţi  vor să se întoarcă la viaţa 
de dinanite de explozie, dar 
momentan nu au cum. „Am 
solicitat să fim conectaţi la 
curent, am vrut să ne mutăm 
în apartamentele neafectate, 
dar neavând expertiza finală 
nu putem să facem asta”, mai 
spune Nadia Ciuta. 

Purtaţi de la primărie  
la prefectură şi invers

Problema locatarilor din 
blocul afectat nu pare să se 
apropie de o rezolvare prea 
curând. Deficienţele de comu-
nicare dintre Primărie şi Pre-
fectură, precum şi criza finan-
ciaă amâna un deznodământ 
fericit pentru aceşti oameni.

La momentul deflagraţiei re-
prezentanţii ambelor instituţii 
s-au deplasat să vadă urmările 
exploziei şi s-au întrecut în pro-
misiuni: ba Primăria va face lu-
crările de reconstrucţie a imobi-
lului, ba Prefectura, din fonduri 
guvernamentale. Realitatea însă 
e dură: singurele lucrări la şase 
luni de la dezastru au fost făcute 
chiar în ziua aceea de reprezen-
tanţii ISU Banat care au montat 
câţiva stâlpi să consolideze imo-
bilul. De la promisiunile din 
ianuarie, reprezentanţii prefec-
turii şi ai primăriei au ajuns să 
se contreze zilnic: „Nu e treaba 
noastră, e a Guvernului! ... nu e 
treaba noastră, e a Primăriei”, 
cam acestea ar fi răspunsurile 

pe scurt a celor două instituţii. 
„Banii din Fondul de Rezervă 

al Guvernului s-au terminat î n 
primul trimestru al acestui an. 
O şansă ar fi ca la noua rectifica-
re de buget din luna iulie să se 
aloce bani, dar sunt şanse mici. 
Cel puţin eu nu cred că ne vor 
veni bani pentru acel bloc. Am 
propus primarului să se consoli-
deze acel imobil prin ADP, care 
este o societate comercială. Ei 
spun că nu au temei legal, dar 
eu spun că au temei legal. Le-am 
trimis şi scrisoare şi am vorbit şi 
cu primarul. Răspunsul a fost că 
nu sunt prevăzuţi bani la buget 
pentru situaţii de urgenţă, dar se 
poate da o sumă de bani la ADP 
pentru executarea unor astfel 

de lucrări. La audienţele pe care 
le-am avut, cetăţenii au spus că 
sunt de acord să participe şi ei la 
lucrări, dar Primăria să accepte 
să plătească rate lunare. Aceasta 
ar fi o soluţie, însă nu am nicio 
deschidere din partea Primăriei, 
ei tot spun să facă Guvernul”, 
spune prefectul de Timiş Mircea 
Băcală.

Acesta e contrat imediat de 
viceprimarul Sorin Grindeanu. 
„De ce Guvernul nu dă bani pen-
tru situaţia de urgenţă apărută 
la acest bloc? Procedura e sim-
plă, legea e simplă. Noi nu avem 
voie să investim într-o proprieta-
te privată, tot ceea ce a ţinut de 
noi, am făcut. Am cazat atunci 
de urgenţă familiile respective, 
am asigurat paza. N-am putut să 
facem mai mult. Banii trebuie 
să vină dintr-un fond special aşa 
cum s-a mai făcut în Timişoara 
cu câţiva ani în urmă, într-un 
caz asemănător de pe Calea Bu-
ziaşului. Problema s-a rezolvat 
atunci în şase luni. Văd că acum 
inventăm apa caldă. Dacă de la 
Prefectură se dorea rezolvarea 
problemei, se rezolva. Domnul 
prefect are intrări la Bucureşti 
şi atunci dă vina pe alţii, pentru 
că-i e mai uşor.”

Profilul  
staţiunilor balneo

Cardio-vascular: Buziaş, 
Covasna, tuşnad, Vatra 
dornei
digestiv-căi respirato-
rii-reumatismal: Slănic 
Moldova
digestiv: olăneşti, Sângeorz
Nevroze: Predeal, 
Sinaia, Stâna de Vale, 
Voineasa
reumatic-nevroză: 
Moneasa
reumatic-căi respira-
torii: Govora, Slănic 
Prahova, Târgu Ocna
reumatic-digestiv: Că-
ciulata, Călimăneşti
Reumatic-ginecologic-
căi respiratorii: Sovata
Reumatic: 1 Mai, Bala, 
Bizuşa, Bughea, Ca-
lacea, Felix, Geoagiu, 
Herculane, lacu Sărat, 
Pucioasa, Sărata monte-
oru, Tinca
Reumatic-ginecologic: 
Amara, Eforie Nord, 
Mangalia, Neptun, Ocna 
Şugatag, Saturn, techir-
ghiol.

Proprietarii blocului afectat 
de explozie, arme în războiul 
dintre Primărie şi Prefectură

„Banii din Fondul de 
rezervă al Guvernului s-au 
terminat. Am propus pri-
marului să se consolideze 
acel imobil prin adP, care 
este o societate comerci-
ală. ei spun că nu au temei 
legal, dar eu spun că au 
temei legal.”

mircea Băcală 
prefectul judeţului Timiş

„de ce Guvernul nu dă 
bani pentru situaţia de 
urgenţă apărută la acest 
bloc? Procedura e simplă, 
legea e simplă. noi nu 
avem voie să investim 
într-o proprietate privată, 
tot ceea ce a ţinut de noi, 
am făcut.am cazat atunci 
de urgenţă familiile res, 
am asigurat paza.”

Sorin Grindeanu 
viceprimarul TimişoareiSingurele lucrări efectuate la faţa locului au fost făcute de ISU Banat, în prima zi după explozie: 

au montat stâlpi de susţinere pentru a nu se dîrâma blocul

Nadia Ciuta are nevoie de expertiza tehnică pentru a se muta 
înapoi în apartamentul ei care nu este afectat de explozie

Pensionarii şi-au 
cam luat gândul 
de la staţiunile 
de tratament din 
România, acest lu-
cru fiind evidenţiat 
şi din numărul de 
cereri depuse.
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Domnule  
Iancu,

Viorel Screciu

expoziţii

party
Joi, 15 iulie

HeAven OutdOOR CLub: Fedde Le GRAnd
SCOttiSH Pub: GRAnd Live COnCeRt
dubLin exPReSS Pub: dubLin HOuSe bAnd
ARt CLub: SPeCiAL PARty

Vineri, 16 iulie
nO nAme: biLL PAtRiCk din new yORk
RiveR deCk: PRezentARe de mOdă, 
AFteR-PARty
FLORA: COnCeRt dOu COLOmPAR
SCOttiSH: beSt RetRO PARty in tOwn
ARt CLub RetRO: Student niGHt

Sâmbătă, 17 iulie
ReStAuRAnt FLORA: duO COLOmPAR
RiveR deCk: SteReO SuRFinG PARty
CeLSO CLub: SAtuRdAy niGHt FeveR
700 COFFee & LOunGe: muSiC COLOuRS

Duminică, 18 iulie
vAn GRAPH k’Fe: bAbiLOniA 
CLub d’ARC: HitS PARty
ARt CLub 700: Ambient PARty
SetuP: wARm uP

timiş: 
Plan de rezervă (joi-vineri: 11; 14; 16; 
18; 20)

StuDio:
Felicia, înainte de toate (16; 18; 20)

cinema city:
Saga amurg: eclipsa (vineri, luni-joi: 
15; 17,30; 20; 22,30; sâmbătă-duminică: 
12,30; 15; 17,30; 20; 22,30)
Prinţul Persiei: nisipurile timpului 
(vineri, luni-joi: 17,10;  19,30; 21,50; sâmbătă-
duminică: 12,30; 17,10;  19,30; 21,50)
Totul despre sex 2 (vineri-joi: 13,40; 
16,40)
Un cuplu mortal (vineri-joi: 15; 19,30; 
21,30)
nanny mcPhee: marea înfruntare 
(sâmbătă-duminică: 11,40)
Plan de rezervă (vineri, luni-joi: 15; 
17,15; 19,30; sâmbătă-duminică: 12,30; 15; 
17,15; 19,30)
Toy Story 3 3d subtitrat (vineri, luni-
joi: 22,20; sâmbătă-duminică: 12,50; 22,20)  
echipa de şoc (vineri, luni-joi: 19,30; 22; 
sâmbătă-duminică: 11,15; 19,30; 22)
Marioneta (vineri-joi: 17; 21,40)
Predators (vineri-joi: 13,50; 16,10; 18,20; 
20,30; 22,40)
Shrek pentru totdeauna 3d sub-
titrat – PremIeră (vineri-duminică: 
20,20)
Shrek pentru totdeauna 3d dublat 
– PremIeră (vineri-duminică: 18,20)

cinema

Predators

horoscop

patrupeD

BerBec
Parcă toate 
stau pe loc şi 
devine frustrant 
pentru tine, o fire 
energică şi plină 
de iniţiativă, însă nu prea depinde 
de tine, pentru că alţii sunt vinovaţi 
de obstacolele puse în cale. unele 
aspecte te opresc din elan: lipsa de 
motivaţie, sănătatea şubredă sau 
un sentiment de inadaptare la ce 
se petrece în jur. 

taur
Parcă te-ai afla 
printre străini, 
comunicarea 
merge greu, nu 
îţi găseşti cuvin-

tele pentru a spune ce gândeşti şi 
preferi de multe ori să te retragi în 
banca ta, fără să atragi prea mult 
atenţia. nu eşti în apele tale şi 
optimismul te-a cam părăsit, astfel 
încât abordezi o atitudine rezervată 
şi tăcută. Pari tot timpul obosit.

Gemeni
dragostea îţi dă 
alt chef de viaţă, 
pentru că se 
iveşte în calea ta 
o persoană care 
te face să-ţi pierzi complet minţile. 
Schimbul de emoţii, de vorbe dulci, 
de declaraţii pasionale te face fericit 
şi ţi se citeşte pe chip fiorul care 
te copleşeşte! Poate fi dragoste la 
prima vedere, dar ai grijă totuşi să 
nu devină şi oarbă.

rac
Ai impresia că 
tot ce se petrece 
acum e un 
sacrificiu cerut de 
o viitoare reuşită, 

dar eşti conştient că merită să treci 
unele lucruri cu vederea dacă la 
capăt te aşteaptă o recompensă. 
eşti mai tot timpul pe drumuri, dar 
nu eşti mulţumit de efectele acestor 
călătorii, fiind dedicate rezolvării 
unor obligaţii nu tocmai plăcute.

leu
Ai grijă la tonul pe 
care îl foloseşti în 
relaţia cu ceilalţi, 
pentru că eşti un 
pic mai dur în 
exprimare, cinic sau critic şi poţi 
deranja multă lume. nu vei fi iertat 
uşor dacă uiţi de diplomaţie sau 
argumente logice, pentru că scan-
dalul nu rezolvă nimic. dacă faci o 
astfel de gafă, vei avea nevoie de 
mult timp ca să dregi busuiocul.

Fecioară  
eşti persoana cea 
mai în măsură 
să analizeze o 
situaţie la rece, 
fără să se lase 

influenţată de nimeni, şi ceea ce 
vei spune la final va fi literă de lege 
pentru toată lumea, fără a naşte 
contestaţii. dacă tu treci printr-o 
judecată de acest gen în faţa 
unei comisii, vei lăsa o impresie 
excelentă.

balanţă
nu fi atât de 
sigur că, dacă un 
anumit plan a 
mers foarte bine 
până acum, la fel 
se va menţine şi de acum înainte. 
există un pericol pe care nu l-ai 
observat la timp pentru că priveşti 
lucrurile superficial. trezeşte-te şi ia 
măsurile necesare, ca să nu ajungi 
să declanşezi vreo criză. de unde 
nu te aştepţi se poate ivi o surpriză. 

scorpion
Competiţia 
intelectuală 
te obligă să te 
concentrezi foarte 
serios şi să apelezi 

la toate argumentele pentru a 
convinge că ai dreptate. nu te 
aştepta ca lumea să te aprobe din 
prima, pentru că ai mulţi rivali. Se va 
naşte o luptă de orgolii, în care fiec-
are îşi menţine punctul de vedere, 
dar nici tu nu te laşi mai prejos. 

Săgetător
te bucuri de 
o vacanţă 
binemeritată 
alături de cei dragi 
şi câteva zile de 
pauză, care vor face minuni asupra 
tonusului tău. Îţi încarci bateriile 
numai prin activităţi pasive, dar 
şi plimbările în aer liber îţi priesc 
de minune. O vizită la părinţi, un 
week-end la mare sau la o pensi-
une sunt perfecte acum.

capricorn
doreşti 
independenţa 
totală atunci 
când trebuie să 
îţi decizi soarta, 

nu suporţi să ţi se dea sfaturi, 
pentru că nimeni nu poate alege 
mai bine pentru tine. nu ţii cont de 
ceilalţi, nici măcar dacă îndrumările 
sunt folositoare, pentru că eşti de 
părere că trebuie să analizezi singur 
situaţia şi să extragi o concluzie. 

VărSător
Contactul cu 
autorităţile este 
defectuos, deci 
ai grijă ce faci, 
pentru că riscul 
unei sancţiuni este cam mare. 
birocraţia te scoate din sărite, ca at-
are înarmează-te cu multă răbdare 
dacă trebuie să baţi la uşa vreunei 
instituţii. nici relaţia cu şeful nu este 
mai plăcută, pentru că ai tendinţa 
de a-i răspunde în doi peri. 

peşti
te afli într-un 
colectiv care te 
stimulează să 
iei iniţiativă, ba 
chiar ai ocazia de 

a prelua conducerea şi de a-i ghida 
într-o direcţie de succes. Poate fi 
şansa ta de afirmare sau de pro-
movare, dar şi un prilej bun de a 
lega mai strâns relaţiile între colegi. 
Planurile comune la care îţi aduci 
contribuţia evoluează bine.

Visul Românesc

4p
ed

radu CleţIu 

parafrazând celebrul 
„american dream” pot 
transpune această idee 
de reuşită în lumea ani-
malelor de companie, a 
peturilor. poporul român 
suferă, după părerea 
multor sociologi, de un 
fenomen de „maneliza-
re”. am observat că se 
asumă foarte uşor titlul 
de sociolog sau de co-
mentator politic, aşa că 
îmi voi permite să devin 
şi eu, pentru această ru-
brică, sociolog 4pet. am 
reţinut recent ideea că 
manelizarea reprezintă 
de fapt acel „american 
dream” în versiune au-
tohtonă, la fel de origi-
nală precum democraţia 
noastră. argumentele 
pro ar fi asemănarea în 
ceea ce priveşte reuşita 
în viaţă în varianta au-
tohtonă legată de a avea 
maşină şi femei... aici in-
tervine sociologul 4pet şi 
adaugă, şi câine... fioros, 
împărţirea grobiană a se-
menilor în prieteni şi duş-
mani, patrupede muşca-
te sau nemuşcate încă, 

toate cântate în versuri 
sfertodocte, respectiv 
câine ales „după ureche” 
şi filmate sau pozate.

tembel cu celularul. 
am observat că, în orice 
discuţie despre peturi, 
la un moment dat, ţi se 
vâră sub nas un ecran de 
celular în care apare o fi-
gură deformată de lentila 
foto şi ţi se pretinde să 
fii de acord că e un pet 
super... visul american 
manelizat. pasiunea ade-
vărată, precum şi un vis 
pentru a fi frumos şi a fi 
de dorit să îl visezi, are 
acele trepte de decanta-
re a valorii, un ideal care 
se cere atins prin grijă şi 
preocupare constantă. 
doritorii de peturi sau de 
câini de rasă ar trebui să 
fie capabili să stăpâneas-
că o scară de valori care 
să nuanţeze cu discernă-
mânt gradele de priete-
nie sau duşmănie pe care 
le întâlnim atât în lumea 
semenilor cât şi în cea a 
animalelor. atenţie la ma-
nelizarea chinologiei şi 
petshopurilor.

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: expoziţia de 
grup „Arte Vizuale” a taberei de crea-
ţie de la Sasca montană.

Infocentrul Turistic: dublă expoziţie 
de carte şi pictură „Banatul şi promo-
varea turistică de altădată” cuprinzând 
lucrări ale pictorului Voirel Coman, pli-
ante şi broşuri ale staţiunilor româneşti 
etc, deschisă până la 20 iulie.

Galeria de artă „Helios”: expoziţia 
de autor „amiciţia” a pictorului şi 
graficianului Viorel Cosor va cuprinde 
lucrări de pictură şi sculptură semna-
te de 11 artişti europeni. expoziţia va 
putea fi vizitată până la 28 iulie. 

15.07
În 1970, danemarca se 
impune în prima ediţie a 
Campionatului Mondial de 
fotbal feminin, învingând 
în finală italia, cu 2-0.

17.07
În 1995, legendarul pilot 
de F1, Juan Manuel Fangio, 
moare în Buenos Aires 
la vârsta de 84 ani. El a 
dominat Grand Prix-urile 
de Formula 1 din anii ’50, 
câştigând 24 din cele 51 de 
curse la care a luat parte. 
A fost de cinci ori campion 
mondial (în 1951 şi între 
1954-57). În 1957 a devenit 
cel mai în vârstă pilot (46 
ani şi 41 de zile) care a 
cucerit titlul mondial.

17.07
În 1994, Brazilia câştigă 

a 15-a ediţia a Campio-
natului Mondial, învin-
gând italia cu 3-2 după 
executarea loviturilor de 
departajare, în finala de la 
Los Angeles.  

18.07
În 1976, în vârstă de 14 ani, 
nadia Comaneci uimeşte 
întreaga lume, devenind 
prima gimnastă care 
primeşte nota 10 într-un 
turneu olimpic, la Montreal.

19.07
În 1966, portarul mexican, 
antonio Carbajal, stabileş-
te un nou record, evoluând 
la cinci turnee finale de 
campionat mondial, între 
1950-1966. abia în 1998, la 
ediţia din Franţa, germanul 
Lothar Matthäus îi va egala 
recordul.

20.07
În 1997, john akii-bua, 
primul atlet din Uganda 
care a câştigat o medalie 
olimpică de aur, se stinge 
din viaţă la 48 de ani. 
medalia a fost cucerită în 
proba de 400 m garduri, 
la Olimpiada de la Mun-
chen din 1972, cu un nou 
record mondial: 47.82. 
după victorie, primind 
un steag ugandez de la 
un spectator, akii-Bua 
a alergat cu el pe pistă, 
iniţiind tradiţia turului de 
onoare.

21.07
În 2004, brazilianul 
rivaldo este achiziţionat 
de Olympiacos Pireu, 
tranzacţie ce va reprezenta 
cel mai mare transfer din 
istoria fotbalului grec. 
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Protagonistul este laureatul cu Os-
car, Adrien Brody („Pianistul”), în 
rolul lui Royce, un mercenar care 
conduce şovăitor un grup de lup-
tători de elită, care ajung să-şi dea 
seama că au fost aduşi împreună 
pe o planetă străină... ca pradă. Cu 
excepţia unui doctor dizgraţiat, 
toţi sunt ucigaşi cu sânge rece 
- mercenari, membri Yakuza, de-
ţinuţi, membri din Brigada morţii 
- prădători umani care sunt acum, 
sistematic, vânaţi şi eliminaţi de o 
nouă rasă de prădători străini.

IOn V.IOneSCu:

“a fost un campionat 
mondial care a trecut 
accentul de pe pregăti-
re tehnică, tactică şi fi-
zică, pe cea psihologică 
şi mentală. echipele au 
gândit mai mult, decât au 
alergat. A fost principala 
caracteristică a turneu-
lui. Olanda a fost cea mai 
constantă echipă, cea 
mai bună, cu fotbalul cel 
mai consistent, a câştigat 
totul în afară de finală, 
merita să câştige campio-
natul, dar e mai bine că l-a 
cucerit Spania, căci prin 
asta oferă un model fot-
balului mondial, cel mai 
generos şi ofensiv fotbal.
Învăţămintele pe care 
tineri antrenori români 

trebuie să le tragă după 
acest turneu sunt acelea 
ca la alegerile din 2012 şi 
2014 să gândească bine 
pe cine aleg. de condu-
cerea ţării şi a guvernului 
depinde fotbalul româ-
nesc.
aşteptările de la noua 
ediţie a ligii 1 sunt cele 
de acum 20 ani, 19 ani, 18 
ani… până anul trecut: să 
jucăm ca şi spaniolii, să 
fim corecţi ca şi nemţii, 
să fim spectaculoşi ca 
şi englezii, să fim prag-
matici ca şi italienii şi să 
avem un preşedinte ca 
Obama.
Provincia are exact şan-
sele de anul trecut pentru 
a păstra titlul. Clujul s-a 
întărit, Vasluiul s-a întărit, 
Poli la fel, în timp ce Bucu-
reştiul a scăzut.”

deClaraţIa SăPTămânII

Nu fac parte din corul 
contestatarilor dumnea-
voastră. Din contră. În 
acelaşi timp, nu intru nici 
în categoria linguşitorilor 
de profesie care, aşa cum 
se întâmplă la români, 
se lipeşte imediat de cel 
care se află la putere sau 
are pâinea şi cuţitul în 
mână. Încerc să fiu deta-
şat. Recunosc însă, că îmi 
este foarte greu, pentru 
că, sentimental, Poli este 
deasupra tuturor acestor 
calcule. Dar…
Declaraţiile dumneavoas-
tră din ultima perioadă 
m-au pus serios pe gân-
duri. Nu mă deranjează 
neapărat faptul că aţi afir-
mat răspicat că vă retra-
geţi de la Poli. Îmi scapă 
motivele. Din punctul meu 
de vedere, chestia cu banii 
şi autorităţile locale, nu 
ţine. S-ar putea să mă 
înşel, dar nu cred. Asta 
pentru că nişte bani s-au 
dat condiţionat de nivelul 
performanţei. E mult... e 
puţin? Să fim înţeleşi! Nu 
iau apărarea politicienilor 
de pe aici. În contextul 
actual, oamenii ăştia nu 
par a fi cele mai simpatice 
persoane. Dar…
Mă întreb, ce se va întâm-
pla când pe timişoreni îi 
va lovi în cap gigacaloria? 
Vă întreb, la rândul meu, 
cinstit, fără nici o urmă de 
ironie, câte echipe de pri-
mă ligă beneficiază, direct, 
de bani de la autorităţile 
judeţene şi orăşeneşti? 
Chiar nu am exemple.
Mai scrieţi în 
comunicatul,la care, de 
fapt, fac referire, că sunt 
persoane care vă împing 
de la spate să plecaţi. Care 
sunt aceste forţe oculte? 
Vă rog să le daţi pe faţă. 
Nu lăsaţi totul în ceaţă 
pentru că asta a dat deja 
naştere la speculaţiile de 
rigoare. Probabil că le 
ştiţi: nu mai aveţi bani, 
(de aia se vând jucătorii) şi 
încercaţi să o tuliţi “engle-
zeşte” folosind orice pre-
text. Am lăsat intenţionat 
la urmă chestia cu suporte-
rii care vă contestă. Să fim 
serioşi! Proporţia ăstora 
e neglijabilă aşa că nu con-
tează. Păi ce ar trebui să 
facă “săracul” Gigi… să se 
împuşte? Cu stimă…

www.Clearpassion.ro

IOan GOGOŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Sezonul trecut a fost 

unul dintre cele mai dispu-
tate din istoria Ligii întâi, 
având în vedere numărul 
mare de echipe care s-au 
bătut pentru titlu până 
pe finalul campionatului. 
Nici noua ediţie  nu va face 
notă discordantă, fiind de 
aşteptat un nou episod pal-
pitant din războiul dintre 
provincie şi capitală.

Echipele bucureştene 
sunt disperate după trofee, 
ultimele lor succese înre-
gistrându-se în 2007, când 
Dinamo a devenit campi-
oană, iar Rapid a cucerit 
Cupa României. Pentru 
noua stagiune, toate cele 
trei reprezentante de sea-

mă ale capitalei se prezin-
tă cu antrenori noi, foste 
glorii ale lor.

La fel ca Dorinel Mun-
teanu şi Marius Lăcătuş, 
Victor Piţurcă revine la 
Steaua după ce la ultima 
experienţă plecase pe uşa 
din dos. Ca şi pe vremea 
când era selecţioner, a de-
monstrat că este expert în 
partidele amicale. Acum 
rămâne de văzut dacă noul 
lot al “roş-albaştrilor”, 
constituit în cea mai mare 
parte din jucători fără ex-
perienţă, va face faţă me-
ciurilor cu miză.

La Dinamo s-a întors 
Ioan Andone, care va avea 
multe bătăi de cap, ţinând 
cont de prestaţiile modes-
te ale elevilor săi în cele 
două stagii de pregătire. 

Rapid a efectuat achiziţii 
interesante, dar s-a zgârcit 
la bani la capitolul antre-
nor. L-a instalat pe Marius 
Şumudică, cel care nu a 
realizat mai nimic la echi-
pele de ligă secundă, iar la 
primul contact cu primul 
eşalon, sub aripa lui Jean 
Pădureanu, a salvat Bistri-
ţa de la retrogradare.

Dacă bucureştenii mi-
zează pe elementul autoh-
ton, cele mai puternice 
grupări din provincie au 
intrat pe mâna unor an-
trenori străini. Şi în cazul 
lor avem parte, în mare, de 
nume noi. Doar CFR Cluj şi 
Unirea Urziceni, formaţii 
care s-au calificat în Liga 
Campionilor, şi-au păstrat 
băncile tehnice. Practic, 
realizarea eventului, în 

cazul italianului Andrea 
Mandorlini, respectiv locul 
secund, în cazul israelianu-
lui Ronny Levy, le-a salvat 
postul, căci, altfel, jocul 
echipelor lor nu a impre-
sionat.

La adăpostul banilor 
pe care îi vor primi de la 
UEFA, din participarea în 
faza grupelor Champions 
League, clujenii au făcut, 
din nou, transferuri remar-
cabile. În schimb, la ialo-
miţeni s-a ajuns la fundul 
sacului, principalele achi-
ziţii fiind doi ex-stelişti, 
Petre Marin şi Rică Neaga, 
aflaţi în preajma “pensio-
nării”.

Cu siguranţă, FC Vaslui 
se va număra printre pro-
tagonistele noii ediţii de 
campionat. S-a întărit cu 

jucători experimentaţi şi 
şi-a adus antrenor din Spa-
nia, noua campioană mon-
dială, Lopez Caro fiind un 
fost antrenor la Real Ma-
drid şi naţionala de tineret 
a ibericilor.

Antrenor nou găsim şi 
la Poli. Din păcate, sârbul 
Vladimir Petrovic, al trei-
lea antrenor străin al bănă-
ţenilor, a venit la Timişoa-
ra într-o perioadă nefastă, 
în care patronul clubului 
nu mai pare interesat să 
investească în echipă. 
Achiziţiile sunt puţine şi 
constau numai în jucători 
liberi de contract, iar re-
stanţele salariale sunt din 
nou la ordinea zilei. Cât va 
mai rămâne Marian Iancu 
la Poli nu poate şti nici ce-
lebra caracatiţă Paul.

Provincia cu străinii,  
capitala cu fostele gloriiCa în fiecare an, asociaţia 

Culturală turn pune la băta-
ie un line-up muzical pe toate 
gusturile, începând de la tra-
diţie şi terminând cu ultimele 
experimente muzicale din lumea 
întreagă. international romani 
Art Festival mai aduce: spectacol 
de dans, reprezentaţii de teatru, 
proiecţii de film, târg al meşte-
şugarilor romi, carte, o şcoală de 
vară, acţiuni pentru copii, acţiuni 
pentru persoanele private de 
libertate, workshopuri. joi 22 
iulie, vor concerta Swing Mano-
uche Project din Ungaria, vineri: 
ludy dobry (ucraina), langa 
(Slovenia), Balkan Beat Box (Sua) 
şi dj K lu (românia). Sâmbătă vor 
urca pe scenă Wordly Savages 
(Canada-Serbia), Nadara (Româ-
nia-Franţa), antwerp Gipsy Ska 
orchestra (Belgia) şi dj Gipsy 
Viking (Canada), iar duminică vor 
încheia festivalul: Kanizsa Csilla-
gai (Ungaria), Mitsoura (Ungaria) 
şi Paco Peña (Spania)

terasa river deck timişoara (vizavi 
de universitatea de Vest) găzduieşte 
vineri, 16 iulie prezentarea colecţiei 
de modă imago începând cu ora 
23:00.
Colecţia conţine rochii de cocktail 
pentru gusturi pretenţioase, cu 
aplicaţii de perle naturale şi alte 
accesorii deosebite. Scopul acesteia 
este de a aduce ceva nou pe piaţa 
din românia, atat ca design cât şi ca 
marketing, fiind comercializate în 
ediţie limitată. În aceeaşi prezentare 
manechinele vor purta bijuterii de 
autor,  realizate de creatorii de la 
“Bonton joyaux”.
imago de raluca Zghimbea, stil şi 
eleganţă pentru toate doamnele şi 
domnişoarele care iubesc frumosul.

IRAF  
la a IV-a ediţie

Prezentare  
de modă

Marius Șumudică - antrenor RapidIoan Andone - antrenor DinamoVictor Piţurcă - antrenor Steaua

Andreea Mandorlini - antrenor CFR Lopez Caro - antrenor Vaslui Ronny Levy - Antrenor Urziceni Vladimir Petrovici - antrenor POLI
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Pe lângă faptul că a fost 
unul din cei mai mari po-
liticieni, a fost şi un mare 
iubitor de femei. Zilele 
trecute, toate ziarele lumii 
au publicat o ştire care i-a 
bulversat pe istorici, deşi 
unul dintre ei, faimosul 
Frank Roshenthal a decla-
rat: „Nu e nimic senzaţio-
nal, lui John i-au plăcut 
femeile frumoase, noi toţi 
ştiam asta. Bulversant era 
dacă aflam că i-au plăcut 
bărbaţii”.
Documente secrete ale FBI 
făcute publice arată că 
John F. Kennedy ar fi parti-
cipat la câteva orgii sexu-
ale cu dame de companie, 
alături de doi dintre fraţii 
săi, Robert şi Edward şi 
de artiştii Frank Sinatra şi 
Sammy Davis Jr. Publicarea 
acestor documente era aş-
teptată cu mare nerăbdare 
de istorici şi alţi cercetători 
interesaţi de vieţile şi ca-
rierele membrilor familiei 
Kennedy, consideraţi cei 
mai de seamă şi mai puter-
nici politicieni americani.
Kennedy, Sinatra, Sammy 
Davis Jr., împreună în 
somptuoase apartamente 
new-yorkeze cu femei fru-
moase… Istoricul american 
avea dreptate. Dacă aş 
fi aflat că lui JFK sau lui 
Sinatra îi plăceau bărbaţii 
poate aş fi fost dezamă-
git. Cu toată mintea mea 
deschisă spre nou , n-aş fi 
înţeles. Pot să ascult un El-
ton John homosexual, dar 
mi-ar fi fost greu să admir 
un JFK – gay. Da, aia ar fi 
fost o ştire… Mai cu seamă 
într-o lume plină de homo-
sexuali care se cred mari 
macho-man şi care n-au 
„bărbăţia” de a-şi asuma 
apartenenţa sexuală. Lui 
JFK îi plăceau femeile. O 
ştiam, nu? Ştire nu e când 
un câine muşcă un om, ci 
atunci când un om muşcă 
un câine...
Faptul că am aflat din 
documente desecretizate 
de FBI că JFK iubea femeile 
frumoase nu-i scade cu 
nimic prestanţa în ochii 
mei. Ba chiar, aflând că 
şi Sinatra făcea parte din 
aceeaşi gaşcă nu înseam-
nă că nu-i mai ascult cu 
interes drumul… My way… 
unul din cele mai frumoase 
cântece din lume...

Dan Negru

Documente 
secrete ale FBI

Duminică
18 IulIe

Nori de dimineaţă, 
temperaturi  
ridicate în  
timpul zilei.
Minima: 20° C
Maxima: 35° C

MIercurI
21 IulIe

Cer variabil, vânt 
slab, înnorări 
trecătoare pe  
timpul nopţii.
Minima: 19° C
Maxima: 33° C

marţi
20 IulIe

Cerul va fi  
senin,  
vremea se  
încălzeşte uşor.
Minima: 20° C
Maxima: 35° C

lunI
19 IulIe

Vreme însorită,  
cerul va fi senin,  
vântul va sufla  
slab.
Minima: 19° C
Maxima: 34° C

Sâmbătă
17 IulIe

Precipitaţii 
dimineaţa, vreme 
caniculară  
după-masa.
Minima: 20° C
Maxima: 36° C

VInerI
16 IulIe

Vreme însorită  
şi caniculară,  
nori răzleţi 
dimineaţa.
Minima: 19° C
Maxima: 35° C

JoI
15 IulIe

Cerul va fi parţial  
noros dimineaţa, 
după-amiază 
caniculă.
Minima: 21° C
Maxima: 35° C

meteo

Dăm De ştire Dăm De ştire Dăm De ştire Dăm De ştire Dăm De ştire

reţeta săptămânii
În bucătăria franceză quiche 
este un fel de mâncare la 
cuptor care se bazează pe o 
cremă făcută din ouă, lapte 
sau smântână pusă pe un 
blat subţire de patiserie. 
În mod normal quiche se 
consumă la micul dejun dar 
sunt ţări în care se mănâncă 
în orice moment al zilei ca 
gustare sau ca fel principal. 
deşi este asociat bucătăriei 
franceze preparatul îşi are 

originea în Germania, în re-
gatul medieval Lothringen. 

InGredIenTe
aluaT:
- 250 g de făină,
125 g de unt, 
1 ou, 
3 linguri de lapte, sare, 
pesmet

umPluTura:
250 g caşcaval,
 200 g smântână, 
2 cepe, 
2 ardei graşi, 

200 g ciuperci, 
200 g bacon
sare, piper, condimente la 
alegere

mOd de PreParare:
Se amestecă făina cu sarea, 
se adaugă bucăţile de unt 
rece, oul şi laptele. Se frămân-
tă un aluat care se lasă la rece 
30 de minute. Între timp se 
călesc în unt ceapa, baconul, 
ardeiul şi ciupercile. Se în-
tinde aluatul într-o formă de 
tartă unsă cu unt şi tapetată 
cu făină lăsându-i marginile 

ridicate. Se înţeapă apoi cu 
furculiţa şi se presară cu 
pesmet. Se adugă caşcavalul 
ras peste care se pun baconul 
şi legumele călite. Într-un 
castron se bat smântâna 
cu ouăle, sarea, piperul şi 
condimentele şi se toarnă în 
forma de tartă. Pornind de la 
această reţetă puteţi adăuga 
alte ingrediente noi sau să le 
înlocuiţi pe cele deja existen-
te după inspiraţie.

Quiche  
cu bacon  
şi ciuperci

reţeta săptămânii vă este oferită de

Poliţist,  
interlopi

un comisar şef din cadrul 
Inspectoratului General al 
Poliţiei române, direcţia de 
Control Intern, a fost trimis 
la timişoara cu misiunea 
precisă de a verifica zvonuri-
le privind legăturile discrete 
dintre unii poliţişti timişo-
reni şi membrii de frunte ai 
lumii interlope. descinderea 
anchetatorului cu epoleţi 
vizează, în primul rând, acti-
vităţile colaterale aducătoare 
de profit ale unor poliţişti de 
la dPir, Crimă organizată, 
Violenţe, judiciar şi econo-
mic, însă nu sunt ignoraţi nici 
băieţii deştepţi de la posturile 
de poliţie din apropierea 
punctelor de frontieră. direc-
ţia de Control intern a iGPr 
a pregătit de mai mult timp 
această lucrare pe teren, încă 
de pe vremea când aresta-
rea comisarului şef Viorel 
renu, fostul şef al Biroului 
de investigaţii Criminale din 
cadrul Poliţiei municipiului 
timişoara, zis şi “unchiaşu”, 
a produs un adevărat şoc la 
nivelul lumii interlope locale.

Televiziune de vânzare?

Umblă vorba prin oraş că 
„mogulul” local de televiziu-
ne, Stelu Iordache, patronul 
postului Tele Europa Nova, 
ar fi scos la mezat proprieta-
tea media. Preţul este radical 
mai mic decât în anii trecuţi, 
se zice că ar fi vorba numai de 

200.000 de euro. Anii trecuţi, 
când „mogulul” construcţii-
lor, Georgică Cornu, a dorit să 
cumpere postul tv, preţul era 
de 3 milioane de euro, se mai 
spune în târg. Cornu a consi-
derat că bunul lui Iordache nu 
merită atâţia bani în condiţi-
ile în care aparatura din stu-
dio nu era prea performantă. 

Aşa că patronul de la Confort 
şi-a făcut propria lui televi-
ziune, având baza în vechea 
TVT’89. Alte vremuri erau 
însă atunci, altele sunt acum. 
Deşi e criză, există câţiva peţi-
tori la uşa TV Nova, care ar fi 
gata să îşi cumpere un canal 
local. Să nu uităm că se apro-
pie alte alegeri, în 2012.Stelu Iordache

Dragostea de sticlă Petru Olariu interpelat de ziua lui

Lifturi periculoase la Palatul Administrativ

Viorel Renu

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...

În Palatul Administrativ 
din Timişoara s-a montat, 
la finele anului trecut, un 
lift, care are menirea, ca 

orice lift, de a transporta 
în sus sau în jos persoanele 
care lucrează sau au nevo-
ie de serviciile angajaţilor 
din instituţie. Liftul stă 
însă mai mult nefolosit, 
iar explicaţia nu este că 

angajaţii nu au nevoie de 
el pentru a ajunge la etajul 
al treilea al clădirii, ci pen-
tru că unele persoane s-au 
blocat în el, lucru care nu 
a fost pe placul nimănui. 
Vestea liftului-capcană s-a 

dus repede printre anga-
jaţi, asta deşi nimeni nu a 
avut de suferit din cauza 
lui. Uşile au fost deblocate 
repede, spune un angajat 
care a avut neşansa de a fi 
prins în ascensor.

...apropo de televiziuni 
şi crize. La TVT’89, s-au fă-
cut reduceri de bugete şi 
din schemă au ieşit nişte 
emisiuni. Este vorba, prin-
tre altele, despre o emisiu-
ne moderată de Silvia Staia, 
dar şi emisiunea de sport 
a lui Dan Duţu, intitulată 
„90’”. Doritor să se vadă pe 
sticlă în fiecare luni seară, 
aşa cum o face de ani de 
zile, Duţu – lansat în cari-
era de moderator contes-
tat şi înjurat pe forumuri 
la Analog TV – a decis să 
muncească pe gratis. A bă-
tut palma cu conducerea 

televiziunii să îşi păstreze 
emisiunea de sport, dar să 
o facă fără a fi remunerat. 
Din ce trăieşte fanaticul 
Duţu? S-a reprofilat pe alt 
segment şi a investit nişte 
bani de-ai săi şi de-ai altora 
într-un bar din zona Dacia.

În ultima şedinţă ordi-
nară a plenului local, care a 
avut loc chiar de Sf. Petru şi 
Pavel, consilierul local Ionel 
Bungău, sătul de interpelări-
le adresate executivului Pri-
măriei Timişoara, a găsit de 
cuviinţă să-şi excercite acest 
drept constituţional taman 
unui „spectator” din sală. 
Interpelatul, Petru Olariu, 
preşedintele FALT, după ce 
a fost felicitat în prealabil 
de distinsul ales local, s-a 
trezit de onomastica sa tras 
la răspundere în privinţa 
antenelor vechi de pe blo-
curi, montate de timişoreni 

înainte de ’89 pentru a prin-
de niscaiva posturi sârbeşti. 
(Re)amintim consilierului 
cu trecut fotbalistic că „in-
terpelare” (dr. constit.) este 
dreptul membrilor Parla-
mentului (extinsă şi la aleşii 
din teritoriu) de a cere expli-
caţii Guvernului, miniştri-
lor etc., asupra modului de 
rezolvare a unor probleme 
sau a unor acte, precum şi 
obligaţia celui interpelat de 
a da explicaţiile cerute, în 
decursul aceleiaşi sesiuni. 
Sau poate că s-a obişnuit 
atât de mult cu prezenţa lui 
Olariu pe holurile primări-
ei, încât acum e considerat 
de-al casei?

Dan Dutu


