
Autoritatea Naţională de Meteorologie 
atenţionează că vor urma două săptămâni 
cu un grad foarte ridicat de disconfort 
termic, urmând a da avertizări de caniculă 
dacă temperaturile vor depăşi constant 36˚. 
Temperaturile vor fi caniculare pe timpul 
zilei, iar pe timpul nopţii nu vor coborî sub 
15-18 grade, aerul având un grad ridicat de 
umiditate. Se vor semnala intensificări de 
vânt, cantităţi mari de precipitaţii în timp 
foarte scurt, dar şi descărcări electrice. 

Opinia Timișoarei
22 - 28 Iulie 2010    numărul 111, anul 3

www.opiniatimisoarei.ro săptămânal independent

actualitate
Acuzaţii peste  
acuzaţii în  
cazul blocului  
explodat în iarnă
„sinistraţii” din blocul care a 
explodat în iarnă aduc grave 
acuzaţii municipalităţii.   

4

interviu
„Cartiere istorice din  
Timişoara nu au  
dezvoltarea  
Dumbrăviţei!”
interviu cu szilagyi  
Geza, primarul  
comunei dumbrăviţa.

11

Prognoza în weekend - 23 - 25 iulie
Duminică
34
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Sâmbătă
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Vineri
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astăzi ai  
suplimentul  
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& Timp liber
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Fotbal american la Timişoara
Terenul de rugby Electromotor din 
cartierul Ronaţ va fi gazda ineditelor 
meciuri, iar intrarea va fi liberă pentru 
timişorenii care vor dori să „deguste” acest 
sport. Sâmbătă, 24 iulie, va avea loc partida 
dintre Timişoara Lions şi Cluj Crusaders, iar 
duminică, de la ora 10, pe lângă combataţii 
din ziua anterioară, vor mai alerga pe teren 
şi celelalte echipe prezente la eveniment: 
Bucharest Warriors, Bucharest Predators şi 
Scaeni Jaguars.

Timp liber - pagina 14

Ce nu ţi-e CLeAR? radu  
Nicosevici

Aproape, dezarma-
sem în demersul 

meu de a mobiliza 
cititorii. 6

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

15

Nu putem fi obiectivi sau să avem spor în ceva, atâta timp cât există o problemă ce ne apasă pe suflet. Pentru durerile fizice mergem la medic, pentru cele ale sufletului mergem la psihoterape-ut. Orice problemă are şi o rezolvare numai că trebuie găsită soluţia op-timă. Acest răspuns este în mâinile specialiştilor care vă stau la dispoziţi-le. Terapia de cuplu nu mai este considerată un lux şi reprezintă un pas înainte în durabilitatea unei căsnicii sau relaţii.Nu de puţine ori, în relaţiile interumane, apar o serie de tensiuni ori obstacole care pot pă-rea, pentru cei implicaţi, insurmontabile. Când cel puţin unul dintre parteneri simte sau gân-deşte că are nevoie de un suport extern, ar trebui să apeleze la serviciile unui cabinet de terapie. În acest sens, terapia de cuplu este modalitatea care oferă nu doar ajutor pentru cei doi în trecerea prin situaţia dificilă, dar şi serveşte şi perspective asupra modului în care se poate “repara” ceea ce s-a deteriorat. ”Nu există o reţetă general valabilă 

pentru momentul în care să ne prezentăm la psi-hoterapie. Este libertatea fiecăruia să decidă când are nevoie de ceva mai mult decât poate primi de la familie, prieteni, sau chiar de la el însuşi”, spune Ioana Şanta psi-hoterapeut la cabinetul Egotonic.

Când ajungem la cabinet
Când partenerii consimt că trebuie să meargă împreună la cabinet, varianta feri-cită dealtfel, lucrurile capată o altă formă. În acest caz, se obisnuieş-te, ca la început, să se realizeze câteva şedinţe individuale, cu fiecare partener în parte. După această etapă se trece la şedinţele de cuplu. În şedinţele de cuplu, aceş-

tia sunt puşi în situaţii inedite, se formulează din partea terapeutului întrebări şi se aşteaptă răspuns, pe rând, de la fiecare persoană. De şti-

ut este că informaţiile sunt strict confidenţia-le.

Efectele terapieiAdevăratele efecte ale terapiei de cuplu se văd nu doar în timpul sau la finalul terapiei, dar şi în perioada ulterioară acesteia, după cei doi au învăţat noi modalităţi de convieţuire concretă şi psihologică. Nici o formă de psihoterapie, aborda-tă cu profesionalism şi abilitaţi specifice, nu are efecte negative. Dincolo de rezolvarea situaţiei de parteneriat, psihoterapia aduce beneficii foarte mari şi la nivel individu-al.
Oamenii au liber ar-bitru în a avea propri-ile credinţe, inclusiv vizavi de psihoterapie, însă sunt de admirat cei care, deşi nu sunt foar-te convinşi la început că terapia le-ar folosi la ceva, merg la cabinet de dragul partenerului, de dragul relaţiei, până să descopere beneficiile personale obţinute ast-fel. Costurile pentru o astfel de şedinţă pot în-cepe de la aproximativ 50 lei şi se opresc la po-sibilităţile fiecăruia.

TIMP LIBER

Soluţia din exterior a problemelor din interior:Terapia de cuplu
pagina 10

Familie & Timp liber

Squash-ul, un sport care „arde” calorii

Dacă doriţi să ardeţi peste o mie de calorii pe oră, practicând un sport indiferent de vreme, squa-sh-ul este o variantă, acum şi în Timişoara. Originar din Paris şi preluat apoi de toţi europenii, primii practicanţi au fost copii străzii. Acum a deventi un sport care se adresează tu-turor, indiferent de vârstă.Squash-ul se joacă în doi şi necesită mult dinamism. În România încă nou, este practicat în special de stră-ini. În momentul de faţă acest sport este disciplină potenţială pentru Jocurile Olimpice de vară de peste doi ani. Englezii au stabilit standardele de joc şi de te-ren pe plan internaţional, la ei cunoscând o popula-ritate deosebită în şcoli. Terenul are o dimensiune de 9,75 ⁄ 6,4 m, iar regulile sunt complexe dar conci-se. Pe scurt, acestea sunt următoarele: la serviciu mingea trebuie să loveas-că peretele frontal între linia de serviciu şi linia de deasupra şi să aterizeze în sfertul opus de teren. Apoi poate să lovească pereţii laterali şi pe cel din spate sub linia de demarcaţie su-

perioară, dar nu trebuie să atingă podeaua înainte de a atinge peretele din faţă. Se loveşte alternativ, iar punctajul poate fi ţinut de arbitrii profesionişti care supraveghează jocul.Squash-ul dezvoltă agi-litatea şi viteza de reac-ţie, oferă un spirit com-

petiţional şi de întrecere. Acest sport poate fi jucat atât pentru relaxare, cât şi pentru menţinerea în formă (excelent exerciţiu pentru modelarea muş-chilor fesieri), dar şi pen-tru eliberara energiilor negative prin lovirea pe-reţilor cu mingea. Închiri-erea terenului şi a echipa-mentului standard pleacă de la 50 de lei.
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Acest sport este disciplină potenţială pentru Jocurile Olim-pice de vară de peste doi ani. Englezii au stabilit standardele de joc şi de teren pe plan internaţional.În relaţiile interumane, apar o serie de 
tensiuni ori obstacole care pot părea, 
pentru cei implicaţi, insurmontabile. 
Când cel puţin unul dintre parteneri 
simte sau gândeşte că are nevoie de 
un suport extern, ar trebui să apeleze 
la serviciile unui cabinet de terapie.

Nu există o reţetă general valabilă pentru momentul în care să ne prezen-tăm la psihoterapie. Este libertatea fiecăruia să decidă când are nevoie de ceva mai mult decât poate primi de la amilie, prieteni, sau chiar de la el însuşi.
Ioana Şantapsihoterapeut
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Verde pentru Timişoara, Verde pentru biciclete

Mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

Poţi pune la  
stâlpul infamiei  

un om care se  
spală pe mâini? 3

Viorel  
Screciu

Fotbalul de sorginte 
mioritică nu a dus 
niciodată lipsă de 

originalitate. 15

M-a bucurat decizia 
Simonei Gherghe de a 
nu transmite de lângă 

sicriul Mădălinei. 16

sport
Poli începe turul 
campionatului  
avidă de bani
iulian tameş este una dintre  
puţinele achiziţii făcute  
de conducerea clubului  
în acest sezon.

Două săptămâni de caniculă

Talk-show-urile primu-
lui TVT ’89, disputate în 
instanţele de judecată
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DEPUTAŢII LA JUMĂTATE DE MANDAT

Topul deputaţilor absenţi  
şi topul silitorilor 

ciprian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Deputatul liberal Claudiu Ţaga 
este „chiulagiul şef” între cei zece 
deputaţi pe care noi, timişorenii, 
i-am trimis în Parlament ca să ne 
reprezinte interesele. Acesta a 
lipsit la 40% din totalul voturilor 

exprimate în Camera Deputaţilor 
la jumătatea mandatului. Acesta 
e urmat îndeaproape de  Valeriu 
Tabără, deputat al puterii, care 
a lipsit la 39 la sută din voturile 
din Camera Deputaţilor. Dacă 
Tabără compensează absenţele 
prin faptul că are cele mai mul-
te propuneri legislative, 94 la 

număr, Ţaga „se afundă” şi mai 
mult, dacă  facem un top al ce-
lor mai cheltuitori parlamentari: 
acesta a cheltuit, din bani publici, 
cu cazarea, transportul, telefonul 
şi cu salariile consilierilor, peste 
140 de mii de euro. La polul opus, 
dacă luăm în considerare prezen-
ţa şi cheltuielile, se află doi depu-

taţi ai puterii: Gheorghe Ciobanu, 
care are o prezenţă de 99 la sută, 
şi Ştefan Drăgulescu care a chel-
tuit cel mai puţin, doar 91 de mii 
de euro. În paginile 2-3 puteţi citi 
pe larg despre activitatea deputa-
ţilor de Timiş, dar şi reacţiile aces-
tora, în unele cazuri, de-a dreptul 
penibile.

Topul absenţelor de la vot pentru deputaţii de Timiş  
la jumătatea mandatului

Topul prezenţelor la vot pentru deputaţii de Timiş  
la jumătatea mandatului

Festivalul internaţional de Jazz,  ediţia a XiV-a
22-25 iulie, la Gărâna, judeţul Caraş-Severin 

Soluţia din exterior  
a problemelor din interior:  
Terapia de cuplu. 7 
Un pas înainte în  
medicina ginecologică. 8-9

Claudiu 
Ţaga Valeriu 

Tabără

Sorin  
Stragea

Gheorghe 
Ciobanu Marius  

Dugulescu

alin  
Popoviciu

40 % 99 %
39 % 96 %

36 % 84 %
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Generaţiile educate înainte de ’89 
ştiau din reperele culturale, cele 
de după – de la lecţia de religie că 
Pilat din Pont s-a spălat pe mâini 
de responsabilitatea condamnării 
lui Isus. Să decidă…. ai săi.  Nu vor 
sau nu pot asta? Atunci poporul 
să hotărască cine să fie graţiat. 
Aproape două mii de ani mai târziu 
(lipsesc câţiva, ca să spunem că s-au 
împlinit două milenii „în cap”, dar 
parcă mai contează, la scară atât de 
mare?) dregătorii de toate calibrele 
arată că au învăţat lecţia: vrei să 
n-ai povara deciziei pe conştiinţă 
– delegă. Mai jos, unde sigur va 
funcţiona mecanismul distructiv şi 
fără ca mai apoi cineva să poată 
găsi şi trage la răspundere vinovaţii. 
Poţi pune la stâlpul infamiei un om 
care se spală pe mâini? De ce n-au 
corectat alţii nedreptatea pe cale să 
se producă? Păstrând proporţiile, 
asistăm la o spălare pe mâini în 
masă. Guvernul, ca un contabil cu 
mânecuţe (de pe vremea când man-
şetele trebuiau protejate ca simbol 
al apartenenţei la o clasă „cu ştaif”), 
a decretat ca tot aparatul bugetar 
să suporte angajamentele cu FMI-ul 
şi să îşi reducă dimensiunea cu 20%. 
Nu contează că un salariu de secre-
tar de stat, de pildă, echivalează cu 
4-5 salarii de angajat stagiar. N-a 
spus nimeni de unde să se producă 
„tăierile”. Doar să se raporteze 
finalul. Şi în timp ce în sferele înalte 
rotaţiile de cadre încurcă iţele şi 
ascund păstrarea de personal, 
doar cu „rebotezarea” funcţiilor, 
în teritoriu mutarea s-a dat în plic. 
Faceţi! Mai mult, reducerea a venit 
„la pachet” cu aşa-zisa descentrali-
zare. Ajungem astfel uşor la situaţia 
paradoxală în care „tenorii şi trom-
boniştii” Filarmonicii timişorene 
(cum s-a exprimat plastic primarul 
Ciuhandu) sunt la concurenţă pe 
lista posibililor disponibilizaţi cu 
asistenţii sociali şi femeile de servi-
ciu de la Primărie. Ca să înţeleagă 
ce e de făcut (referinţa istorico-po-
litică este voită!), toată lumea cere 
de la toată lumea puncte de vedere. 
Prefectul Băcală – de la conducă-
torii instituţiilor de cultură, trecute 
recent în administrarea Primăriei 
şi, deci, tratate ca şi când ar fi 
servicii ale administraţiei publice. 
Primarul Ciuhandu cere (puncte de 
vedere, se înţelege) de la Ministerul 
Muncii. Care minister dă din umeri 
şi spune că trebuie să afle punctul 
de vedere de la alţii, din Guvern. În 
vizită la Timişoara, ministrul culturii 
s-a spălat şi el pe mâini. Nu preia 
problema. Nici instituţiile de cultură 
nu le ia sub aripă. Deşi instituţiile 
– Filarmonica, Teatrul Maghiar şi 
Teatrul German - până la urmă nici 
nu voiau altceva decât protecţie de 
efectele „ordonanţei disponibiliză-
rii”. Nimeni, dar absolut nimeni nu 
vrea să fie vinovat de decesul unor 
instituţii de cultură, cu tradiţii vechi 
în vestul României. Aşa că se spală, 
frumuşel, pe mâini. Să decidă… po-
porul dacă vrea, dacă poate, dacă 
mai are voce.

Spălatul  
pe mâini

Mariana Cernicova
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Bilanţul celor zece deputaţi 
care reprezintă judeţul Timiş 
în structurile guvernării este 
realizat pe baza studiilor în-
tocmite de Insitutul pentru 
Politici Publice, dar şi prin 
consultarea site-ului Camerei 
Deputaţilor care afişează acti-
vitatea cumulată a celor trei 
sesiuni legislative consumate 
în acest mandat, voturile în 
plen, dar şi cheltuielile pe care 
le-au făcut aleşii lunar. Aceas-
ta este ultima dată când pu-
tem arăta cu degetul deputaţii 
în privinţa fiecărui leuţ chel-
tuit de aceştia, deoarece în 
şedinţa din 28 iunie, Camera 
Deputaţilor a decis să ignore 
şi să încalce un drept elemen-
tar consfinţit de Constituţia 
României (art. 31) - dreptul 
cetăţeanului de a avea acces 
la orice informaţie de interes 
public. Prin Hotărârea pe care 
au luat-o în unanimitate, s-au 
reconfigurat informaţiile fi-
nanciare oferite publicului şi, 
culmea rapidităţii, aceasta a 
fost pusă în aplicare retroac-
tiv. Astfel, din aprilie, transpa-
renţa şi responsabilitatea au 
devenit opace, deputaţii dove-
dind o solidaritate frăţească şi 
apolitică în a-şi „pitula” orice 
tranzacţie efectuată cu bani 
publici. Detaliile economice 
sunt oferite en-gros, pe cate-
gorii de cheltuieli, cum ar fi 

telefonie mobilă, deplasări în 
străinătate, cazări etc. lunar, 
fără ca electoratul să mai aibă 
habar cine şi cât a cheltuit in-
dividual... de parcă toţi ar vor-
bi la acelaşi mobil, ar circula 
cu un autocar şi ar mânca cu 
aceeaşi furculiţă. Dacă vechea 
lege A.N.I. mai stătea în pi-
cioare, la anul vedeam şi o de-
claraţie de avere comună, cu 
proprietăţi, un parc auto şi un 
cont al Camerei Deputaţilor. 

Acelaşi lucru nu este însă 
valabil şi pentru Senat, în care 
avem afişate, lunar, defalcat, 
fiecare leuţ cheltuit din banul 
public: transport în Bucureşti, 

în teritoriu, în străinătate, 
diurnele alocate fiecărei de-
plasări, cazarea, telefonia etc. 
această Cameră părând a se 
afla în cu totul al stat, mai de-
mocratic...

Privind mai atent la timi-
şenii din Camera Deputaţilor, 
observăm adevăraţi veterani 
în exerciţiul legislativ, precum 
Valeriu Tabără, oameni eco-
nomi, precum Ştefan Drăgu-
lescu, oameni pentru care eco-
nomia de piaţă nu are secrete, 
precum Claudiu Ţaga, sau de-
putaţi care se află încă la „pri-
mul pas” la jumătatea man-
datului, precum Gheorghe 
Ciobanu, dar care ştiu exact 
reţeta cheltuirii cu spor a ba-
nului public: cabinete fictive. 
Fiecare are o altă manieră de 
abordare a prerogativelor cu 
care, noi, electoratul, i-am în-
zestrat: Maria Barna a adresat 
82 de întrebări şi interpelări 
pentru a se interesa de proble-
mele oraşului şi ale locuitorilor 
care i s-au prezentat la cabine-
tul din teritoriu, pe când Ghe-
orghe Ciobanu, cu două cabi-
nete la activ, a adresat doar 9. 
Pentru unii primează imagi-
nea, pentru alţii promovarea 
legislaţiei în domeniile care i-a 
consacrat, pentru unii este mai 
importantă prezenţa şi bifarea 
unui vot, iar alţii doar slujesc 
un partid, însă toţi au jurat să 
apere democraţia, drepturile 
şi libertăţile fundamentale ale 
cetăţenilor.  

La jumătatea mand atului, deputaţii de  
Timiş ne-au costat 1 ,2 milioane de euro

De acum  
încolo,  

cheltuielile 
deputaţilor vor fi 

„secret de stat”

Claudiu Ţaga, deputat PNL – cel 
mai absent; cel mai cheltuitor

OT: Sunteţi alesul cu cele mai 
multe absenţe dintre deputaţii de 
Timiş...

CT: Eu am fost plecat. Am 
auzit că a făcut IPP-ul o statis-
tică care e cu totul aiurea... Dar 
fiecare e cu treaba lui. Eu am 
avut una dintre cele mai bune 
prezenţe. Dar nu contează rea-
litatea, contează fiecare ce vrea 
să spună.

OT: Aţi cheltuit şi cei mai mulţi 
bani publici...

CT: Vizavi de cheltuieli, pot 
să vă spun că eu circul cu maşi-
na mea personală, pe banii mei. 
De şase luni eu nu am cheltuit 
bani pe transport. Eu nici nu 
le contest, nici nu le confirm, 
pentru că nu are rost. Eu ştiu 
ce am făcut şi ce fac, restul nu 
mă interesează. Ce să vă spun, 
că din patru oameni câţi am 
avut consilieri, am redus nu-
mărul lor la jumătate? Nu are 
rost să comentez acest raport. 
E o mare diferenţă între acest 
raport şi realitate. Singura chel-
tuială care ar fi, să zic aşa, este 
faptul că eu locuiesc la hotel. 
Eu nu accept să locuiesc în altă 
parte, într-unul din cartiere-
le mărginaşe. Eu am un statut 
social, l-am avut şi înainte, şi 
stau la hotel. Eu nu mă duc în 
gazdă sau în ţigănie. Eu nu am 
venit la Parlament îmbrăcat în 
teneşi. Deci, care e problema?”

Gheorghe Ciobanu, deputat 
PDL – cel mai prezent

„OT:Aveţi o prezenţă de 99 la sută 
la voturile din Camera deputaţilor.

GC: Am avut această prezenţă, 
pentru că experienţa mea de viaţă 
m-a făcut să fiu o persoană disci-
plinată şi autoritară. În activitatea 
parlamentară eu am văzut, ca un 
prim pas, să fiu prezent. Am avut 
colegi de-ai noştri de aici, care, deşi 
se votau legi importante, ca buge-
tul, ei erau absenţi, după care ve-
neau să ne dea lecţii. Consider că e 
un prim atribut, o primă obligaţie 
a parlamentarului să fie prezent 
în Parlament. După aceea putem 
vorbi de declaraţii politice, de in-
terpelări sau iniţiative legislative. 
În legătură cu colegii ce să vă spun? 

OT: Sunt deputaţi din Timiş care au 
absenţe de 40%...

GC: Dacă mă întrebaţi de dom-
nu’ Ţaga, nu ştie nimeni că există. 
Nici măcar pe colegiul dânsului, 
aşa că nu am ce să comentez.

OT: Aţi cheltuit 538 de mii de lei în 
doi ani de mandat. Nu e prea mult?

GC: Cu cheltuielile sunt două 
aspecte. Poţi să fi un parlamentar 
care îţi iei suma forfetară, îţi iei sa-
lariul, ai un singur anagajat şi în-
chiriezi fictiv un sediu de cabinet 
parlamentar şi bagi banii toţi tu în 
buzunar, sau poţi chiar să faci trea-
bă. Eu am două cabinete parlamen-
tare deschise. Şi vă spun că aduc şi 
bani de acasă, pentru că am o situa-
ţie materială mai fericită.”

ştefan Drăgulescu - deputat 
PDL - cel mai cumpătat

OT: Sunteţi deputatul care a 
cheltuit cei mai puţini bani 
publici...

SD: Nici nu am ştiut că am 
fost atât de economicos. Nu şti-
am că am cheltuit cel mai puţin 
dintre toţi deputaţii. Sunt mai 
multe aspecte. Primul, am în-
cercat să merg de cât mai multe 
ori cu maşina la Bucureşti şi nu 
cu avionul. Al doile aspect, am 
refuzat orice plecare în străi-
nătate pe banii Parlamentului. 
În al treilea rând, am declarat 
în mod cinstit şi corect că am 
apartament în Bucureşti şi ast-
fel pentru mine nu se plăteşte 
chirie în capitală.  Din aceste 
cauze am cheltuit mai puţin de-
cât alţii.

OT: Aveţi o activitate parla-
mentară foarte slabă: doar 13 
iniţiative legislative şi nici o 
interpelare...

SD: Ştiţi cum sunt voturile în 
Camera Deputaţilor? Se discută 
în comisiile de specialitate şi 
când e votul în plen nu ai voie 
să iei cuvântul, doar dacă ai de 
făcut un amendament la vreun 
articol. După mine, procedura 
de vot în parlament e destul de 
defectuoasă, pentru că se trece 
foarte repede şi dacă nu suntem 
în comisiile în care se discută 
propunerile legislative, de mul-
te ori votăm în necunoştinţă de 
cauză.

Valeriu Tabără, deputat PDL – 
cel mai silitor

OT: Aveţi cele mai multe propu-
neri legislative iniţiate...

VT: Eu am experienţă foarte 
multă, dar mă şi ocup de un do-
meniu - agricultura, dar nu nu-
mai, care este unul complex şi 
care necesită legiferare bogată. 
Multe dintre propunerile legis-
lative pornesc şi de la sesizările 
oamenilor cu care vin  în contact. 
Nu sunt eu cel cu cele mai mul-
te legi din Camera Deputaţilor, 
înaintea mea este un coleg sau 
doi. Anul trecut am avut cele mai 
multe propuneri legislative care 
au deventi legi. Eu unul mă bucur 
că există cineva care şi apreciază 
activitatea mea.

OT: Pe de altă parte aţi şi lipsit 
mult. Sunteţi pe locul doi în 
Timiş, la absenţe de la vot, cu 
39%...

VT: Aveţi dreptate, e posibil să 
fi lipsit mai mult de la voturi. Asta 
nu înseamnă lipsă de la activitatea 
parlamentară. Nu uitaţi că sunt 
preşedintele comisiei de agricul-
tură şi că propunerile legislative 
trebuie susţinute, iar când acestea 
ajung la Senat, noi trebuie să mer-
gem acolo să le suţinem, indife-
rent de faptul că în plen la Came-
ra Deputaţilor se votează sau nu. 
Nu vreau să comentez activitatea 
parlamentară a colegilor mei. Cert 
e că eu spun că activitatea parla-
mentară trebuie tratată ca eficien-
ţă şi nu neapărat ca prezenţă.”

TOP CHELTUIELI DEPUTAŢI LA JUMĂTATE DE MANDAT

LoC Nume ParTiD CheLTuieLi (îN Lei)

1 Claudiu Ţaga PNL 602.992

2 Marius Dugulescu PDL 572.982

3 Dorel Covaci PSD 562.412

4 Alin Popoviciu PDL 558.141

5 Gheorghe Ciobanu PDL 538.407

6 Maria Barna UNPR 513.202

7 Sorin Stragea PSD 509.174

8 Valeriu Tabără PDL 500.080

9 Horia Cristian PNL 443.152

10 Ştefan Drăgulescu PDL 386.906

TOP PROPUNERI LEGISLATIVE DEPUTAŢI LA JUMĂTATE DE MANDAT

LoC Nume ParTiD NumăruL ProPuNeriLor LeGisLaTiVe

1 Valeriu Tabără PDL 94

2 Marius Dugulescu PDL 46

3 Alin Popoviciu PDL 35

4 Gheorghe Ciobanu PDL 27

5 Claudiu Ţaga PNL 24

6 Horia Cristian PNL 21

7 Sorin Stragea PSD 17

8 Dorel Covaci PSD 15

9 Maria Barna UNPR 13

10 Ştefan Drăgulescu PDL 13

TOP INTERPELĂRI DEPUTATI LA JUMĂTATE DE MANDAT

LoC Nume ParTiD NumăruL iNTerPeLăriLor

1 Maria Barna UNPR 82

2 Marius Dugulescu PDL 28

3 Horia Cristian PNL 13

4 Valeriu Tabără PDL 12

5 Gheorghe Ciobanu PDL 9

6 Dorel Covaci PSD 7

7 Alin Popoviciu PDL 7

8 Sorin Stragea PSD 5

9 Claudiu Ţaga PNL 1

10 Ştefan Drăgulescu PDL 0

În doi ani de mandat, locurile deputaţilor de Timiş au fost mai mult goale decât ocupate
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Primul post de televiziune 
privat din România, TVT ‘89, 
înfiinţat de un grup de timi-
şoreni entuziaşti în primele 
zile după Revoluţie, a rămas 
în conştiinţa publică drept 
primul canal media prin care 
s-a manifestat, necenzurată, 
libertatea de expresie. 

Ajuns printr-un concurs 
de împrejurări în proprieta-
tea controversatului om de 
afaceri Mujea Marcelini, care 
a ajuns la închisoare pentru 
afaceri ilegale cu ţigări şi ca-
fea, postul de televiziune a 
dispărut din peisajul mass-
media local în anul 1998, 
după ce traficantul a încercat 
să vândă licenţa de emisie lui 
Mihai Cârciog, patronul Trus-
tului Expres, ignorând preve-
derile CNA din acea vreme, 
care interziceau înstrăinarea 
a mai mult de 49% din acţiuni-
le unui post de radio sau TV. 
Licenţa de emisie a fost retra-
să, iar TVT ’89 şi-a suspendat 
activitatea timp de aproape 
zece ani, până când frecvenţa 
a fost achiziţionată de omul 
de afaceri Georgică Cornu, 
care a reuşit să relanseze, în 
zona de vest a ţării, brandul 
primei televiziuni libere din 
România. În paralel cu aceas-
tă revenire pe piaţa media a 
TVT ’89, instanţele de judeca-
tă trebuie să decidă cui apar-
ţin emisiunile realizate în 
platourile acestei televiziuni, 
în primii ani după Revoluţie, 
de profesorul universitar Ioan 
Mureşianu. Acesta a sesizat 
justiţia că i se încalcă dreptul 
de autor, după ce a descoperit 
prin librării, puse la vânzare, 
videocasete cu talk-show-uri-
le sale de succes.  

“Victor Popa şi-a însuşit 
ilegal emisiunile  
realizate de mine!”

În momentul în care a zărit 
prin librării, expuse la vânza-
re, videocasete cu emisiunile 
sale de la TVT ’89, profesorul 
Ioan Mureşianu a cerut in-
stanţei de judecată să consta-

te că i s-au încălcat drepturile 
de autor şi, în consecinţă, să 
fie despăgubit. În acest sens, 
şi-a angajat un avocat şi a de-
pus o plângere împotriva SC 
“Compania International Vi-
deo Art’s” SRL Timişoara şi a 
lui Victor Popa, fost operator 
de imagine la TVT ’89, cerând 
câte un exemplar din fiecare 
emisiune, scoaterea din cir-
cuitul comercial a casetelor, 
obligarea pârâtului la decon-
tarea încasărilor realizate prin 
actul ilicit, în speţă prin difu-
zarea la posturi de televiziune 
şi vânzarea în cadrul unor li-
brării a video-casetelor şi să-i 
oblige la plata sumei de 5.000 
de euro cu titlu de daune mo-
rale. “Am activat în cadrul 
Studioului de televiziune TVT 
‘89 de la înfiinţare până la de-
clararea falimentului societă-
ţii, în calitate de realizator de 
emisiuni. În virtutea profesiei 
de om de litere şi pasionat de 
filozofie, am intrat în contact 
cu nenumărate personalităţi 
din prim-planul scenei politi-
ce româneşti, vieţii culturale 
sau spirituale de la acea vre-
me. Multe dintre aceste per-
sonalităţi au acceptat invitaţia 
mea de a participa la dezba-
teri în studioul TVT ‘89, pe di-

verse teme. Victor Popa avea 
calitatea de cameraman, fiind 
sub atenta mea îndrumare în 
ceea ce priveşte aspectele de 
ordin tehnic şi optic al acestor 
înregistrări pe peliculă. După 
intrarea în procedura de fa-
liment a societăţii TVT ’89, 
Popa Victor şi-a însuşit din ar-
hiva societăţii de televiziune 
un număr considerabil de vi-
deo-casete, printre care şi cele 
realizate de subsemnatul. Ul-
terior, şi-a înfiinţat o societate 
comercială prin intermediul 
căreia a difuzat la posturile de 

televiziune şi a pus în vânza-
re, în librării, mai multe din-
tre casetele sustrase, însuşin-
du-şi în mod ilicit calitatea de 
titular al drepturilor de autor, 
înregistrând câştiguri conside-
rabile de pe urma acestor acte 
ilicite”, spune Ioan Mureşia-
nu. Pentru o mai bună contu-
rare a litigiului, la acţiune au 
fost ataşate titlurile realizate 
în calitate de realizator (“In-
vitatul săptămânii” – 52 emi-
siuni, “Viaţa spirituală” – 36 
de emisiuni, “Profile plastice” 
– 49 de emisiuni, “Revista de 

literatură” – 26 de emisiuni, 
cinci episoade din serialul TV 
“Au trecut cinci ani”) şi o listă 
impresionantă de personali-
tăţi care au apărut în cadrul 
acestor emisiuni, printre care 
- Corneliu Coposu, Pius Brân-
zeu, Octavian Paler, Eduard 
Panfil, Andrei Pleşu, Horia 
Bernea, Monica Lovinescu, 
Emil Constantinescu, Ion 
Munteanu, Constantin Luca, 
Virgil Ierunca, Constantin Bă-
lăceanu Stolnici, Vladimir Tis-
măneanu, Valentin Silvestru, 
IPS Nicolae Corneanu, Moses 
Rosen, Ernst Neumman, Nico-
lae Cajal, Cornel Ungureanu, 
Valeriu Sterian şi mulţi alţii 
de acelaşi calibru intelectual, 
alături de reportaje despre 
culturile religioase, mănăs-
tirile din Timiş sau serialele 
TV realizate la comemorarea 
a cinci ani de la Revoluţia din 
Decembrie 1989. 

Drepturi de autor  
ofertate cu... 300 de lei

Revoltat de pretenţiile 
fostului coleg de la TVT ’89, 
Victor Popa, spune că Ioan 
Mureşianu nu ar avea calita-
tea de autor şi nu poate emite 
pretenţii financiare în urma 
comercializării casetelor. “Re-

clamantul nu are calitate de 
autor. Potrivit DEX, autor este 
persoana care creează o operă 
literară, artistică sau ştiinţi-
fică. În concluzie, nu putem 
vorbi despre o operă de crea-
ţie intelectuală” combate Vic-
tor Popa, precizând că pentru 
emisiunile puse la dispoziţia 
TV “Analog” Timişoara nu a 
primit bani, ci spaţiu publi-
citar în contrapartidă, iar cu 
privire la vânzarea în librării 
a unor emisiuni produse de 
TVT ’89, printre acestea nu 
s-au regăsit titlurile invocate 
de reclamant. “Acest lucru do-
vedeşte corectitudinea şi buna 
noastră credinţă, prezentând 
adevărul şi nedorind să ne în-
suşim drepturile necuvenite”, 
mai spune Popa. De altfel, el 
nu a fost de acord cu audierea, 
în calitate de martori, a unor 
personalităţi ale vieţii cultura-
le timişene care să confirme 
ideea că au acceptat invitaţia 
la TVT ’89 ca urmare a pres-
tanţei realizatorului şi nicide-
cum a operatorului, sub moti-
vaţia că “persoanele indicate 
a fi ascultate ca martori sunt 
în duşmănie cu mine şi fami-
lia mea”. “Noi am încercat să 
ne înţelegem cu Victor Popa, 
l-am invitat la cabinet şi i-am 
propus să-l despăgubească pe 
clientul meu pentru că i-a în-
călcat dreptul de autor şi i-a 
pus în vânzare emisiunile fără 
acordul său. Popa a făcut o 
ofertă de-a dreptul jignitoare: 
achitarea a trei milioane de 
lei vechi din câştigurile reali-
zate până în prezent şi, apoi, 
va mai vedea... Nu puteam fi 
de acord cu aşa ceva, astfel că 
vom cere instanţei chiar plata 
unei rente lunare atâta vreme 
cât emisiunile realizate de 
Ioan Mureşianu vor fi comer-
cializate” ne-a declarat avo-
catul Marian Ardelean. După 
ce, o perioadă a renunţat la 
proces din cauza taxelor de 
timbru împovărătoare, prof. 
univ. Ioan Mureşianu a cerut 
avocatului său repunerea do-
sarului pe rol, fiind hotărât 
să dovedească faptul că i s-au 
încălcat în mod flagrant drep-
turile de autor...

PUBLICITATE

Talk-show-urile primului TVT ’89, 
disputate în instanţele de judecată

După intrarea în pro-
cedura de faliment 
a societăţii TVT ’89, 
Popa Victor şi-a însu-
şit din arhiva societă-
ţii de televiziune un 
număr considerabil 
de video-casete, prin-
tre care şi cele realiza-
te de subsemnatul.

ioan mureşianu
realizator emisiuni -  

vechea televiziune TVT’89

Reclamantul nu are 
calitate de autor. Po-
trivit DEX, autor este 
persoana care cre-
ează o operă literară, 
artistică sau ştiinţi-
fică. În concluzie, nu 
putem vorbi despre 
o operă de creaţie 
intelectuală.

Victor Popa
cameraman –  

vechea televiziune TVT’89

PUBLICITATE

Un realizator de emisiuni şi un cameraman de la fosta televiziune TVT 89 ăşi dispută dreptul asupra a zeci de casete cu emisiuni

alina sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

“Sinistraţii” din blocul de 
pe strada Constantin Brăilo-
iu, din Timişoara, care a ex-
plodat în iarnă, aduc grave 
acuzaţii municipalităţii şi în 
special primarului Gheorghe 
Ciuhandu. Oamenii afirmă că 
primarul le-a spus că nu are 
nicio obligaţie ca Primăria să 
le consolideze blocul cu 80 
de apartamente, că nu se va 
face acest efort pentru nişte 
“beţivani” şi i-a îndemnat să 
meargă la prefectul Mircea 
Băcală şi la Guvern pentru a li 
se rezolva problema. Timişore-
nii, majoritatea cu salarii mici, 
pensionari sau bolnavi, îşi pun 
speranţa în prefect. De cealal-
tă parte, prefectul acuză şi el 
Primăria că nu vrea să îi ajute 
pe oameni, iar Inspectoratul 
de Stat în Construcţii pune 
vina pe Administrarea Dome-
niului Public (ADP) în chestiu-
nea devizului pentru lucrările 
făcute deja la acest bloc.

Aşadar, acuzaţii peste acu-
zaţii, de la o instituţie la alta, 
timp în care oamenii stau pe 
la prieteni şi pe la rude şi aş-
teaptă să fie ajutaţi de autori-
tăţi. Prefectul Mircea Băcală 
a găsit două soluţii pentru ca 
“sinistraţii” să fie ajutaţi: una 
prin care ADP să efectueze 
lucrările necesare la imobil 
pentru ca oamenii să se poa-
tă muta înapoi în casele lor, 
iar oamenii să achite în rate 
o parte din bani; o altă soluţie 
este apelarea la Legea 273, pri-
vind finanţele publice locale, 

prin care Consiliul Local poate 
aproba alocarea unor sume 
dintr-un fond de urgenţă de 
la nivel local. “Mi s-a spus că 
Timişoara nu are bani pen-
tru cazuri de urgenţă, nu ştiu 
ce oraş îşi permite să nu aibă 
bani pentru asemenea situaţii. 
Reabilitarea ar costa 80.000 
de euro, preţ minim. La mili-
oanele de euro care se duc pe 
hârţoagele care stau în dula-
purile domnului primar, cred 
că 80.000 de euro nu era mult 
să dea pentru acest bloc”, a de-
clarat Mircea Băcală. 

“Primarul ne-a spus că din 
fondurile locale nu ne poate 
ajuta. Nici nu stă de vorbă cu 

noi aşa cum face domnul pre-
fect, numai dacă l-am oprit în 
parcare şi atunci a vorbit foarte 
urât, ne-a spus că nu are nicio 
datorie faţă de noi”, a spus o 
doamnă care a venit din nou în 
audienţă la prefect, în timp ce 
o alta a adăugat că primarul le-
ar fi spus că “nu va ajuta nişte 
beţivi”. “Nu cerşim şi nu vrem 
nimic gratuit. Toţi ne acuză 
că suntem proprietari şi de ce 
nu ne-am făcut asigurări. Ma-
joritatea au salarii mici, sunt 
bolnavi sau sunt pensionari. 
Nu am cerut uşi metalice şi 
termopane. Am cerut doar să 
se repare partea ce trebuie să 
cadă. Geamurile şi uşile ni le 

reparăm singuri. Vrem să pu-
tem locui acolo. S-au pierdut 
bani şi plătind paza”, a spus o 
altă locatară care este nevoită 
să stea în gazdă pe la rude. 

Preţ supraevaluat de aDP?
Ion Constantin, inspector-

şef la Inspectoratul de Stat în 
Construcţii, a lansat un alt mo-
tiv de dispută între Prefectură 
şi Primărie. Conform acestuia, 
devizul societăţii Administra-
rea Domeniului Public pentru 
măsurile luate imediat după 
explozie este prea mare, pre-
ţurile pieţei fiind de cel puţin 
trei ori mai mici. „ADP a soli-
citat 77.000 de lei, am verificat 
acest deviz şi după părerea 
mea trebuie făcute unele co-
recţii. O sumă echitabilă ar fi 
de 22.000 lei. Am verificat pre-
ţurile la stâlpii telescopici care 
susţin eşafodajul, şi am văzut 
că la ADP închirerea unui ast-
fel de stâlp costă 2,5 euro pe 
oră, în condiţiile în care unul 
nou, de cumpărat, costă 7 
euro bucata, iar pentru închi-
riere se plăteşte 1 - 2 euro pe 
lună“, a spus Ion Constantin. 
Suma de 77.000 de lei ar tre-
bui achitată de către Guvern, 
dar prefectul Mircea Băcală a 
spus că nu va solicita o sumă 
atât de mare, ci va cere ADP să 
revizuiască aceste cifre. 

Primăria îşi menţine punc-
tul de vedere cu privire la im-
posibilitatea de a se acorda 
bani din bugetul local pentru 
această situaţie, viceprimarul 
Adrian Orza declarând că nu 
vrea să intre în polemici cu 
prefectul.

Acuzaţii peste acuzaţii în cazul  
blocului explodat în iarnă

Apartamentele distruse de explozia de la începutul anului, motiv pentru o nouă bătălie în războiul Prefectură - Primărie

Statul nu mai plăteşte pentru reabilitarea imobilelor

Reabilitarea blocurilor se va face doar prin credite bancare
alina sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Asociaţiile de locatari 
care nu au apucat să îşi rea-
biliteze termic blocurile cu 
fonduri de la bugetul local 
şi de la Guvern nici nu o să 
mai aibă această posibilitate. 
Guvernul a adoptat o ordo-
nanţă de urgenţă (69/2010), 
privind reabilitarea termică 
a clădirilor de locuit prin 
credite bancare cu garanţie 

guvernamentală, normativ 
care legiferează faptul că Gu-
vernul nu va mai da niciun 
ban în acest scop. Practic, 
asociaţiile de locatari care 
locuiesc în blocuri mai vechi 
de anul 2000 şi vor să îşi izo-
leze termic imobilul trebuie 
să ia credit de la bancă. Gu-
vernul va ajuta numai cu pla-
ta dobânzii şi se va depune 
asigurare guvernamentală 
pentru fiecare caz în parte. 

Actul normativ schimbă 

şi faptul că asociaţiile de pro-
prietari pot să îşi aleagă sin-
gure firmele cu care trebuie 
să lucreze şi nu vor mai fi 
constructori impuşi de mu-
nicipalitate. Pentru ca blocul 
să intre în reabilitare, trebuie 
să fie de acord 90 la sută din 
proprietarii din acel imobil. 
“Consiliul Local poate să vină 
cu maxim 30 la sută pentru 
reabilitarea termică a imo-
bilelor. Guvernul nu va mai 
da nici un ban, dar va plăti 

dobânda şi va fi asigurare 
guvernamentală”, a declarat 
prefectul Mircea Băcală. Aces-
ta le-a dat o veste proastă ce-
lor care au dosarele aprobate, 
dar nu au primit încă banii: 
cel mai probabil, nici nu îi 
vor primi şi vor trebui să ape-
leze la bănci, pentru a lua un 
credit. Perioada de rambursa-
re a creditelor bancare cu ga-
ranţie guvernamentală şi cu 
dobândă subvenţionată este 
de maximum 5 ani. 

Am verificat preţurile 
la stâlpii telescopici 
care susţin eşafodajul, 
şi am văzut că la ADP 
închirerea unui astfel 
de stâlp costă 2,5 euro 
pe oră, în condiţiile în 
care unul nou costă 7 
euro bucata.

Ion Constantin
inspector şef -  Inspectoratul de 

Stat în Construcţii



22 - 28 iulie 2010, nr 1116 I XXXXXXXX

alina sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Aproape 70 de hoteluri 
există în Timişoara, con-
form unei pagini web dedi-
cate oraşului. Un sfert din 
aceste hoteluri sunt scoase 
la vânzare pe unul din cele 
mai accesate portaluri imo-
biliare din România. Agen-
ţii imobiliari spun că au 
oferte de hoteluri sau pen-
siuni pe care proprietarii 
vor să le vândă încă de anul 
trecut, însă până acum nu 
s-a făcut nicio tranzacţie de 
acest gen. Potrivit analize-
lor www.imobiliare.ro, în 
Timişoara sunt 22 de astfel 
de afaceri pe care propieta-
rii vor să le vândă, dar pe 
portalul amintit apar “nu-
mai” 18 oferte. 

Oferta din Timişoara 
este diversă, preţurile în-
cepând de la 415.000 euro, 
pentru un imobil de la ie-
şire din Timişoara înspre 
comuna Giroc. Imobilul 
are 15 încăperi, 2 etaje plus 
mansardă şi 400 mp utili. 
Clădirea este construită 
anul trecut şi are toate do-
tările. În zona Complexului 
Studenţesc, hotelul - pensi-
une Perla 1 este expus pe 
portalul amintit la un preţ 
de 650.000 euro. Clădirea 
are 3 etaje, mansardă şi 
24 de încăperi, cinci locuri 
de parcare, două garaje şi 
două terase. Mai scumpă 
este o altă casă - hotel, în 
apropiere de Universitatea 
de Vest. „Hotelul este scos 
la vânzare de puţin timp, o 
lună, cam aşa. În condiţii-
le de faţă bănuiesc că sunt 
şanse mici să vindem, dar 
cu siguranţă nu voi lăsa 
din preţ. În apropiere este 

un teren care de un an de 
zile încercăm să îl cumpă-
răm şi nu scade preţul sub 
300.000 de euro. Nu scad 
nici eu, 950.000 de euro 
este minim minimorum”, 
ne-a spus proprietarul aces-
tui amplasament. Hotelul 
funcţionează din 2008, este 
amplasat într-o casă mai 
veche, dar totul a fost în-
noit şi s-au construit anexe. 
„Până acum am avut două 
oferte, dar nesemnificati-
ve”, ne-a mai spus propri-
etarul, care a preferat să 
rămână anonim.

Gina Arjoca, director la 
agenţia imobiliară Clivia, 
cred că o asemenea gândi-
re este păguboasă, iar dacă 
proprietarul vrea să vândă 
bunul pe care îl deţine tre-
buie să lase din preţ. „Dacă 
proprietarii vor rămâne 
fermi pe poziţie, nu cred 
că vor avea şanse să vândă. 
Noi avem nouă hoteluri la 

vânzare, dar nu am reuşit 
să vindem niciunul. La un 
hotel din Timişoara, preţul 
a scăzut şi cu 3 milioane de 
euro şi nu s-a vândut încă. 
Totuşi, este un moment 
prielnic pentru că preţurile 
sunt în scădere, dar, după 
părerea mea, e o situaţie 
nouă şi nu avem certitu-
dinea că preţurile vor mai 
creşte sau vor mai scădea. 
Nu ne putem aventura să 
facem pronosticuri. Criza 
este nouă şi pentru noi”, a 
declarat Gina Arjoca pentru 
„Opinia Timişoarei”. Aceas-
tă agenţie are în portofoliu 
şi cel mai scump hotel din 
Timişoara scos la vânzare 
pe imobiliare.ro. Situat în 
zona ultracentrală, hotelul 
cu pricina costă 6,5, mili-
oane euro fără TVA şi are o 
capacitate de 83 de camere. 
Proprietarii sunt dispuşi să 
vândă şi doar un corp al ho-
telului. Un alt hotel cu un 

preţ de 6 milioane de euro 
este situat în zona Şagului 
şi are 42 de încăperi, prin-
tre dotările acestuia fiind şi 
două terenuri de fotbal şi 
unul de tenis.

Controverse hoteliere
Site-ul www.tripadvisor.

com este printre cele mai 
cunoscute din lume în pri-
vinţa opiniilor turiştilor 
care trec prin diferite ho-
teluri din toată lumea. Un 
număr de 41 de hoteluri 
din Timiş apar pe acest 
site. Cele mai bune califi-
cative le-a primit Hotelul 
Angellis, unitate implicată 
într-un scandal cu munici-
palitatea. Hotelul nu apă-
rea în Cartea Funciară şi 
a fost construit mai înalt 
decât autorizase Primăria, 
motiv pentru care s-a cerut 
demolarea etajelor superi-
oare. Pe locul doi este sin-
gurul hotel de 5 stele din 

judeţ, Hotel Elysee de la 
Săcălaz. Pe podiumul turiş-
tilor internauţi urcă şi Ho-
tel Tresor. Cele mai multe 
persoane au apreciat însă 
cum au fost primiţi la Ho-
tel Timişoara, unitatea 
având 22 de păreri, dar în-
truneşte numai condiţiile 
pentru a ocupa locul patru 
în acest top virtual.

Amintim în acest con-
text şi proiectul de hotel 
care trebuia să fie gata pe 
locul Cazarmei „U” din 
Piaţa Mărăşti. Imobilul a 
fost vândut de Primărie cu 
10 milioane de euro unor 
ucrainieni, care doreau să 
facă hotel. Criza a „arun-
cat” imobilul la o altă fir-
mă, pentru preţul de 7 
milioane euro, tot pentru 
amenajarea unui hotel de 
cinci stele, dar proiectul 
este în aşteptare. Investiţia 
preconizată era de 10 mili-
oane de euro.
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Preţul hotelurilor scade, 
dar nu cumpără nimeni

Joburi

Judeţul Timiş se află pe 
locul IV în topul judeţelor 
de unde provine forţa de 
muncă eligibilă pentru 
joburile din străinătate, 
cu 4,6%, după Bucureşti 
(11,9%), Constanţa (9,5%) 
şi Prahova (4,9%). În pri-
mele şase luni ale anului, 
aproape 430.000 de 
români au aplicat pentru 
obţinerea unui loc de 
muncă în străinătate, însă 
doar 72.462 dintre aceştia 
au îndeplinit condiţiile 
cerute de angajatori. Cele 
mai multe posturi au fost 
ocupate în construcţii, 

personal medical şi sani-
tar, restaurante, industrie, 
inginerie şi vânzări. Ţările 
care au acceptat forţă de 
muncă din România sunt 
Germania (peste 10.600 
de contracte), Grecia 
(6.800), Cipru (5.772), 
Marea Britanie (5000), 
Italia şi Franţa. În total, 
românii plecaţi la muncă 
în străinătate în această 
perioadă câştigă aproa-
pe 100 milioane de euro 
lunar, cel mai bine plătite 
joburi fiind în petrol şi 
gaze (peste 5.000 de euro 
lunar) şi medical şi sanitar 
(peste 4.500 de euro 
lunar). 

AngAjări

După o perioadă în care, 
din cauza crizei, Alcatel Lu-
cent Romania s-a confrun-
tat cu protestele de stradă 
ale angajaţilor, recent, 
conducerea companiei a 
anunţat că urmează un val 
de angajări. Astfel, până la 
sfârşitul anului, la centrul 
de cercetare de la Timişoa-
ra, respectiv divizia care se 
ocupă cu tehnologiile uti-
lizate în telefonia mobilă, 
vor fi angajaţi aproape 200 
de ingineri IT. Directorul 
general al Alcatel Lucent 
Romania, Raoul Ros, a 
declarat că vor fi angajaţi 

zeci de specialişti întrucât 
centrul de la Timişoara s-a 
implicat masiv în dezvol-
tarea tehnologiilor care, în 
perspectivă, vor permite 
operatorilor de telefonie 
mobilă să ofere internet la 
viteze de peste 100 Mb pe 
secundă.  

investiţie

ButanGas Romania, 
companie care contro-
lează distribuţia locală a 
gazului petrolier lichefiat 
din România, a achiziţionat 
90% din acţiunile firmei 
Romconstruct Top, din 
Constanţa, devenind unul 

dintre cei mai importanţi 
jucători pe piaţa dezvoltării 
de proiecte eoliene şi pro-
ducerii de energie verde. 
Cele mai multe centrale 
eoliene intrate în posesia 
noului acţionar majoritar al 
Romconstruct Top se află 
în zona Dobrogei. După 
derularea acestei tranzac-
ţii, Veronica Drăgan Guşă, 
patroana ButanGas Roma-
nia, a devenit partenera de 
afaceri a întreprinzătorului 
suedez de origine română 
Emanuel Muntmark, care 
mai deţine 10% din firma 
care dezvoltă unul dintre 
cele mai importante pro-
iecte eoliene din România.
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Cine  
dezarmează? 

Radu Nicosevici

Recunosc că, aproape, 
dezarmasem în demersul 
meu de a mobiliza citito-
rii în favoarea proiectului 
înfiinţării Asociaţiei Timişo-
renilor Vigilenţi. La început 
mă fascinase ideea care 
rezolva fericit necesitatea 
monitorizării banului public 
şi efortul, minim pentru 
timişoreanul interesat să 
evalueze activitatea “aleşi-
lor” săi. Absenţa unei reac-
ţii m-a determinat să fiu  
ironic şi nedrept cu cititorii 
şi să renunţ la demersul 
menţionat mai sus. Am fost, 
însă, sancţionat, iar acest 
lucru m-a făcut să sper că 
există, totuşi, o şansă.  
În acest demers nu ai voie 
să dezarmezi. Am făcut 
acest lucru în ultimii 20 de 
ani. Am dezarmat. Cum? 
Păi, atunci când eram ne-
dreptăţiţi, când eram înşe-
laţi, când cei care trebuiau 
să fie la dispoziţia noastră 
în calitatea lor de funcţio-
nari publici, ne tratau cu 
dispreţ şi, chiar dacă eram, 
pe moment, hotărâţi să ne 
căutăm dreptatea, de cele 
mai multe ori, renunţam. 
Trebuia să supravieţuim. Nu 
puteam să ne pierdem tim-
pul scriind reclamaţii, stând 
la cozi pentru audienţe sau 
dând în judecată, şi aştep-
tând timp îndelungat ca 
justiţia să ne facă dreptate. 
Si încet, încet, cei mai mulţi 
dintre noi am abandonat 
lupta pentru drepturile 
noastre. Am contribuit, în 
acest fel, la crearea condi-
ţiilor pentru ca cei care-şi 
bat joc de noi să nu fie 
deranjaţi. Nu v-aţi plictisit 
să auziţi că ilegalităţile, ac-
tele de corupţie, porcăriile 
făcute de oficiali, urmează 
să fie cercetate şi sancţio-
nate de organele abilitate? 
Nu vă amuzaţi atunci când 
primarul, de exemplu, 
vă cere probe irefutabile 
pentru a putea demara vreo 
acţiune oficială atunci când 
reclamaţi comportamente 
nesimţite sau acte de co-
rupţie? Ar fi multe de spus 
privitor la nesimţirea celor 
la putere. Dar trebuie să 
aflăm de ce ne sfidează? De 
ce nu se tem că vor fi traşi 
la răspundere? Răspunsul 
e atât de simplu: pentru că 
noi nu-i tragem la răspun-
dere.

anDrEEa HnyaTEk
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Nu putem fi obiectivi 
sau să avem spor în ceva, 
atâta timp cât există o 
problemă ce ne apasă pe 
suflet. Pentru durerile 
fizice mergem la medic, 
pentru cele ale sufletului 
mergem la psihoterape-
ut. Orice problemă are 
şi o rezolvare numai că 
trebuie găsită soluţia op-
timă. Acest răspuns este 
în mâinile specialiştilor 
care vă stau la dispoziţile. 
Terapia de cuplu nu mai 
este considerată un lux şi 
reprezintă un pas înainte 
în durabilitatea unei căs-
nicii sau relaţii.

Nu de puţine ori, în re-
laţiile interumane, apar 
o serie de tensiuni ori 
obstacole care pot părea, 
pentru cei implicaţi, in-
surmontabile. Când cel 
puţin unul dintre parte-
neri simte sau gândeş-
te că are nevoie de un 
suport extern, ar trebui 
să apeleze la serviciile 
unui cabinet de terapie. 
În acest sens, terapia de 
cuplu este modalitatea 
care oferă nu doar ajutor 
pentru cei doi în trecerea 
prin situaţia dificilă, dar 
serveşte şi perspective 
asupra modului în care 

se poate “repara” ceea ce 
s-a deteriorat. ”Nu există 
o reţetă general valabilă 
pentru momentul în care 
să ne prezentăm la psi-
hoterapie. Este libertatea 
fiecăruia să decidă când 
are nevoie de ceva mai 
mult decât poate primi 
de la familie, prieteni, 
sau chiar de la el însuşi”, 
spune Ioana Şanta psiho-
terapeut la cabinetul Ego-
tonic.

Când ajungem  
la cabinet

Când partenerii con-
simt că trebuie să mear-
gă împreună la cabinet, 
varianta fericită dealtfel, 
lucrurile capătă o altă for-
mă. În acest caz, se obiş-
nuieşte, ca la început, să 
se realizeze câteva şedin-
ţe individuale, cu fiecare 
partener în parte. După 
această etapă se trece la 

şedinţele de cuplu. În şe-
dinţele de cuplu, aceştia 
sunt puşi în situaţii inedi-
te, se formulează din par-
tea terapeutului întrebări 
şi se aşteaptă răspuns, pe 

rând, de la fiecare persoa-
nă. De ştiut este că infor-
maţiile sunt strict confi-
denţiale.

efectele terapiei
Adevăratele efecte ale 

terapiei de cuplu se văd 
nu doar în timpul sau la 
finalul terapiei, dar şi în 
perioada ulterioară aces-
teia, după ce cei doi au 
învăţat noi modalităţi de 
convieţuire concretă şi 
psihologică. Nici o formă 
de psihoterapie, aborda-
tă cu profesionalism şi 
abilitaţi specifice, nu are 
efecte negative. Dincolo 
de rezolvarea situaţiei de 
parteneriat, psihoterapia 
aduce beneficii foarte 
mari şi la nivel individu-
al.

Oamenii au liber arbi-
tru în a avea propriile cre-
dinţe, inclusiv vizavi de 
psihoterapie, însă sunt de 
admirat cei care, deşi nu 
sunt foarte convinşi la în-
ceput că terapia le-ar folo-
si la ceva, merg la cabinet 
de dragul partenerului, 
de dragul relaţiei, până 
să descopere beneficiile 
personale obţinute astfel. 
Costurile pentru o astfel 
de şedinţă pot începe de 
la aproximativ 50 lei şi 
se opresc la posibilităţile 
fiecăruia.

timp liber

Soluţia din exterior a  
problemelor din interior:

Terapia de cuplu
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Squash-ul, un sport  
care „arde” calorii

Dacă doriţi să ardeţi 
peste o mie de calorii pe 
oră, practicând un sport 
indiferent de vreme, squa-
sh-ul este o variantă, acum 
şi în Timişoara. Originar 
din Paris şi preluat apoi 
de toţi europenii, primii 
practicanţi au fost copiii 
străzii. Acum a deventi un 
sport care se adresează tu-
turor, indiferent de vârstă.

Squash-ul se joacă în doi 
şi necesită mult dinamism. 
În România încă nou, este 
practicat în special de stră-
ini. În momentul de faţă 
acest sport este disciplină 
potenţială pentru Jocurile 
Olimpice de vară de peste 
doi ani. Englezii au stabilit 
standardele de joc şi de te-
ren pe plan internaţional, 
la ei cunoscând o popula-
ritate deosebită în şcoli. 
Terenul are o dimensiune 
de 9,75 ⁄ 6,4 m, iar regulile 
sunt complexe, dar conci-
se. Pe scurt, acestea sunt 
următoarele: la serviciu 
mingea trebuie să loveas-
că peretele frontal între 
linia de serviciu şi linia de 
deasupra şi să aterizeze în 
sfertul opus de teren. Apoi 
poate să lovească pereţii 
laterali şi pe cel din spate 
sub linia de demarcaţie su-

perioară, dar nu trebuie să 
atingă podeaua înainte de 
a atinge peretele din faţă. 
Se loveşte alternativ, iar 
punctajul poate fi ţinut de 
arbitrii profesionişti care 
supraveghează jocul.

Squash-ul dezvoltă agi-
litatea şi viteza de reac-
ţie, oferă un spirit com-

petiţional şi de întrecere. 
Acest sport poate fi jucat 
atât pentru relaxare, cât 
şi pentru menţinerea în 
formă (excelent exerciţiu 
pentru modelarea muş-
chilor fesieri), dar şi pen-
tru eliberara energiilor 
negative prin lovirea pe-
reţilor cu mingea. Închiri-
erea terenului şi a echipa-
mentului standard pleacă 
de la 50 de lei.
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Acest sport este 
disciplină potenţială 
pentru Jocurile Olim-
pice de vară de peste 
doi ani. Englezii au 
stabilit standardele 
de joc şi de teren pe 
plan internaţional.

În relaţiile interumane apar o serie de 
tensiuni ori obstacole care pot părea, 
pentru cei implicaţi, insurmontabile. 
Când cel puţin unul dintre parteneri 
simte sau gândeşte că are nevoie de 
un suport extern, ar trebui să apeleze 
la serviciile unui cabinet de terapie.

Hotelul Cina Banatul este cel mai scump hotel oferit spre vânzare în Timişoara - 6,5 milioane euro

Nu există o reţetă 
general valabilă 
pentru momentul în 
care să ne prezen-
tăm la psihoterapie. 
Este libertatea 
fiecăruia să decidă 
când are nevoie de 
ceva mai mult decât 
poate primi de la 
familie, prieteni, sau 
chiar de la el însuşi.

ioana Şanta
psihoterapeut
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Verde pentru timişoara,  
Verde pentru biciclete
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factori care  
influenţează apariţia 
cancerului de col

- viaţa sexuală precoce 
- numărul crescut de par-
teneri cu care se întreţin 
realţii sexuale neprotejate

simptome ale  
cancerului de col

-durere în timpul actului 
sexual (dispareunia)
- secreţie vaginală anor-
mală, prezentă în cantita-
te mare şi uneori ameste-
cată cu mici cantităţi de 
sânge
- sângerări vaginale 
anormale
-  modificări notabile în 
apariţia ciclului menstrual
- sângerări la nivelul cervi-
xului în timpul contactului 
sexual sau în momentul 
inserarii diafragmei.

  
investigaţiile care  
se impun în cazul 
apariţiei  
simptomelor

- colposcopia şi biopsia 
cervicală (pentru a se 
putea determina cu 
exactitate locaţia celulelor 
canceroase)
- biopsia endocervicală 
(pentru a determina dacă 
celulele considerate ma-
ligne sunt prezente şi la 
nivelul canalului cervical)
- Conizaţia diagnostică şi 
rezecţia cu ansă diatermi-
că, care au ca scop recol-
tarea ţesutului cervical 
pentru a fi examinat la 
microscop.

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Cele mai populare 
scurtmetraje la ShortsUP Bucuresti 2009 & 2010

Live Cooking

S C U R T M E T R A J E L E  P R I N D  V I A T A

Vineri, 30 iulie Terasa Clubului No Name
de la 20:00
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Pentru rezervări,
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cu specific libanez

Str. Libertăţii nr. 4 
colţ cu Dimitrie Cantemir
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aniversări, evenimente  
şi livrari la domiciliu

Aparatul DySIS de ulti-
mă generaţie reprezintă 
un pas  înainte în detecta-
rea cancerului de col ute-
rin. El a fost  achiziţionat 
din Grecia şi poate observa 
modificările structurale 
şi funcţionale care au loc 
în celulele anormale la ni-
velul colului. Mai exact, 
poate detecta modificările 
patologice din ţesuturile 
colului uterin şi apariţia 
celulelor cancerigene, încă 
din stadiul incipient (carci-
nom in situ). Prima etapă 
a diagnosticării cancerului 
începe cu anamneza, apoi 
examenul cu valve, exame-
nul citologic de recoltare 
al secreţiei vaginale şi col-

poscopia. Acest aparat de 
colposcopie poate observa  
leziunile precanceroase, 
care în 5 – 10 ani se pot 
agrava. DySIS măreşte de 
400 – 500 de ori imaginile 
de la suprafaţa colului, pe 
care le poate stoca. Imagi-
nile pot fi folosite în scop 
de cercetare, pentru a se 
urmări evoluţia sau pentru 
un diagnostic comparativ. 
Leziunile tipice cancerului 
sunt date de modificări ale 
vaselor care apar pe ecra-
nul aparatului. Pacienta 
poate vedea singură aceste 
lucruri şi poate deveni în 
acest mod conştientă de 
gravitatea situaţiei. Urmă-
torul pas într-o asemenea 

situaţie constă în efectua-
rea examenului histopato-
logic (biopsia).  Se prelevea-
ză un fragment din ţesutul 
cu anomalii şi se studiază 
la microscop,putându-se 
observa în amănunt celule-
le. DySIS ajută la o biopsie 
ţintită de mare precizie. 
Numai după o astfel de 
analiză se poate da un di-
agnostic de cancer. Dr. Vio-
rica Karadja, medic primar 
ginecolog crede că, odată 
cu punerea în funcţiune a 
acestui aparat la Spitalul 
Athena, Timişoara a de-
venit un punct important 
pe harta medicinei gine-
cologice din Europa: „Este 
un mare pas înainte. Toate 
doamnele şi domnişoarele 
care se prezintă pentru o 
colposcopie la Timişoara 
trebuie să ştie că acum este 
ca şi cum ar face-o la Lon-
dra, la Atena sau la Amster-
dam.”

avantaje pentru  
paciente şi învăţământ

 Dacă doriţi o astfel de 
investigaţie, trebuie să ştiţi 
că puteţi beneficia de ea fie 
cu trimitere medicală, fie 
fără, în cazul în care doriţi 
doar un control de rutină. 
Când ajungeţi la cabinet, 
singurul lucru pe care tre-
buie să-l faceţi este să fiţi 
cât mai relaxată pe masa 
ginecologică. Se va fixa un 
specul pe aparat care se va 
menţine fix, se va pulveri-
za acid acetic uniform în 
zona respectivă şi timp de 
3 minute aparatul stochea-
ză imagini. Pe baza aces-
tor imagini, se formează o 
„hartă” cu diferite culori; 
aceste culori sunt în fun-
ţie de intensitatea reacţiei 
faţă de acidul acetic şi gra-

vitatea leziunilor. Trebuie 
menţionat că investigaţia 
nu doare absolut deloc, iar 
pacientele pot urmări totul 
pe monitor. Specialiştii re-
comandă  această metodă 
de diagnosticare neinvazi-
vă persoanelor care sunt 
purtătoare sau suspecte de 
o patologie cervicală sau 
unde apare un test Babeş-
Papanicolau modificat, dar 
o astfel de analiză este de 
preferat pentru siguranţa 
şi confortul dumneavoas-
tră, pentru a avea garanţia 
că totul funcţionează aşa 
cum trebuie. 

 Potrivit prof. univ. Ana-
stasiu Doru, medic primar 
de obstetrică-ginecologie 
de la Spitalul Bega, apa-
ratul, pe lângă avantajele 
elocvente pentru paciente 
mai oferă ceva: o deosebi-
tă oportunitate pentru în-
văţământul medical:  „Mă 
bucur că acest aparat de 
ultimă oră în lume este 
în Timişoara. Este un câş-
tig pentru învăţământul 
nostru, pentru cercetare 
şi pentru femeile din acest 
oraş. Noi colaborăm cu 

Un pas înainte în me dicina ginecologică
 Spitalul privat „Athena”, găzduieşte cel mai performant aparat de colposcopie, din România.

Ce este o colposcopie?

Indică unde, când şi cum 
trebuie efectuată o biop-
sie. Ea permite divizarea 
leziunilor exocervicale în 
leziuni sigur benigne şi le-
ziuni suspecte, de biopsiat 
obligatoriu, restrângându-
se considerabil numărul 
biopsiilor necesare 

diagnosticului  în cazul 
cancerului de col uterin. 
De asemenea, stabileşte 
cu precizie zonele colului 
unde se găsesc cele mai 
severe modificări morfolo-
gice, permiţând orientarea 
biopsiei spre regiunea de 
maximă suspiciune.

această clinică şi este bine 
că avem unde să trimitem 
pacientele.”

Timişoara – centru  
de referinţă în  
medicina ginegologică

Pentru crearea unui 
centru de referinţă  în 
medicina ginecologică la 
Timişoara primul pas este 
făcut. Faţă de aparatele 
clasice de colposcopie, Dy-
SIS este mult mai precis. 
Este pus pe piaţă în toată 
lumea de aproximativ doi 
ani. Dacă procentul de di-
agnosticare precisă a unui 
aparat din cele vechi era 
de 50%, acesta oferă un 
diagnostic precis în 80% 
din cazuri, lucru deose-
bit de important pentru 
o investigaţie neinvazivă. 
Specialiştii, precum Bi-
anca Gavriliţă, medic pri-
mar ginecolog la Spitalul 
Athena, spun că diagnos-

ticarea precoce măreşte 
exponenţial şansele de 
vindecare: ”Este o realiza-
re şi o oportunitate pentru 
toată lumea să vină şi să 
testeze aparatul. Detecta-
rea displaziilor de la uşoa-
re până la grave, care pot 
fi tratate prematur la un 
nivel înalt, de specialiştii 
şi experţii noştrii în col-
poscopie, care doresc ca în 
Timişoara să se creeze un 
centru de referinţă în me-
dicină.”

 În cadrul prezentării 
oficiale a aparatului, me-
dicii au făcut şi primele 
investigaţii. Primele paci-
ente s-au declarat deosebit 
de mulţumite, Mirela Sas 
fiind una dintre ele: ”Am o 
problemă de sănătate, am 
înţeles că la acest spital s-a 
achiziţionat un videocolpo-
scop şi îmi pun speranţa că 
mă va putea ajuta în rezol-
varea problemelor.”

Viorica  
Karadja
medic  
primar  
ginecolog 

„Este un mare pas 
înainte. Toate doamnele 
şi domnişoarele care se 
prezintă pentru o col-
poscopie la Timişoara, 
trebuie să ştie că acum 
este ca şi cum ar face-o 
la Londra, Atena sau 
Amsterdam.”

prof. univ.  
Anastasiu Doru
medic primar  
ginecolog,  
Maternitatea Bega 

„Este un câştig pen-
tru învăţământul 
nostru, pentru 
cercetare şi pentru 
femeile din acest 
oraş. Noi colaborăm 
cu această clinică şi e 
bine că avem unde să 
trimitem pacientele.”

bianca  
Gavriliţă
medic primar  
ginecolog,  
Spitalul Athena 

„Detectarea dis-
plaziilor de la 
uşoare până la 
grave, care pot fi 
tratate prematur 
la un nivel înalt, 
de specialiştii şi 
experţii noştrii în 
colposcopie.”

Specialiştii greci le-au explicat medicilor timişoreni care sunt avantajele investigaţiilor realizate cu video  colposcopul de la Spitalul privat „Athena“
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szilaGyi GEza. este primar al comunei dumbrăviţa din 1993, din partea UdmR. Cel mai înverşunat opozant al proiectului ca timişoara să devină 
metropolă.

Cartiere istorice din Timişoara 
nu au dezvoltarea Dumbrăviţei!

GEorGE scHinTEiE
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Szilagyi Geza, sun-
teţi unul dintre cei mai vechi 
primari, la al cincilea mandat, 
care este secretul muncii în 
administraţie a dv?

Sunt primar din 1993 şi în 
condiţiile în care populaţia 
din comuna Dumbrăviţa se 
împarte într-un raport de 62% 
români şi 38% maghiari, după 
recensământul din 2002, în-
seamnă că nu criteriul etnic 
m-a făcut primar, ci rezultatele 
muncii mele şi ale consiliului 
cu care am lucrat.

Ce v-a determinat să candi-
daţi?

A fost ceva întâmplător. 
Eu am muncit pe şantiere, 
am construit de pildă, Staţia 
de îmbuteliere Aragaz din Ti-
mişoara, secţii ale Fabricii de 
detergenţi şi altele. Soţia s-a 
îmbolnăvit şi m-a rugat să ră-
mân acasă. Primarul tocmai îşi 
dăduse demisia. La îndemnul 
soţiei am candidat, susţinut 
de UDMR. Populaţia m-a ales şi 
apoi m-a tot reales.

Aţi numit localitatea comună, 
deşi oricine apare aici în vizită 
va avea o percepţie că ar fi 
vorba de un oraş...

Am avut experienţa şantie-
relor şi mi-a fost la îndemână 
să iau o bucată de ţeavă şi cu 
un grup de oameni să facem 
canalizare, sau reţele de gaz. 

Astea toate există în comuna 
Dumbrăviţa şi la majoritatea 
celor care locuiesc în fostul 
extravilan. După aceea am 
asfaltat străzile, şi astfel am 
ajuns la acest stadiu. Unii spun 
că Dumbrăviţa este frumoasă, 
alţii spun că ar putea fi şi mai 
frumoasă, apreciem ambele 
păreri.

Sunteţi unul dintre cei mai 
înverşunaţi opozanţi ai pro-
iectului „Zona Metropolitană 
Timişoara”, de ce?

Eu am considerat că Zona 
Metropolitană este ceva pre-
matur azi. Poate timpul îmi dă 
dreptate, pentru că s-au făcut 
zone metropolitane în ţară şi 
n-am auzit ca vreuna din ele să 
fi obţinut rezultate excepţiona-
le. Cred că aici s-a pornit şi gre-
şit, o metropolă fiind definită 
o aglomerare peste un milion 
de locuitori, iar Timişoara are 
350.000. Chiar cu localităţile 
din jur tot nu putea să facă un 
milion. Tot judeţul are peste 
şapte sute de mii de locuitori. 
O combinaţie cu Aradul poate 
că ne-ar apropia de un milion, 
dar cum ştim că există nişte 
rivalităţi de pe vremea când 
Timişoara era reşedinţă de re-
giune, cultivate de locuitorii 
celor două oraşe nu cred că 
este posibilă.

Reţinerea dv. personală care 
este?

Atunci când s-a lansat aceas-
tă idee, noi aveam deja reţele 

de apă, canal, gaze, din fon-
duri proprii. Sunt dezechilibre 
de dezvoltare comparativ cu 
celelalte comune şi nu ne-a 
convenit să contribuim la dez-
voltarea altora. Este o situaţie 
nefericită, că cineva a declarat 
că localităţile suburbane vor 
deveni cartiere ale Timişoa-
rei, dar cartiere istorice ale 
Timişoarei nu au dezvoltarea 
pe care o are Comuna Dum-
brăviţa.  A fost un spirit de 
conservare a averii localităţii. 
Actualmente suntem asociaţi 
cu Timişoara, aceasta fiind un 
pol de creştere, facem proiecte 
împreună. Chiar acum vom 
depune un proiect pentru 
realizarea unui incubator de 
afaceri la Dumbrăviţa. Se pare 
că suntem şi cei mai activi par-
teneri din cei patrusprezece. 
Avem însă şi o problemă mai 
veche, aceea privind prelungi-
rea liniei troleibuzului 14 până 
la capătul comunei.

Acum care este situaţia trans-

portului?
În relaţia cu RATT, în baza 

unor normative, transportul 
urban era subvenţionat, iar 
cel înterurban este nesubven-
ţionat. Cum jumătate din tra-
seu era interurban am găsit 
soluţii să subvenţionăm. Dar 
RATT a tot scumpit biletele. 
A apărut o oprtunitate şi am 
cumpărat două autobuze. Deşi 
ajunsesem la un număr mare 
de gratuităţi, tot n-am ieşit în 
pierdere. Până îtr-o zi când ni 
s-a spus că consiliul local nu 
are personalitate juridică şi 
nu poate să liciteze o linie de 
transport, ceea ce e o mare 
tâmpenie. Acum este Autotim, 
care a scumpit foarte mult bi-
letele.

Câţi bani primiţi de la bugetul 
centralizat al statului?

2.000 de lei! Cât salariul pri-
marului pe o lună.

Câţi oameni va trebui să daţi 
afară în baza măsurilor de 
austeritate?

Cincizeci! Primăria Dum-
brăviţa poate rămâne cu 38 de 
oameni. Noi nu avem decât 22 
în birouri, dar mai sunt cei de 
la poliţia comunitară, care asi-
gură servicii către populaţie. 
Acum ni se spune că trebuie să 
rămână doar patru poliţişti co-
munitari. Este o eroare pentru 
că acest normativ seamănă cu 
cel de la Poliţia Română. 

Cum e cu descentralizarea 

atunci?
Preşedintele Băsescu ac-

centuează acest aspect, dar 
guvernul sau ministrul admi-
nistraţiei fac altfel. Ministrul 
Vasile Blaga ne-a impus să 
cerem, pentru lucrările mari, 
aprobarea ministerului. Ori, 
eu nu cred că asta duce spre 
autonomie locală sau descen-
tralizare.

De ce aţi intrat în război cu 
prefectul?

Întrebarea nu este corect 
pusă. Domnul prefect a intrat 
în război cu noi. Sunt aici câte-
va persoane, care deţin adeve-
rinţe de teren şi de câte ori se 
schimbă prefectul fac reclama-
ţii că primarul din Dumbrăviţa 
nu le dă pământul. Domnul 
prefect a considerat că sunt 
probleme grave la Dumbrăvi-
ţa şi a trimis corpul de control 
care a făcut constatări şi mi-a 
dat o amendă de 1000 de lei. 
Am contestat în instanţă şi 
am câştigat. Suntem în faza de 
recurs iniţiat de prefectură şi 
aşteptăm.

Persoanele respective sunt 
îndreptăţite să primească 
teren?

Noi nu avem pământ sufici-
ent şi avem cincizeci de cereri. 
Nu se poate să hotărască comi-
sia judeţeană cui să-i atribuie 
primăria teren. Dânsul este 
prefect, eu, primar, relaţiile 
sunt cele legale. Eu cred că în 
situaţia noastră, domnul pre-

fect s-a grăbit.

Cam ce suprafaţă de teren 
lipseşte comunei?

260 de hectare!

Ce veţi face?
Există două soluţii. Unii din-

tre proprietari vor despăgubiri. 
Domnul prefect a avut o iniţia-
tivă de a atribui din cele 2500 
de ha aparţinând USAB, care 
nu sunt folosite pentru cerce-
tare. Dar pentru că la USAB aşa 
s-a nimerit să fie câte o forţă 
politică, senator sau deputat, 
se întâmpină greutăţi. Dar mă 
gândesc că dacă au dat teren în 
arendă, înseamnă că acolo nu 
se face cercetare!

Sunt oameni bogaţi în Dum-
brăviţa?

Stiu că sunt mulţi miliar-
dari, dar nu că au atâţia bani, 
ci că au datorii la bănci.

Dv sunteţi bogat?
Nu ştiu, doar sufleteşte, dar 

material nu. Am o casă moşte-
nită, o altă casă de la tatăl meu. 

Aţi fost implicat în afaceri 
imobiliare?

Nu! 

Aveţi vreun of în cinci manda-
te de primar?

Am nişte păreri. Am prins 
mai mulţi preşedinţi de stat şi 
mai multe guverne. În general 
pornesc cu idei bune, dar nu 
apucă să le aplice.

szilaGyi GEza 

născut la 27 februarie 1948 
în localitatea diosig, Bihor

absolvent al Facultăţii de 
electrotehnică, din cadrul 
institutului politehnic 
timişoara, promoţia 1970

activitate profesională:

1970-1971- inginer, Rafinăria 
suplacu de Barcău

1971-1974- inginer peCO

1974-1992- şef de lot, 
trustul de construcţii 
montaj

1992-1993-inginer, sC 
piramida sRl

1993- prezent primar 
dumbrăviţa

membru UdmR, autor a 
două brevete de invenţii 
în domeniul tratamentelor 
termice în sudură

situaţia civilă: văduv, doi 
copii, patru nepoţi

Hobby: tenis de masă

Interviu cu 
Szilagyi Geza, 

primarul 
comunei 

Dumbrăviţa

sunt aici câteva 
persoane, care deţin 
adeverinţe de teren şi 
de câte ori se schim-
bă prefectul fac recla-
maţii că primarul din 
Dumbrăviţa nu le dă 
pământul. Domnul 
prefect a considerat 
că sunt probleme 
grave şi a trimis cor-
pul de control care 
mi-a dat o amendă de 
1000 de lei.

PUBLICITATE

Verde pentru Timişoara,  
Verde pentru biciclete
ocTaVia DrEXlEr

Ne dorim un oraş civili-
zat, curat şi cât mai puţin 
poluat. Un oraş în care co-
piii noştri să se poată juca 
liniştiţi, în care să poată in-
spira aer curat. Din păcate 
însă, lumea în care trăim e 
tot mai gri şi mai prăfuită, 
iar asta este doar una din 
consecinţele evoluţiei teh-
nologice din ultimul secol.

Ce putem face? Putem re-
cicla, putem stinge luminile 
mai des, putem planta un 
copac sau putem lăsa maşi-
na acasă în favoarea mersu-
lui pe jos sau a vehiculului 
pe două roţi numit bicicletă.

Acest mijloc de transport 
este sănătos nu numai pen-
tru muşchii noştri, plămânii 
sau inimile noastre. Nu este 
doar o modalitate distracti-
vă de a parcurge o distanţă 
măricică într-un timp re-
lativ scurt. Este şi un mod 
prin care putem spune „NU” 
gazelor de eşapament ema-
nate în aer.

Bun, mergem cu bicicle-
ta. Întrebarea este: „Unde?” 
sau mai degrabă „Pe unde?”. 
Pistele de biciclişti au înce-
put să apară timid şi în Ti-
mişoara. Şi asta e bine. E un 
pas important. Problema e 
că ele sunt foarte puţine.

O altă imperfecţiune a 
acestor piste este vopseaua 
cu care sunt colorate. Atunci 

când sunt umede, sunt un 
adevărat pericol pentru 
„călătorii verzi” ai oraşului.  
   Alte nemulţumiri ale ce-
lor care aleg două roţi în loc 
de patru ? Unii spun că sunt 
trasate „de mântuială”  şi  le 
consideră adevărate curse 
cu obstacole, pentru că în 
drumurile lor întâlnesc fie 

stâlpi de electricitate, fie 
pietoni, fie staţii de autobuz 
prost amplasate.

A fi „bio” într-o astfel 
de lume devine nu numai 
o ciudăţenie, ci o adevăra-
tă ameninţare la propria 
integritate fizică. Proble-
ma pistelor de biciclete 
nu este una esenţială, însă 

este un pas pe care îl pu-
tem face uşor şi frumos 
spre civilizaţie. Vestul pro-
movează astfel de iniţiati-
ve, tocmai pentru că a re-
alizat că avem nevoie şi de 
aşa ceva. Haideţi să trasăm 
şi noi câte o linie albă pen-
tru timişorenii care aleg 
verdele!

Problema pistelor de biciclete nu este 
una esenţială, însă este un pas pe care îl 
putem face uşor şi frumos spre civilizaţie. 
Vestul promovează astfel de iniţiative, 
tocmai pentru că a realizat că avem ne-
voie şi de aşa ceva.
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caius sEracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Meseria de femeie de 
serviciu a ajuns la mare 
preţ în România. Dacă 
până acum alternativa 
pentru o şomeră era pos-
tul de femeie de serviciu la 
un bloc din oraş, de la 1 iu-
lie exercitarea acestei me-
serii a devenit extrem de 
complicată. Nu din cauza 
locatarilor care intră mur-
dari pe scară sau a tombe-
roanelor tixite cu pungi de 
gunoi, ci din cauza legisla-
ţiei în vigoare. Potrivit Or-
donanţei de Urgenţă nr. 58 
din 2010, toate persoanele 
care desfăşoară activităţi 
independente trebuie să 
plătească taxele la stat 
exact ca orice altă firmă. 
Măsura îi înfurie la culme 
pe administratorii de bloc. 
Această măsură, practic îi 
obligă să angajeze cu carte 
de muncă o femeie de ser-
viciu care să măture şi să 
spele scările. În acest mo-
ment, femeile de serviciu 
sunt angajate de asociaţi-
ile de proprietari în baza 
unei convenţii civile.

Problemele...  
peste câţiva ani

Problemele nu vor apă-
rea în viitorul apropiat, ci 
peste 4-5 ani, când femei-
le de serviciu vor fi luate 
la „puricat” de autorităţi 

şi, cel mai probabil, vor fi 
obligate să plătească la stat 
taxe şi impozite retroactiv, 
precum şi majorări. Pre-
şedintele Federaţiei Asoci-
aţiilor de Locatari Timiş, 
Petru Olariu, este indignat 
de această ordonanţă şi s-a 
adresat parlamentarilor de 
Timiş pentru ca aceştia să 
rezolve problema. „Cei care 
au dat acest act normativ 
au procedat incorect. Dacă 
chiar voiau să facă ceva, 
trebuiau să spună: urmă-
toarele activităţi sunt inde-
pendente şi astfel nu mai 
lăsau la latitudinea cuiva, 
în speţă a Fiscului, să vină 
să spună dacă e vorba de 

activitate independentă 
sau dependentă. La o scară 
de bloc de 10 apartamente 
nu poţi angaja o femeie de 
serviciu. Pe lângă ea mai 
trebuie angajat un informa-
tician care să facă progra-
mele, apoi un contabil care 
să ştie să facă declaraţiile, 
să meargă să depună decla-
raţiile ca la orice firmă, să 
facă listă electronică a an-
gajaţilor etc, etc. Pentru o 
femeie de serviciu care dă 
de două ori pe săptămână 
cu mătura ar trebui să an-
gajezi o grămadă de oameni 
să facă birocraţia care este 
impusă. Cei care au gândit 
aşa ceva sunt bătuţi în cap 

şi ar trebui să răspundă în 
faţa cetăţenilor. Dacă voiau 
să dăm bani la stat trebuiau 
să o spună frumos nu aşa 
să plăteşti mult mai mulţi 
oameni pentru acest lucru. 
Noi am arătat parlamenta-
rilor documentele şi îi ru-
găm să-l întrebe pe domnul 
ministru al finanţelor ce a 
vrut să spună prin această 
ordonanţă”, spune Olariu. 

soluţia? femeile de  
serviciu – Pfa sau srL

Preşedintele FALT e 
mâhnit şi spune că din 
nefericire trăim într-
o ţară în care singurul 
drept e acela de a muri. 

„Din păcate ei (n.r. gu-
vernanţii) nu vor veni cu 
precizările clare şi ne vor 
lăsa aşa, iar peste cinci 
ani vor veni şi vor spune: 
mai ai de plătit de zece 
ori. Nu angajaţii de la 
Administraţia Finanţelor 
Publice Timiş sunt vino-
vaţi. Ei sunt puşi acolo să 
lucreze pe nişte tâmpenii 
venite de la centru”, con-
chide preşedintele FALT. 
Una peste alta, femeile 
de serviciu au varianta 
simplă: aceea de a-şi face 
ori firmă, ori PFA, pentru 
a nu se trezi peste ani cu 
restanţe la plata datorii-
lor către stat.

ComuNiTaTesoCiaL

CAniCulă

măsuri pentru preveni-
rea efectelor căldurii. Ca 
urmare a căldurii din aces-
te zile, Direcţia de Sănătate 
Publică (DSP) Timiş pune 
la dispoziţia cetăţenilor 
puncte de prim-ajutor în 
Timişoara. Acestea vor fi 
deschise între orele 10-18, 
pe toată perioada în care 
temperaturile sunt de 36 
de grade şi peste această 
valoare. Locaţiile puncte-
lor de prim-ajutor sunt la 
Poşta Mare, la Operă, la 
Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
(AJOFM) şi la policlinicile 
din Piaţa Dacia, respectiv 
la cea de pe strada Văcă-
rescu. 

Acord de mediu

reabilitarea malurilor 
canalului bega. Mu-
nicipiul Timişoara, prin 

Direcţia Dezvoltare, anunţă 
publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emi-
tere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Rea-
bilitarea infrastructurii 
publice urbane a malurilor 
Canalului Bega”, propus a 
fi amplasat în Timişoara. In-
formaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la 
sediul APM Timiş, munici-
piul Timişoara, str. Amur-
gului, nr. 1 şi la Primăria 
Municipiului Timişoara, 
Bulevardul C. D. Loga, nr. 1 
în zilele de luni până joi în-
tre orele 8:00-16:30, vineri 
8:00-14:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic 
la sediul APM Timiş.

solidAritAte

ajutor pentru sinistraţii 
din Moldova. Serviciul de 
Ajutor Maltez în România, 
Filiala Timişoara, orga-
nizează zilele acestea la 

Casa Tineretului Târgul 
Caritabil „Ajutăm sinis-
traţii 2010”. Cei intere-
saţi pot să achiziţioneze 
îmbrăcăminte pentru 
copii şi adulţi, diverse 
obiecte de decor interior 
şi veselă, iar întreaga 
sumă de bani va fi dăruită 
sinistraţilor din Moldova. 
Evenimentul se desfăşoa-
ră în perioada 20-23 iulie, 
în intervalul orar 10-19, şi 
în ziua de 24 iulie, între 
orele 9-13. Concomitent, 
tot la Casa Tineretului va 
avea loc o expoziţie de 
artă cu obiecte donate 
de artişti plastici. În data 
de 23 iulie, începând cu 
orele 18,  lucrările expu-
se şi o pianină folosită 
de vestitul compozitor 
Johannes Brahms vor fi 
licitate în scop caritabil. 
Licitaţia va fi moderată de 
Maria Grapini, iar întreaga 
sumă colectată va fi în 
beneficiul sinistraţilor din 

Moldova. De asemenea, 
donaţii pentru sinistraţi 
pot fi făcute şi în contul 
contul IBAN RO03BRD-
360SY0615045 3600 - 
Ajutor sinistraţi 2010.

Competiţie

Cupa de table Iulius Mall. 
Toţi pasionaţii jocului de 
table sunt aşteptaţi să 
participe la Cupa de Table 
Iulius Mall. Evenimentul se 
va desfăşura pe parcursul 
zilei de sâmbătă, 24 iulie, 
în sistem eliminatoriu. În-
scrierile şi achitarea taxei 
de participare în valoare 
de 10 lei se va face perso-
nal în incinta Iulius Mall, 
la Food Court Almondo, 
în ziua competiţiei, între 
orele 13 - 15. Startul com-
petiţiei se va da la ora 15. 
Vor fi premiate primele 8 
locuri. Detalii suplimenta-
re se pot obţine la telefon 
0723/079.866.

pe scurt

PUBLICITATE

Ce facultăţi sunt la mare căutare
caius sEracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Absolvenţii de liceu care 
au venit să se înscrie în ul-
tima săptămână la universi-
tăţile de stat din Timişoara 
au avut la dispoziţie o gamă 
largă de oferte din partea 
universităţilor. Fie că au dat 
examen, cum a fost în cazul 
Universităţii de Farmacie şi 
Medicină, fie că au avut de 
făcut un simplu dosar, cum 
a fost la restul universităţi-
lor, tinerii au mers buluc să 
se înscrie la facultate pentru 
ca peste trei ani să devină li-
cenţiaţi.

La Vest se caută  
Comunicarea şi Dreptul 

Ca şi în alţi ani, la Univer-
sitatea de Vest, facultăţile cu 
căutare în rândul tinerilor 
sunt cea de Drept şi cea de 
Stiinţe Politice, Filosofie şi 
Stiinţe ale Comunicării. La 
Drept de exemplu, pentru 
cele 70 de locuri bugetate 
s-au înscris până în 21 iulie 
630 de candidaţi, ceeea ce 
înseamnă o concurenţă de 9 
pe un loc.  O concurenţă şi 
mai mare se înregistrează la 
Relaţii internaţionale şi stu-
dii europene sau Ştiinţe ale 
comunicării acolo unde se 
vor lupta 469 pe 35 de locuri 
bugetate (concurenţă de 13 
pe un loc), respectiv 579 de 
candidaţi pe 43 locuri fără 
taxă (concurenţă de 14 pe 

un loc). Facultăţile de la Vest 
unde nu există concurenţă 
acerbă sunt cea de Fizică şi 
cea de Muzică. În total, din 
16 iuie, până în 21 iulie la 
Facultăţile din cadrul Uni-
versităţii de Vest s-au înscris 
5.205 candidaţi. 

automatica şi  
Calculatoarele rămân  
în top la Poli

Un job bine plătit la o mul-
tinaţională este visul oricărui 
tânăr venit de pe băncile lice-

ului. La asta s-au gândit şi cei 
care s-au înscris la Universi-
tatea Politehnica la secţia de 
Automatică şi Calculatoare. 
Pentru cele 360 de locuri 
bugetate, au fost depuse 524 
de dosare. Şi la Construcţii 
e concurenţă mare dacă ne 
gândim că 626 de dosare au 
fost depuse pentru 405 lo-
curi fără plată. Cea mai slabă 
“mişcare” s-a înregistrat la Hi-
drotehnică, unde încă nu s-au 
ocupat toate cele 105 locuri 
bugetate, fiind depuse doar 

76 de dosare. În total, şi la 
Poli, de la începutul sesiunii 
de înscrieri, s-au înscris mai 
mulţi candidaţi decât numă-
rul de locuri fără taxă dispo-
nibile: 3.550 candidaţi faţă de 
2.800 de locuri bugetate. 

La usab se caută un 
viitor post de inginer  
în alimentaţia publică

La Universitatea de Şti-
inţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului cea 
mai căutată facultate este 

Tehnologia Produselor Agro-
alimentare. Cei 186 de candi-
daţi înscrişi până în 21 iulie 
speră să prindă unul din cele 
65 de locuri bugetate. Şi la 
Medicină Veterinară s-au în-
scris mai mulţi decât în alţi 
ani: 120 pe cele 100 de locuri 
fără taxă. Per total, 833 de ti-
neri speră să prindă unul din 
cele 600 de locuri fără plată 
de la USAB. 

salariile mici din  
sistemul de sănătate  
nu-i sperie pe tineri

Salariile foarte mici din 
sistemul sanitar, dar şi con-
diţiile grele prin care trec 
medicii români nu i-au des-
curajat pe tineri să se înscrie 
la Universitatea de Medicină 
şi Farmacie din Timişoara. 
Deşi au fost scoase la concurs 
doar 550 de locuri bugetate, 
la UMF s-au înscris de trei 
ori mai mulţi candidaţi. Cea 
mai mare bătălie este la Me-
dicină Generală acolo unde 
pe 300 de locuri bugetate se 
bat 470 de tineri. La UMF ad-
miterea nu s-a făcut pe bază 
de dosar, ci în urma unui 
examen susţinut pe 21 iulie. 
Una peste alta, ca şi în ceilalţi 
ani, reprezentanţii universi-
tăţilor de stat din Timişoara 
promit că toţi cei care şi-ar 
dori să aibă studii superioa-
re  vor putea face acest lucru, 
mai toate facultăţiile urmând 
a mări numărul locurile cu 
taxă. 

Angajatorii din Timiş caută demolatori de clădiri
GHEorGHE ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Timiş are disponibile, în 
acest moment, 462 de locuri 
de muncă vacante. Cele mai 
multe joburi (154) se adresea-
ză muncitorilor necalificaţi 
din industria automotivelor, 
care sunt căutaţi pentru an-
samblarea şi montarea de 
piese. În acelaşi sector de ac-
tivitate mai sunt disponibile 
44 de posturi pentru con-
fecţionerii de cablaje auto, 
iar alte 20 pot fi „accesate“ 
de confecţionerii îmbrăcare 
volane piele. Domeniul con-
strucţiilor dă semne de via-
ţă dacă luăm în considerare 

faptul că angajatorii caută 
zidari, zugravi, sudori, ma-
caragii, pavatori, tâmplari şi 
şlefuitori, dar şi şoferi de au-
toturisme şi camioane (14). 
La mare căutare sunt şi paz-

nicii, femeile de serviciu şi 
secretarele, însă pot obţine 
un loc de muncă şi cei care 
nu ştiu să facă absolut ni-
mic, întrucât există cereri de 
muncitori necalificaţi care să 
fie puşi la demolat de clădiri. 
Deocamdată, oferta de locuri 
de muncă pentru şomerii cu 
studii superioare este des-
tul de redusă, respectiv sub 
5% din totalul posturilor va-
cante. Se caută un contabil, 
doi ingineri şi opt arhitecţi. 
Pentru „vânătorii“ posturi-
lor din categoria directori să 
mai spunem că, în prezent, 
cel mai galonat post aflat 
pe lista locurilor de muncă 
vacante din Timiş este cel 
de manager al sistemelor de 
management al calităţii.Muncitorii necalificaţi pot aplica pentru un loc de muncă în construcţii, la demolat clădiri

În prezent, femeile de serviciu sunt angajate de asociaţii în baza unei convenţii civileAbsolvenţii de liceu au luat cu asalt punctele de înscriere la facultăţi

Jos antenele 
de pe blocuri

Vechile „artefacte” de pe 
vremea singurei televiziuni 
naţionale, montate de timi-
şoreni pe blocuri pentru a 
prinde niscaiva emisiuni de 
prin vecini au devenit su-
biect aprins de discuţie, pe 
fondul stabilităţii şi prospe-
rităţii în oraşul de cinci ste-
le. Acest lucru s-a întâmplat 
la o discuţie cu parlamenta-
rii pusă la cale de  Federaţia 
Asociaţiilor de Locatari Ti-
mişoara, unde au fost relie-
fate pericolul public, inuti-
litatea şi inesteticul acestor 
coloşi de metal care încă ne 
mai veghează de pe blocuri. 
FALT a luat imediat atitudi-
ne şi  atrage atenţia asocia-
ţiilor de locatari/proprietari 
să demonteze cât mai cu-
rând posibil aceste antene 
„pentru a nu fi angajată răs-
punderea civilă sau penală a 
reprezentanţilor asociaţiei”. 
Răspunderea pentru aceste 
antene revine conducerii 
asociaţiilor de locatari/pro-
prietari, pentru că aceste an-
tene sunt montate pe părţi-
le comune ale clădirilor, cu 
alte cuvinte timişorenii s-ar 
putea trezi cu comunitarii 
la uşă şi cu o amendă con-
sistentă pentru că nu s-au 
conformat dorinţei aleşilor, 
deoarece această problemă 
a fost ridicată şi în cadrul 
Consiliului Local Timişoara, 
printr-o interpelare, astfel 
că în curând ne vom trezi 
şi cu o HCL dedicată acestui 
subiect. Oare aceeaşi sen-
sibilitate şi eficienţă o vor 
dovedi şi parlamentarii cu 
privire la celelalte probleme 
„mărunte” ale Timişoarei? 
oana aDamEscu
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Fie că au dat exa-
men, fie că au avut 
de făcut un sim-
plu dosar, tinerii 
au mers buluc să 
se înscrie la fac-
ultate pentru ca 
peste trei ani să 
devină licenţiaţi.

Deocamdată, 
oferta de locuri 
de muncă pentru 
şomerii cu studii 
superioare este 
destul de redusă, 
respectiv sub 5% 
din totalul posturi-
lor vacante.

Femeile de serviciu de pe 
scara blocului - un lux?

Condiţii pentru  
încadrare în  
categoria activităţilor 
dependente

Potrivit OUG 58/2010, 
orice activitate poate fi 
reconsiderată ca activi-
tate dependentă dacă 
beneficiarul de venit con-
tribuie numai cu prestaţia 
fizica sau cu capacitatea 
intelectuală, nu si cu 
capitalul propriu sau dacă 
există orice alte elemen-
te care reflectă natura 
dependentă a activităţii. 
În această situaţie se află 
femeile de serviciu care îşi 
pun la dispoziţie munca 
fizică pe care o prestează 
în imobile.
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Ciocoii  
vechi şi noi

Viorel Screciu

expoziţii

party
Joi, 22 iulie

SCottiSh PuB: GRAnd Live ConCeRt
vAn GRAPh K’fe: BABALoniA tRoPiCAL 
SoundCLASh
duBLin exPReSS PuB: duBLin houSe BAnd
d’ARC: RetRo PARty
ARt CLuB: SPeCiAL PARty

Vineri, 23 iulie
heAven Studio: AndRey PuShKARëv
no nAMe: MASSiMo di LenA AKA MASSi 
dL
fLoRA: ConCeRt duo CoLoMPAR
SCottiSh: BeSt RetRo PARty in town
ARt CLuB RetRo: Student niGht

Sâmbătă, 24 iulie
no nAMe: ALex PiCone
ReStAuRAnt fLoRA: duo CoLoMPAR
RiveR deCK: SteReo SuRfinG PARty
CeLSo CLuB: SAtuRdAy niGht feveR
700 Coffee & LounGe: MuSiC CoLouRS
BunKeR: RetRo PARty Cu dJ ePoCS

Duminică, 25 iulie
ni nAMe: StAnd-uP CoMedy Cu 
vio&MiCutzu’
vAn GRAPh K’fe: BABiLoniA 
CLuB d’ARC: hitS PARty
ARt CLuB 700: AMBient PARty
SetuP: wARM uP

timiş: 
scrisori către Julieta (joi-vineri: 11; 14; 
16; 18; 20)

StuDio:
Din raiul meu (16; 18; 20)

cinema city:
Un cuplu mortal (vineri-joi: 15; 19,20)
plan de rezervă (vineri-joi: 15; 17,10)
Toy story 3 dublat (vineri, luni-joi: 
13,15; sâmbătă-duminică: 11,10; 13,15)
Marioneta (vineri-marţi: 21,20)
saga amurg: Eclipsa (vineri, luni-joi: 
14,50; 17,20; 19,45; 22,20; sâmbătă-dumini-
că: 12,20; 14,50; 17,20; 19,45; 22,20)
shrek pentru totdeauna 3D sub-
titrat  (vineri, luni-joi: 13,40; 15,35; 16,50; 
18,50; 20,50; 21,30; 22,45; sâmbătă-dumini-
că: 11,40; 13,40; 15,35; 16,50; 18,50; 20,50; 
21,30; 22,45)
shrek pentru totdeauna 3D dublat 
(vineri, luni-joi; 14,50; 17,30; 19,30; sâmbătă-
duminică: 11; 12,55; 14,50; 17,30; 19,30)
Predators (vineri-marţi: 15,30; 17,40; 
19,50; 22; miercuri-joi: 16,40; 21,20)
Întâlnire explozivă – prEmiEră 
(vineri, luni-joi: 13,30; 15,45; 18; 20,15; 22,30; 
sâmbătă-duminică: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15; 22,30)
adu-l urgent pe scenă! – prEmi-
Eră (vineri, luni-joi: 13,20; 15,30; 17,45; 
20; 22,10; sâmbătă-duminică: 11,10; 13,20; 
15,30; 17,45; 20; 22,10)
inception – aVanprEmiEră (mier-
curi-joi: 21,10)
ucenicul Vrăjitor – aVanprEmiE-
ră (miercuri-joi: 18,50)

cinema

Knight and Day

horoscop

pAtrupeD

berbec
Parcă nimic nu 
merge bine, orice 
ai face ratezi, încât 
e normal să prinzi 
un fel de teamă 
de a mai acţiona în vreo direcţie. 
Pasivitatea, rezerva, tendinţa spre 
izolare vor marca multe din deci-
ziile acestei perioade, deoarece eşti 
mereu cu gândul la problemele din 
trecut în care ai avut curajul de a 
încerca, dar s-au soldat cu o criză... 

tAur
Munceşti mult, 
dar ai un scop 
precis pentru care 
depui asemenea 
eforturi: acela de a 

te elibera cât mai repede de o sarcină 
care apasă pe umerii tăi ca o povară. 
depui eforturi şi stai peste program 
doar pentru satisfacţia muncii împlin-
ite. după ce vei pune punctul final, vei 
putea respira şi tu şi te vei simţi ca şi 
cum ai fi scăpat de un mare stres. 

Gemeni
Cu ceva timp în 
urmă ai aban-
donat o acţiune 
pentru că nu aveai 
soluţia potrivită 
situaţiei respective. Pe de altă 
parte, e posibil să ajungi în faţa 
unui impas similar cu o problemă 
de odinioară şi acum ar merita 
doar să repeţi demersurile de 
atunci, pentru că e reţeta ideală 
pentru a repara situaţia. 

rAc
nu prea poţi 
pune bază pe 
sentimentele 
celor din jur, 
pentru că orice 

declaraţie de dragoste sau orice 
gest de prietenie care ajunge acum 
la urechile tale trebuie puse cumva 
sub semnul întrebării. te întrebi 
dacă nu sunt vorbe în vânt şi ceva 
te face să crezi că e superficial şi 
uşuratic. 

leu
e o perioadă 
amuzantă, tonică, 
plină de viaţă, 
cu tot felul de 
întâlniri pe placul 
tău, cu motive de distracţie, cu 
petreceri şi ieşiri la terasă, orice 
pentru relaxarea ta. Ai mare 
nevoie de a evada din cotidian 
şi, dacă nu apar evenimente 
speciale, vei şti să te bucuri şi de 
fleacurile de zi cu zi. 

Fecioară
Ai grijă la 
energia pe care 
o consumi la 
începutul unei 
acţiuni noi şi 

provocatoare, pentru că dacă 
apare un hop pe care nu vei şti să-l 
gestionezi, e posibil să-ţi pierzi tot 
elanul şi, în loc de reuşită, dai piept 
cu un eşec. dacă rişti prea mult, ai 
putea scăpa din vedere măsurile 
necesare de precauţie. 

balanţă
Cele mai fru-
moase veşti care 
apar sunt legate 
de succese profe-
sionale, de premii 
obţinute şi de aprecieri binemeritate. 
eşti mândru de tot ce ai realizat, ţi se 
citeşte pe chip satisfacţia, pentru că 
ai investit tot ce ai mai bun pentru 
a ajunge aici: entuziasm, energie, 
timp, cunoştinţe solide, dar şi gân-
dire pozitivă.  

scorpion
Primeşti veşti 
plăcute de departe 
şi trăieşti mo-
mente frumoase 
în afara mediului 

tău obişnuit. Poţi călători într-o 
companie gălăgioasă, dar tonică, 
sau prieteni de departe îţi trec 
pragul de nu mai ştii ce să le oferi 
pentru a se simţi bine. Călătoriile 
sunt de bun augur, ar merita să laşi 
totul deoparte şi să pleci.

SăGetător
trebuie să fii 
extrem de atent şi 
de cumpătat ori 
de câte ori vine 
vorba de bani, de 
cheltuieli, de investiţii, pentru că 
urmările deciziilor tale de acum 
sunt de durată. dacă umbli în con-
tul de economii, fă-o numai pentru 
scopuri cu adevărat stringente, nu 
pentru a-ţi face vreo plăcere de 
sezon. 

cApricorn
Cu calm, fără 
nicio grabă, proi-
ectul la care îţi 
aduci contribuţia 
evoluează foarte 

bine, dar orice exces de zel poate 
lăsa urmări asupra rezultatelor fina-
le. nu încerca să te autodepăşeşti, 
să ceri mai mult de la alţii sau de la 
tine, să sari peste etape interme-
diare cu gândul că aşa poţi ajunge 
mai repede la ce ţi-ai propus. 

VărSător
Munceşti cu 
drag, pentru că 
te aşteaptă la 
final un motiv de 
sărbătoare. eşti 
convins că eforturile tale de acum 
vor fi apreciate la justa valoare şi 
dacă în joc este o promovare, o 
recompensă materială sau simpla 
satisfacţie personală, ai toate 
motivele să tragi tare. Îţi place să 
lucrezi pe cont propriu. 

Peşti
Ca să faci altora 
plăcere, uneori e 
nevoie să apelezi 
şi la arme nu 
tocmai corecte, 

cum ar fi linguşeala sau ipocrizia, 
dar dacă ştii că celuilalt îi place să 
fie lăudat, chiar dacă nu merită, îi 
place să i se gâdile orgoliul, deşi e 
mediocru, o vei face pentru liniştea 
ta. Chiar dacă nu eşti de acord cu 
el, îl vei susţine cu un zâmbet.

Petul post modern

4p
ed

raDu clEŢiu 

nu mă consider un 
nostalgic al societăţii care 
se vroia egală pentru toţi, 
pentru unii chiar mai egală 
decât pentru alţii, dar am 
rămas cu câteva repere, cât 
de cât, culturale. de voie, 
de nevoie, şcoala ne încolo-
na şi ne ducea la teatru, la 
operă şi concerte de muzi-
că clasică. Reflexul format 
astfel mă îndeamnă şi as-
tăzi să retrăiesc acele mo-
mente. Cel mai important 
folos pe care îl resimt astăzi 
este că mă pot bucura de o 
parodie bună. multe come-
dii începând cu anii ‚80 au 
la baza gagurilor parodi-
erea unor piese de teatru 
sau filme clasice, astfel că 
pot râde cu inteligenţă nu 
doar de scălămbăieli sau 
scene de bătaie. tot ast-
fel, în lumea animalelor de 
companie, apreciez un ani-
măluţ şi prin prisma filonu-
lui original. am crescut la 
curte, am avut găini adevă-
rate care făceau ouă ca să 
fie mâncate nu încondeiate 
sau puse în cofraje cubice. 
am avut câine de curte, din 
fericire nu pe lanţ, doar în 
padoc, dar câine care ro-
dea oase nu granule. nu că 
hrana uscată ar fi rea, de-
loc, dacă e de calitate, e tot 
ce-şi poate dori orice pet. 
În plus îi lungeşte şi viaţa. 

trec în vedere toate aceste 
aspecte pentru a sublinia 
că era o vreme când animă-
luţul avea valoare în sine. 
astăzi suntem tot mai spe-
cializaţi, iar orice animal de 
companie e apreciat după 
performanţe, nu după ce 
reprezintă el ca fiinţă. la fel 
cum nu poţi înţelege răs-
turnarea valorilor în socie-
tatea post modernă, dacă 
nu ai înţeles valorile renaş-
terii şi baza iudeo creştină a 
societăţii moderne, nu poţi 
înţelege sau aprecia munca 
de selecţie a crescătorilor 
de pet-uri sau a chinologi-
lor. ajungem astfel la ex-
treme periculoase. Unii au 
ajuns să implanteze canini 
de titan câinilor pe care îi 
folosesc în luptele ilegale 
pe care le organizează, dar 
se pare că un nou val vine 
inspirat din cărţile şi filmele 
cu vampiri de nouă factură 
holowodiană. În america 
adolescenţii au început să 
se muşte la modul cel mai 
barbar, provocându-şi răni 
deschise din dorinţa de 
a-şi manifesta sentimente 
de iubire vampirică. mă aş-
tept ca, în scurt timp, să văd 
anunţuri în ziarele de publi-
citate care să fie formulate 
astfel... ofer câine foarte iu-
bitor, muşcă până la sânge 
şi îşi atacă stăpânul, în spe-
cial la gât...

muzeul de artă - palatul baroc: 
expoziţia-eveniment „Rembrandt 
misticul - oglindit în gravura sa”, 
deschisă până la 30 iulie; expoziţia 
de artă fotografică „Orizonturi – Ima-
gini ale Israelului modern”, deschisă 
până la 10 august.

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 de artă „Helios”: expoziţia 
de autor „Amiciţia” a pictorului 
şi graficianului Viorel Cosor va 
cuprinde lucrări de pictură şi sculp-
tură semnate de 11 artişti europeni. 
Expoziţia va putea fi vizitată până la 
28 iulie.

22.07
În 2005, rusoaica Yelena 
Isinbayeva devine prima 
săritoare cu prăjina care 
atinge bariera de cinci 
metri.

23.07
În 2000, ciclistul ame-
rican Lance Armstrong 
câştigă pentru a doua 
oară Turul Franţei. 
Ulterior, Armstrong se 
va mai impune de încă 
cinci ori în respectiva 
competiţie.

24.07
În 2000, portughezul 
Luis Figo devine cel mai 
scump fotbalist din lume, 
în urma transferului de la 
Barcelona la Real Madrid 
pentru 37 milioane de 
dolari.

25.07
În 1992 are loc deschide-
rea celei de-a 25-a ediţie 
a Jocurilor Olimpice, 
desfăşurată la Barcelo-
na. Participă 9.367 de 
sportivi din 169 de ţări. 
Germania se prezintă în 
premieră după realizarea 
reunificării, în timp ce Le-
tonia, Lituania şi Estonia 
concurează pentru prima 
dată ca state indepen-
dente.

26.07
În 2006, Federaţia 
Italiană de Fotbal (FIGC) 
declară pe Intern Milano 
drept campioana ediţiei 
2005/06 a Seriei A. Toto-
dată, retrage lui Juventus 
titlurile obţinute în 2005 
şi 2006, în urma scada-
lului cu meciuri trucate 

(calciopoli). Mai mult, 
Juventus va fi retrogra-
dată în Serie B, în timp ce 
Milan, Fiorentina, Lazio şi 
Reggina vor fi sancţiona-
te cu puncte de penali-
zare.

27.07
În 1996, la Jocurile Olim-
pice de la Atlanta, două 
persoane mor şi alte 
111 vor fi rănite în urma 
exploziei unei bombe. 
Atentatorul, Erick Robert 
Rudolf, va fi arestat pe 31 
mai 2003 şi va fi condam-
nat la închisoare pe viaţă.

28.07
În 1008, şahul este men-
ţionat pentru prima dată 
în scris, în testamentul 
lui Ermengaud, conte de 
Urgel (Spania).

isToria săpTămânii sporTiVE 22 -28 iuliE

Premiera din această săptămână, 
Knight and Day, este un film de ac-
ţiune centrat pe un cuplu de fugari 
(Tom Cruise şi Cameron Diaz) por-
niţi într-o aventură în care nimic şi 
nimeni, inclusiv ei (şi mai ales el), 
nu sunt ceea ce par a fi. Deşi ne-a 
obişnuit cu rolurile apoteotice gen 
Mission Imposible, Tom Cruise 
demonstrează că nu se descurcă 
prea rău nici într-o comedie de 
acţiune. Momentele comice nu 
vor lipsi, dar nici miza, căci cei doi 
trebuie să protejeze cu preţul vieţii 
o preţioasă sursă de energie.

ViorEl ViŞan:

„După cum s-au desfăşurat 
pregătirile, aştept ca Poli să 
se comporte cel puţin la fel 
de bine ca în ediţia trecută 
şi aş dori din suflet pentru 
publicul timişorean cuceri-
rea unui trofeu, ca să fiu mai 
realist, mă gândesc la Cupa 
României. Venirea noului an-
trenor a dus la un nou suflu şi 
o nouă speranţă pentru noi, 
aşteptăm cu mare încredere 
debutul sezonului.
Sper să confirme Axente şi 
Mera, să facă pasul spre echi-
pa mare Alexandru Popovici. 
Încet, încet trebuie încercaţi 
şi alţi tineri de la echipa a 
doua, Adrian Popa, Adrian 
Poparadu şi Adrian Zaluschi. 
De ce nu şi Andrei Sava, noua 
achiziţie, care, de fapt, este de 

un an jucătorul lui Poli. Echi-
pa a doua chiar îşi propune să 
dea cât mai mulţi jucători pri-
mei echipe, să fie o adevărată 
pepinieră, să rulăm cât mai 
mulţi jucători.
Va fi greu pentru Axente să-l 
facă uitat pe Gigel Bucur, căci 
nu are experienţa necesară. 
E un băiat plin de calităţi, e 
ambiţionat şi vrea să demon-
streze că merita să fie de mai 
demult la Timişoara.
Trebuie avut grijă cu Steaua, 
pentru că Piţurcă este un 
antrenor şi un strateg foar-
te bun, şi cu ultimele două 
campioane ale ţării, CFR Cluj 
şi Unirea Urziceni, care mi se 
par cele mai solide echipe din 
prima ligă.
Tragerea la sorţi din Liga Eu-
ropa a fost una foarte bună. 
Sunt sigur să Poli se va califi-
ca în turul următor.”

DEclaraŢia săpTămânii

Fotbalul de sorginte miori-
tică nu a dus niciodată lip-
să de originalitate. Această 
specificitate a fost dată de 
cei care au condus destine-
le acestui sport de-a lungul 
timpului, fie că au fost şefi 
de federaţie, fie conducă-
tori de cluburi. De remarcat 
este că, în ultima vreme, 
lucrurile au început să se 
schimbe. A! Nu vă speriaţi! 
Comportamentul ciocoiesc 
a rămas. S-au schimbat 
doar ciocoii. Încet, încet 
generaţia lui Tata Jean lasă 
locul alteia. O generaţie 
„mai de culise” dispare în 
favoarea alteia, care este, 
ca să zic aşa, mai de scenă, 
sau dacă vreţi, mai de TV.
Aţi fi poate tentaţi să spu-
neţi că şeful de promoţie 
al acestei noi generaţii de 
ciocoi este Gigi Becali. Vă 
înşelaţi! El este poate şeful 
generaţiei de saltimbanci. 
Aici avem de a face cu 
ciocoiul rafinat ceea ce, tre-
buie să recunoaşteţi, nu e 
cazul lui Gigi. Omul nostru, 
în viziunea mea, vine, ca şi 
celebra ploaie din cântec, 
de la Cluj.
Acum vreo doi - trei ani, 
îmi spuneam că, în sfârşit, 
şi în fotbalul românesc a 
apărut conducătorul de tip 
occidental. Iuliu Mureşan, 
căci despre el este vorba, 
avea cam toate datele pro-
blemei. Intelectualul arde-
lean afişa o linişte firească 
şi părea că este detaşat de 
toate măgăriile inventate 
de strămoşii fotbalului 
românesc de la Burebista 
încoace. M-am înşelat. În 
spatele perdelei de fum 
am descoperit un ciocoi 
mult mai rafinat, mult mai 
dibaci decât predecesorii 
săi şi din această cauză, 
mult mai periculos. Împre-
ună cu patronul a creat 
pentru CFR imaginea unei 
echipe ingenue care luptă 
din răsputeri cu „monştrii” 
fotbalului autohton. La un 
moment dat te apucă aşa... 
o admiraţie fără margini, 
să vezi cum Sfântul Ghe-
orghe ucide balaurul. Eu 
m-am trezit din vis la timp. 
A trecut vremea poveştilor. 
Aud că CFR este favorită 
la casele de pariuri pentru 
noul campionat. E normal, 
atâta vreme cât e favorită 
şi la Casa Fotbalului.

www.Clearpassion.ro

ioan GoGoŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Vremurile în care la Poli 

banii nu erau o problemă şi 
când transferurile se făceau 
pe bandă rulantă au trecut 
mult mai repede decât se 
aştepta şi cel mai optimist 
suporter. Planurile pe ter-
men lung şi mediu despre 
care s-a vorbit de atâtea ori 
riscă să devină iluzii deşarte. 
Fiindcă şi sumele de bani pe 
care clubul le primeşte de la 
autorităţile locale vor fi dras-
tic diminuate, Poli nu a făcut 
nici o investiţie bănească în 
această pauză competiţiona-
lă. Toate achiziţiile efectuate 
au constat în jucătorii aduşi 
gratis. Mai mult, prin ceda-
rea lui Latovlevici la Steaua, 
“alb-violeţii” vor începe cam-
pionatul cu profit. Fără resur-
se financiare importante şi 
pe fondul majorării dărilor 
către bugetul de stat, oficialii 
clubului nu mai aduc vorba 
de cucerirea vreunui trofeu.

Cea mai costisitoare cam-
panie de achiziţii efectuată 
vreodată de clubul bănăţean 
a fost cea din ediţia 2008/09, 
când s-au cheltuit aproape 
zece milioane de euro. Dintre 
cei cumpăraţi, Lukas Magera 
(1.800.000 euro), Dorin Goga 
(1.200.000 euro), Alexandru 
Curtean (1.200.000 euro) şi 
Eder Bonfim (1.000.000 euro) 
sunt cei pe care s-au plătit 
sume de cel puţin un milion 
de euro. În acel sezon, in-
vestiţiile au dat roade. Poli a 
terminat pe locul al doilea, la 

numai trei puncte de o dublă 
istorică: titlul de campioană 
şi calificarea directă în  faza 
grupelor Ligii Campionilor. 
De asemenea, a disputat fina-
la Cupei României, pe care a 
pierdut-o în favoarea lui CFR 
Cluj, pe fondul unei prestaţii 
scandaloase a arbitrului Cris-
tian Balaj.

La capitolul venituri, recor-
dul s-a înregistrat în sezonul 
2007/08, când în contul Po-
litehnicii au intrat peste 6,5 
milioane de euro numai din 
transferuri, printre cei cedaţi 
numărându-se Gabriel Torje 
la Dinamo (2.000.000 euro), 
Mihăiţă Pleşan (1.300.000 
euro) şi Ifeanyi Emeghara 
(1.200.000 euro) la Steaua.

În ultimul timp, a deve-
nit un obicei ca “alb-violeţii” 
să-şi constituie bugetul din 
vânzarea de jucători. În iar-
nă, “salvatorul” a fost Gigel 
Bucur. Banii primiţi de la ru-
şii de la Kuban Krasnodar i-a 
ajutat să abordeze mai liniş-
tiţi returul campionatului. 
Afacerea a fost profitabilă 

doar pe plan financiar, căci 
pe plan sportiv Poli a resim-
ţit din plin lipsa unui atacant 
de “gura” porţii şi a încheiat 
campionatul pe o poziţie 
dezamăgitoare.

Şi în viitor, tot vânzările 
de jucători pare a fi soluţia 
supravieţuirii echipei, Panti-
limon, Alexa, Sepsi şi Cisovs-
ky fiind în momentul de faţă 
cei mai bine cotaţi şi cei care 
ar putea aduce în contul clu-
bului mai mulţi bani.

Ar mai fi însă o variantă, 
calificarea în grupele Euro-
pa League. Dacă în al treilea 
tur preliminar, adversarul 
este unul modest, MyPa din 
Finlanda, în play-off va fi ne-
voie de o nouă realizare de 
excepţie, de genul eliminării 
lui Shakhtar Doneţk, căci, 
ne mai fiind cap de serie, cel 
mai probabil, Poli va da piept 
cu un nume mare. 

Sâmbătă, de la ora 20.30, 
pe www.opiniatimisoarei.ro 
puteţi urmări live text desfă-
şurarea meciului Poli-Gloria 
Bistriţa.

Poli începe turul 
campionatului 
avidă de bani

Fundaţia Culturală „Jazz Banat” din 
Timişoara organizează în perioada 
22-25 iulie, la Gărâna, judeţul Caraş-
Severin a XIV-a ediţie a Festivalului 
Internaţional de Jazz, unul din cele 
mai importante evenimente de gen 
din spaţiul est-european, atât prin 
numărul spectatorilor, cât şi prin 
notorietatea artiştilor invitaţi. Şi la 
ediţia din acest an, au fost invitaţi ar-
tişti de prim rang ai scenei mondiale.  
 
Programul va fi următorul: joi, 22 
iulie - Funcky Growl (România), Elina 
Duni Quartet (Elveţia), Terje Rypdal, 
Miroslav Vitous şi Gerld Cleaver; 
vineri, 23 iulie - Bela Fleck, Zakir 
Hussain şi Edgar Meyer; sâmbătă, 
24 iulie - Wolfert Brederode Quartet 
(Olanda), Marcin Wasilevski Trio (Po-
lonia), Wolfgang Muthspeil (Austria) 
şi Djabe (Ungaria); duminică, 25 iulie 
- Beba Blues Band (România), Patricia 
Barber Quartet (SUA), Trygve Seim 
& Frode Halti (Norvegia) şi Dan 
Berglund’s Tonbruket (Suedia). Pre-
zentatorul concertelor va fi Florian 
Lungu. 
 
În cadrul festivalului se va lansa 
volumul 1 al cărţii „Jazzul ca stare 
de spirit”, aparţinând lui Petru Ilieşu 
şi vor fi vernisate două expoziţii de 
pictură ale artistei plastice Elisabeth 
Sepi Ochsenfeld: o expoziţie omagi-
ală „Kamo” şi „Alegorii Buddhiste”. 
Concertele vor începe în jurul orelor 
19. Preţul biletelor este de 50 lei/
seara, iar abonamentul va costa 170 
de lei. Detalii despre festival se pot 
găsi pe www.garana-jazz.ro.

Festivalul 
Internaţional  
de Jazz

sezon Venituri cheltuieli

2010/11 300.000 -

2009/10 2.575.000 2.500.000

2008/09 1.560.000 9.400.000

2007/08 6.530.000 3.000.000

2006/07 2.520.000 3.480.000

2005/06 380.000 3.490.000

2004/05 800.000 1.550.000

Sumele sunt exprimate în euro.

Ungurii de la Djabe vor cânta sâmbătă

Iulian Tameş este 
una dintre  
puţinele achiziţii 
făcute  
de conducerea 

clubului  
în acest sezon.
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Mă uit la televizor, citesc 
ziare, ascult radiouri. M-a 
bucurat decizia Simonei Gher-
ghe de a refuza să transmită 
în direct de lângă sicriul Mă-
dălinei… E o picătură într-un 
ocean de ciocli mediatici…
Pe 12 iunie 1994, în Los 
Angeles, au fost descoperite 
două cadavre cu multiple 
plăgi înjunghiate. O femeie şi 
un bărbat: femeia era Nicole 
Brown Simpson care a fost 
ucisă cu bestialitate, în timp 
ce copiii ei, Sydney (8 ani) şi 
Justin (5 ani) dormeau sus, în 
apartamentul ei. Dovezile de 
la locul crimei i-au condus pe 
anchetatori către O.J. Simp-
son, care divorţase de Nicole 
Brown cu doi ani înainte. Pe 
17 iunie, la ora 11 diminea-
ţa O.J. Simpson urma să se 
prezinte la poliţie. În acea 
dimineată în faţa sediului 
poliţiei se aflau peste 2000 de 
ziarişti, adulmecând ce avea 
să urmeze: cel mai mediatizat 
proces din istoria mondenă a 
Americii. Seara, pe 17 iunie, 
un grup de jurnalişti de la 
NY Times cerea colegilor de 
breaslă câteva zile de linişte, 
în care O.J. să-şi poată plânge 
fosta soţie, mama copiilor. 
Atât, câteva zile…
Sunt în breasla media de mai 
bine de 15 ani. Am cunoscut-o 
pe Mădălina Manole… Am 
refuzat categoric să dau vreo 
declaraţie legată de ce s-a în-
tâmplat şi asta, pentru că eu 
am cunoscut-o doar pe Mădă-
lina Manole nu pe Mădălina, 
cea dinăuntru zidurilor ei…
Puzderiei de tineri colegi de 
breaslă sau puţinilor şacali 
rămaşi în breaslă le cer doar 
câteva zile… Atât doar… 
Trageţi aer în piept şi numă-
raţi câteva secunde înainte de 
a vă duce cu microfoanele şi 
pixurile “la buza sicriului”… 
Nu profitaţi de sufletele 
încărcate ale unor părinţi care 
şi-au pierdut fiica, pentru a le 
smulge interviuri şi declaraţii. 
Câteva zile doar… Lăsaţi-l pe 
omul ăla să-şi plângă neca-
zul…Câteva zile doar…
Atunci, în America, în ’94 
câţiva jurnalişti au acceptat zi-
lele de graţie, aşa au simţit ei 
să facă. Dar mai ales, atunci, 
câteva corporaţii au cerut 
agenţiilor de publicitate să-şi 
retragă bugetele din presa 
care exagera cu “devorarea 
sicriului”…
În 2010, iulie, colegi de ai mei, 
mai tineri sau mai experimen-
taţi POT ACORDA o amnistie 
sufletească! În iulie 2010, 
oameni influenţi cu bugete 
de publicitate POT IMPUNE 
o amnistie sufletească! De ce 
aş cumpăra un produs care-şi 
face reclamă între două vorbe 
despre moarte? Şi asta doar 
câteva zile….

Dan Negru

Câteva  zile...

Duminică
25 IulIe

Nori de dimineaţă, 
temperaturi  
ridicate în  
timpul zilei.
Minima: 18° C
Maxima: 34° C

MIercurI
28 IulIe

Cer variabil, vânt 
slab, înnorări 
trecătoare pe  
timpul nopţii.
Minima: 16° C
Maxima: 27° C

marţi
27 IulIe

Cer par parţial  
noros, se vor 
semnala averse pe 
timpul nopţii.
Minima: 17° C
Maxima: 26° C

lunI
26 IulIe

Cerul va fi mai mult 
acoperit, răzleţ 
furtună cu descărcări 
electrice.
Minima: 14° C
Maxima: 29° C

Sâmbătă
24 IulIe

Nori risipiţi,  
posibil ploaie  
spre seară,  
vânt slab.
Minima: 19° C
Maxima: 34° C

VInerI
23 IulIe

Cerul va  
fi parţial noros,  
temperaturi  
ridicate.
Minima: 19° C
Maxima: 34° C

JoI
22 IulIe

Izolat, averse 
dimineaţa, vreme 
însorită pe tot par-
cursul zilei.
Minima: 21° C
Maxima: 34° C

meteo

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

reţeta săptămânii
La origine este o mâncare tipic 
ungurească dar, datorită cali-
tăţilor sale (hrănitoare, bogată 
în ingrediente şi arome) este 
apreciată practic în toată lumea. 

inGrEDiEnTE:
- 600 g carne de vită, 
- 200 g ceapă, 
- 2 căţei de usturoi,
- 3 linguri de unt topit, 
- o linguriţă de boia dulce şi 

una de boia iute,
- sare, piper, 2-3 foi de dafin,
- o linguriţă de oţet, 
- 300 g roşii decojite,
- 2 ardei iuţi, 
- 300 g de cartofi, 
- 1 lingură de făină, 
- 100 g de smântână.

moD DE prEpararE:
Se spală carnea, se zvântă, se 
taie bucăţi (ca pentru o tocană 
obişnuită) şi se piperează. 
Se curăţă ceapa şi se taie în 

sferturi. Usturoiul se taie felii 
subţiri. Se pune untul să se în-
cingă în cratiţă şi se prăjesc pe 
rând bucăţile de carne. Se pun 
ceapa şi usturoiul şi se lasă să 
se călească împreună cu car-
nea. Se adaugă boiaua, sarea, 
foile de dafin, roşiile decojite. 
Se pune totul la fiert la foc mic, 
pentru o oră şi jumătate cu 700 
g de apă sau supă de carne. 
Separat, se curăţă ardeii iuţi 
de nervuri şi seminţe şi se taie 
fâşii subţiri. Se curăţă şi cartofii, 

se spală şi se taie cuburi mici. 
Cu o jumătate de oră înaine de 
a fi gata se adaugă ardeii iuţi, 
cartofii şi o linguriţă de oţet. Se 
amestecă făina cu puţină apă şi 
se toarnă în gulaş şi se mai dau 
câteva clocote. Înainte de a se 
da la masă se pune smântână 
în fiecre farfurie şi, opţional 
pătrunjel tocat.

Gulaş

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Tenismenul  
şi manechina

Mass-media de cancan din 
Timişoara şi din ţară a des-
coperit noul cuplu monden 
al momentului: fostul 
tenismen Ilie Năstase şi fos-
ta manechină şi patroană 
de discoteci şi restaurante 
din Timişoara, Brigitte Sfăt, 
căsătorită Torj. Cei doi au 
fost văzuţi prin Timişoara, 
iar jurnaliştii amatori de 
vedetisme au încercat să 
afle toate secretele cuplu-
lui nou format. Pe Nasty nu 
l-a interesat nici diferenţa 
de vârstă – el tocmai a 
împlinit 64 de ani, iar ea are 
33 -, nici faptul că Brigitte 
mai este încă măritată sau 
că a petrecut ceva vreme 
prin închisoare după ce a 
fost învinuită de tâlhărie 
şi lipsire de libertate, nici 
că familia din care face 
parte doamna Torj nu este 
străină de clanurile inter-
lope din oraş. Dragostea e 
oarbă, nu?

Pe cine „paralizăm”?

Primarul Gheorghe Ciu-
handu se va folosi de dispo-
nibilizări pentru a scăpa de 
câteva personaje incomode 
din Primăria Timişoara. 

Deşi, oficial, înfierează or-
donanţa 63, prin care se 
disponibilizează mii de 
funcţionari din ţară, pe de 
altă parte pregăteşte o listă 
cu toţi cei care, într-un fel 
sau altul, i-au contestat deci-

ziile. Printre cei vizati sunt 
fostul arhitect-şef Sorin Ciu-
rariu, dar şi mai mulţi func-
ţionari de la Biroul Edilitar, 
care au intrat în conflict cu 
un alt mare personaj al mu-
nicipalităţii, Ioan Cojocari. Gheorghe Ciuhandu

Şantajul şi bagajul Concedii de vară

Modernizare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Brigitte Sfăt

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...

Prima instituţie publi-
că din Timiş care intră în 
sfera reţelelor sociale este 
Inspectoratul pentru Situa-

ţii de Urgenţă „Banat”. Din 
această săptămână, institu-
ţia are cont pe Twitter, unde 
postează alarmele pe care le 
primeşte din judeţ. ISU are şi 
un serviciu prompt de trimi-
tere a mesajelor de tip SMS, 

prin care se anunţă către 
presă în timp real urgenţele. 
Prin folosirea reţelei de me-
saje scurte Twitter şi cetăţe-
nii simpli pot afla care sunt 
pericolele sau unde au loc 
incendii sau accidente.

Luat la întrebări de procu-
rorii anticorupţie în legătură 
cu şantajarea şi estorcarea 
de bani a unui om de afaceri, 
în cuplu infracţional cu sen-
zaţionalul Dan Diaconescu, 
omul de filmări ascunse cu 
prefecţi, Mihai Ghezea, a 
jurat că nimic nu-i adevărat. 
Sigur, încă nu i s-a propus 
testarea cu detectorul de 
minciuni, însă DNA-ul deţi-
ne informaţii că, în perioada 
când conducea săptămâna-
lul “Atac de Banat”, Ghezea 
ar fi declanşat o campanie de 
presă furibundă împotriva 
unui miliardar timişorean, 
menţinută în câteva ediţii de 
ziar consecutive, pe care a 
oprit-o brusc după încasarea 

a peste 10.000 de dolari. Inu-
til să mai spunem că, nici în 
acest caz, nu a fost vorba des-
pre vreun şantaj, ci doar des-
pre exploatarea unor infor-
maţii de impact obţinute pe 
căi doar de marele jurnalist 
ştiute. La puţin timp, ziarul a 
şi fost închis, cu sentimentul 
datoriei pecuniare împlinite. 
Senzaţional! Urmăriţi evolu-
ţia anchetei în dosarul Ghe-
zea – Diaconescu pentru că 
nici nu ştiţi ce o să pierdeţi...

Oficial, luna de conce-
dii pentru politicieni este 
august, când nu au loc nici 
şedinţe de Consiliu Local, 
nici Judeţean, dar şi Parla-
mentul este aproape gol. 
Totuşi, unii politicieni locali 
au plecat în concediu încă 
de pe acum. Liderul demo-

crat-liberalilor, Constantin 
Ostaficiuc, s-a aflat în Aus-
tria, ţara sa preferată atât 
iarna, cât şi vara. Ilie Sârbu 
a plecat în Germania, îm-
preună cu vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean, Adam 
Crăciunescu. Şeful liberali-
lor, Nicolae Robu, îşi pregă-
teşte plecarea mai aproape, 
la litoralul românesc. 

Mihai Ghezea

Ilie Sârbu și Adam Crăciunescu


