
În perioada 29 iulie - 8 august la 
Timişoara se desfăşoară Campio-
natul European U-18 la baschet femi-
nin. Pe Bega vor poposi 18 echipe 
naţionale, împărţite în patru grupe. 
Naţionala României face parte din 
grupa A, alături de Portugalia, Elveţia, 
Grecia şi Luxemburg. Meciurile vor 
începe joi, 29 iulie de la ora 13.30, 
atât la sala Constantin Jude cât şi 
la cea din cartierul Circumvalaţiunii. 
Naţionala României are joi, 29 iulie 
primul meci, cu Elveţia, de la ora 18. 
Vineri 30 iulie România întâlneşte 
naţionala Portugaliei (ora 18), iar în 
2 şi 3 august va da peste Grecia, 
respectiv Luxemburg (ora 18.00). 
Primele două clasate merg în faza 
următoare a competiţiei. Intrarea la 
toate partidele este liberă.
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Brigadă de intervenţie 
pentru romii care îşi 
hărţuiesc vecinii?
Rolul acestei echipe va fi de a 
contracara ameninţările şi atacu-
rile ale romilor care îşi forţează 
vecinii să plece din imobil.   
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interviu
În primul semestru, am aplicat 
amenzi în valoare de aproape 
cinci milioane de lei!
interviu cu  
Florin Frugină,  
comisar-şef al  
Gărzii Financiare timiş.
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Ce nu ţi-e CLeAR? 

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

În cadrul unui simpozion de două zile care a avut loc la Spitalul privat Athena din Ti-mişoara, medicii specialişti din Grecia le-au prezentat medicilor specialişti gineco-logi şi chirurgi din Timişoa-ra, tehnici noi chirurgicale minim invazive. Aceste in-tervenţii, cu un înalt grad de dificultate, pot fi realizate în timp record, datorită pregă-tirii profesionale de excelen-ţă a chirurgilor şi a dotărilor tehnice de ultimă oră din cadrul Spitalului Athena. Profesor în obstetrică-gine-cologie, cu supraspecializare în chirurgie laparoscopică, Ioannis Dimitriadis, a reali-zat cinci intervenţii chirur-gicale de amploare, minim invazive, transmise live din blocul operator. La transmi-sie au asistat specialiştii de la Athena şi nu numai.
“Chirurgia laparoscopică avansată - aplicaţii în ginecologie”Specialiştii timişoreni au învăţat să facă, în timp re-cord, cu o singură zi de in-ternare, prin laparoscopie, 

operaţii şi fibroame uterine mari, fără a se scoate uterul. Până acum, aceste interven-ţii se puteau executa la noi în oraş doar prin operaţie pe abdomen şi cu un minim de cinci zile de spitalizare. Specialiştii greci consideră că chirurgia minim invazi-vă este de preferat în locul unei intervenţii chirurgica-le obişnuite: „Toate femeile 

merită un astfel de trata-ment micro-invaziv căruia i se garantează rezultatul pozitiv. Scutirea a cinci zile de internare şi două săptă-mâni de recuperare pentru o femeie contează”, a spus Konstantinos Giatras, profe-sor doctor obstetrică-gineco-logie.
Datorită acestor tehnici, peste 70% din patologia chi-

rurgicală-ginecologică poate fi rezolvată cu un trauma-tism chirurgical minim asu-pra bolnavului, oferind po-sibilitatea unei recuperări rapide după operaţie. Voicu Simedrea, medic primar ob-stetrică-ginecologie declară: „Pacienţii pentru intervenţi-ile chirurgicale sunt progra-maţi de mai mult de o lună, sunt pregătiţi, iar a doua zi 

după operaţie îşi pot conti-nua activitatea obişnuită.”Spitalul Athena îşi asumă responsabilitatea dezvoltă-rii în continuare a servici-ilor prestate, a îmbogăţirii listei acestora, a păstrării ni-velului calităţii, a încrederii şi respectului faţă de toţi cei care îşi încredinţează sănă-tatea în mâinile doctorilor de aici.

Intervenţii chirurgicale ginecologice avansate

Special

Toate femeile merită un astfel de tratament micro-invaziv căruia i se garanteză rezulta-tul pozitiv. Scutirea a cinci zile de internare şi două săptămâni de recuperare pentru o femeie contează.
Konstantinos Giatrasprof. dr. în obstetrică-ginecologie

Pacienţii pentru intervenţiile chirur-gicale sunt progra-maţi de mai mult de o lună, sunt pre-gătiţi, iar a doua zi după operaţie îşi pot continua activitatea obişnuită.
Voicu Simedreamedic primar obstetrică-ginecologie

Avantajele chirurgiei laparoscopice faţă de cea clasică:
- Păstrarea uterului- O singură zi de internare- Două zile de recuperare- Nu există durere- Nu se pierde sânge- Aderenţe minime- Cost redus
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Ce ar trebui să însemne 
Ziua Oraşului? Ce semnifi-
caţie simbolică ar trebui să 
fie în spatele tradiţionalului 
circum et panem? În anul 
1999, prin HCL 217 (dispăru-
tă din documentele publice 
ale primărie), aleşii oraşului 
au decis ca data de 3 august 
să fie Ziua Timişoarei, fiind 
data în care Banatul se alipea 
României. Alte evenimente, 
mai proaspete, din 1989, au 
ajuns să însemne mult mai 
mult, fiind trăite de mai bine 
de jumătate din populaţia 
oraşului, aceste zile mar-
când nu doar Timişoara, ci 
întreaga ţară. Dar cum poţi 
alege importanţa unei zile, 
în funcţie de sângele vărsat, 
de amprenta pe care a lăsat-o 
în memorie, de anotimpul în 
care s-a petrecut, de impactul 
politic, social, economic, reli-
gios, etc?
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Aproape jumătate dintre români 
îl regretă pe Ceauşescu. Dacă ar 
candida la preşedinţie, ar intra 
în turul doi şi, cine ştie, ar putea 
câştiga. Cimitirul din Ghencea 
este teatrul reconstituirii morţii 
cuplului conducător de acum 
două decenii. Încă un pic şi tele-
novela Elodia se va transforma în 
telenovela Ceauşescu. Nu m-aş 
mira deloc dacă Dan Diaconescu 
sau Lazarus ar descoperi că, de 
fapt, Ceauşescu n-a fost execu-
tat ci ajutat să fugă în Iran şi să 
trăiască bine-mersi din conturile 
elveţiene pe care nimeni n-a reu-
şit să le recupereze sau deschidă 
până în prezent. Opinia care se 
forjează în cabinete ascunse este 
un afront fără margini adus naţiei 
întregi, dar, mai ales, o insultă la 
adresa Timişoarei. Ce-ar fi să ne 
aducem aminte de delegaţia de 
oameni simpli care, la negocierile 
de la „judeţeana de partid” din 
Capitala Banatului l-au refuzat pe 
ultimul premier comunist, Con-
stantin Dăscălescu, atunci când 
li s-au oferit paşapoarte pentru 
emigrare sau măriri de raţie şi de 
salariu? Sau să rememorăm de 
ce am cerut, acum două decenii, 
„să fie judecat, aicea în Banat?” 
Sau cum jubilam că, în sfârşit, 
ne-am luat „raţia de libertate”? 
Pentru cei care au trăit revoluţia 
la televizor – şi, Doamne, ce mulţi 
au fost aceia! -, pentru cei care 
s-au culcat seara sub Ceauşescu 
şi s-au trezit sub Iliescu nostalgia 
este mai mult decât firească. Pe 
de altă parte, trecerea timpului 
estompează amintirile pe care 
nu ne place să ni le amintim şi 
îmblânzeşte lucrurile pe care 
credeam că nu le putem suporta. 
Şi, sigur, eram mai tineri. Mai în 
putere. Mai cu viitor în faţă. Sorin 
Leia, care a murit pe treptele Cate-
dralei din Timişoara în decembrie 
1989 strigând că vrea libertate se 
întoarce în mormânt. Cei 47 de 
martiri, arşi în Crematoriul „Cenu-
şa” şi risipiţi în gura de canal din 
Leordeni nu-şi găsesc liniştea. Cu 
câteva monumente şi ceva ajutor 
financiar pentru urmaşii martiri-
lor, puterea politică post-decem-
bristă crede că şi-a plătit datoriile. 
Şi că poate folosi numele lui Ceau-
şescu în fabricarea unei mitologii 
noi, de prost-gust. Adică lucrurile 
merg rău în ţara asta nu pentru 
că avem guvernanţi incompe-
tenţi, reforme mimate şi derive 
morale, ci pentru că, iată, poporul 
nostalgic l-ar vrea pe Ceauşescu 
în locul lui Băsescu şi iroseşte 
şansele democraţiei. Chiar aşa o 
fi? Păi atunci guvernanţii să facă 
pasul înapoi, să pună portretul lui 
Ceauşescu în vitrine, să renunţe 
la a se mai inspira din strategiile 
ceauşiste în scoaterea banului din 
buzunarele românilor şi să aplice 
liniştiţi, planurile de dezvoltare lă-
sate moştenire de „conducătorul 
iubit”. Asta ca sfidarea Timişoarei 
să fie dusă până la capăt.

Sfidarea  
Timişoarei

Mariana Cernicova
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miodrag milin
istoric

„Fiecare vreme este cu 
simbolurile sale. Momen-
tul 3 august 1919 este 
important pentru istoria 
României, pentru istoria 
Timişoarei, pentru iden-
titatea sa. Acest simbol a 
mers bine timp de şapte 
decenii, însă, în timp, şi-a 
epuizat semnificaţiile, mai 
ales după 1989. Eu nu-l mai 
regăsesc la fel de impor-

tant! Există un alt moment 
simbolic care marchează 
noua istorie a oraşului nos-

tru, a ţării, a Europei Cen-
trale şi de Est. Revoluţia 
din Decembrie 1989, care 
a început la Timişoara, dă 
un alt sens evoluţiei oraşu-
lui de pe Bega în contextul 
integrării europene. Dacă 
nu o să marcăm noi acest 
eveniment, prin alegerea 
ca Zi a Timişoarei a datei 
calendaristice când am de-
venit primul oraş liber de 
comunism din România, 
atunci o să o facă alţii îna-
intea noastră”. 

ioan Haţegan
istoric

Este unul dintre multele momen-
tele din istoria milenară a oraşului, e 
bine că e luna august, în plină vară. 
E bine pentru că e plăcut şi lumea 
poate ieşi, nu e bine pentru că e şi 
lună de concedii, iar o parte din timi-
şoreni este plecată. Ca în orice oraş 
care se respectă, politicienii trag spu-
za pe turta lor şi atunci, profitând şi 
de nişte sentimente a unei părţi sau 
chiar a majorităţii populaţiei, aleg o 
zi, cum a fost 3 august. Ceea ce ar fi 
cel mai frumos ar fi să se aleagă unul 
din multele momente, cum a fost 
ales temporar 3 august, o dată tot 
aşa din primăvară până toamna, de 
preferat la culesul roadelor, aflate 
în hambarele noastre sau ale altora, 
pentru că ar fi altă atmosferă extinsă 
la întreg Banatul, indiferent de etnie 
sau confesiune. Ar trebui să fie o dez-
batere largă pentru a fi aleasă o zi a 
oraşului care să reziste peste secole, 
fiind în mod înţelept aleasă, indife-
rent de ce a fost, ce este şi ce va fi, 
să nu poată fi anulată cândva, de ci-
neva, pentru nişte raţiuni... E adevă-
rat că 20 Decembrie este o zi aparte 
pentru Timişoara şi România, doar 
că este în preajma Crăciunului, este 
iarnă. Dar întrebarea mea de isoric 

este: cât timp ar rezista o zi sau alta 
care vor fi alese oarecum în grabă? 
Marile oraşe ale Europei şi-au ales în-
ţelept ziua, un eveniment din trecu-
tul îndepărtat, care şi-a pierdut orice 
conotaţie politică, religioasă sau eco-
nomică şi se sărbătoreşte prin tradi-
ţie. În această parte a Europei însă, e 
bine ca o primărie să gândească 5-10 
ani, să aibă o susţinere a populaţiei, 
a specialiştilor din diverse domenii, 
care să argumenteze pro şi contra 
de ce ar fi mai bune una sau alta din 
zile. Mie îmi vin în minte o mulţime 
de date, însă nu spun niciuna înain-
tea dezbaterii.  

Victor Neumann
istoric

Data de 3 august simbolizea-
ză o idee naţională şi nu una 
locală. Daca e să discutăm isto-
riceşte, localitatea are o istorie 
mai lungă decât de la 1919 în-
coace. Din perspectivă naţiona-
lă, data de 3 august o integrăm 
alături de 1 Decembrie şi de 24 
Ianuarie. Ea nu reflectă ansam-
blul nici istoric şi nici cultural 
al evoluţiei acestui oraş. Dacă e 
să pui o zi de sărbătoare, trebu-
ie să pui o dată de lungă dura-
tă a acestui oraş. Parisul nu-şi 
sărbătoreşte ziua când a deve-
nit Franţa republică, sau Viena 
când Austria a devenit Republi-
ca Asutria, Viena sărbătoreşte 
din anchititate, Parisul la fel, 
de când era în zona de influen-
ţă romană. Dacă este să sărbă-
toreşti un oraş nu-l sărbătoreşti 
din 1919 sau din 1989. Mai ales 
că schimbările din 1989 nu sunt 
fundamentale.  O astfel de dată 
trebuie să fie una care să incum-
be întreg procesul de devenire 
al oraşului. Nu trebuie să fie ne-
apărat o dată istorică, momen-
tul unei bătălii, al unei revolu-
ţuii, al unui război, sau ceva de 

genul.  Ar trebui să fie o dată 
care să exprime spiritul pacifist 
al oraşului. O dată potrivită ar 
fi undeva în Evul Mediu când 
apare construcţia cetăţii sau 
momentul cel mai vechi când a 
fost consemnat oraşul. Asta ar 
cuprinde întreaga istorie. Nu 
mi-a cerut nimeni dintre ofici-
ali o părere despre o astfel de 
dată. De obicei nu avem antre-
namentul de a pune întrebări 
specialiştilor. Administratorii şi 
politicienii ştiu sigur când tre-
buie să facă ceva şi nu e nevoie 
să consulte pe cineva.

Lorin Fortuna, 
preşedinte  
Asociaţia „Victoria”

„Eu cred că ziua de 20 de-
cembrie trebuie să fie decla-
rată zi de interes local şi Zi a 
Timişoarei. Ne confruntăm cu 
o problemă, anume că ziua 
de 3 august, actuala Zi a Ti-
mişoarei, este o zi merituoasă 
în plan local, şi anume elibe-
rare de sub ocupaţie, culmea, 
sârbească din 1919. În plus, 
aceasta e o zi de vară, iar 20 
decembrie e una de iarnă. Eu 
cred că ar fi bine ca Timişoara 
să dispună de 2 zile. Ar rămâ-
ne în acest fel, ca timpul să 
discearnă care este mai impor-
tantă. În felul acesta am avea o 
Zi la 3 august, când România 
a eliberat Timişoara de sub 
ocupaţie străină, şi o altă Zi în 
20 decembrie, când Timişaora 
a eliberat România de comu-
nism. Aştept cu interes o dez-
batere pe această temă.” 

Traian orban, 
preşedinte  
Memorialul Revoluţiei

„Este vorba despre o deci-
zie a Consiliului Local luată 
cu mai mulţi ani în urmă. 
Administraţia oraşului a ho-
tărât ca Ziua Timişoarei să 
fie 3 august, când Banatul s-a 
unificat cu ţara. Nu trebuie 
neapărat ca Ziua Timişoarei să 
fie 3 august. Poate sunt şi alte 
păreri, cred că o consultare, în 
detaliu, a liderilor de opinie, a 
societăţii civile ar putea stabili 
că Ziua Timişaorei ar putea fi 
sărbătorită în altă dată. Cred 
că acest lucru îl pot stabili cei 
care, într-adevăr, iubesc Timi-
şoara. O dezbatere pe acestă 
temă este binevenită.”

melinda blaga - 30 de ani
Ştiu că în 3 august este 
Ziua Timişoarei, dar nu 
ştiu exact ce eveniment se 
sărbătoreşte atunci. Din 
punctul meu de vedere 
Ziua Timişoarei ar trebui 
să fie prima zi atestată 
documentar. 

Zoriţa Subici -20 de ani 
Parcă ar trebui să sărbăto-
rim în altă zi Ziua Timişoarei, 
pentru că data de 3 august 
nu este cunoscută de foarte 
multă lume. Eu ştiu că e Ziua 
Timişoarei, dar habar nu 
am care este semnificaţia 
acestei zile. 

Alina Zinveli -22 de ani 
Poate Ziua Timişoarei ar trebui 
să fie 17 decembrie când au 
murit atâţia oameni pe străzile 
Timişoarei. Dacă totuşi ne 
gândim bine, e bine că este 3 
august, pentru că dacă ar fi 
iarna nu ne-am putea distra 
aşa cum o facem acum, vara. 
 

adrian orza, 
viceprimarul 
Timişoaraei

„A fost declarată şi ziua 
de 20 decembrie zi de im-
portanţă locală. Practic, ziua 
oraşului rămâne 3 august şi 
o zi de importanţă locală va 

fi şi 20 decembrie. Ziua Timi-
şoarei poate fi şi data de ates-
tare a oraşului, poate fi data 
când s-a declarat că e primul 
oraş regesc, poate să fie Ziua 
Timişoarei în fiecare zi. Să 
găseşti doi istorici de aceeaşi 
părere e ca şi cum ai găsi doi 
jurişti de aceeaşi părere...”

OANA ADAMESCu
oana.adamescu@opinitimisoarei.ro

Istoricii susţin că un mo-
ment de sărbătoare ca aces-
ta nu trebuie să fie neapărat 
însoţit de depuneri de co-
roane, ci poate foarte bine 
fi data atestării documen-
tare a oraşului (o conotaţie 
apropiată de o zi de naşte-
re, în care putem marca 
precis un număr de ani) sau 
ziua în care s-a pus piatra 
de temelie a Cetăţii, un eve-
niment pacifist, pe măsura 
bucuriei şi sărbătorii pro-
priu-zise. Încercările ulte-
rioare HCL-ului, din partea 
asociaţiilor de revoluţionari 
care au propus o alternati-
vă sau chiar o dublă-serbare 
prin marcarea zilei de 20 
decembrie ’89, s-au lovit 
de un zid. Şi totuşi, Zilele 
Timişoarei se serbează de 
11 ani, comemorând 91 de 
ani de la intrarea armatelor 
române în oraş şi între 744 
şi 798 de ani de la atestarea 
documentară a urbei (în 

funcţie de istorici). Semni-
ficaţia zilei de 3 august îşi 
pierde din impactul istoric, 
până la nulitate, pentru că 
vom găsi destui timişoreni 
care nu cunosc însemnăta-
tea acestei date. Totuşi, ea 
a fost strategic aleasă, în 
plină vară, când toţi timişo-
renii se pot bucura de ma-
nifestările puse la cale de 
primărie. 

Toată lumea pare, însă, 
să fie de acord că o dezba-
tere publică ar fi imperios 
necesară pentru alegerea 
unei zile cu adevărat dem-
nă, nu de Mica Vienă, ci 
de Timişoara, în adevărata 
ei individualitate. Lipsa de 
fonduri este pueril invocată 
de autorităţi, deoarece s-au 
găsit bani publici pentru 
votarea virtuală a busturi-
lor pentru Aleea Persona-
lităţilor, pentru „buletinul 
de timişorean”, pentru ar-
borii exotici din parcarea 
primăriei, pentru studiile 
de fezabilitate uitate prin 
sertare etc.

Dezbatere pentru stabi lirea zilei oraşului

20 decembrie 1989. Ziua în care Timişoara a eliberat România de sub comunism este propunerea revoluţionarilor pentru a fi sărbătoarea oraşului

3 august 1919. Ziua în care România, prin intrarea în oraş a armatei române, a eliberat Timişoara de sub ocupaţia străină
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GHeOrGHe IlaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Conducerea uneia dintre 
cele mai performante unităţi 
de învăţământ primar şi gim-
nazial din Timişoara, Şcoala cu 
Clasele I - VIII Nr. 22, din zona 
Pieţei Bălcescu, se află în con-
flict deschis cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Timiş. Moti-
vul tensiunilor acumulate, de 
mai multe luni, între cadrele 
didactice de la Generală 22 şi 
conducătorii învăţământului 
timişean sunt legate de presiu-
nile făcute de inspectorat pen-
tru titularizarea pe un post din 
cadrul şcolii a unei învăţătoare 
venite, în vara anului trecut, 
din judeţul Hunedoara. 

Marinela Corina Drămnesc 
a participat, în luna mai 2009, 
la concursul de dosare pentru 
prinderea unui post de învăţă-
tor în Timişoara şi a prins ulti-
mul loc de pe listă. Mai exact, 
postul din spatele codului 
2909, cu o viabilitate de patru 
ani, identificat ca făcând parte 
din organigrama Şcolii Gene-
rale 22, dar cu predarea ore-
lor la Spitalul de Copii “Louis 
Ţurcanu”, unde există o clasă 
specială pentru copiii cu boli 
cronice din tot judeţul, aron-
dată pe lângă unitatea şcolară 
în discuţie. Postul fusese scos 
la concurs după ce învăţătorul 
titular, dna Vulpe, s-a pensio-
nat la finele anului şcolar 2008 
- 2009. 

20 de învăţătoare  
semnează o  
petiţie adresată  
inspectoratului şcolar

După ce a prins un „cap 
de pod“ didactic în Timişoa-
ra, în deplină cunoştinţă de 
cauză că predarea orelor se 
efectuează la Secţia TBC a 
Spitalului „Louis Ţurcanu“, 
hunedoreanca Corina Drăm-
nesc a acceptat postul în 
scris şi a aşteptat emiterea 
deciziei de titularizare. Din 
acest moment, lucrurile au 
luat o întorsătură periculoa-
să pentru învăţătoarele de la 
Generală 22, care a generat 
un conflict de proporţii, aflat 

în acest moment şi pe rolul 
instanţelor de judecată. Dar 
să vedem despre ce este vor-
ba. În baza hotărârii comisiei 
judeţene pentru mobilitatea 
personalului didactic, Depar-
tamentul de Resurse Umane 
din cadrul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean a emis o de-
cizie de titularizare cel puţin 
ciudată, în care a omis să pre-
cizeze elemente importante 
de identificare a postului 
ocupat prin concurs de învă-
ţătoarea Drămnesc. Astfel, în 
decizie nu au fost consemna-
te codul postului, locaţia de 
predare şi viabilitatea postu-
lui, astfel că s-a indus ideea 
scriptică, eronată de altfel, 
că titularizarea s-a făcut la 
unitatea de bază, respectiv 
Şcoala Generală 22. În baza 
acestei hârtii, Marinela Cori-
na Drămnesc a refuzat să se 
prezinte la post în anul şco-
lar 2009 - 2010 şi, mai mult, 
a beneficiat de clemenţa in-
spectoratului şi a obţinut o 
detaşare la Şcoala Generală 
30. Lucrurile ciudate nu s-au 
oprit aici. La începutul anu-
lui în curs, noua învăţătoare 
a anunţat conducerea Şcolii 
Generale 22 că intenţionea-
ză să-şi ia în primire postul 

şi, prin urmare, dacă nu 
pleacă cineva în pensie sau 
la altă şcoală, va trebui să i 
se înfiinţeze o nouă clasă de 
I-a. Aşadar, să recapitulăm: 
Corina Drămnesc prinde, 
prin concurs, post de învăţă-
tor la clasa specială ce func-
ţionează pe lângă Spitalul de 
Copii, acceptă jobul, apoi, 
cu ajutorul Inspectoratului 
Şcolar, refuză prezentarea la 
catedra din unitatea sanitară 
şi începe să bată la porţile 
Şcolii Generale 22. Ba mai 
mult, ameninţă că dacă nu 
va fi primită în şcoală, nu i 
se va înfiinţa o clasă, va so-
licita o comisie de evaluare 
a cadrelor didactice, iar cel 

mai slab învăţător va trebui 
să plece. Această operaţiune 
de infiltrare pe uşa din dos a 
unui învăţător în cea mai ga-
lonată şcoală generală din Ti-
mişoara, ce miroase a trafic 
de influenţă, a bulversat de-a 
dreptul activitatea de învăţă-
mânt din Generală 22, fieca-
re învăţător simţind o „Sabie 
a lui Damocles“ deasupra 
capului. În aceste condiţii, 
în luna martie 2010, nu mai 
puţin de 20 de învăţătoare 
de la Şcoala Generală 22 au 
semnat o petiţie trimisă In-
spectoratului Şcolar, în care 
au cerut rezolvarea proble-
mei, respectiv înlăturarea 
stării de confuzie şi  trimi-

terea Corinei Drămnesc la 
postul câştigat prin concurs. 
Ca o confirmare a faptului că 
în spatele învăţătoarei din 
Hunedoara se află personaje 
importante din conducerea 
învăţământului timişean, 
posibil oameni politici influ-
enţi, Inspectoratul Şcolar a 
răspuns la petiţie în 28 iunie 
şi a somat conducerea Şcolii 
Generale 22 să creeze o nouă 
clasă pentru Corina Drăm-
nesc, altfel la faţa locului 
va fi trimisă o comisie care 
a evalua activitatea fiecă-
rui învăţător în parte. După 
acest răspuns, învăţătorii 
s-au adresat Judecătoriei Ti-
mişoara pentru îndreptarea 
erorii materiale din decizia 
de titularizare şi trimiterea 
învăţătoarei Drămnesc pe 
postul de la „Louis Ţurcanu“. 

„Se fac presiuni  
şi se jonglează într-un 
cerc foarte influent!“

Cadrele didactice de la 
Şcoala Generală Nr. 22 vor-
besc în şoaptă despre acest 
scandal, nedorind să intre în 
vizorul inspectoratului şi con-
cediate pentru a i se face loc 
Corinei Drămnesc. „Una e să 
lucrezi printre copiii cu pro-

bleme speciale internaţi la 
Spitalul „Louis Ţurcanu“, alta 
e să lucrezi la şcoală. Cineva 
de la inspectorat a omis, pro-
babil, cu intenţie, să consem-
neze în decizia de titularizare 
faptul că postul este la spital. 
Acuma, domana de la Hune-
doara vrea post în şcoală. Le 
presează pe colegele mele, 
că ea vrea clasă, că altfel va 
chema o comisie de evaluare, 
de parca acea comisie este la 
discreţia sa. Eu cred că e sus-
ţinută de cineva important, 
altfel nu se regiza intrarea pe 
postul de la spital, doar să se 
prindă Timişoara, iar apoi să 
se facă presiuni pentru a fi 
primită la Generală 22. Dacă 
vine în şcoală, este posibil ca 
o colegă de-a mea să rămâ-
nă fără post“, ne-a declarat 
confidenţial una dintre învă-
ţătoarele de la Generală 22. 
Această variantă, a interese-
lor oculte din spatele Corinei 
Drămnesc, este susţinută şi 
de directoarea adjuncta a Şco-
lii Generale 22, prof. Elena Sa-
moilă. „Presiunile sunt foarte 
mari pentru titularizarea la 
noi a învăţătoarei de la Hune-
doara. Interesele sunt la fel de 
mari şi se jonglează într-un 
cerc destul de larg şi influent. 
Din februarie tot scriem la mi-
nister şi la inspectorat şi nu-s 
două răspunsuri la fel. Din fe-
bruarie, învăţătoarele nu mai 
sunt bune de nimic. Pluteşte 
deasupra capului o evaluare 
care nu se ştie cât de corectă 
va fi. Încep să fiu convinsă că, 
de fapt, încă de la început, 
ţinta Corinei Drămnesc a fost 
şcoala noastră, însă a accep-
tat postul de la spital pentru 
a ajunge în Timişoara“, ne-a 
declarat Elena Samoilă. În 
opinia sa, încă o clasă de I-a 
nu se poate înfiinţa întrucât 
nu există destui copii. În pre-
zent, la cei şase învăţători, 
există un număr de 150 de 
copii care la toamnă vor înce-
pe cursurile claselor primare. 
Cu toate insistenţele noastre, 
nu am reuşit să luăm legătura 
cu inspectorul şcolar general 
Sandu Golcea şi învăţătoarea 
Corina Drămnesc.

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Şcoala Generală Nr. 22 a declarat 
război Inspectoratului Şcolar

Învăţătoarele de la Şcoala Generală nr. 22 poartă un adevărat război cu şefii învăţământului timişean

Lista cu semnăturile strânse de învăţătoare

Eugen Manole

1985 – „Stadionul Petro-
lul din Ploieşti. Un loc cu 
puţine porţi, unele bloca-
te. Pe la miezul nopţii a 
început furtuna, cu vânt 
puternic şi fulgere. După 
unele mărturii, Păunescu 
le-a cerut oamenilor să ră-
mână pe loc. Unii membri 
ai Cenaclului Flacăra spun 
însă că el a cerut întreru-
perea spectacolului, dar 
răspunsul celor 30.000 de 
oameni a fost: „Să ningă, 
să plouă, Noi nu plecăm!“. 
Au explodat nişte cabluri, 
stadionul a rămas în întu-
neric. Şi artiştii şi specta-
torii s-au speriat. Oamenii 
s-au îmbulzit spre ieşire, 
s-au călcat în picioare. În 
panica generală, şase per-
soane au murit. Alţii spun 
că ar fi fost însă 40 de 
morţi. Câteva zeci au fost 
rănite.” – Organizatorii ??? 
Nici o zi de puşcărie!
2004 - Trei oameni şi-
au pierdut viaţa, iar o 
tânără în vârstă de 16 
ani a rămas singură pe 
lume. Acesta este tragicul 
bilanţ în urma accidentu-
lui provocat de Carmen 
Păunescu. Aceasta a fost 
condamnată de Judecă-
toria Vâlcea la doi ani de 
închisoare cu suspendare. 
Nevasta senatorului PSD 
Adrian Păunescu nu va 
face puşcărie, deşi a omo-
rât trei oameni.
2008 - Adrian Iosif Cocoa-
nă, omoară, cu maşina, 
un tânăr pe trotuar şi este 
cercetat în stare de liber-
tate, având circumstanţe 
agravante, fuga de la locul 
accidentului… aşteptăm 
sentinţa definitivă?!
2010 – Duisburg (GERMA-
NIA) – Love Parade – 20 
de tineri îşi pierd viaţa 
şi alte câteva sute sunt 
accidentate din cauza 
supra-aglomerării zonei 
de desfăşurare. Am curaj 
să pun pariu că până la 
sfârşitul anului 2010, 
avem cel puţin 2 vinovaţi, 
(din staff-ul organizatoric), 
condamnaţi la închisoare 
pentru cel puţin 10-15 ani!
Din fericire sau din păca-
te, n-am suficient spaţiu 
pentru acest subiect!

Romania, we 
love this parade

Manole Zice... Finanţele 
timişene au  
încasat de peste 
4 ori venitul CJT 
în doar 6 luni

OANA ADAMESCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Direcţia Generală a Fi-
nanţelor Publice Timiş 
pare să o ducă mai bine la 
capitolul venituri, compa-
rativ cu anul trecut. În cele 
şase luni ale acestui an au 
fost depăşite încasările la 
aproape fiecare categorie 
de venituri, încasându-
se suma de 1.478.413 mii 
lei, realizându-se astfel 
96,46% din programul re-
partizat de ANAF pentru 
această perioadă. Încasă-
rile publice colectate la 
nivelul Timişului dove-
desc că suntem printre 
cele mai „rentabile” ju-
deţe din ţară, depăşind 
chiar de 4,35 ori bugetul 
propriu al Consiliului Ju-
deţean Timiş estimat la 
81 milioane de euro. La 
nivelul DGFP Timiş, care 
are un număr de 698 per-
soane angajate, se admi-
nistreaza fiscal un număr 
de 171.385  de contribu-
abili, din care: 49.394 
persoane juridice, 18.419 
persoane fizice şi alţii 
103.572. Pe lângă sumele 
încasate, au mai rămas de 
recuperat la 30 iunie 2010 
încă 442.856 mii lei.

Totuşi, nu toţi banii 
au fost colectaţi de bună 
voie, încasările realizate 
prin aplicarea măsurilor 
de executare silită, în pe-
rioada 1 ianuarie – 30 iu-
nie, au fost în valoare de 
144.617 mii lei.

alIna SabOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Familiile de romi stabiliţi 
în imobilele din centrul ora-
şului revin în atenţia publi-
că, după ce prefectul Mircea 
Băcală a fost sesizat de un alt 
caz de hărţuire a unei pensio-
nare care locuieşte într-o casă 
de pe bulevardul C.D. Loga 
din Timişoara. În audienţă la 
prefect s-a dus o femeie care 
i-a relatat lui Băcală calvarul 
prin care trece din cauză că 
este vecină cu o familie nume-
roasă de ţigani. Cazul nu este 
unul singular, motiv pentru 
care prefectul a solicitat In-
spectoratului de Poliţie Timiş 
să constituie o brigadă de in-
tervenţie la nivelul instituţiei. 
Rolul acestei echipe va fi de 
a contracara ameninţările şi 
posibilele atacuri ale romilor 
care îşi forţează vecinii să ple-
ce din imobil.

Acest ultim caz adus în 
atenţia publică se referă la 
imobilul de la numărul 8 de 
pe bd. Loga, o stradă acapara-
tă, în timp, de către familiile 
de această etnie. “A fost în au-
dienţă la mine o femeie care 
mi-a povestit lucruri incredibi-
le. Mi-a spus că atunci când ro-
mii revin în ţară, este nevoită 
să se mute cu chirie sau să stea 
în gazdă. De fiecare dată stă 
în alt loc, ca să nu o găsească 
romii să o oblige să semneze 
contractul de vânzare-cumpă-
rare. Femeia este pensionară 
şi are o pensie de 1.000 de lei. 
Stă cu fiica ei în acel imobil. 
Vecinii i-au tăiat apa caldă, apa 
rece, o inundă prin plafon. Au 
fost ameninţări cu moartea şi 

acte de violenţă, are certificate 
medico-legale. Cred că nu mai 
trebuie să existe în Timişoara 
aşa ceva”, a relatat prefectul. 
În urma reclamaţiilor femeii, 
prefectul a luat legătura cu 
comisarul-şef al IPJ, Gheor-
ghe Popescu, şi i-a solicitat să 
analizeze posibilitatea de a se 
constitui o grupare mobilă de 
intervenţie care să fie la dispo-
ziţia cetăţenilor care sunt în 
această situaţie. 

“Este inadmisibil ca atunci 
când ei (romii, n.r.) sunt 14 -15, 
să vină o maşină cu doi agenţi 
constatatori, se face un proces-
verbal şi situaţia revine la cum 
era. Eu merg pe principiul că 
apărarea să fie proporţională 
cu atacul. Dacă ei sunt 14, să 
vină 14 agenţi de politie. Cred 
că atacul nu va mai fi atât de 
vehement şi instituţiile statu-
lui îşi vor face treaba. Mă voi 
ocupa de acest caz personal. 
Nu o să merg seara şi sub aco-
perire, am rugat-o pe femeie 
să mă contacteze şi voi vedea 

cum se implică instituţiile 
statului. Cred că se vor potoli, 
poate nu la prima intervenţie, 
dar trebuie să intre în lumea 
civilizată”, a precizat Băcală. 
Răspunsul lui Popescu nu a 
fost cel mai încurajator, totuşi, 
conform prefectului, care a 
aflat că la nivelul Jandarmeri-
ei există o astfel de echipă de 
intervenţie, care nu se implică 
însă decât dacă este o certitudi-
ne că se pot declanşa acte de vi-
olenţă. Întrebat dacă cetăţenii 
care mâine ar putea fi hărţuiţi 
de romi pot apela la această 
brigadă, sunând la 112, prefec-
tul a afirmat că “asta vreau să 
văd şi eu”. 

Precedent în Prefectură
Fostul prefect Ovidiu Dră-

gănescu a fost foarte înverşu-
nat împotriva romilor care au 
ocupat prin metode suspecte 
imobile din centrul Timişoa-
rei. În urmă cu doi ani, Dră-
gănescu s-a dus incognito la o 
astfel de casă de pe strada Bra-

şov şi a pretins că vrea să cum-
pere un apartament, dar a fost 
primit cu ameninţări cu săbii 
şi iatagane, aşa că a chemat 
poliţia. Cazul a făcut vâlvă la 
acea vreme, în contextul în 
care familiile de ţigani pe care 
Drăgănescu le-a vizitat ulteri-
or i-au spus că ei au cumpă-
rat toate autorităţile statului. 
Ofensiva fostului prefect s-a 
lăsat fără prea multe urmări. 
Problema a fost sesizată cu 
mult timp înainte, dar ame-
ninţările romilor continuă şi 
azi. Încă din 1994, preşedin-
tele Consiliului Judeţean de 
atunci, Viorel Coifan, atrăgea 
atenţia asupra acţiunii concer-
tate a romilor care, „sub pri-
virile calde ale justiţiei, cum-
pără cele mai frumoase case 
din Timişoara“. I-a urmat Dan 
Ioan Şipoş, tot fost preşedinte 
al Consiliului Judeţean, care 
declara că „Timişoara este 
singurul oraş din ţară unde ţi-
ganii au ocupat vilele din cen-
trul civic cu ajutorul justiţiei“.

alIna SabOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Democrat-liberalul Be-
niamin Ursu, fost consili-
er local în Timişoara din 
partea PD-L, a fost arestat 
preventiv, pentru 15 zile, 
după ce a fost prins în 
flagrant delict în timp ce 
primea 1.000 de euro de 
la o persoană căreia îi so-
licitase anterior alţi 7.000 
de euro pentru a-l ajuta 
să obţină avizele necesa-
re pentru un imobil con-
struit fără autorizaţie. În 
prezent, Ursu este consi-
lier local în Ghiroda, din 
2008, din partea aceluiaşi 
partid. Flagrantul a fost 
organizat în urma denun-
ţului unei persoane care 
a acuzat că, în 2007, Be-
niamin Ursu, la acea dată 
consilier în cadrul Consi-
liului Local al Primăriei 
Timişoara, i-a promis că 

îl poate ajuta să intre în 
legalitate după ce a con-
struit un corp de casă 
fără a deţine autorizaţie 
de construcţie. Denunţă-
torul a oferit iniţial 7.000 
de euro pentru a obţine 
avizul necesar şi a ple-
cat în afara ţării. Când a 
revenit, casa era tot fără 

autorizaţie, aşa că în 9 
iulie, denunţătorul s-a în-
tâlnit cu Ursu, iar acesta 
a cerut încă 1.000 euro 
pentru interveni pe lângă 
funcţionari ai Primăriei 
în acelaşi  scop. 

Ursu a fost prins în 
capcană, căci a fost de-
nunţat, iar în 23 iulie a 
fost prins în flagrant în 
timp ce primea banii pre-
tinşi de la denunţător. La 
aceeaşi dată, Tribunalul 
Timiş a dispus arestarea 
preventivă a consilieru-
lui. Surse din Primărie 
spun că Ursu, lider al co-
munităţii protestante din 
Timiş, era un obişnuit al 
birourilor din PMT, unde 
avea cereri similare pen-
tru diverşi „amici”. PD-L 
Timiş îl va exclude din 
partid pentru aceste ges-
turi şi Ursu îşi va pierde 
şi mandatul de consilier 
la Ghiroda.

Consilier local, după gratii

Brigadă de intervenţie pentru 
romii care îşi hărţuiesc vecinii?

Beniamin Ursu

O bătrână care locuieşte în acest imobil susţine că vecinii de etnie romă o terorizează
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andreea Hnyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

În cadrul unui simpozion 
de două zile care a avut loc la 
Spitalul privat Athena din Ti-
mişoara, medicii specialişti 
din Grecia le-au prezentat 
medicilor specialişti gineco-
logi şi chirurgi din Timişoa-
ra, tehnici noi chirurgicale 
minim invazive. Aceste in-
tervenţii, cu un înalt grad de 
dificultate, pot fi realizate în 
timp record, datorită pregă-
tirii profesionale de excelen-
ţă a chirurgilor şi a dotărilor 
tehnice de ultimă oră din 
cadrul Spitalului Athena. 
Profesor în obstetrică-gine-
cologie, cu supraspecializare 
în chirurgie laparoscopică, 
Ioannis Dimitriadis, a reali-
zat cinci intervenţii chirur-
gicale de amploare, minim 
invazive, transmise live din 
blocul operator. La transmi-
sie au asistat specialiştii de la 
Athena şi nu numai.

“chirurgia laparoscopică 
avansată - aplicaţii  
în ginecologie”

Specialiştii timişoreni au 
învăţat să facă, în timp re-
cord, cu o singură zi de in-
ternare, prin laparoscopie, 

operaţii şi fibroame uterine 
mari, fără a se scoate uterul. 
Până acum, aceste interven-
ţii se puteau executa la noi 
în oraş doar prin operaţie 
pe abdomen şi cu un minim 
de cinci zile de spitalizare. 
Specialiştii greci consideră 
că chirurgia minim invazi-
vă este de preferat în locul 
unei intervenţii chirurgica-
le obişnuite: „Toate femeile 

merită un astfel de trata-
ment micro-invaziv căruia 
i se garantează rezultatul 
pozitiv. Scutirea a cinci zile 
de internare şi două săptă-
mâni de recuperare pentru 
o femeie contează”, a spus 
Konstantinos Giatras, profe-
sor doctor obstetrică-gineco-
logie.

Datorită acestor tehnici, 
peste 70% din patologia chi-

rurgicală-ginecologică poate 
fi rezolvată cu un trauma-
tism chirurgical minim asu-
pra bolnavului, oferind po-
sibilitatea unei recuperări 
rapide după operaţie. Voicu 
Simedrea, medic primar ob-
stetrică-ginecologie declară: 
„Pacienţii pentru intervenţi-
ile chirurgicale sunt progra-
maţi de mai mult de o lună, 
sunt pregătiţi, iar a doua zi 

după operaţie îşi pot conti-
nua activitatea obişnuită.”

Spitalul Athena îşi asumă 
responsabilitatea dezvoltă-
rii în continuare a servici-
ilor prestate, a îmbogăţirii 
listei acestora, a păstrării ni-
velului calităţii, a încrederii 
şi respectului faţă de toţi cei 
care îşi încredinţează sănă-
tatea în mâinile doctorilor 
de aici.

alIna SabOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Peste 13.000 de timişeni 
s-au aflat în şomaj tehnic în-
cepând din luna februarie a 
acestui an. Cererile de intra-
re în şomaj tehnic se depun 
la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Timiş, iar din februa-
rie până la mijlocul lunii iu-
lie, 208 societăţi au anunţat 
că aplică actul normativ care 
lasă angajaţii într-un concediu 
forţat, dar plătit. Săptămâna 
trecută, în patru zile, 12 firme 
au cerut să aplice Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 4 din februarie 
2010, în acest fel, intrând în 
şomaj peste 140 de persoane.

Ileana Tomoiagă, director 
coordonator adjunct la Inspec-
toratul Teritorial de Muncă, a 
explicat că timp de maximum 
90 de zile, până la finele anu-
lui, societăţile pot să îşi trimită 
angajaţii în şomaj tehnic şi 
să îi cheme înapoi la muncă 
dacă primesc comenzi pentru 
producţie. În 2009, o măsură 
similară a fost în uz timp de 
circa jumătate de an. Datele de 
la ITM Timiş arată că în acea 
perioadă puţin peste 1.520 de 
timişeni au fost în şomaj teh-
nic. Numărul este de aproape 
zece ori mai mare acum. „Or-
donanţa 4 se aplică din februa-
rie 2010 până în 31 decembrie 
2010, din iniţiativa angajatoru-
lui. Salariaţii ale căror contracte 
sunt suspendate beneficiază de 
indemnizaţie de minim 75 la 
sută din salariul de bază cores-
punzător pe perioada cât se află 
în şomaj tehnic. Salariaţii sunt 
la dispoziţia angajatorului, dar 
acesta nu îi poate pune să mun-
cească decât dacă se renunţă la 
suspendarea şomajului tehnic. 
Pe perioada şomajului tehnic, 
angajatorii nu plătesc contribu-
ţiile sociale, iar angajaţii sunt 
protejaţi din punct de vedere 
social”, a explicat Ileana Tomo-
iagă. Intrarea în şomaj tehnic 
este o procedură simplă şi din 
punctul de vedere al birocra-
ţiei. Angajatorul trebuie doar 
să completeze o declaraţie pe 
proprie răspundere pe care să 
o depună la ITM. În această ce-
rere trebuie precizat şi numă-
rul angajaţilor care intră sub 
incidenţa acestui act normativ, 
precum şi perioada de limitare 
a activităţii.

„şmecherii” cheamă 
oamenii la muncă

Întreprinzătorul român 
este, aşa cum se ştie, şi şme-
cher când vine vorba de apli-
carea sau eludarea unor legi. 

Liderii de sindicta spun că unii 
angajatori profită de facilită-
ţile OUG, dar îi cheamă şi pe 
oameni la muncă. Directorul 
adjunct al ITM Timiş a precizat 
că s-au făcut controale pentru 
a depista cazuri de acest gen, 
însă nu s-a descoperit nicio 
neregulă. „Am desfăşurat con-
troale pentru a vedea dacă nu 
sunt situaţii în care angajatorii 
să anunţe că ar fi în şomaj teh-
nic, dar de fapt să nu fie aşa. 
Nu am avut situaţii de acest 
gen, dar nici noi nu putem 
controla pe toţi, pentru că 
avem puţini inspectori”, ne-a 
spus Tomoiagă. 

Aurel Mihuţ, liderul Blo-
cului Naţional Sindical Timiş, 
a declarat că ştie că ar exista 
cazuri de întreprinderi cu 200-
300 de angajaţi care să îşi che-
me oamenii la muncă în timp 
ce, oficial, ei se află în şomaj 
tehnic. Mihuţ nu a vrut să dea 
nume de societăţi, motivând 
că nu are dovezi clare despre 
un fenomen de acest gen. To-

tuşi, liderul de sindicat apreci-
ază că OUG 4 este un act nor-
mativ binevenit atât pentru 
angajator, cât şi pentru anga-
jat. „Este un colac de salvare, 
o măsură pentru ca impactul 
crizei să fie cât mai puţin agre-
siv pentru angajat şi angajator. 
Condiţia este să se respecte le-
gislaţia. Noi avem pachete de 
legi bune, dar nu se respectă. 
Sunt societăţi care au bene-
ficiat de ordonanţă, dar nu 
îşi trimit angajaţii acasă, fac 
producţie, deci este o chestiu-

ne ilicită”, ne-a precizat Aurel 
Mihuţ. Opinia sa este că OUG 
4/2010 ar trebui prelungită şi 
în 2011, dacă se menţin şi con-
diţiile de austeritate.

Ştefan Gogoşanu, liderul de 
sindicat al „Cartel Alfa” Timiş, 
este mai critic în ceea ce pri-
veşte aplicarea OUG 4. Măsura 
a fost cerută de sindicate, dar 
efectul nu a fost cel aşteptat, 
spune Gogoşanu, pentru că 
statul nu a făcut alte investi-
ţii în infrastructură şi nu s-au 
creat alte locuri de muncă. În 
plus, pericolul fraudării statu-
lui este mare. „Unele societăţi 
nu au folosit eficient acest lu-
cru, au făcut o anumită evaziu-
ne fiscală. Trimit oamenii prin 
rotaţie în şomaj tehnic, nu sus-
pendă activitatea. Fenteaza sta-
tul, iar ITM ar trebui să aibă o 
evidenţă clară şi să verifice uti-
lizatorii acestei ordonanţe. Am 
auzit şi de cazuri când angaja-
torul îi cheamă la muncă, deşi 
oamenii sunt în şomaj tehnic, 
or asta e foarte grav, acei an-
gajatori trebuie pedepsiţi”, a 
precizat Gogoşanu. Sindicatele 
au solicitat ITM să ceară şi nu-
mele celor care intră în şomaj, 
odată cu cererea de aplicare a 
OUG, dar şi să facă mai multe 
controale inopinante.
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Şomajul tehnic – 
„colac de salvare” 
în vreme de criză

Inaugurare

Dedeman, retailer de mate-
riale de construcţii şi pentru 
amenajări interioare, cu 
capital 100% românesc, 
deschide vineri, 30 iulie, cel 
de-al 20-lea magazin al re-
ţelei Dedeman. Magazinul 
amplasat pe locul fostului 
complex Terra reprezintă 
o investiţie de 17 milioane 
euro. 14.500 mp deser-
vesc ca spaţiu de vânzare 
pentru cele peste 45.000 
de produse. Un număr de 
220 de locuri de muncă 
au fost create prin această 
investiţie.

InvestIţII

Patru firme germane, 
spaniole şi româneşti au 
concesionat teren în oraşul 
Sânnicolau Mare pentru 
a amplasa panouri solare. 
Dănuţ Groza, primarul din 
Sânnicolau, a declarat că 
este vorba de 35 de hectare 
de teren care au fost conce-
sionate în ultimele şase luni. 
O strategie din politica celui 
mai vestic oraş din Timiş de 

a capta şi de a reţine inves-
titorii este reprezentată de 
preţul scăzut la concesiuni: 
un hectar de păşune a fost 
concesionat cu 300 de 
euro, în timp ce în judeţul 
Hunedoara, concesiunea 
este de 1 euro/mp, spune 
Groza. Primarul se aşteaptă 
ca primele panouri să fie 
funcţionale în cel mult un 
an.

cooperare

Compartimentul de schimb 
internaţional de informaţii 
al Finanţelor Publice din 
Timiş a primit, în primul se-
mestru al acestui an, 33 de 
solicitări privind activitatea 
fiscală, dându-se răspuns la 
17 dintre cereri, iar celelalte 
16 fiind în cercetare. Com-
partimentul are atribuţii de 
transmitere şi primire de 
informaţii şi date necesare 
gestionării activităţii de 
cooperare administrativă 
între Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală şi 
administraţiile fiscale ale 
statelor membre ale Uniunii 
Europene.

Intervenţii chirurgicale  
ginecologice avansate

Special

Peste 13.000 de persoane au fost trimise în şomaj tehnic în Timiş de la începutul anului

Sala pentru intervenţii chirurgicale laparoscopice minim invazive de la Spitalul privat „Athena“

Medicii timişoreni au urmărit „live“ o intervenţie chirurgicală realizată de specialiştii din Grecia

PULS ECONOMIC PULS ECONOMIC

PUBLICITATE

Este un colac de sal-
vare, o măsură pen-
tru ca impactul crizei 
să fie cât mai puţin 
agresiv pentru anga-
jat şi angajator.

aurel mihuţ
lider sindical BNS

Am auzit şi de cazuri 
când angajatorul îi 
cheamă la muncă, deşi 
oamenii sunt în şomaj 
tehnic. Acei angajatori 
trebuie pedepsiţi.

Ştefan Gogoşanu
lider sindical Cartel Alfa

Toate femeile merită 
un astfel de tratament 
micro-invaziv căruia i 
se garanteză rezulta-
tul pozitiv. Scutirea a 
cinci zile de internare 
şi două săptămâni de 
recuperare pentru o 
femeie contează.

konstantinos Giatras
prof. dr. în obstetrică-ginecologie

Pacienţii pentru 
intervenţiile chirur-
gicale sunt progra-
maţi de mai mult 
de o lună, sunt pre-
gătiţi, iar a doua zi 
după operaţie îşi pot 
continua activitatea 
obişnuită.

Voicu Simedrea
medic primar obstetrică-ginecologie

Beneficiile angajatorului:

- îşi reduce costurile de 
funcţionare a firmei;
- nu mai are cheltuieli, 
dacă firma este închisă;
- îşi păstrează angajaţii 
valoroşi;
- nu mai este nevoie să 
facă angajări;
- se reduc cheltuielile cu 
salariile, dacă statul plă-
teşte contribuţiile sociale.

Beneficiile angajatului:

- primeşte minimum 75 la 
sută din salariul brut;
- îşi păstrează locul de 
muncă;
- este asigurat pe toată 
perioada când este în 
şomaj tehnic;
- nu i se întrerupe perioa-
da de cotizare;
- poate avea o perioadă 
de odihnă legală şi plătită.

avantajele chirurgiei 
laparoscopice  
faţă de cea clasică:

- Păstrarea uterului
- O singură zi de internare
- Două zile de recuperare
- Nu există durere
- Nu se pierde sânge
- Aderenţe minime
- Cost redus

totul despre echipa de  suflet a 
timişorenilor     pagina 8-9

Colecţia imago
Zece rochii de cocktail   pagina 10
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Preţuri abonamente:
- peluza nord - 120 de lei,
- peluza sud - 120 lei,
- tribunele I şi II - 200 de lei,
- tribuna 0 - 380 de lei,
- loje - 3000 lei.

Preţuri bilete:
- peluza nord -8 lei,
- peluza sud - 10 lei,
- tribunele I şi II - 15 lei,
- tribuna 0 - 25 de lei,
- loje - 200 de lei,
- zona VIP - 250 de lei.

Igor Popovic (Serbia)
Data naşterii: 10.08.1983
Post: fundaş central
Înălţime: 1.85 m

2001/10  Spartak Subotica (Serbia)
2005/06 FK Smederevo (Serbia, împrumut)
2006/07  FK Vozdovac (Serbia, împrumut)
2007  BFC Siofok (Ungaria, împrumut)

Iulian Tameş
Data naşterii: 06.12.1978
Post: mijlocaş
Înălţime: 1.71 m

1997/04  Dinamo Bucureşti
1998  Rocar Bucureşti (împrumut)
1999/00  ARO Câmpulung (împrumut)
2005  Alania Vladikavkaz (Rusia)
2005/06 Naţional Bucureşti
2006/07  Dinamo Bucureşti
2007/10  FC Argeş
Are 5 meciuri la naţională: Polonia (2000), Algeria 
(2000), Ucraina (2001), Georgia (2008), Croaţia (2009)

Dusko Dukic (Serbia)
Data naşterii: 21.06.1986
Post: fundaş dreapta
Înălţime: 1.81 m

2004/07  Jedinstvo Paracin (Serbia)
2006/07  FK Vlasina (Serbia, împrumut)
2007  FC Vitebsk (Belarus)
2007  FK Jagodina (Serbia, împrumut)
2007/10  Hajduk Kula (Serbia)

Ianis Zicu
Data naşterii: 23.10.1983
Post: mijlocaş
Înălţime: 1.77 m

2000/04 Dinamo Bucureşti
2004/07  Inter Milano
2004  Parma (împrumut)
2004/06 Dinamo Bucureşti (împrumut)
2006/07  Rapid Bucureşti (împrumut)
2007/10  Dinamo Bucureşti

Are 5 meciuri la naţională: Japonia (2003), Armenia (2006), 
Luxemburg (2007), Slovenia (2007), Slovenia (2007)

Totul despre echipa de  suflet a timişorenilor
Vladimir 
Petrovic 
(01.07.1955)

Cariera de antrenor
1996/97  Steaua Roşie Belgrad
1999  Bor (Sebia)
2002/04 Serbia şi Muntenegru U21
2004  Vojvodina
2005/06 Dalian Shide (China)
2007/08  Naţionala Chinei
2009/10  Steaua Roşie Belgrad

Vladimir Petrovic s-a a afirmat drept unul 
dintre cei mai prestigioşi jucători ai celor 
de la Steaua Roşie Belgrad, fiind considerat 
una dintre cele cinci stele dintre legendele 
clubului. A evoluat de 34 de ori în naţionala 
Iugoslaviei, pentru care a marcat cinci goluri.
Tot cu echipa belgrădeană a cucerit, din pos-
tura de antrenor secund, cel mai preţios tro-
feu: Cupa Campionilor, în 1991. Ca “principal” 
a activat în ţara natală şi în China. În plus, a 
fost selecţioner la naţionala U21 a Serbiei, 
dar şi al Chinei, cu care însă a ratat calificarea 
la Campionatul Mondial din acest an.

Meciurile din tur pentru Poli

24.07 Poli - Gloria Bistriţa 2-2 
31.07 Gaz Metan - Poli
08.08 Poli - CFR Cluj 
14.08  U Craiova – Poli
21.08 Poli - Victoria Brăneşti
28.08  Steaua – Poli
11.09  Astra – Poli 
18.09  Poli - Sportul Studenţesc
25.09  Pandurii – Poli
02.10 Poli - Rapid 
16.10  Targu-Mureş – Poli
23.10 Poli - Universitatea Cluj
30.10  FC Braşov – Poli
06.11 Poli - FC Vaslui
13.11  Urziceni – Poli
20.11 Poli - Oţelul Galaţi
27.11  Dinamo – Poli

Gheorghe  
Chivorchian

laszlo  
Sepsi

Florin  
Sandu

Cristian  
Scutaru

Hristu  
Chiacu

Dare  
Vrsic

Cosmin  
Contra

Eder  
bonfim

Dan  
Alexa

Dorin  
Goga

Dusan  
Dukic

Alexandru 
Bourceanu

lukas  
Magera

Marian  
Cisovsky
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Poparadu
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Ioan  
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Zicu

Gueye  
Mansour

Srgian  
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Cobliş

p
o

r
ta

r
I

m
Ij

lo
c

a
şI,

fu
n

d
a

şI,

a
ta

c
a

n
ţI,

„În acest sezon vom încerca să aducem bu-
curia în rândul suporterilor, în rândul celor 
care ne susţin şi ne înconjoară, în rândul 
adevăraţilor polişti. Din păcate, există foar-
te mulţi falşi polişti, care una clamează, dar 
faptic fac altceva. Este inexplicabil pentru 
anul 2010 ca clubul nostru să se confrunte 
cu atât de multe probleme. Ne dorim un 
trofeu şi, ca să fiu realist, în momentul 
acesta, accesibilă este doar varianta Cupei 
României. De asemenea, mă aştept la un 
parcurs bun în cupele europene. Nici nu 
vreau să mă gândesc ce s-ar putea întâm-
pla dacă vom rata calificarea în grupele 
Europa League.”

Achiziţii 2010
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FlOrIn FruGInă. este unul din cei mai vechi comisari. angajat în 1996, pe funcţia de comisar de execuţie, este al şaselea comisar şef, de la 
înfiinţare, al Gărzii Financiare timiş. despre rolul şi importanţa acestei instituţii, mai ales în perioada crizei economice, în interviul de mai jos.

Am aplicat amenzi în valoare  
de cinci milioane de lei!

GeOrGe SCHInteIe
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Florin Frugină, unii 
agenţi economici asemuie in-
stituţia pe care o conduceţi cu 
un fel de bau-bau; chiar aşa de 
temut este Garda Financiară?

Agenţii economici de bună 
credinţă n-ar trebui să se tea-
mă de Garda Financiară. Cei 
care, poate, au acel sentiment, 
ori încalcă legea ori acţionează 
pe lângă lege.

Agenţii economici ce ar tre-
bui să conştientizeze vis-a-vis 
de menirea dv?

Menirea noastră nu este 
de a înspăimânta agentul eco-
nomic, ci de a acţiona în aşa 
fel încât toate societăţile să 
respecte actele normative în 
vigoare.

Cum îi controlaţi pe agenţii 
economici?

Selectarea societăţilor care 
urmează a fi verificate se face 
pe mai multe criterii. Un prim 
punct ar fi dorinţa de verifi-
care încrucişată. Un alt motiv 
ar fi diversele sesizări ori re-
clamaţii de la persoane fizice 
sau juridice cărora trebuie să 
le dăm curs, dacă sunt de com-
petenţa noastră. Un alt criteriu 
ar fi domeniile cu un risc mai 
mare de evaziune fiscală, ca de 
exemplu cerealele şi legume-
fructele.

Străbatem o perioadă 

economică austeră, rolul dv a 
devenit mai responsabil?

Noi ne-am propus să ne ori-
entăm controalele spre zonele 
mari de evaziune fiscală, şi să 
ajungem cât mai rar la agen-
ţii economici care nu încalcă 
legea. Iar la ora actuală sunt 
câteva domenii ca achiziţiile 
intracomunitare de cereale, le-
gume-fructe, produse din car-
ne, unde evaziunea este foarte 
mare şi continuă să fie. Încer-
căm să lăsăm senzaţia agen-
ţilor economici că nu sunt 
controlaţi foarte des de Garda 
Financiară, dar unde mergem 
să fie foarte bine fundamentat 
şi cu rezultate bune pentru in-
stituţia noastră şi pentru dimi-
nuarea evaziunii fiscale.

Evaziunea fiscală de proporţii 
este o problemă care nu a 
apărut recent. Ce aţi făcut 
până acum?

Din experienţa celor trei 
ani privind achiziţiile intraco-
munitare, am constatat că fe-
nomenul a căpătat o amploare 
foarte mare. Suntem conştienţi 
de amploarea fenomenului în 
domeniile de care am vorbit, 
iar controalele pe care le fa-
cem sunt îndreptate spre acele 
domenii în care ştim că există 
evaziune fiscală. Pe lângă urmă-
rirea evaziunii fiscale privind 
achiziţiile intracomunitare ne 
orientăm şi spre controlul so-
cietăţilor care au obligaţia de 
a emite bonuri fiscale atunci 
când livrează bunuri către po-

pulaţie. În concluzie ştim care 
sunt domeniile cu evaziune şi 
încercăm să ne axăm pe ele. 
Vreau să transmit agenţilor 
economici mesajul că ne vom 
ocupa într-adevăr de marii eva-
zionişti, iar cei care-şi văd de 
treabă n-au de ce să se teamă.

În concret ce măsuri veţi lua?
Începând cu 1 august va in-

tra în vigoare Registrul privind 
achiziţiile intracomunitare, în 
care fiecare agent economic 
care doreşte să efectueze ope-
raţiuni comerciale intraco-
munitare să aibă obligaţia să 
se înscrie în acest registru, în 
condiţiile stipulate în Ordo-
nanţa nr 54/2010, ceea ce va 
permite o monitorizare mai 
riguroasă. Iar privind contra-
banda cu ţigări, în baza aces-
tei ordonanţe, deţinerea unei 
cantităţi mai mari decât limita 
admisă constituie infracţiune, 
faţă de contravenţie cum era 
anterior. Numai în ultimele 
două săptămâni am avut trei 

situaţii de acest gen în care îm-
preună cu colegii de la poliţie 
am depistat, prin filtre, per-
soane fizice care transportau, 
respectiv deţineau, o cantitate 
mai mare de 10.000 de ţiga-
rete. Marfa a fost reţinută, iar 
persoanelor în cauză li s-a în-
tocmit sesizare penală. 

Marea contrabandă se face cu 
camionul...

Duminica trecută, împreu-
nă cu colegii de la Lugoj am de-
pistat la o persoană fizică peste 
o sută de baxuri de ţigări.

Cum comentaţi, ca specia-
list, ideea premierului de a 
premia într-un fel pe consu-
matorii care strâng un anumit 
număr de bonuri fiscale?

Este ideea primului mi-
nistru. Eu vă spun că fiecare 
dintre noi ar trebui să fie con-
ştient că solicitarea bonului 
fiscal este primul pas pe care 
ar trebui să-l facem când cum-
părăm ceva. Astfel, o mare 
parte din evaziunea fiscală s-ar 
reduce.

Cu privire la ceea ce se nu-
meşte „mafia cerealelor” am 
înţeles că în lunile mai iunie, 
aţi confiscat doar două tone. 
De ce doar atât?

Să ştiţi că noi muncim, nu 
stăm, dar nu totdeauna rezul-
tatele muncii sunt transpuse în 
nişte date concrete. Evaziunea 
fiscală la cereale se face mai 
mult în perioada recoltatului, 

când este vârful acestei activi-
tăţi. Numai în săptămâna tre-
cută, am  confiscat 386 de tone.

Iar în ceea ce priveşte activita-
tea din duty-free-uri?

În baza aceleiaşi ordonanţe 
s-a specificat clar ce înseamnă 
consumul personal. Orice co-
mercializare peste cantităţile 
prevăzute atrage sancţiunea 
gentului economic, prin sus-
pendarea autorizaţiei de func-
ţionare.

Aveţi un raport al activităţii la 
şase luni?

Din raportul semestrial, se 
poate reţine că au fost confis-
cate 84.000 de pachete de ţi-
gări, cu o valoare estimată de 
722.471 de lei; 2500 litri de bă-
uturi alcoolice, cu o valoare es-
timată la 28.000 lei şi 110 tone 
de legume fructe cu o valoare 
estimată la 210.000 lei. De 
asemenea au fost aplicate un 
număr de 1763 de amenzi, în-
sumând o valoare de 4.884.960 
lei.

Domnule comisar şef, 
imaginea instituţiei pe care 
o conduceţi a avut, în trecut, 
anumite umbre, datorită 
activităţii unor colegi. Cum vă 
simţiţi dv, ştiind că poate mai 
sunt colegi tentaţi corupţiei?

Este o întrebare mai mult 
decât delicată. Nu cred că nişte 
cazuri izolate pot conduce la 
generalizrea întregii activităţi. 
Iar dacă acele cazuri au existat 

în trecut, asta nu înseamnă că 
mai sunt şi în prezent.

Nu întâmplător vă întreb, dar 
fiind bugetari, prin activitatea 
specifică, unii din colegii dv 
ar fi tentaţi să-şi rotunjească 
salariile sub alte forme...

Cred că în cadrul oricăror 
activităţi de control pot să 
existe tentaţii, dar vă asigur 
că am colegi deosebit de res-
ponsabili ca să evite tentaţiile 
de orice fel. Comportamentul 
lor se reflectă în imaginea pe 
care o are instituţia noastră. 
Dacă oamenii ne vor percepe 
corect, îşi vor da seama că Gar-
da Financiară este o instituţie 
mai mult decât necesară în 
aceste momente. Instituţia are 
un cadru foarte bine definit 
şi, dacă ar avea şi o salarizare 
corespunzătoare, în raport cu 
importanţa muncii pe care o 
facem ar fi bine pentru toată 
lumea.

Rolul dv ar părea să fie chiar 
scoaterea ţării din criză. Aşa 
este?

Împărtăşesc ideea că prin 
ceea ce facem ne dovedim ca 
o instituţie foarte importantă. 
Dacă am avea o salarizare mai 
bună, poate că şi rezultatele ar 
fi mai consistente, iar colegii 
mei s-ar simţi mai răsplătiţi 
pentru munca şi stresul pe 
care le depun. Prin reducerea 
de 25% am coleg, comisar, care 
are salariul de încadrare 750 
de lei.

FlOrIn FruGInă 

născut la timişoara, la 13 
octombrie 1967

absolvent al Facultăţii 
de Ştiinţe economice, 
secţia economia indus-
triei, construcţiilor şi 
transporturilor, din cadrul 
Universităţii de Vest 
timişoara, promoţie 1993; 
în 2003 absolvă un mas-
ter în economia şi man-
agementul dezvoltării 
regionale la aceeaşi 
Universitate.

starea civilă: necăsătorit

Hobby: călătoriile, sportul, 
lectura

Calităţi: voinţa şi 
perseverenţa

Menirea noastră nu 
este de a înspăimânta 
agentul economic, ci 
de a acţiona în aşa fel 
încât toate societăţile 

să respecte actele nor-
mative în vigoare.

Dacă am avea o sala-
rizare mai bună, poa-
te că şi rezultatele ar 
fi mai consistente, iar 
colegii mei s-ar simţi 
mai răsplătiţi pentru 
munca şi stresul pe 
care le depun. Prin 
reducerea de 25% am 
coleg, comisar, care 
are salariul de înca-
drare 750 de lei.

PUBLICITATE

Zece rochii de cocktail
Colecţia Imago 

Covorul roşu al festiva-
lului de la Cannes repre-
zintă o sursă de inspiraţie 
grozavă pentru decorul 
în prezentarea celor mai 
spectaculoase rochii de 
seară. Stilul, eleganţa şi 
frumuseţea a predominat 
şi pe malul râului Bega în 
incinta River Deck la pri-
ma prezentare a unei co-
lecţii de rochii de seară a 
Ralucăi Zghimbea, intitu-
lată Imago.

”Colecţia Imago a re-
prezentat lansarea mea în 
modă. Sunt designer de in-
terior de 8 ani şi la cerin-
ţele persoanelor cărora le-
am creat de-a lungul anilor 
vestimentaţii, am decis să 
încerc şi asta. Liniile rochi-
ilor sunt simple, consider 
că simplitatea înseamnă 
eleganţă”, a declarat Raluca 
Zghimbea designer la Deco-
ral.

rochii de cocktail
Zece rochii de cocktail 

pentru gusturi pretenţioase, 
cu aplicaţii de perle naturale 
şi alte accesorii deosebite, în 
culori fine sidefate au plutit 
pe formele manechinelor. 
Albastrul, culoare legată de 
vis care conferă lejeritate, 
roşu exploziv care sugerea-
ză pasiunea şi auriul sim-
bolul bogăţiei au fost petele 
de culoare predominante. 
Raluca spune că scopul co-
lecţiei este de a aduce ceva 
nou pe piaţa din România, 
atât ca design cât şi ca mar-
keting, fiind comercializate 
în ediţie limitată: “Rochiile 
sunt pe mai multe stiluri, 
tocmai pentru a satisface 
gusturile mai multor tipuri 
de personalităţi şi vârste. 
Mereu am fost adepta unici-
tăţii, nu îmi place ideea de 
a mă îmbrăca în „uniforme“ 
doar pentru că este „tren-

dy“. Am vrut ca prin colecţia 
asta să oferi posibilitatea ca 
fiecare doamnă sau domni-
şoară să-şi poată personaliza 
orice rochie de-a mea.”

achiziţionare
Ideea colecţiei este ”Co-

lecţie prototip”: clienta îşi 
alege rochia, trimite dimen-
siunile dorite folosind for-

mularul de pe site, solicită 
culori, materiale şi acceso-
rii, iar în funcţie de cerinţe, 
i se va realiza rochia respec-
tivă la propunerea designe-

rului. Rochiile din colecţie 
sunt unicat, se vor produce 
în număr limitat, indiferent 
de modificările de culoare 
sau material.

Pentru rezervări,

     contact la tel.:

0760 258 252
0256 433 024

0760258 258
Str. Libertăţii nr. 4 
colţ cu Dimitrie Cantemir

www.restaurantpinguin.ro

aniversări, evenimente  
şi livrari la domiciliuPinguin

Restaurant
cu specific libanez

”Am dorit ca rochiile 
să fie purtabile! Să 
ofer femeii posibilita-
tea de a fi elegantă şi 
senzuală, fără urmă 
de vulgaritate. Rochii-
le descoperă părţi ale 
corpului care intrigă 
ochiul privitorilor, de a 
găsi senzualitatea ce-
lei care o poartă fără a 
arăta prea multe.”

raluca Zgimbea
designer

Raluca Zghimbea a făcut un pas îndrăzneţ de la designul de interior la cel vestimentar
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CaIuS SeraCIn
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Lucrările de reabilitare 
termică începute la sfârşitul 
anului 2009 la blocurile din 
Timişoara încep, după nici 
un an, să-şi arate defectele. În 
grabă, pentru a termina cât 
mai repede, constructorii au 
cam uitat să finiseze lucrările. 
Exemplul cel mai clar este un 
bloc, de pe strada Zarand nu-
mărul 9, proaspăt terminat la 
sfârşitul lunii iunie a acestui 
an. Blocul arată excelent la 
prima vedere, însă locatarii 
imobilului spun că fiecare 
ploaie pentru ei este un coş-
mar. Apa din spatele blocului 
intră în subsol şi dacă nu ar fi 
locatarii care o scot de fiecare 
dată când plouă, ar bălti zile 
întregi. Asta pentru că, spun 
locatarii, cei ce au făcut lucra-
rea nu au apucat să facă dale-
le de beton cum scrie la carte. 
“Este neplăcut, pentru că la 
fiecare ploaie trebuie să cobo-
râm în boxă şi să scoatem apa 
cu găleţile. Se adună până la 
glezne. Iniţial am crezut că 
e din altă parte apa, dar am 
cumpărat o sticluţă cu vop-
sea roşie şi am pus-o în apa 
din spatele blocului. După 
câteva ore, beciul era roşu”, 
spune Ion Miu, unul dintre 
locatarii imobilului. Pe lângă 
inundaţiile din beci, locatarii 
mai au o problemă. Din cau-
ză că lucrările au fost făcute 
în grabă, unele geamuri ter-

mopane din bloc se deschid, 
dar doar pe orizontală. Când 
încearcă să deschidă fereastra 
pe verticală, termopanul e pe 
punctul să cadă. “Ne-au spus 
că o să se regleze în timp. 
Dar de la Crăciun de când le-
au montat, nimeni nu a mai 
venit să vadă cum sunt gea-
murile. Mie mi-e frică stând 
la parter să las geamul pe 
verticală deschis, pentru că 
oricine poate să-mi intre în 
casă”, spune un alt locatar al 
blocului. La încheierea lucră-
rilor, în iunie, reprezentanţii 
Primăriei Timişoara nu au 
sesizat defectele. Locatarii au 
cerut sprijinul autorităţilor, 

dar până acum, nimeni nu a 
ajuns la faţa locului pentru a 
constata neregulile. 

o comisie de recepţii va 
veni la faţa locului

Viceprimarul Timişoarei, 
Sorin Grindeanu spune că 
problema se va rezolva în 
cel mai scurt timp. “De ace-
ea există comisii de recepţie. 
Dacă lucrurile stau aşa cum 
le prezentaţi cu siguranţă că 
se vor lua măsuri în cel mai 
scurt timp. În momentul în 
care se face plata către execu-
tant, Primăria şi eu nu sem-
nez niciun ordin de plată dacă 
pe el nu apare semnătura as-

cociaţiei de locatari. Eu nu am 
făcut nicio plată decât dacă 
asociaţia de locatari şi-a dat 
acordul pentru recepţia finală 
a lucrării”. Grindeanu admi-
te că există unele problem la 
reabilitări, însă nu trebuie fă-
cut din asta un capăt de ţară. 
“Au mai fost diverse cazuri de 
la bloc la bloc. În general se 
rezolvă printr-un agreement 
între constructor şi asociaţie. 
A fost de exemplu un caz în 
care în proiect se prevedea ca 
firma să refacă ţevile, aceste 
lucrări s-au făcut înainte de 
ascociaţie. Asociaţia a cerut 
alte lucrări în contrapartidă”, 
spune Grindeanu.

comuNiTaTecomuNiTaTe

ISu

Prevenirea incendierilor. 
Având în vedere numărul 
însemnat al situaţiilor de 
urgenţă înregistrate în ulti-
mii ani, cauzate de arderile 
necontrolate produse la 
mirişti, vegetaţie uscată 
de pe păşuni şi terenuri 
agricole, precum şi con-
secinţele acestor acţiuni, 
Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă 
face apel la cetăţeni să res-
pecte măsurile specifice de 
prevenire a incendiilor:
-să nu utilizeze focul des-
chis în locuri cu pericol de 
incendiu şi pe timp de vânt;
-să nu utilizeze focul des-
chis la distanţe mai mici 
de 10 m faţă de materiale 
sau substanţe combusti-
bile (casă, şură, depozit de 
cereale, pădure etc)
-cetăţenii se vor interesa 
la primărie în ceea ce pri-
veşte planificarea zilelor şi 

locurile special amenajate 
în care se adună resturile 
menajere şi vegetaţia us-
cată din localitate în scopul 
arderii
-să asigure supravegherea 
permanentă a arderii şi să 
stingă jarul după încetarea 
acesteia.
Respectând măsurile de 
prevenire a incendiilor, vă 
protejaţi viaţa şi bunurile 
materiale.

PrImărIe

anunţ public. Primăria 
Municipiului Timişoara 
anunţă publicul interesat 
asupra deciziei etapei de 
încadrare de către APM Ti-
miş de a nu se efectua eva-
luarea impactului asupra 
mediului şi evaluarea adec-
vată în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru 
proiectul “Extindere reţea 
– canal Zona Ciarda Roşie – 

Zona Urseni” , amplasat în 
Timişoara, străzile: Calea 
Urseni, Dimitrie Dinicu, Ni-
colae Stoica de Haţeg, Ne-
ajlov, Luta, Iovita. Proiectul 
deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la 
sediul APM Timiş, Timişoa-
ra, Str. Amurgului nr.1, luni 
– joi între orele 8- 16, vineri 
între orele 8-14, precum şi 
la următoarea adresă de 
internet: www.apmtm.ro.

ISu

măsuri pentru situaţii 
de urgenţă. Inspectoratul 
General pentru Situaţii de 
Urgenţă a editat o broşură 
cu recomandări pentru po-
pulaţie în ceea ce priveşte 
pregătirea pentru situaţii 
speciale. Cetăţenii trebuie 
să se pregătească din timp 
pentru situaţii de urgenţă 
ca: inundaţii, alunecări de 
teren, fenomene mete-

orologice periculoase. 
Fiecare familie poate fi 
pusă în situaţia de a părăsi 
locuinţa, în acest caz, toţi 
cetăţenii trebuie să aibă 
pregătit “rucsacul de 
urgenţă”, acesta trebuie 
să conţină: apă, alimen-
te compacte şi uşoare: 
cutii de conserve,alimente 
deshidratate, biscuiţi, 
sucuri, ceai, alimente 
pentru copii; îmbrăcămin-
te şi încălţăminte; sac de 
dormit sau pături; trusă de 
prim ajutor : medicamen-
tele personale,analgezice, 
antiseptice; aparat radio cu 
baterii de schimb, lanter-
nă, telefon mobil, fluier; 
articole de igienă; acte 
personale. În cazul în care 
autorităţile dispun evacu-
area de urgenţă a locali-
tăţii, respectaţi decizia de 
evacuare. Fiecare cetăţean 
trebuie să acorde ajutor 
semenilor aflaţi în pericol 
sau în dificultate.

pe scurt

PUBLICITATE

300 de angajaţi din Primărie  
îşi iau adio de la locul de muncă
CaIuS SeraCIn
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

De la ce servicii vor fi daţi 
afară angajaţii din Primăria 
Timişoara? Este întrebarea pe 
care şi-a pus-o în ultima lună 
fiecare salariat al instituţiei 
conduse de Gheorghe Ciu-
handu. Primăria a făcut pu-
blic numărul oamenilor care 
vor părăsi instuţia până în 16 
august, însă momentan nu 
a specificat nominal cine va 
trebui să plece. Poliţia Comu-
nitară, Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor şi Direcţia Fiscală 
pierd cel mai mare număr 
de angajaţi. La Poliţia Comu-
nitară vor fi daţi afară 39 de 
oameni, urmând să rămână 
de la mijlocul lui august 311 
posturi. Direcţia de Eviden-
ţă a Persoanelor Timişoara 
trebuie să disponibilizeze 15 
angajaţi, rămânând 48 de an-
gajaţi, faţă de 63 cât sunt în 
acest moment. La Direcţia Fis-
cală vor munci 144 de persoa-
ne faţă de 192 câte erau până 
acum, iar în ceea ce priveşte 
aparatul propriu al Primăriei, 
acesta se reduce drastic. Pe or-
ganigramă trebuie să rămână 
523 de posturi, cu 203 mai pu-
ţin decât în prezent. 

Reducerile de personal vor 
intra în plenul Consiliului Lo-
cal în 29 iulie 2010 şi au toate 

şansele să fie votate. Din acest 
motiv, Sindicatul funcţionari-
lor publici se revoltă şi anunţă 
că reducerea de personal nu 
este realistă, mai ales că buge-
tul Primăriei Timişoara poate 
oricând acoperi cheltuielile 
pentru funcţionarii publici. 
“Din punctul de vedere al 
sindicatului, OUG nr.63/2010 
încalcă atât principiul autono-
miei locale, cât şi dispoziţiile 
imperative ale Codului Mun-
cii, lege organică în materia 
concedierilor colective. Con-
siderăm că veniturile proprii 

ale Municipiului Timişoara 
sunt mai mult decât sufici-
ente pentru a acoperi chel-
tuielile de personal, fără a fi 
necesare disponibilizări, fiind 
suficientă reducerea, desfiin-
ţarea posturilor vacante”, este 
de părere juristul Tiberiu Ne-
grei, preşedintele Sindicatului 
Liber al Salariaţilor din Primă-
ria Municipiului Timişoara şi 
din Serviciile Publice aflate în 
subordinea  Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara. În 
opinia lui Negrei, referatul 
privind modificarea şi aproba-

rea organigramei şi a statului 
de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al Primarului Mu-
nicipiului Timişoara 2010 în 
baza căreia se vor face conce-
dierile, este ambigu şi nu face 
altceva decât să încurce lucru-
rile, nu să le simplifice. “În 
cele 810 posturi rămase după 
reorganizare, se propun a fi 
incluse: 523 posturi – aparatul 
de specialitate al Primarului şi 
144 posturi – Direcţia Fiscală 
a Municipiului Timişoara. To-
talul este de 667 posturi. Se 
pune întrebarea: căror insti-

tuţii aparţin cele 143 posturi? 
Pe cale de consecinţă, cele 
143 de posturi nu pot fi in-
cluse arbitrar, în numărul de 
810 posturi pentru aparatul 
de specialitate al Primarului. 
Tot pe cale de consecinţă, nu 
trebuie reduse 203 posturi 
din cadrul aparatului de spe-
cialitate al Primarului, întru-
cât potrivit notificării trimise 
sindicatului de către Prima-
rul Municipiului Timişoara, 
numărul total de salariaţi în 
data de 23.07.2010 la Primăria 
Municipiului Timişoara este 

de 589 salariaţi angajaţi, din 
care: 3 demnitari, 439 funcţi-
onari publici şi 147 personal 
contractual. La cifra de 589 
salariaţi angajaţi la Primăria 
Municipiului Timişoara se 
adaugă un număr de 192 de 
posturi ocupate, potrivit re-
feratului, la Direcţia Fiscală 
a Municipiului Timişoara, 
rezultând un total de 781 pos-
turi ocupate, cifră care este 
mai mică decât numărul ma-
xim de 810 posturi comunicat 
de Instituţia Prefectului”, con-
chide Negrei.

Penitenciarul Timişoara are un nou şef
GHeOrGHe IlaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Administraţia Naţiona-
lă a Penitenciarelor a decis 
numirea unui nou şef la 
conducerea Penitenciarului 
Timişoara, după ce, în ulti-
ma vreme au fost semnalate 
unele probleme legate de 
modul în care este manage-
riată activitatea instituţiei. 
Astfel, chestorul Ioan Băla, 
directorul general al ANP, 
a luat decizia aducerii la 
conducerea puşcăriei de pe 
Popa Şapcă a comisarului 
Ion Florin Şerpe, fost şef al 
Centrului de Reeducare a 
Minorilor Buziaş. Fostul di-
rector interimar, comisarul 
şef Georgică Alexeev, care a 

girat conducerea penitencia-
rului de la plecarea chesto-
rului Ioan Băla la Bucureşti, 
rămâne în staff-ul unităţii, 
în poziţia de director ad-
junct. „Noul director şi-a în-

ceput activitatea la Peniten-
ciarul Timişoara în funcţia 
de psiholog, după care a fost 
numit la conducerea Cen-
trului de Reeducare a Mino-
rilor Buziaş. Are vârsta de 35 
de ani şi o mare experienţă 
în munca anevoioasă cu per-
soanele private de libertate“, 
ne-a declarat subinspectorul 
Magdalena Radu, purtătorul 
de cuvânt al Penitenciarului 
Timişoara. Schimbarea din 
funcţie a comisarului şef 
Georgică Alexeev era previ-
zibilă de mai multă vreme, 
după o serie de apariţii la 
evenimente private în care 
fostul comandant a avut un 
comportament neconform 
cu statutul de înalt funcţio-
nar public.Florin Şerpe este noul director al Penitenciarului Timişoara

Locatarii blocului de pe strada Zarand nr. 9 susţin că apa de ploaie pătrunde  
în subsolul blocului din cauza lucrărilor de reabilitare termică făcute prost

Geamurile de tip termopan, montate la reabilitare, sunt pe 
puctul de a cădea când sunt deschise pe verticală

Funcţionarii publici din Primărie aşteaptă cu sufletul la gură să afle dacă sunt sau nu pe lista celor care trebuie să plece

PUBLICITATE

Chestorul Ioan 
Băla, directorul 
general al ANP, 
a luat decizia 
aducerii la con-
ducerea puşcăriei 
de pe Popa Şapcă 
a comisarului Ion 
Florin Şerpe.

Reabilitare termică făcută în 
grabă! Apa inundă subsolurile

E neplăcut ca la fieca-
re ploaie să coborâm 
în boxă şi să scoatem 
apa. Iniţial am crezut 
că e din altă parte 
apa, dar am cumpă-
rat o sticluţă cu vop-
sea roşie şi am pus-o 
în apa din spatele 
blocului. După câteva 
ore, beciul era roşu.

Ion Miu
locatar

Dacă lucrurile stau aşa 
cum le prezentaţi cu 
siguranţă că se vor lua 
măsuri în cel mai scurt 
timp. În momentul în 
care se face plata către 
executant, Primăria şi 
eu nu semnez niciun 
ordin de plată dacă pe 
el nu apare semnătura 
ascociaţiei de locatari.

Sorin Grindeanu
viceprimar

Considerăm că ve-
niturile proprii ale 
Municipiului Timişoara 
sunt mai mult decât 
suficiente pentru a 
acoperi cheltuielile de 
personal.

Tiberiu Negrei
lider sindical PMT
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Primele  
concluzii

Viorel Screciu

expoziţii

party
Joi, 29 iulie

CLub DAos: MiRA PRojeCt
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, 30 iulie
PăDuReA veRDe: house PARADe 2010
heAven stuDio: MARKus hoMM şi MihAi 
PoPoviCi
DAos: ConCeRt PRAGu’ De sus
no nAMe: Pussy WeeKenD festivAL
fLoRA: ConCeRt Duo CoLoMPAR
sCottish: best RetRo PARty in toWn
ARt CLub RetRo: stuDent niGht

Sâmbătă, 31 iulie
PăDuReA veRDe: house PARADe 2010
no nAMe: Pussy WeeKenD festivAL
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, 1 auguSt
vAn GRAPh K’fe: bAbiLoniA 
CLub D’ARC: hits PARty
ARt CLub 700: AMbient PARty
setuP: WARM uP

timiş
Saga Amurg: Eclipsa (joi-vineri: 11; 14; 
16; 18; 20)

studio
panglica albă (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 (vineri, luni-joi: 
13,30; 15,45; 18; 20,15; 22,30; sâmbătă-dumi-
nică: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15; 22,30)
adu-l urgent pe scenă! (vineri, luni-joi: 
13,20; 15,30; 17,45; 20; 22,10; sâmbătă-dumi-
nică: 11,10; 13,20; 15,30; 17,45; 20; 22,10)
Inception – premIeră (miercuri-joi: 
21,10)
ucenicul Vrăjitor – premIeră 
(miercuri-joi: 18,50)

cinema

Inception

horoscop

patrupeD

BerBec
Ai pretenţii mari 
de la partenerul 
de viaţă, dar 
partenerul 
ideal nu există. 
Încearcă să devii tu un exemplu 
şi poate se va deschide şi el mai 
mult sufleteşte. Gesturile sale de 
afecţiune nu sunt neapărat tandre, 
ci demonstrează că te iubeşte 
prin fapte responsabile dedicate 
cuplului vostru.

taur
nu te aştepta 
să-ţi meargă 
toate ca pe roate, 
dar dacă tot 
apar piedici, nu 

te crampona de ele. totul poate fi 
depăşit prin insistenţă, deci caută-
ţi rezervele de ambiţie pe care 
le-ai pus deoparte şi foloseşte-le. 
Adună-ţi forţele, ai răbdare şi luptă 
cu amânările, refuzurile şi micile 
eşecuri.

gemeni
nu-ţi place să fii 
tratat cu superiori-
tate de nimeni, nici 
măcar de cei pe 
care recunoşti şi 
tu că sunt cu ceva mai presus decât 
tine. Apreciezi egalitatea dintre 
oameni chiar dacă sunt diferiţi, dar 
când vezi că alţii apelează la tupeu 
şi putere pentru a se impune suferi 
profund. nu ai, deocamdată, ac de 
cojocul unor astfel de oameni. 

rac
banii de care 
dispui ar putea 
fi folosiţi pentru 
a ameliora con-
fortul domestic. 

te preocupă renovarea locuinţei, 
schimbarea mobilei etc. investiţiile 
acestei perioade vor avea efecte 
uimitoare asupra stării tale psihice. 
Ţii la căminul tău şi dacă îl poţi face 
şi mai confortabil, eşti de-a dreptul 
fericit, iar fericirea merită toţi banii!

leu
Ai un efect fan-
tastic asupra unui 
prieten care trece 
prin momente 
dificile şi nimic nu-l 
mulţumeşte. Atitudinea ta optimistă 
şi comunicativă este binevenită, 
pentru că de compătimiri s-a cam 
săturat. nu te lăsa influenţat de 
ceea ce-l doare, şi, chiar dacă re-
zonezi la necazurile sale, păstrează-
ţi zâmbetul şi ridică-i moralul. 

Fecioară
Pregăteşti eveni-
mente deosebite 
alături de cei 
dragi şi plan-
urile pe care vi le 

faceţi împreună animă atmosfera 
din familie. Primeşti o veste foarte 
bună cu privire la viitor şi folosesti 
eficient zilele până când va deveni 
realitate. Ar fi bine să rămâi discret 
şi să aştepţi momentul potrivit să-l 
faci cunoscut.  

balanţă
eşti mai timid, 
deşi unul din atu-
urile tale forte 
este capacitatea 
de a te adapta în 
orice anturaj, făcându-ţi prieteni 
uşor, dar de data aceasta parcă nu 
eşti în largul tău. Parcă ţi-au pierit 
cuvintele şi nu ştii ce să spui, ca at-
are punctul slab al acestei perioade 
este comunicarea. fă un efort să 
vorbeşti concis.

scorpion
te simţi blocat 
într-o zonă lipsită 
de strălucire şi 
de noutate, încât 
e normal să te 

copleşească rutina. vrei altceva, 
dar evenimentele nu te satisfac, 
fiind ori rutina, ori aspecte fără 
importanţă care trec pe lângă 
tine. foloseşte acest timp pentru 
restanţele pe care le-ai tot dat 
deoparte.

Săgetător
Ai ocazia să 
începi un proiect 
nou la serviciu şi, 
ca tot ce-i nou, te 
entuziasmează fo-
arte tare. Profită de elanul pe care-l ai 
acum, la pornire, şi păstrează această 
energie vie. Când lucrezi cu plăcere, 
roadele nu vor întârzia să apară şi 
fiecare mic succes devine startul către 
o etapă şi mai bună. Ai ocazia de a 
demonstra de ce eşti capabil. 

capricorn
Drămuieşti banii 
cu prudenţă, 
pentru că nu vrei 
să declanşezi 
vreun dezechili-

bru. spiritul tău econom îşi lasă 
amprenta pe tranzacţiile acestei 
perioade şi ai un real talent de a 
manevra banii în aşa fel încât să 
achiţi totul la timp. te preocupă 
datoriile mai vechi şi te apleci 
prioritar asupra restanţelor. 

VărSător
felul în care 
te judecă unii 
poate fi princi-
palul obstacol al 
planurilor tale, 
pentru că te simţi dezavantajat. Cel 
mai trist e că alţii care nu merită 
sunt apreciaţi şi ridicaţi în slăvi, iar 
tu criticat pe nedrept. trebuie să-ţi 
aduni forţele şi să demonstrezi că 
nu eşti vinovat de nimic. important 
e să-ţi cunoşti tu valoarea!

peşti
se apropie un 
eveniment care 
generează o 
imensă emoţie 
în sufletul tău, 

dar emoţia pare să fie constructivă. 
nu te laşi copleşit de slăbiciuni, ci 
foloseşti timpul care te desparte de 
acel moment pentru a-l pregăti aşa 
cum se cuvine. Aştepţi cu sufletul 
la gură clipa care deschide o etapă 
nouă spre viitor.

Colorata mâine-i gata

4p
ed

radu CleţIu 

m-am nimerit exact în 
perioada caniculei pe lito-
ralul românesc. nu mai căl-
casem pe nisipul plajei de 
la mangalia de acum şapte 
ani... aşa că m-au năpădit 
amintirile.

În căutare de peturi 
pentru documentare am 
rămas cu traista goală. pe 
vremuri locul unde puteai 
întâlni animale de com-
panie exotice era litoralul. 
Fotografi cu chipiuri ma-
rinăreşti treceau cu su-
perioritate de castă brah-
mană printre cearşafurile 
ancorate cu pietre în patru 
colţuri. aveau cu ei, pentru 
a puncta parcă diferenţa 
dintre muritori şi semizei, 
maimuţe răutăcioase aşe-
zate pe umeri sau pilotau 
o corabie a deşertului cu 
două cocoaşe. niciodată 
nu mi-am permis luxul să 
decimez bugetul familiei 
pentru o atare poză.

acum puteai să-ţi cum-
peri de la toate buticurile 
chipiu marinăresc, în plus, 
chiar puştii care nu au încă 
slipul pe ei, au în mână apa-
rat de fotografiat sau dacă 
nu, măcar nelipsitul celular. 
Clasicul cearşaf este înlo-
cuit de rogojini de plasic, 
iar pe plajă nu prea mai gă-
seşti pietre. În dimineaţa în 
care am picotit pe plajă în 
aşteptarea răsăritului am 
urmărit tractorul cu remor-
că care simula adunatul re-
sturilor de pe plajă, selecta 
parcă, la fel cum adunam în 
copilărie scoici, pietrele fru-
moase de spumă de mare. 
sticle goale de plastic şi 
coceni de porumb fiert nu 

prea se nimereau în furca 
celor de servici cu curăţe-
nia. În drum spre plajă la 
cinci dimineaţa am rămas 
surprins să văd şi să aud 
mare zarvă la săparea unei 
fundaţii de vilă şi cei de pe 
şantier aveau preocuparea 
să îndepărteze cât mai ra-
pid pietrele pe care cupa 
excavatorului le smulgea 
din ceea ce fusese cândva 
un sit vechi. probabil că, 
şi unii şi alţii, se fereau de 
ochii arheologilor care le-
ar fi putut închide sectorul 
de lucru pentru a deschide 
ei un şantier arheologic. 
Odată cu răsăritul de soare 
am avut revelaţia să consi-
der şi maidanezii sau pla-
jezii, adică căţeii fără stă-
pân de pe plajă, peturi. nu 
credeam că voi considera 
cândva un metis, pet cu 
adevărat, dar exemplarele 
extrem de drăguţe şi inteli-
gente pe care le-am întâlnit 
dimineaţa pe plajă au re-
setat cel puţin pentru mo-
ment preconcepţiile mele 
privitoare la nevoia selec-
ţiei profesioniste cel puţin 
în domeniul chinologiei. 
am lăsat garda jos poate şi 
pentru că nu am mai văzut 
peturile pozarilor de altă-
dată, iar concurenţa făcută 
de peruşii ciupiliţi care ex-
trăgeau bilete cu oracole 
pentru primate aflate în 
spatele uşilor fumurii ale 
limuzinelor, nu se pune.

Concluzia, umoristică 
bineînţeles, e că tot cei 
care au bani exploatează şi 
încurajază şi astăzi folosi-
rea animalelor de compa-
nie pentru entertraiment.

muzeul de artă - palatul baroc: expo-
ziţia-eveniment „Rembrandt misticul 
- oglindit în gravura sa”, deschisă până 
la 30 iulie; expoziţia de artă fotografică 
„Orizonturi – Imagini 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 Calina: expoziţia „Lumea ca 
interioritate”  a artistului plastic Jan 
Eugen, curator: Olivia Niţiş, deschisă 
până la 6 august.

Hala timco: expoziţia „Surse şi 
resurse ale imaginii” – dizertaţie a stu-
denţilor programului master Pictură, 
promoţia 2010 ai Facultăţii de Arte şi 
Design din cadrul Universităţii de Vest. 

29.07
În 2001, Columbia 
câştigă pentru prima 
dată Copa America, 
învingând  Mexic, cu 
1-0, în finala de pe sta-
dionul “El Campin” din 
Bogota. Imediat după 
încheierea partidei, 
suporterii ies pe străzi 
pentru a sărbători suc-
cesul, însă manifestări-
le sălbatice se soldează 
cu trei morţi.

30.07
În 1930, Uruguay se 
impune în prima ediţie 
a Campionatului Mon-
dial de fotbal, după 
ce învinge Argentina, 
cu 4-2, pe stadionul 
“Centenario” din 
Montevideo, în faţa a 
90.000 de spectatori. 
Atacantul argentinian 
Guillermo Stabile devi-
ne primul golgheter al 

competiţiei.

31.07
În 1955, Marilyn Bell 
din Toronto (Canada), 
în vârstă de 17 ani, 
devine cea mai tânără 
femeie care traverseză 
Canalul Mânecii (care 
leagă Anglia de Fran-
ţa).

01.08
În 2002, preşedintele 
Vittorio Cecchi Gori nu 
reuşeşte să plătească 
datoriile de 22 milioa-
ne de euro pentru a 
salva Fiorentina de la 
faliment. Acesta este 
sfârşitul unuia dintre 
cele mai prestigioase 
cluburi de fotbal din 
Italia, retrogradată în al 
4-lea eşalon. Fiorentina 
a fost fondată în 1926 
şi a cucerit de două ori 
Serie A (1956, 1969).

02.08
În 1998, ciclistul italian 
Marco Pantani cuce-
reşte Tour de France. 
Victoria sa este pusă în 
umbră de acuzaţiile pri-
vind utilizarea substan-
ţelor interzise. De altfel, 
şase echipe abandone-
ză întrecerea în semn de 
protest, iar alta, Festina, 
este exclusă.

03.08
În 1950, se fondează 
clubul FC Olympique 
Lyon pe baza unei înţe-
legeri între echipa de 
fotbal şi cea de rugby, 
care exista din 1899.

04.08
În 1990, Ettore Mase-
rati, faimosul proiec-
tant de maşini, care 
a înfiinţat celebra 
industrie auto, moare 
la vâsrta de 96 ani.
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Dom Cobb (Leonar-
do DiCaprio) este 
un hoţ priceput, cel 
mai bun în domeniul 
periculoasei arte a 
extracţiei, adică al 
furtului de informa-
ţii şi secrete preţioase din subconşti-
entul oamenilor în timp ce aceştia 
visează, când mintea lor este cea mai 
vulnerabilă. Rara abilitate a lui Cobb i-a 
conferit un statut de profesionist ex-
trem de căutat, de o valoare inestima-
bilă în complicata lume a spionajului 
tehnologic, dar l-a făcut în acelaşi timp 
să piardă tot ceea ce era mai important 
pentru el şi l-a transformat într-un 
fugar internaţional. Acum i se oferă o 
şansă să recapete tot ceea ce a pierdut: 
o ultimă misiune i-ar putea reda viaţa 
de dinainte dacă reuşeşte un lucru im-
posibil, opusul extracţiei de informaţii: 
implantarea lor în mintea cuiva.

A început nebunia. Da! A 
început campionatul. Era 
şi cazul după ce ne-am „în-
cins” cu mondialul african. 
Vuvuzelele au rămas în 
urmă iar „băieţii mioritici” 
au revenit la vechile da-
tini. Prima etapă. Primele 
concluzii. Concluzia după 
această primă rundă este 
că... nu există nici o conclu-
zie. Şi totuşi...
Toate cele patru nou 
promovate au luat-o pe 
cocoaşă una după alta. Se 
vede treaba că e cam mare 
distanţa din Liga a doua 
până la masa în al cărui ca-
păt stă Nea Mitică. Putem 
să tragem de aici o conclu-
zie? Mai sunt 33 de etape.
Arbitrii şi-au intrat şi ei în 
rol. În rolurile bine scrise 
de nişte scenarişti ale căror 
nume îmi scapă. Oare? 
Vajnica instituţie numită 
CCA pare şi de această dată 
un fel de Vatican plantat în 
mijlocul creştinătăţii. Papa 
dixit! Aşa că ciocu mic… nu 
a fost nici un 11m…. golul 
a fost regulamentar… iar 
Contra trebuia să plece de 
mult la cabină pentru că l-a 
sfidat pe omul în “sutană” 
cu bentiţa lui obraznică. 
Repertoriul cunoscut…. la 
cerere. Concluzii?
După ultimul fluier condu-
cătorii cu vechile lor me-
tehne. Adică sudalmele, de 
data asta, mai voalate, la 
adresa  fluieraşilor. Culmea 
este că, de cele mai multe 
ori, chiar au dreptate. De ce 
unii nu vor arbitrii străini? 
Dacă dau răspunsul trag 
automat şi o concluzie şi nu 
mă încadrez în ceea ce am 
scris mai în faţă. Aşa că...
Nu pot totuşi să nu pome-
nesc de chestia aia cu plata 
arbitrilor la plic. Asta chiar 
e tare de tot. Argumentul 
că unele cluburi, în ante-
riorul sistem, nu au plătit 
baremul e o gogoriţă pe 
care nu o înghite nici vecina 
mea de la parter. Din toţi 
reprezentanţii cluburilor 
doar ăia de la CFR au spus 
că noua măsură e valabilă. 
Ăştia niciodată nu au con-
testat o măsură a FRF sau 
LPF. De ce?

www.Clearpassion.ro

IOan GOGOŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Debutul noului sezon 

intern a arătat că la Poli 
nu s-au rezolvat proble-
mele mai vechi, care au 
împiedicat-o de atâtea ori 
să obţină performanţe cu 
totul deosebite. În ciuda 
pauzei competiţionale de 
aproximativ două luni de 
zile, situaţia grupării timi-
şorene nu se deosebeşte cu 
mult faţă de cea din campi-
onatul precedent, iar bătă-
ile de cap nu vor înceta să 
o urmărească şi în această 
stagiune.

Deşi s-a vorbit despre 
un joc mai ofensiv, acest 
lucru nu a ieşit în eviden-
ţă în prima partidă a nou-
lui campionat. Mai mult, 
rămâne vechea impresie 
de prudenţă excesivă, Vla-
dimir Petrovic începând 
meciul cu Gloria Bistriţa 
cu trei închizători: Alexa, 
Bourceanu şi surpriza Po-
paradu. Prestaţia echipei 
s-a asemănat cu cea din 
perioada lui Neluţu Sa-
bău, asta poate şi pentru 
că, faţă de ediţia trecută, 
în “11”-le de bază a apă-
rut un singur nume nou 
important. Transferurile 
realizate nu numai că au 
fost puţine, dar, din nou, 
s-au concretizat târziu, 
aşa încât Igor Popovic nu 
a primit în termen util 
cartea verde, iar Ianis 
Zicu nu a avut timp să se 
acomodeze cu noii coe-
chipieri.

Ca şi în trecut, Poli a 
arătat iarăşi slăbiciune în 
faţa echipelor mici. În ul-
timele şapte partide de pe 
stadionul Dan Păltinişanu, 
a câştigat numai o dată, 
contra celor de la Oţelul 
Galaţi. Odată cu debutul 
în preliminariile Ligii Eu-
ropa, va urma o perioadă 
dificilă, cu câte două par-
tide pe săptămână. Bănă-
ţenii nu pot avea proble-
me contra finaldezilor de 
la MyPa Anjalankoski. În 
mod normal trebuie să 
tranşeze soarta calificării 
încă de la întâlnirea de joi. 
Chiar dacă nordicii sunt în 
plină competiţie internă, 
în turul campionatului au 
câştigat numai o dată în 

propriul fief, fiind depar-
te de evoluţiile din 2005, 
când au cucerit prima şi 
totodată ultima oară laurii 
de campioni. Oficialii timi-
şorenilor pun mare preţ pe 
participarea în Europa Lea-

gue, de calificarea în faza 
grupelor se leagă speranţe-
le pentru ameliorarea situ-
aţiei financiare a clubului. 
De altfel, realizarea unor 
noi achiziţii e condiţionată 
tocmai de atingerea aces-
tui obiectiv. Chiar şi rămâ-
nerea lui Cosmin Contra, 
care şi-a prelungit contrac-
tul doar până la finele lui 
august.

O altă problemă extrem 
de importantă pe care con-
ducătorii clubului trebuie 
să o rezolve este cea a ar-
bitrajelor. Continuă să fie 
o plăcere să fi oaspete la 
Timişoara. Eşti împins de 
la spate, în timp ce Poli 
este “ciupită” aproape la 
fiecare fază, ajungându-se 

ca “alb-violeţii” să-şi piar-
dă cumpătul şi să încase-
ze aiurea cartonaşe roşii. 
Sâmbătă a fost cazul lui 
Contra, iar în trecut s-a 
mai întâmplat cu Bour-
ceanu şi Mera. Situaţia din 
arbitrajul românesc conti-
nuă să fie sumbră. Nici nu 
ar putea să fie altfel dacă 
ţinem cont de nenumăra-
tele schimbări de la şefia 
Comisiei Centrale a Ar-
bitrilor, care nu a produs 
nici o schimbare în bine. 
Reinstalarea în funcţie a 
lui Vasile Avram, după ce 
în iarnă fusese aruncat ca 
o măsea stricată, ne arată 
că la CCA influenţele au 
existat şi vor exista şi în 
viitor.

La Poli, vechile probleme 
n-au găsit încă rezolvare

Anul acesta, manifestarea dedicată 
urbei de pe Bega va fi sărbătorită în 
weekendul 30 iulie - 1 august, alături 
de Tuborg şi programul de protecţie 
a mediului înconjurător Umbrela 
Verde. Şi cum în această perioadă 
„verdele” e la modă, Zilele Oraşu-
lui vor fi marcate printr-o serie de 
acţiuni eco, prin care timişorenii pot 
să demonstreze că oraşul lor poate fi 
Capitala Verde a României, acesta fi-
ind un proiect iniţiat de către Tuborg 
şi Umbrela Verde, derulat sub egida 
Ministerului Mediului şi Pădurilor. 
Fiecare din cele trei zile de eveni-
ment se va termina prin concerte în 
Piaţa Unirii, începând cu ora 20, unde 
timişorenii se pot întâlni cu trupele 
Viţa de Vie şi Smiley (30 iulie), Mircea 
Baniciu şi Direcţia 5 (31 iulie), Publika 
şi Paula Seling (1 august).

Fanii muzicii electronice vor fi în săr-
bătoare! În perioada 30 iulie - 1 august, 
la ieşirea din oraş spre arad, pe DN 
69 - km 2, se va desfăşura ediţia a VII-a 
a festivalului de muzică electronică 
House Parade, la care participarea este 
gratuită. Concertele încep la ora 21,00, 
iar programul festivalului cuprinde 
nume ca Stefanno B2B, Julianno, Op-
tick sau Pagal. Şi în acest an timişorenii 
vor avea parte de parada camioanelor, 
programată sâmbătă, 31 iulie, de la ora 
18,00, cu plecare din parcarea Iulius 
Mall spre Calea Aradului, către locul 
unde se va desfăşura festivalul. Iubi-
torii muzicii electronice pot înnopta în 
campingul pus la dispoziţie de organi-
zatori, amplasându-şi corturile gratuit, 
direct în padure, începând cu vineri, 30 
iulie, de la ora 18,00.

Zilele Timişoarei

House Parade!

Viţa de Vie va cânta vineri, în Piaţa Unirii

Arbitrii și-au făcut din nou de cap la Timișoara, iar Poli a „reuşit“ doar un egal în prima etapă cu Gloria Bistriţa

Poli a arătat iarăşi 
slăbiciune în faţa 
echipelor mici. 
În ultimele şapte 
partide de acasă, 
a câştigat numai o 
dată, contra celor 
de la Oţelul Galaţi.

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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Mi-am ameninţat puţinii prie-
teni din show-biz care-mi trec 
pragul casei că dacă îi prind că 
vor încerca s-o ademenească 
pe Dara, fetiţa mea, în lumea 
lor, a spectacolului, a showbi-
zului, îi voi alerga cu mătura şi 
le voi rupe picioarele…
Dileala în show-biz se instalea-
ză de la vârste fragede… Nu 
pierd niciodată niciun show de 
televiziune aşa că zilele trecute 
am stat gură cască la ”Mamaia 
copiilor”, pe TVR1… Am făcut 
de-a lungul anilor showuri cu 
copii şi ştiu cât e de greu, mai 
ales cât e de greu să le găseşti 
naturaleţea atunci când ştiu 
că sunt filmaţi… M-am uitat 
îngrozit la Mamaia copiilor… 
Puşti de 5-6 ani pe care părinţii 
îi schimonosesc cât se poate 
de mult, fardaţi, coafaţi şi în 
spatele cărora se vede marea 
dorinţă a tatălui sau a mamei 
de a-i prospera copilul pe vreo 
scenă, în faţa vreunei camere 
de filmat.
Am urmărit festivaluri inter-
naţionale de copii, “Zechino 
d’ oro” e un show pe care vi-l 
recomand, dar acolo, poate da-
torită producătorilor, poate a 
părinţilor, schimonoseala copii-
lor nu se vede. Copiii n-au nicio 
vină, ei sunt ca plastilina, dar 
maturii din preajma lor poartă 
responsabilitatea circului ieftin. 
Adeseori, în spatele puştilor 
văd profesori de canto care le 
chinuie copilăria, le distrug na-
turaleţea vârstei…Văd părinţi 
pentru care scena e un miraj, 
viaţa de vedetă e o aspiraţie şi 
transmit asta copiilor. De aici 
până la viitoarele asistente tv 
dornice să facă orice doar ca să 
fie luate în seamă de vreun ziar 
colorat, mai sunt doar câţiva 
ani…
Nu-i mai geluiţi, nu-i mai 
învăţaţi să fie falşi, să caute 
succesul în showbiz de mici cu 
orice preţ, nu-i îmbrăcaţi în cos-
tume de oameni mari, găsiţi-le 
melodii specifice vârstei lor şi o 
să redescoperiţi copiii pe care 
i-aţi pierdut. La “Mamaia copi-
ilor” unul, de vreo 10 anişori, 
îmbrăcat într-un costum alb, ca 
cel al lui Vadim, cu o cămaşă 
ca cea a lui Becali, cântă , 
schimonosindu-se , „Repeta-
bila Povară” a lui Păunescu, 
cântată de Hruşcă… Era un 
spectacol grotesc… „enigmatici 
şi cuminţi, terminându-şi rostul 
lor, lângă noi se sting şi mor…” 
cântată grav, teatral de un 
puşti de 10 anişori îmbrăcat ca 
un nene de 50…
Totuşi, Mamaia Copiilor mi-a 
reamintit un lucru pe care mi 
l-am propus… Să o ţin pe Dara, 
fetiţa mea, cât mai departe de 
lumina reflectoarelor, cât mai 
departe de orice scenă, foarte 
departe de orice are legătură 
cu meseria lui tati…

Dan Negru

Mamaie!!! 
Ţi-au plecat 
copii!!!

Duminică
1 august

Vreme  
frumoasă,  
temperaturi în 
creştere.
Minima: 17° C
Maxima: 32° C

Miercuri
4  august

Cer variabil, 
dimineaţa precipitaţii 
slabe, mai mult senin 
după-masa.
Minima: 18° C
Maxima: 30° C

marţi
3  august

Cer par parţial noros, 
se vor semnala 
averse după-amiaza 
şi noaptea.
Minima: 19° C
Maxima: 31° C

Luni
2 august

Vreme însorită,  
cer senin,  
temperaturi  
caniculare.
Minima: 17° C
Maxima: 36° C

Sâmbătă
31 iuLie

Vreme închisă, 
precipitaţii 
dimineaţă şi la 
amiază.
Minima: 17° C
Maxima: 30° C

Vineri
30 iuLie

Cerul va fi  
parţial noros, seara 
se vor înregistra 
precipitaţii.
Minima: 18° C
Maxima: 29° C

Joi
29 iuLie

Cerul va fi mai  
mult noros, 
dimineaţă va ploua 
moderat.
Minima: 13° C
Maxima: 30° C

Meteo

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

reţeta săptămânii

Este un preparat culinar 
din bucătăria tradiţională 
românească

InGredIente:
- 600 g de carne de porc,
- 400 g ciuperci,
- 200 g morcovi mici
- o ceapă medie, 
- 150 g de unt,
- 200 ml de vin roşu,
- pătrunjel, sare, piper

mOd de preparare:
Se toacă ceapa mărunt şi 
se căleşte în 2 linguri de 

unt. Ciupercile se spală, se 
curăţă şi se taie în lamele 
fine. Se  pun peste ceapă şi 
se mai ţin pentru 5 minute 
pe foc. Se adaugă sarea, 
piperul şi pătrunjelul verde 
tocat. Separat se taie carnea 
felii, ca pentru şniţele, şi se 
aplatizează cu bătătorul. Pe 
fiecare felie de carne rezul-
tată se întinde compoziţia 
de ciuperci (cam o lingură 
şi jumătate) şi se adaugă un 
morcov sau doi, în funcţie de 

lăţimea bucăţii de carne. Se 
rulează şi se prind cu câte o 
scobitoare să nu    se împrăş-
tie  compoziţia. Se aşează 
rulourile astfel obţinute într-
o tavă termorezistentă şi se 
adaugă printre ele morcovi 
şi bucăţi de unt. Înainte de a 
le da la cuptor se mai condi-
mentează cu puţină sare şi 
piper la suprafaţă şi se toar-
nă vinul. Se lasă la foc mediu 
pentru aproximativ 60 de 
minute. Se întorc din timp 

în timp de pe o parte pe alta 
să se rumenească uniform. 
Dacă vinul s-a evaporat şi 
rulourile nu sunt încă gata 
se mai adaugă puţin vin. La 
final se scot scobitorile. Se 
dau la masă cu garnitură de 
cartofi natur, piure sau prăjiţi 
şi legume la grătar (vinete, 
dovlecei, ardei etc)

Rulouri cu carne 
cu ciuperci

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Nu vrea să 
fie burlac

Directorul adjunct al Re-
giei de Transport Timişoa-
ra, liberalul Ionuţ Nasleu, 
îşi ascunde supărarea prin 
muncă multă. Nasleu a di-
vorţat de soţie la începutul 
acestui an şi de atunci nu-
şi mai găseşte locul. Nu îşi 
doreşte să fie burlac, aşa 
că îşi caută o altă soţie, iu-
bitoare şi atentă cu copiii. 
Directorul adjunct al RATT 
nu are încă niciun urmaş, 
dar îşi doreşte foarte mult. 
Până când femeia visurilor 
sale îi va apărea în viaţă şi 
îi va putea oferi ce îşi doreş-
te, Nasleu are grijă de cei 
doi câini pe care îi are şi se 
preocupă de soarta regiei 
de transport. Ca să arate lu-
mii că a devenit un bărbat 
responsabil, fostul consilier 
judeţean şi fost senator din 
partea PRM a renunţat şi la 
ATV-ul pe care îl deţinea.

Policajac, şpagar

Deşi noua legislaţie a 
Serbiei prevede până la 60 
de zile de închisoare pentru 
şoferii care ignoră limitele 
de viteză pe şoselele patri-
ei vecine, poliţiştii scoşi în 
stradă cu radare mobile se 
dovedesc la fel de îngădui-
tori faţă de contravenienţi. 
Singura diferenţă constă în 
valoarea şpăgii. Dacă îna-
inte de intrarea în vigoare 
a noilor prevederi rutiere, 

românii prinşi de radarul 
amplasat la câţiva kilo-
metri de Vrseţ, pe şosea-

ua către Pancevo, cu mai 
mult de 80 de kilometri 
pe oră, puneau 20 de euro 

în paşaport şi erau liberi 
să plece mai departe, mai 
nou, „taxa“ achitată direct 
la poliţist s-a majorat la 30 
de euro. Nu e obligatoriu, 
evident, să cazi la pace cu 
miliţienii sârbi, însă e mult 
mai dificil să mergi până în 
prima comună, să plăteşti 
la bancă amenda de 50 de 
euro (care se aplică la depă-
şirea vitezei legale cu până 
la 30 de kilometri pe oră) 
şi apoi să revii pentru a-ţi 
recupera actele...

Vreau să devin vedetă! Poveşti de budoar

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...

Preferinţele sexuale ale unui con-
silier judeţean din Timiş au ajuns 
subiect de scandal în PSD, după ce 
pe un blog au apărut poze cu nişte 
femei despre care se scrie că ar fi 
fost pozate, şi nu numai, de către 
un social-democrat cu stare. Pozele 
cu pricina, una mai indecentă ca 
alta, au apărut pe blogul mafia.wor-
dpress.com, după ce politicianu-
lui i s-ar fi furat telefonul. Autorul 
blogului nu dezvăluie identitatea 
consilierului, acesta fiind prezentat 
sub numele de „Hari”, aşa cum era 
cunoscut, scrie autorul blogului, în 
cercurile de swingeri (cupluri care 
fac schimb de parteneri). După ana-
liza pozelor şi a altor indicii, comen-
tatorii de pe blog au tras concluzia 
că personajul prins cu pantalonii în 
vine este un bărbat divorţat şi deţi-
ne o fabrică de pantofi de damă... 
Trebuie adăugat că scandalul nu 
este numai unui politic, ci unul cas-
nic, mai multe din doamnele care 
apar în poze fiind măritate.

Încrezătoare în stea-
ua sa norocoasă, timi-
şoreanca Silvia Pop a lă-
sat în urmă, prin 2006, 
căsnicia eşuată cu fos-
tul internaţional Ioan 
Timofte şi a hotărât să 
se mute în Bucureşti 
pentru a  se face vedetă. 
Timpul a trecut şi per-
severenta Silvia pare că 
a reuşit. Nu trece o zi 
fără să o vedem în vre-
un sitcom sau emisiune 
tv unde este nevoie de o 
blondă autentică. Cân-
tă, dansează, povesteşte 
amănunte picante din 
relaţia sa amoroasă cu 
fotbaliatorul Adi Cris-
tea, joacă în producţii 
submediocre cu flăcăi 
care concurează pentru 
a ajunge în patul divei, 

se expune în castingu-
rile languroase de la 
miezul nopţii, toate 
acestea doar pentru 
a se afla, chiar şi pen-
tru câteva minute, sub 
luminile rampei şi a-şi 
contura o alură de ve-
detă incontestabilă. 
Cârcotaşii spun că 
degeaba i-a re-
proşat Silvia lui 
Tim că n-a ştiut 
să o ţină lângă 
el, întrucât anii 
din urmă au do-
vedit că nici un 
bărbat nu a reu-
şit să o ţină 
pe-aproape, 
indiferent 
de efor-
turile fi-
nanciare, 
mai mult 
de un se-
zon...

Ionut Nasleu


