
O săptămână dedicată artei, aşa va fi 
perioada 20-29 august, când la Timişoara 
vor avea loc cele două festivaluri pentru 
tineri: Festivalul de Arte Vizuale „ManyFest” 
şi Festivalul Internaţional de Teatru în Limba 
Engleză pentru Adolescenţi „T4T”. Cele 
două evenimente se ţin pentru prima dată 
împreună.
Festivitatea de deschiderea „ManyFest” va 
avea loc în 20 august, ora 20, la Palatul Baroc, 
urmând ca participanţii de la cele trei secţiuni 
(fotografie, desen şi scurt-metraj) să participe 
la ateliere de lucru, muncă de teren, dar şi 
la spectacole şi extra-activităţ împreună cu 
participanţii Festivalului „T4T”, precum şi la 
vizionarea pieselor de teatru ale acestora. 
Deschiderea celei de-a XII-a ediţii a  „T4T” 
va avea loc în data de 22 august, ora 19, la 
Casa de Cultură a Studenţilor. Următoarele 
patru zile sunt dedicate atelierelor teatrale 
şi repetiţiilor. Pe scena Casei de Cultură a 
Studenţilor vor urca în data de 27 august 
trupe din Bacău, Bucureşti, Suceava, Piatra 
Neamţ, Baia Mare, Braşov, Rîmnicu Vâlcea 
şi Timişoara. Festivitatea de încheiere a 
ambelor festivaluri va avea loc în data de 28 
august, ora 17:30, la Sinagoga din Cetate.
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ECO FASHION

Dacă la început o mare parte din consu-matorii de produse eco-logice din România erau informaţi despre „ide-ea BIO” doar din afara graniţelor ţării, astăzi eforturile de educare  au dat roade şi conceptul este cunoscut şi înţeles de foarte multă lume. „Românii au primit foar-te bine acest concept, dovada stând în statis-ticile privind consumul populaţiei. Creşterile înregistrate de la un an la altul sunt mai mult decât îmbucurătoare şi promiţătoare totodată” a spus Anca Constantin de la Life Care. 

Alimentele BIO:Ingredientele pro-duselor organice sunt crescute fără a fi folosi-te pesticide, fertilizatori sintetici, fără organisme modificate genetic sau radiaţii ionice. Produc-ţia organică se bazează pe un tip de agricultură 

care menţine şi reface fertilitatea solului şi nu foloseşte îngrăşămin-te chimice toxice, care ţin la distanţă dăunăto-rii, excluzând complet utilizarea pesticidelor şi insecticidelor. După recoltare, roadele sunt procesate doar cu in-grediente naturale, fără conservanţi sau radiaţii. Pentru ca un produs să fie considerat organic, 95-100 % din ingredi-entele sale trebuie să fie organice. Mâncarea organică este produsă de fermierii, care folo-sesc resurse biologice şi conservanţi obţinuţi din natură, pentru a genera calitatea produ-selor pentru generaţiile ce vor urma. Animalele sunt cres cute în con-diţii cât mai apropiate de mediul lor natural. Deseori, în lactatele nor-male se regăsesc urme de antibiotice care se administrează anima-lelor, acestea ajunse în 

corpul uman pot produ-ce o serie de perturbări ale metabolismului, pot declanşa alergii sau alte sensibilizări. Produse-le organice conţin cu minim 50% mai multe vitamine, minerale, en-zime şi fitoelemente, comparativ cu produse-le convenţionale. Can-titatea de substanţe mi-nerale şi vitamine este mult mai mare în cazul fructelor şi legumelor organice. Acestea conţin cu 40% mai mulţi anti-oxidanţi. Folosirea de îngrăşăminte naturale şi nu chimice, pe bază de azot, face ca fructele şi legumele ecologice să conţină cantităţi mult mai mici de nitraţi şi substanţe cunoscute cu potenţial cancerigen.  Pentru procesatori, cerinţele specifice se re-feră atât la provenienţa materiei prime, cât şi la cantităţile ce se includ în produsul final, iar comer-cianţii trebuie să deţină certificate de conformita-te pentru fiecare produs şi să asigure condiţiile specifice de depozita re. Garanţia acestor produse este dată, în principal, de eticheta pe care trebuie să apară obligatoriu can-titatea şi provenienţa in-gredientelor, denumirea şi co dul organismului de certificare, dar şi sigla «ae» (agricultură ecologi-că).

BIO, tot mai des în atenţia timişorenilor 
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Adio hainelor care poluează

Stilul retro sau oldies în materie vestimentară, apreciat de o masă mare de oameni din toată lumea, se întoarce la ţinuta primilor oameni -conform bibliei, cu haine din frunze, bumbac sau alte materiale 100% na-turale.
În topul preferinţelor de-signerilor şi consumatori-lor, hainele ecologice sunt clasate în vârful piramidei. Sunt realizate din materiale cum ar fi cânepa, bumbacul cultivat sau mătasea obţi-nută de la viermii ecologici crescuţi în mediu organic. Dezavantajul constă în cos-turile ridicate ale materi-alelor pentru că nu pot fi produse în cantităţi mari. Pot fi realizate din alte hai-ne second-hand, PET-uri sau materiale naturale. Sunt bi-odegradabile, uşor de vop-sit, răcoroase şi anti-alergi-ce. Pe lângă aceste avantaje, se urmăreşte îmbunătăţirea mediului înconjurător, a să-nătăţii consumatorilor şi a condiţiilor de lucru din fa-bricile de textile.Brandurile celebre lan-sează de câţiva ani colecţii de haine din materiale na-turale, cu vopsele biodegra-dabile, etichete din celulo-ză şi nasturi din coajă de fructe. Pe eticheta fiecărei 

haine este explicat proce-sul prin care a fost conce-put materialul, substanţele folosite, precum şi detalii despre întreţinerea lor. Cu toate că în Romania aceas-tă industrie este abia la în-ceput, iubitorii naturii pot să-şi procure aceste produ-se de pe internet. Sunt nu-meroase site-uri care pun 

la dispoziţie haine pentru orice ocazie şi pentru orice sezon: blugi, bluze, jache-te, cămăşi, rochii, pantofi şi chiar accesorii. Toate produsele aparţin unei va-rietăţi mari de branduri responsabile faţă de mediul înconjurător, sunt bine rea-lizate şi au o durată de via-ţă mai mare comparativ cu hainele convenţionale.
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O soluţie 
independentă pentru 

purificarea 
apei    
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Măsuri utile pentru prevenirea inundaţiilor

Eco & Deco

Brandurile celebre lansează colecţii de haine din ma-teriale naturale, cu vopsele biodegrad-abile, etichete din celuloză şi nasturi din coajă de fructe.

Cosmeticele BIO:

Un produs cosme-tic BIO trebuie să conţină cel puţin 95% ingrediente naturale, procent neregle-mentat de cosmetica naturală. Cel puţin acest procentaj din ingredientele vegeta-le trebuie să fie cer-tificate BIO. Cosme-ticele sunt în general compuse din plante, uleiuri esenţiale şi ingrediente naturale complet biodegra-dabile; în plus, se investeşte constant în cercetare pentru a obţine şi ambalaje complet reciclabile. Mare atenţie când doriţi să achiziţionaţi un astfel de produs, deoarece nu toate care poartă inscripţi-onat pe etichetă BIO, sau care conţin prin denumire această sintagmă, sunt veri-tabile; căutaţi avizul organismelor certifi-catoare independen-te pe ambalaj, cum ar fi: BDIH, Ecocert, Demeter etc.Produşii toxici din cosmeticele tradiţi-onale pot provoca deseori alergii. În timp, expunerea prelungită la aceste produse, alături de un stil de viaţă nesă-nătos, pot duce chiar la cancer.

Ingredientele nocive:
- Agenţi de colorare şi arome sintetice - DEA, MEA, TEA, - Petrolatum 

- Midazolidinyl urea şi DMDM hydantoin- Isopropyl
- Sodium lauryl sulphate (SLS )

- PVP/VA copolymer Pa-dimate-O, Methyl, propyl, butyl şi ethyl paraben- Extracte modiicate genetic
- Talc

SURSA: WWW.LIFE-CARE.COM SI BIOMARKT VON GUSTAV
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Cele mai mari parti-
de politice se macină 
în interior, cu o ener-

gie incredibilă. 3

Viorel  
Screciu

În fotbalul  
românesc mai  

multe se „cântă” 
decât se joacă. 15

Mi-am dorit mereu să 
ajung să văd Iasnaia 

Poliana, locul în care 
s-a născut Tolstoi. 16

sport
Întâlnire între  
David şi Goliat
poli întâlneşte azi un adversar  
redutabil, manchester City,  
probabil cea mai bogată  
echipă din lume.

Festival pentru actori şi artişti

Hitler înmormântat la 
Timişoara, cea mai exotică 
sesizare depusă vreodată
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alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

„DISCRIMINARE  = separa-
re, deosebire, distincţie netă 
între mai multe elemente. 2. 
diferenţiere restrictivă de drep-
turi pentru o parte a populaţiei 
unei ţări, pentru o organizaţie 
sau pentru unele ţări faţă de 
altele”. Dacă e să ne luăm strict 
după această definiţie dată de 
dicţionarul explicativ al limbii 

române şi dacă ne gândim la 
istoricul relaţiilor dintre romi 
şi timişoreni, dar şi în relaţie 
cu mediul exterior oraşului, tin-
dem să combatem explicaţia cu-
vântului atât de uzitat pentru a 
fi „politically corect”. Ţiganii au 
parte, dacă ne referim numai la 
Timişoara, de un festival destul 
de apreciat dedicat lor, tradiţii-
lor şi artelor lor. Ei au parte nu 
doar de locuinţe impunătoare 
în centrul oraşului şi de maşini 

de lux, au parte şi de libertatea 
de a călători, de a obţine locuri 
de muncă, de funcţii sau a de 
lucra în instituţii publice, pot 
obţine fonduri europene, pot 
studia fără a plăti taxe. 

La fel ca restul populaţiei, 
„gagii”, cum îi poreclesc ţiganii 
pe români, au parte de „ele-
mente” bune şi de „elemente” 
rele. Ca în orice rasă. Fiecare 
are aceleaşi drepturi, în Timi-
şoara, în România, în Europa 

şi, teoretic, oriunde. Totuşi, din 
fiecare etnie se disting cazurile 
care pot să ajungă să-i facă de 
râs pe semenii lor. Atunci, eti-
cheta este aplicată imediat. În 
episodul III al serialului pornit 
de „Opinia Timişoarei” vom 
aborda şi alte cazuri în care ro-
mii au creat probleme în Timiş, 
dar avem şi opinii ale reprezen-
tanţilor etniei, precum şi cazul 
romilor timişoreni evacuaţi din 
Franţa.

BIO, tot mai des  
în atenţia timişorenilor. 7 

O soluţie independentă pentru  
purificarea apei. 8-9

Măsuri pentru prevenirea inundaţiilor. 10

Timiş
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Festivalul de operă şi operetă - ediţia a Vi-a
26-29 august, Teatrul de Vară din Parcul Rozelor

Se diSTribuie graTuiT înTr-un Tiraj de 7.500 de exemplare

Ţiganii, autorii sau  
victimele discriminării?
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Spiritele se încing în miez de 
vară. Şi asta nu pentru că tem-
peraturile de afară sunt record 
(măcar să avem şi noi parte de 
vreun record, ceva, în meteorolo-
gie, dacă toate celelalte domenii 
au căzut în mediocritate), ci 
pentru că scena politică fierbe. 
La propriu. Cele mai mari partide 
politice se macină în interior, cu o 
energie incredibilă. Formaţiunea 
de guvernământ face antre-
namente serioase: e bun Boc, 
nu e bun? Să fie mutat centrul 
de putere din partid în afara 
guvernului, să rămână înăuntru?  
Viguros, spectaculos, cu focuri de 
artificii, bătăliile pentru sferele 
de influenţă se dau la vedere, cu 
declaraţii spumoase, cu faulturi 
memorabile. Principalul partid 
de opoziţie, gelos, parcă, pe 
vizibilitatea frământărilor din 
PDL, nu se lasă mai prejos. În 
PSD, în spatele uşilor închise (dar 
insuficient de ermetic, de vreme 
ce reconstituirea bătăliilor s-a 
făcut aproape în amănunt), fosta 
„stea” a partidului, ambasador în 
cea mai influentă ţară, ministru 
de externe, prezidenţiabil, pre-
şedinte de partid, acum - „doar” 
preşedintele Senatului, Mircea 
Geoană a primit interdicţia de a 
mai vorbi (critic) despre partid. 
Şi la PSD, şi la PDL europarla-
mentarii arbitrează conflictele 
din îndepărtatul Bruxelles. Iar 
televiziunile, pe toate programele 
de talk-show existente, dezbat 
acelaşi lucru: poziţia lui Boc şi a 
lui Geoană, respectiv – cariera 
acestora, în propriile partide. 
Aproape că ar merita ca cei doi 
să facă schimb de notiţe, să 
compare cine dintre apropiaţi i-a 
lovit mai tare şi cum este să simţi 
că, orice ai face, eşti  pe poziţia 
2 sau 3 în partid. Căci, nu-i aşa, 
PDL-ul, orice ar spune rămâne 
trenul tras de locomotiva Băses-
cu, iar în PSD numai autoritatea 
lui Iliescu i-a mai salvat (tempo-
rar) blazonul lui Geoană. Stranie 
toamnă se apropie! Stranie, mai 
ales prin sentimentul puternic de 
déjà vu. Am asistat de suficiente 
ori la bătălii interne în partide şi 
am văzut: avem puţini lideri cu 
adevărat puternici, capabili să im-
pună viziune, direcţie şi autoritate 
în orice situaţie. Iliescu, Băsescu, 
Vadim Tudor n-au neapărat ne-
voie de funcţii în partide ca să-şi 
exercite puterea şi să-i determine 
pe ceilalţi să-i urmeze. În timp 
ce pentru Victor Ponta, Emil 
Boc, Călin Popescu Tăriceanu (la 
vremea sa), Petre Roman, chiar şi 
Marko Bela funcţia de conducere 
este – respectiv, a fost cea care dă, 
cu zgârcenie şi incomplet, sursa 
de autoritate în partid şi în afara 
lui. Cum se vor termina frămân-
tările? Cu meci nul. Pierderile 
sau regrupările nu vor aduce 
mutaţii semnificative în politica 
românească, cel puţin nu până în 
preajma viitoarelor alegeri.

Déjà vu
Mariana Cernicova
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Se plâng că Sunt diScriminaţi

teodor raţiu,  preşedintele  
organizaţiei pentru apărarea drepturilor 
omului din românia (oador)

Florin Vlad este repre-
zentantul romilor în 
relaţia cu Prefectura 
Timiş. Vlad lucrează de 
mai mulţi ani în insti-
tuţia care reprezintă 
interesele Guvernului în 
teritoriu şi face parte şi 
din Grupul de lucru mixt 
pentru problemele ro-
milor din judeţ. Acesta a 
declarat, pentru „Opinia 
Timişoarei“, că proble-
ma locatarilor etniei 
din zonele centrale ale 
Timişoarei s-a discutat 
de mai multe ori în 
cadrul grupului de lucru 
şi au fost situaţii când 
ţiganii s-au plâns că sunt 
discriminaţi pentru că 
nu sunt lăsaţi să îşi facă 
îmbunătăţiri arhitectu-
rale la locuinţe. 
„Problema este veche, 
s-a confruntat cu ea şi 
fostul prefect Ovidiu 
Drăgănescu şi actualul 
prefect, Mircea Băcală. 
Noi nu avem o evidenţă 
a romilor care locuiesc în 
aceste imobile şi nu ştiu 
cu ce se ocupă ei. Poliţia 
are această evidenţă. Ei 

nu fac ceva ilegal, în baza 
legii pot să cumpere 
locuinţe, la fel ca oricine 
în ţara aceasta. Proble-
ma e cu ce fac apoi şi cu 
faptul că nu îşi plătesc 
chiriile şi pentru asta ar 
trebui să fie sancţionaţi. 
La grupul mixt pentru 
romi s-a discutat tot 
timpul despre această 
problemă şi chiar au fost 
cazuri când s-au plâns că 
sunt discriminaţi, pentru 
că nu li s-a dat voie să 
îmbunătăţească imobilul 
în care stăteau. Cred că 
era vorba de familia Câr-
paci“, ne-a spus Florin 
Vlad.

„Vorbind şi de casele 
ţigăneşti, de cei care 
au putere materială, eu 
consider că noi suntem 
discriminaţi. Pentru că 
de foarte multe ori s-a 
întâmplat să vrem să 
discutăm cu ei despre 
anumite aspecte legate 
de oraşul Timişoara şi de 
cele mai multe ori ne-au 
închis uşa în nas. Con-
siderăm un afront adus 
nouă. Şi nu vorbesc aici 
doar din punctul de ve-
dere al organizaţiei, dar 
şi din punctul de vedere 
al autorităţilor. Ceea ce 
înseamnă că noi suntem 
discriminaţi. Nici cei 
săraci nu sunt discrimi-
naţi, pentru că vă dau 
un exemplu. La Bencec, 
unde sunt foarte mulţi 
romi, iar asistenţa socia-
lă e în floare, nimeni nu 
munceşte! Primarul se 

roagă de ei să munceas-
că cele 72 de ore pe care 
trebuie să le muncească. 
Nici atâta nu fac. Stau 
şi se complac. Am făcut 
bursa locurilor de mun-
că împreună cu AJOFM. 
În afară de noi ca şi or-
ganizaţie şi de reprezen-
tanţii de la AJOFM n-a 
fost niciun rom. Era plin 
de firme, deci ei nu au 
vrut să se angajeze.“

Romii umblă pe la geamurile 
sătenilor şi fac baie în piscine
alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Terorizaţi de ţigani, săte-
nii au tot făcut plângeri la 
primărie, însă nimeni nu s-a 
sinchisit să rezolve proble-
ma. Femeia de afaceri Rodica 
Vlad, cea care are o casă de 
vacanţă la Remetea, a făcut 
plângeri peste plângeri la 

primărie, timp în care ro-
mii s-au pus în legalitate. Au 
convins o săteancă să-i ia în 
spaţiu, în curtea ei. Totuşi, 
conform legii, ei ar fi trebuit 
să stea în casa acesteia, nu în 
cortul din grădina sa.

Vacanţă stricată  
de „nomazi“

„Domnul primar le-a dat 
autorizaţie de a sta pe raza 
localităţii Remetea Mică, 
deşi el domiciliază în altă 

localitate, la Alioş. Nu înţe-
leg care este motivul pen-
tru care domnul primar a 
acceptat, fără să ne con-
sulte instalarea taberei de 
nomazi pe raza localităţii 
noastre lăsându-ne pe noi să 
suportăm comportamentul 
total necivilizat al acestora. 
Nici nu vă puteţi imagina ce 
fac acolo. E plin de mizerii 
şi de muşte care se strâng la 
tabăra lor. Într-un cuvânt, 
este un focar de infecţii“, 

spune Rodica Vlad, cea care 
este terorizată, mai ales că 
romii au pătruns în curtea 
casei sale, s-au aruncat în 
piscină şi au făcut vraişte 
împrejur. „Vă daţi seama 
că mi-am luat casa pentru 
a scăpa de nebunia din oraş 
şi am ajuns să fiu terorizată 
de aceşti nomazi. Seara ne 
este frică, pentru că tot îi 
vedem pe la geamurile case-
lor noastre cum se uită pur 
şi simplu înăutru. Vă daţi 

Eu nu mă duc la 
ei să-i scot afară 
pentru că mi-e fri-
că. Nu pot să fac 
altceva, decât să 
stau în faţa casei 
şi să mă uit.

Aurel Mic
primarul comunei Maşloc

Teroarea 
ţigănească 
loveşte şi în 
judeţ.  
O tabără  
de romi a 
băgat frica  
în săteni

Am demonstrat, în nume-
rele trecute ale săptămâna-
lului „Opinia Timioarei” că 
la Timişoara romii au făcut 
şi poate mai fac legea. La alt 
nivel, probleme există şi în 
judeţ: bătăi, răfuieli între cla-
nuri. La Remetea Mică, într-
un sat la 30 de kilometri de 
Timişoara, comuna Maşloc, 
sunt alt gen de ţigani. Aceş-
tia sunt veniţi tocmai din 
judeţul Galaţi, şi-au instalat 
o tabără aproape de centrul 
satului şi-i terorizează pe 
locuitori. Autorităţile ridică 
din umeri şi spun că nu au 
ce le face nomazilor pentru 
că aceştia stau acolo perfect 
legal. Problema romilor din 
Remetea nu este unicat în 
judeţul Timiş. An de an, zeci 
de romi din toată ţara iau 
cu asalt satele timişene şi-şi 
instalează taberele la margi-
nile localităţilor. Unii fură, 
sunt violenţi, alţii trăiesc 
cinstit. Bobocea Stănescu, capul familiei de romi stabilite la Remetea Mică, trăieşte din fabricarea şi repararea cazanelor de cupru

seama că nu este plăcut”, 
mai spune Rodica Vlad. Nu 
doar ea este nemulţumită 
de faptul că la marginea 
satului stau romii. Ceilalţi 
consăteni sunt însă pasivi 
la această problemă. „Fac 
prostii, vă daţi seama, dar 
nu avem ce să facem, mai 
ales că poliţia şi primăria 
nu fac nimic. Mie mi-au 
distrus pomii din faţa ca-
sei. Singurul lucru pe ca-
re-l putem face noi, ca şi 
locuitori, este să fim mai 
atenţi, să nu lăsăm porţile 
deschise seara”, spune un 
consătean. 

Primarul din maşloc  
zice că nu are  
ce le face romilor

Primarul comunei din 
Maşloc, Aurel Mic, dă din 
umeri şi spune că nu are ce 

să comenteze. „Ce vreţi să 
vă zic? Eu oricum nu vor-
besc cu ziariştii că voi tot 
ce vreţi scrieţi”, a fost răs-
punsul primit de la edilul 
şef din Maşloc. Totuşi, după 
insistenţe îndelungate, Au-
rel Mic spune că nu are ce 
face, pentru că dacă ar in-
terveni ar încălca legea. „Eu 
nu mă duc la ei să-i scot afa-
ră pentru că mi-e frică. Nu 
de ei, ci de le lege. Eu dacă 
mă duc la doamna care i-a 
luat în spaţiu încalc legea. 
Eu nu pot să fac altceva, de-
cât să stau în faţa casei ei şi 
să mă uit”, este declaraţia 
şocantă dată de primarul 
din Maşloc. 

romii se apără:  
„Noi nu furăm”

Familia de romi de aco-
lo se jură pe fraţi, copii şi 

surori că se ocupă doar cu 
fabricatul cazanelor pen-
tru ţuică şi nicidecum cu 
furtişaguri. 

Ba mai mult, se laudă 
că au bani gârlă, dar că 
aşa cum i-au învăţat pă-
rinţii lor trebuie pe timp 
de vară să cutreiere ţara 
cu şatra, pe principiul 
„aşa-i la noi la ţigani”. 
„De 23 de ani venim aici 
la Remetea. În fiecare 
vară stăm câte trei-patru 
luni, apoi plecăm acasă la 
noi la Galaţi. Suntem bo-
gaţi, avem maşini, avem 
aur, avem de toate, dar 
aşa-i la noi, trebuie să păs-
trăm tradiţia şi să plecăm 
prin ţară”, spune capul 
familiei.

„Guvernul român este rasist!”
Scandalul familiilor de 

romi este în toi şi în Euro-
pa, după ce statul francez a 
pornit evacuarea taberelor 
ilegale. Străinii nu pot sta 
pe teritoriul Franţei un timp 
mai mare de trei luni fără a 
avea asigurări de sănătate, 
fără a fi studenţi sau fără a 
avea surse de venit. Totuşi, 
romi plecaţi din jurul Timi-
şoarei au locuit ilegal, într-o 
suburbie a Parisului, timp 
de peste un deceniu. Fami-
liile acestora, precum şi alţi 
ţigani din Bulgaria, vor fi tri-
mişi în ţările de baştină. 700 
în total, după cum a spus mi-
nistrul de Interne francez, 
Brice Hortefeux.

Postul tv France 24 a pre-
zentat situaţia romilor timi-
şoreni, deveniţi parizieni 
ilegal. Asociaţiile de apărare 
a drepturilor imigranţilor 
au făcut presiuni şi s-a reuşit 
găsirea unui adăpost, într-o 
sală de sport, pentru 20 de 
familii care au fost evacuate 
din taberele de la periferia 
capitalei franceze. „A trebuit 
să plecăm foarte repede. Nu 
am avut timp nici să luăm 
hainele. Ne-au luat rulotele, 
nu ştim unde sunt”, a poves-
tit pentru France 24 Nadia 
Hamza, mamă a doi copii, 
care a sosit în Franţa acum 

11 ani. Rodica Novacovici, 
una dintre ţigăncile intervie-
vate, le spune reporterilor că 
nu ştie unde va sta, dar nu 
vrea să se întoarcă în Româ-
nia, pentru că nu are casă, 
nu are bani, nici loc de mun-
că. „În România, ţiganii sunt 
deoparte, românii de alta. 
Guvernul este rasist”, spu-
ne femeia, care cerşeşte sau 
vinde flori. Bărbaţii adună 
fier vechi sau cântă pe străzi. 
„Dacă reuşim să strângem 

200 kg pe zi, nu e rău. Asta 
înseamnă 10 euro, 5 pentru 
benzină, 5 pentru mâncare”, 
le explică francezilor Codruţ 
Şandor, de 20 de ani. El spu-
ne că ar munci orice, chiar 
să spele toalete şi dacă ar fi 
pus într-un avion către Ro-
mânia, a doua zi s-ar întoar-
ce în Franţa. Ironia sorţii, în 
districtul Val-de-Merne, 35 
de romi au fost reintegraţi 
şi acum locuiesc într-o fostă 
secţie de poliţie.

20 de familii de romi din Timişoara  
sunt găzduite de o sală de sport de lângă Paris

Florin Vlad

Teodor Raţiu

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Într-un top a celor mai 
exotice sesizări adresate, în 
ultimii ani, Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Timi-
şoara, binecunoscutul Faur 
Isaia se află, de departe, pe 
primul loc. Înainte de a fi 
arestat preventiv şi condam-
nat la închisoare pentru 
agresarea regizorului Sergiu 
Nicolaescu, la Arad, rebelul 
Isaia a depus la Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Timi-
şoara un memoriu în care a 
anunţat că a făcut o descope-
rire epocală, ce poate zdrun-
cina istoria din temelii, şi a 
solicitat să se facă verificări-
le de rigoare. Mai exact, Isaia 
s-a „autodenunţat” că a des-
coperit mormântul lui Adolf 
Hitler la Timişoara...

Faur isaia  
vrea să îmbunătăţească 
imaginea româniei  
în lume

Devenit celebru prin is-
prăvile penale mediatizate 
până şi de canalul american 
de televiziune CNN, cum a 
fost atentatul cu cerneală 
asupra fostului preşedinte al 
ţării, Emil Constantinescu, 
neliniştitul Faur Isaia conti-
nuă să dea bătăi de cap au-
torităţilor locale şi centrale, 
protestele sale publice cu 
pancarde şi texte acuza-
toare devenind o imagine 
frecventă pentru Timişoara. 
Mulţimea de plângeri pe-
nale îndreptate împotriva 
gardienilor şi a personalului 
cu care a venit în contact în 
timpul detenţiei conturează 
caracterul extrem de dificil 
al timişoreanului „kamika-
ze”. Forma de agresivitate jo-
vială de care pare să fie atins 
îi provoacă, deseori, după 
cum singur a recunoscut, 
stări mistice în timpul căro-
ra face descoperiri şi conexi-

uni dintre cele mai spectacu-
loase. Un asemenea moment 
s-a petrecut, cu siguranţă, 
într-o zi de Paşte din anii 
trecuţi, când, traversând un 
cimitir din Timişoara, a iden-
tificat stupefiat locul în care 
ar fi înmormântat… führerul 
Adolf Hitler. Împrejurarea în 
care a făcut această desco-
perire „epocală” şi o schiţă 
completă a locului au făcut 
obiectul unui memoriu, pe 
care l-a depus la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Timi-
şoara. „Prin acest memoriu 
consider să vă fac cunoscută 
ultima descoperire privind 
anumite fapte istorice şi care 
fapte, dacă se va dovedi a fi 
adevărate, ar putea îmbu-
nătăţi şi mai mult imaginea 
României în lume, având în 
vedere succesul de care se 
bucură românii după partida 
de fotbal în care România a 
bătut Germania”, îşi moti-
vează Faur Isaia memoriul, 
lăsând să se înţeleagă că 
victoria asupra Germaniei 
repurtate de naţionala mio-

ritică în urmă cu câţiva ani a 
fost momentul care ne-a scos 
defintiv din conul de umbră 
al geopoliticii. 

Parchetul Timişoara,  
sesizat cu privire  
la cavoul lui hitler

„Cu ocazia sărbătorilor 
de Paşte, am fost în vizită la 
sora mea, care locuieşte cu 
familia pe strada Brigadie-
rilor, din Timişoara. Când 
m-am întors spre oraş, am 
văzut că lipseşte un panou 
complet din gardul de beton 
ce împrejmuieşte cimitirul 
din Calea Buziaşului, aripa 
dinspre strada Torac, aproa-
pe de staţia pentru distribu-
irea gazului metan, iar spre 
zona interioară a cimitirului 
se vedea o cărare care con-
ducea spre staţia de tramvai. 
Am considerat să-mi scurtez 
drumul până la staţia de 
tramvai şi am ales să traver-
sez cimitirul, intrând prin 
locul liber creat în gardul 
de beton. După circa 100 de 
metri, am observat, în tre-

cere, două morminte (cavo-
uri), construcţii aparent din 
beton, care aveau aprinse lu-
mânări şi unde cei interesaţi 
au depus coroniţe de flori. 
Ceea ce m-a făcut atent a 
fost faptul că pe frontispiciul 
pietrelor funerare nu am vă-
zut să fie scris numele celor 
înmormântaţi, din poziţia în 
care priveam spre mormin-
te, motiv care m-a făcut cu-
rios şi m-am apropiat de cele 

două morminte. Am consta-
tat că numele celor înmor-
mântaţi sau care urmează să 
fie înmormântaţi era scris pe 
plăci de marmură de Ruşchi-
ţa, care au fost fixate pe faţa 
dinspre mormânt a pietrelor 
funerare. Am citit numele 
celor scrişi, pe care le redau 
mai jos”, spune Isaia în me-
moriul său, consemnând, 
unul după altul, numele 
defuncţilor ce şi-au găsit 

somnul de veci în cele două 
cavouri, ba chiar şi un epi-
taf scris în limba maghiară. 
„Ceea ce m-a făcut să-mi pun 
întrebări şi să-mi stârnească 
curiozitatea este numele şi 
perioada de viaţă a primu-
lui decedat scris pe plăcuţa 
mormântului nr.1, respectiv 
Agner Rudolf (1897 – 1945), 
nume care m-a făcut să îmi 
aduc aminte de celebrul per-
sonaj istoric – HITLER”, îşi 
mai aminteşte, încă o dată, 
Faur Isaia, solicitând parche-
tului să continue investigaţi-
ile demarate de el. „Pentru 
situaţia în care şi dumnea-
voastră consideraţi că merită 
investigată sesizarea mea, vă 
rog să dispuneţi cercetările 
care se impun, în vederea 
aflării adevărurilor istorice, 
spre binele tuturor”...

„Plângerea a fost  
respinsă ca  
inadmisibilă!”

La doar câteva săptă-
mâni de la înregistrarea in-
solitului memoriu, Parche-
tul de pe lângă Judecătoria 
Timişoara i-a comunicat lui 
Faur Isaia că plângerea sa a 
fost respinsă. „În asemenea 
cazuri, când sunt aduse în 
atenţia parchetului situaţii 
neadevărate sau imposibil 
de verificat, plângerea este 
înregistrată cu număr de 
penal şi se rezoluţionează 
ca inadmisibilă sau nefon-
dată. Ulterior, se comuni-
că persoanei care a depus 
plângerea motivele care au 
stat la baza acestei soluţii”, 
ne-a comunicat purtătorul 
de cuvânt al Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Timi-
şoara. În loc de concluzie, 
ar fi de remarcat că dacă 
Faur Isaia ar fi aflat că Adolf 
Hitler s-a născut în anul 
1889, şi nu în 1897, nu s-ar 
mai fi expus la încă un epi-
sod penibil din tumultoasa 
sa existenţă... 

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Uniunea Europeană acor-
dă sute de mii de euro lunar 
drept subvenţii pentru pro-
prietarii care deţin terenuri 
agricole în Timiş, dar care 
nu sunt lucrate. Majorita-
tea sunt firme străine, care 
fac bani frumoşi fără a face 
nimic pe proprietatea lor. 
Suma primită pe un hectar 
de teren este de 100 de euro, 
însă nu se face nicio deose-
bire în faptul că pe acea su-
prafaţă s-au executat sau nu 
lucrări agricole. Directorul 
Direcţiei pentru Agricultură 
şi Dezvoltare Rurală Timiş, 
Tiberiu Lelescu, consideră 
că această situaţie este anor-
mală, în contextul în care 
un procent de 20% (adică 
102.000 hectare) din tere-
nuri sunt neînsămânţate şi 
chiar pline de buruieni.

Suprafaţa totală a Timişu-
lui este de aproape 870.000 
hectare, din care teren 
agricol reprezintă aproape 
700.000 hectare. „20 la sută 
din suprafaţă este rămasă 
neînsămânţată, 102.299 
hectare. E o chestiune des-
tul de neplăcută pentru noi 
ca şi judeţ. Aceste suprafeţe 
sunt deţinute în special nu-
mai pentru a primi subven-
ţii. Majoritatea sunt străini 
care nu lucrează, sunt firme 
din afara judeţului sau a 
ţării, care au cumpărat te-
ren cu mult timp în urmă, 
pentru că au aflat că se vor 
primi subvenţii şi au profi-
tat de situaţie. Se cumpăra 
suta de hectare cu o sută 
de mărci. Nu avem statis-

tici cu suprafaţa deţinută de 
străini”, a declarat Lelescu. 
Asta înseamnă că pentru 
cele peste o sută de mii de 
hectare se încasează lunar 
subvenţii europene peste 10 
milioane de euro.

Vina pentru această 
scurgere de fonduri apar-
ţine, conform directorului 
DADR, negocierilor făcute 
cu Uniunea Europeană, care 
a reglementat că subvenţia 
se acordă pentru toate tere-
nurile. „Negocierea s-a făcut 
prost şi suntem în această 
situaţie. Trebuia să se impu-
nă să fie cultivat terenul”, 
a spus Lelescu. Comisarul 
european pentru agricultu-
ră, Dacian Cioloş, precum 

şi alţi europarlamentari 
români au sesizat situaţia 
la Comisia Europeană şi au 
cerut ca subvenţiile să fie 
primite doar pentru terenu-
rile lucrate, însă până acum 
nu s-a luat nicio măsură în 
acest sens.

Responsabilitatea pentru 
terenurile nelucrate apar-
ţine primarilor din fiecare 
localitate, dar legea este 
permisibilă cu aceştia, deşi 
actele normative spun că te-
renurile trebuie întreţinute 
în bune condiţii agricole şi 
de mediu. „Asta înseamnă 
să fie curăţat de buruieni, 
altfel infestează culturile ve-
cinilor care nu au nicio vină. 
Un teren menţinut în bune 

condiţii presupune şi cel pu-
ţin o lucrare agricolă, măcar 
o discuire de suprafaţă”, a 
mai spus Lelescu.

Legea 18/1991 spune că 
dacă un teren nu este lucrat 
timp de doi ani, trebuie dat 
la altcineva, lucru care nu 
se întâmplă şi de care ar 
trebui să răspundă primarii. 
„Aceste terenuri trebuie să 
devină disponibile pentru 
potenţialii doritori în a le 
cultiva. Aşa spune legislaţia, 
dar nu se aplică. Măcar la 
început de mandat ar trebui 
să se intereseze. Cred că e o 
chestiune electorală pe ter-
men lung. Terenul a fost un 
bun imobiliar până în 2009, 
dar acum nu prea mai are 

valoare de piaţă”, a precizat 
directorul DADR. Cea mai 
mare suprafaţă de terenuri 
necultivate se află pe raza 
comunei Jamu Mare, peste 
4.000 hectare, cu circa 3.000 
de hectare fiind înregistrate 
şi Timişoara sau Banloc.

Stăm bine la porumb
Producţia de grâu din 

această vară a fost conside-
rată de specialişti drept „bu-
nişoară”. Pe cele 127.000 de 
hectare cultivate s-a înregis-
trat o producţie medie de 
3.150 kg/ha şi se estimează 
un total de 408.000 tone de 
grâu, producţie care asigură 
necesarul de pâine pentru 
judeţul Timiş. Situaţia este 

mult mai bună la culturile 
de porumb, unde vremea 
ploioasă din această primă-
vară a fost mană cerească. 
„A fost un an agricol bun 
pentru porumb şi floarea-
soarelui. Avem 2.000 ha 
irigate în Timiş, dar ploile 
din mai – iunie au fost pes-
te medie, de 80 – 100 litri/
mp medie pe lună. Media 
normală este de 45-50 litri/
mp pe lună. Anul acesta 
am avut şansa pentru po-
rumb să avem o suprafaţă 
de 135.000 ha care a fost iri-
gată de natură. S-a estimat 
o producţie de 4.350 kg/ha, 
adică un total de 590.000 
tone de porumb”, a precizat 
Tiberiu Lelescu.

PUBLICITATE

Hitler înmormântat la Timişoara, 
cea mai exotică sesizare depusă 
vreodată la Parchetul Timişoara

Străinii iau milioane de euro 
subvenţii pentru terenurile nelucrate

Faur Isaia este cunoscut pentru protestele sale publice cu pancarde şi texte acuzatoare

Asemenea imagini încep să devină tot mai rare pe terenurile agricole din judeţul Timiş

alina Sabou
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În comuna Dudeştii 
Vechi din Timiş, 75 la sută 
din populaţie este de etnie 
bulgară. Tradiţiile sunt păs-
trate cu sfinţenie, iar comu-
nitatea – cea mai mare din 
România – este cunoscută şi 
apreciată şi în ţara-mamă. 
De altfel, Timişoara este re-
prezentată şi în Parlament, 
prin deputatul Uniunii Bul-
garilor din Banat, Niculae 
Mircovici. Din punct de ve-
dere economic, s-au înregis-
trat creşteri în ultimii ani, 
motiv pentru care există 
deja discuţii pentru deschi-
derea, la Timişoara, a unui 
consulat onorific bulgar. 
Cel mai probabil, consul 
onorific va fi chiar primarul 
din Dudeştii Vechi, Gheor-
ghe Nacov. Acesta a făcut 

Facultatea de Drept şi mas-
teratul la Sofia, la fel ca şi 
soţia sa, familia având şi ce-
tăţenie bulgară. După şapte 
ani petrecuţi acolo, deşi a 
avut oferte tentante, s-au 
întors acasă. „Avem relaţii 
foarte strânse cu Bulgaria. 
Este iminentă deschiderea 
unui Consulat Onorific al 
Bulgariei la Timişoara, care 

va funcţiona în sediul Uniu-
nii Bulgarilor din Banat din 
Piaţa Unirii”, a declarat pri-
marul dudeştean. Motivaţia 
deschiderii unei reprezen-
tanţe onorifice este simplă: 
sunt destui cetăţeni bulgari 
în Timiş, iar schimbul de 
mărfuri dintre Bulgaria şi 
România a crescut de opt 
ori în ultimii ani. Cel mai 
probabil, anul 2011 va prin-
de acest consulat în funcţiu-
ne, cu primarul din Dudeştii 
Vechi drept consul onorific. 
„Din câte ştiu, sunt unica 
propunere pentru ocupa-
rea acestui post. Acest lucru 
m-ar onora. Este o funcţie 
onorifică, nu voi fi remu-
nerat. Sunt destule firme 
care lucrează cu români sau 
bulgari, chiar dacă nu sunt 
firme deschise aici sau aco-
lo, sigur se va îndrepta acest 
lucru”, spune primarul.

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Subprefectul Zoltan Maros-
sy a primit o evidenţă a tutu-
ror unităţilor de învăţământ 
din judeţ care nu au, cel puţin 
până acum, autorizaţie sani-
tară pentru funcţionare. Din 
totalul de 707 şcoli, licee şi 
grădiniţe, 141 nu au acest aviz 
necesar pentru desfăşurarea 
activităţii în condiţii decente. 
În mediul urban sunt şase ast-
fel de unităţi pentru copii, iar 
în mediul rural - 135. Liceul 
care nu are aviz este cel bap-
tist, care şi-a schimbat recent 
locaţia şi nu are, deocamdată, 
aprobarea necesară. Un alt caz 
din Timişoara este la Şcoala cu 
clasele I - VIII „Eliza Popescu”, 
aflată la Centrul Şcolar pen-
tru Educaţie Incluzivă „Paul 
Popescu Neveanu”. În aceeaşi 
situaţie se află grădiniţele nr. 

2 şi nr. 17, aceasta din urmă 
aparţinând de CFR. 

„În acest caz nici măcar nu 
s-a solicitat acreditarea. Voi 
discuta cu Inspectoratul Şcolar 
Timiş să se ia măsuri pentru 
cei care nu au cerut avizul sa-
nitar”, a declarat Marossy. Situ-
aţii similare în mediul urban 
sunt la o grădiniţă din Sânni-
colau Mare, care a fost recent 
renovată, şi la o grădiniţă din 
Lugoj. „Am identificat nouă 
motive pentru care nu se poa-
te acorda autorizaţia, cele mai 
multe cazuri fiind din lipsă de 
apă curentă. Oricum, acum 
stăm destul de bine faţă de alţi 
ani. Din cele 135 de unităţi fără 
aviz, în 84 de cazuri nu există 
apă curentă. Alte motive sunt 
lucrările de reabilitare, unde 
mai sunt speranţe că se va 
acorda aviz până la începerea 
anului şcolar. Este vorba de 16 
cazuri. Mai sunt 12 clădiri afla-

te în stare de degradare şi pa-
tru cazuri în mediul rural unde 
clădirea trebuie retrocedată. 
S-au mai identificat circuite ne-
corespunzătoare la accesul ele-
vilor sau numărul mic de clase. 
La Ivanda, avem un caz mai 
deosebit. Avem clădire pentru 
grădiniţă, dar nu sunt copii şi 
posibil să nu se mai desfăşoare 
procesul educaţional”, a detali-
at subprefectul. Ministrul Edu-
caţiei, Daniel Funeriu, a anun-
ţat, recent, că la 15 septembrie, 
când începe anul şcolar 2010-
2011, unităţile fără aviz sanitar 
nu vor mai susţine ore şi vor 
rămâne închise. Conform lui 
Marossy însă, nu există, până 
acum, un act normativ care să 
şi aplice spusele demnitarului. 
La nivelul judeţului, în situaţia 
de a fi închise sunt un liceu, 
48 de şcoli cu clasele I - IV, 13 
şcoli cu clasele I - VIII şi 79 de 
grădiniţe. 

Timişoara va avea un consulat onorific al Bulgariei Aproape 80 de grădiniţe nu au autorizaţii sanitare

Traversând un cimitir din Timişoara, 
a identificat stupefiat locul în care 
ar fi înmormântat… führerul Adolf 
Hitler. Împrejurarea în care a făcut 
această descoperire „epocală” şi o 
schiţă completă a locului au făcut 
obiectul unui memoriu, pe care 
l-a depus la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Timişoara.

Gheorghe Nacov
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Criza economică a de-
terminat băncile să reducă 
drastic volumul creditelor, 
făcându-le, efectiv, prohibi-
tive pentru românii cu ve-
nituri medii şi pentru cei cu 
grad mare de risc. Cele mai 
afectate sunt împrumutu-
rile pentru construirea sau 
cumpărarea unui imobil, în 
condiţiile în care piaţa imo-
biliară s-a prăbuşit şi nu dă 
semne că va reveni vreoda-
tă la vechile preţuri. Pentru 
a evita riscurile inerente 
unei asemenea perioade, 
băncile nu mai sunt dispu-
se să pună ipotecă pe imo-
bile a căror valoare se dimi-
nuează semnificativ chiar 
în timpul evaluării, iar cei 
ce doreau un credit ban-
car au fost nevoiţi să amâ-

ne semnarea contractelor 
până apariţia unor vremuri 
mai bune. „Ultimele luni 
au fost, practic, îngheţate 
din punctul de vedere al 
creditării. În unele cazuri, 
băncile au început să apro-
be dosare, însă acum sunt 
dispuse să finanţeze doar 
50% din valoare unui imo-
bil, la dobânzi foarte mari. 
Există, deja, patru bănci 
puternice care nu mai acor-
dă deloc credite ipotecare. 
Cei mai mulţi dintre cei 
care au încheiat contracte 
de vânzare-cumpărare au 
fost refuzaţi de bancă, fiind 
puşi în situaţia de a pierde 
avansul dat vânzătorului”, 
ne spune un broker timişo-
rean specializat pe credite 
imobiliare, dând ca exem-
plu politica de criză a unei 
instituţii bancare de origi-
ne austriacă. Aceasta a scă-

zut gradul de îndatorare al 
clienţilor de la 70% la 50%, 
în timp ce dobânda fixă în 
primul an la împrumutu-
rile în euro a urcat în ulti-
mele luni de la 6 la 8,4%. 
Dacă se adaugă şi impactul 
majorării dobânzilor cu cel 

puţin două puncte procen-
tuale, în cazul finanţărilor 
în euro, se poate spune că 
valoarea unui împrumut a 
scăzut la jumătate. De de-
parte, cei mai afectaţi de 
noile restricţii sunt româ-
nii cu venituri medii care 

şi-au făcut planuri pentru 
a-şi cumpăra propria locu-
inţă. De exemplu, o familie 
cu un venit mediu de 3.000 
de lei mai poate obţine un 
credit imobiliar în valoare 
de 45.000 de euro doar pe o 
perioadă de 30 de ani. 

Asta, în condiţiile în 
care băncile nu mai iau în 
calcul decât veniturile din 
salarii şi bonuri de masă, 
mai puţin sau deloc pe cele 
din dividente, drepturi de 
autor, chirii sau activităţi 
independente. Din cauza 
filtrelor de singuranţă pen-
tru selecţia clienţilor, şanse 
mai mari pentru obţine-
rea unui credit o au cei cu 
vechime mare în muncă, 
provenind din companii cu 
mai mult de 20 angajaţi şi 
care să lucreze în sectoare 
de activitate mai puţin ris-
cante.
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Valoarea creditelor  
imobiliare a scăzut la jumătate
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eco fashion

O tragedie  
românească

Radu Nicosevici

Suntem cu toţii încă în stare de 
şoc după tragedia de la mater-
nitatea Giuleşti. Citim ziarele, 
privim la televizor şi nu ne vine 
să credem că s-a întâmplat aşa 
ceva la noi. La noi, în Româ-
nia, în Capitala noastră, în cea 
mai grozavă maternitate din 
ţară. Şi ştim că s-a întâmplat 
datorită indolenţei, nepăsării, 
inconştienţiei, superficialităţii 
unor conaţionali de-ai noştri. 
Datorită complicităţii mai 
multor cetăţeni români aflaţi 
în diferite poziţii au fost arşi de 
vii nişte copii născuţi înainte de 
vreme. Acum asistăm la ana-
lizarea şi explicarea cauzelor 
care au condus la aceste crime. 
Politicieni, medici, pompieri, 
analişti politici, psihologi caută 
să explice, dar mai ales să gă-
sească vinovaţii cât mai departe 
de ei, dacă se poate în taberele 
adverse, mai precis la alţii. 
Nimeni nu vrea să recunoască 
partea lui de vină. Ar trebui să 
căutăm partea noastră de vină. 
Cu toţii ştim cât de serios ne 
îndeplinim obligaţiile cotidiene 
la serviciu sau acasă. Noi nu 
suntem – câteodată – indo-
lenţi, nepăsători, inconştienţi 
sau superficiali? Eu recunosc că 
am fost şi nu de puţine ori. Mă 
simt şi eu complice la această 
tragedie. Dar, ca orice bun 
român, îmi spun că nu sunt 
foarte vinovat. Că sunt alţii 
mult mai vinovaţi decât mine. 
Şi aşa, încet, încet o să scap 
de sentimentul de vinovăţie, 
care acum mă apasă. Nu vă 
panicaţi,o să scăpaţi şi Dvs.

Dacă la început o 
mare parte din consu-
matorii de produse eco-
logice din România erau 
informaţi despre „ide-
ea BIO” doar din afara 
graniţelor ţării, astăzi 
eforturile de educare  au 
dat roade şi conceptul 
este cunoscut şi înţeles 
de foarte multă lume. 
„Românii au primit foar-
te bine acest concept, 
dovada stând în statis-
ticile privind consumul 
populaţiei. Creşterile 
înregistrate de la un an 
la altul sunt mai mult 
decât îmbucurătoare şi 
promiţătoare totodată” 
a spus Anca Constantin 
de la Life Care. 

alimentele Bio:
Ingredientele pro-

duselor organice sunt 
crescute fără a fi folosi-
te pesticide, fertilizatori 
sintetici, fără organisme 
modificate genetic sau 
radiaţii ionice. Produc-
ţia organică se bazează 
pe un tip de agricultură 

care menţine şi reface 
fertilitatea solului şi nu 
foloseşte îngrăşămin-
te chimice toxice, care 
ţin la distanţă dăunăto-
rii, excluzând complet 
utilizarea pesticidelor 
şi insecticidelor. După 
recoltare, roadele sunt 
procesate doar cu in-
grediente naturale, fără 
conservanţi sau radiaţii. 
Pentru ca un produs să 
fie considerat organic, 
95-100 % din ingredi-
entele sale trebuie să 
fie organice. Mâncarea 
organică este produsă 
de fermierii care folo-
sesc resurse biologice 
şi conservanţi obţinuţi 
din natură, pentru a 
genera calitatea produ-
selor pentru generaţiile 
ce vor urma. Animalele 
sunt cres cute în con-
diţii cât mai apropiate 
de mediul lor natural. 
Deseori, în lactatele nor-
male se regăsesc urme 
de antibiotice care se 
administrează anima-
lelor, acestea ajunse în 

corpul uman pot produ-
ce o serie de perturbări 
ale metabolismului, pot 
declanşa alergii sau alte 
sensibilizări. Produse-
le organice conţin cu 
minim 50% mai multe 
vitamine, minerale, en-
zime şi fitoelemente, 
comparativ cu produse-
le convenţionale. Can-
titatea de substanţe mi-
nerale şi vitamine este 
mult mai mare în cazul 
fructelor şi legumelor 
organice. Acestea conţin 
cu 40% mai mulţi anti-
oxidanţi. Folosirea de 
îngrăşăminte naturale 
şi nu chimice, pe bază 
de azot, face ca fructele 
şi legumele ecologice să 
conţină cantităţi mult 
mai mici de nitraţi şi 
substanţe cunoscute cu 
potenţial cancerigen.  

Pentru procesatori, 
cerinţele specifice se re-
feră atât la provenienţa 
materiei prime, cât şi la 
cantităţile ce se includ în 
produsul final, iar comer-
cianţii trebuie să deţină 
certificate de conformita-
te pentru fiecare produs 
şi să asigure condiţiile 
specifice de depozita re. 
Garanţia acestor produse 
este dată, în principal, de 
eticheta pe care trebuie 
să apară obligatoriu can-
titatea şi provenienţa in-
gredientelor, denumirea 
şi co dul organismului de 
certificare, dar şi sigla 
«ae» (agricultură ecologi-
că).

BIO, tot mai des în 
atenţia timişorenilor 
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Adio hainelor care poluează

Stilul retro sau oldies 
în materie vestimentară, 
apreciat de o masă mare de 
oameni din toată lumea, se 
întoarce la ţinuta primilor 
oameni -conform bibliei, 
cu haine din frunze, bum-
bac sau alte materiale 100% 
naturale.

În topul preferinţelor 
designerilor şi consuma-
torilor, hainele ecologice 
sunt clasate în vârful pira-
midei. Sunt realizate din 
materiale cum ar fi cânepa, 
bumbacul cultivat sau mă-
tasea obţinută de la viermii 
ecologici crescuţi în mediu 
organic. Dezavantajul con-
stă în costurile ridicate ale 
materialelor pentru că nu 
pot fi produse în cantităţi 
mari. Pot fi realizate din 
alte haine second-hand, 
PET-uri sau materiale natu-
rale. Sunt biodegradabile, 
uşor de vopsit, răcoroase şi 
anti-alergice. Pe lângă aces-
te avantaje, se urmăreşte 
îmbunătăţirea mediului 
înconjurător, a sănătăţii 
consumatorilor şi a condi-
ţiilor de lucru din fabricile 
de textile.

Brandurile celebre lan-
sează de câţiva ani colec-
ţii de haine din materi-
ale naturale, cu vopsele 
biodegradabile, etichete 
din celuloză şi nasturi din 

coajă de fructe. Pe eticheta 
fiecărei haine este explicat 
procesul prin care a fost 
conceput materialul, sub-
stanţele folosite, precum şi 
detalii despre întreţinerea 
lor. Cu toate că în Romania 
această industrie este abia 
la început, iubitorii natu-
rii pot să-şi procure aceste 
produse de pe internet. 

Sunt numeroase site-uri 
care pun la dispoziţie ha-
ine pentru orice ocazie şi 
pentru orice sezon: blugi, 
bluze, jachete, cămăşi, ro-
chii, pantofi şi chiar acce-
sorii. Toate produsele apar-
ţin unei varietăţi mari de 
branduri responsabile faţă 
de mediul înconjurător, 
sunt bine realizate şi au o 
durată de viaţă mai mare 
comparativ cu hainele con-
venţionale.

pagina 9

Condiţiile prohibitive de creditare împiedică timişorenii să achiziţioneze locuinţe

O soluţie  
independentă 
pentru  
purificarea 
apei    
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măsuri utile pentru  
prevenirea inundaţiilor

Eco & Deco

Pentru a evita riscurile inerente 
unei asemenea perioade, băncile 
nu mai sunt dispuse să pună 
ipotecă pe imobile a căror valoare 
se diminuează semnificativ chiar 
în timpul evaluării, iar cei ce doreau 
un credit bancar au fost nevoiţi să 
amâne semnarea contractelor până 
apariţia unor vremuri mai bune.

Brandurile celebre 
lansează colecţii 
de haine din ma-
teriale naturale, cu 
vopsele biodegra-
dabile, etichete din 
celuloză şi nasturi 
din coajă de fructe.

cosmeticele Bio:

Un produs cosmetic 
BIO trebuie să con-
ţină cel puţin 95% 
ingrediente naturale, 
procent neregle-
mentat de cosmetica 
naturală. Cel puţin 
acest procentaj 
din ingredientele 
vegetale trebuie să 
fie certificate BIO. 
Cosmeticele sunt în 
general compuse din 
plante, uleiuri esen-
ţiale şi ingrediente 
naturale complet 
biodegradabile; în 
plus, se investeşte 
constant în cercetare 
pentru a obţine şi 
ambalaje complet 
reciclabile. Mare 
atenţie când doriţi 
să achiziţionaţi un 
astfel de produs, 
deoarece nu toate 
care poartă inscripţi-
onat pe etichetă BIO, 
sau care conţin prin 
denumire această 
sintagmă, sunt veri-
tabile; căutaţi avizul 
organismelor certifi-
catoare independen-
te pe ambalaj, cum 
ar fi: BDIH, Ecocert, 
Demeter etc.
Produşii toxici din 
cosmeticele tradiţi-
onale pot provoca 
deseori alergii. În 
timp, expunerea 
prelungită la aceste 
produse, alături de 
un stil de viaţă nesă-
nătos, pot duce chiar 
la cancer.

ingredientele nocive:

- Agenţi de colorare şi 
arome sintetice 
- DEA, MEA, TEA, 
- Petrolatum 
- Midazolidinyl urea şi 
DMDM hydantoin
- Isopropyl
- Sodium lauryl sulphate 
(SLS )

- PVP/VA copolymer Pa-
dimate-O, Methyl, propyl, 
butyl şi ethyl paraben
- Extracte modificate 
genetic
- Talc

SURSA: www.LIFE-CARE.COM 
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CHIRII

În centrele universitare 
româneşti au scăzut chiri-
ile, astfel că studenţii pot 
economisi câţiva bănuţi, 
atât în Bucureşti, Cluj sau 
Iaşi, dar şi în Timişoara. În 
oraşul nostru, chiriile la 
garsoniere au scăzut cu 
5,5% din primăvară până 
în prezent, cele practi-
cate la apartamentele 
cu două şi trei camere a 
scăzut cu 8,8%, respec-
tiv 6,5%. Astfel, în zona 
Complexului Studenţesc, 
preţul cerut pentru în-
chirierea unei garsoniere 
mobilate, în stare bună, 

porneşte de la 120 de 
euro/lună. În acelaşi timp, 
pentru un apartament 
cu două camere, preţul 
chiriei porneşte de la 250 
de euro/lună, iar pentru 
un apartament cu trei ca-
mere de la 300 de euro/
lună. Apartamente la 
preţuri bune pot fi găsite 
şi în zonele Circumvalaţi-
unii, Aradului, Lipovei sau 
Şagului.   

DISPONIBILIZĂRI

Directorul general al CFR 
Călători, Liviu Pescăra-
şu, a declarat că toţi cei 
aproximativ 15.000 de 

angajaţi ai companiei vor 
intra în şomaj tehnic, din 
16 august, prin rotaţie, 
până la sfârşitul anului, 
astfel că fiecare salariat 
nu va veni la muncă timp 
de două luni. Potrivit unor 
surse din sectorul fero-
viar, Ministerul Trans-
porturilor pregăteşte 
un proiect care vizează 
disponibilizarea a 12.800 
de angajaţi din sectorul 
feroviar până la sfârşitul 
lunii septembrie. Astfel, 
cei mai mulţi disponibi-
lizaţi vor fi la CFR Marfă 
(5.000 de angajaţi), ur-
mată de CFR Călători, cu 
3.900 de salariaţi, CFR SA, 

cu 2.900 de persoane, şi 
Electrificare CFR, cu 1.000 
de concediaţi

AUTO

Piaţa auto înregistrează 
creşteri semnificative, în 
special în la categoria au-
toturisme mici şi mijlocii, 
cumpărătorii fiind impul-
sionaţi atât de programul 
„Rabla” dar şi, până la 
finele lunii iunie cel puţin, 
de majorarea TVA-ului. 
Dacă în luna ianuarie s-au 
vândut puţin peste 4.000 
de unităţi la nivel naţional, 
luna iunie a înregistrat 
vânzări record de peste 

14.700 de unităţi. Dealerii 
de maşini sunt optimişti că 
acest trend ascendent se 
va păstra în continuare în 
acest an, în ciuda faptului 
că, faţă de primul semes-
tru al anului trecut, vânză-
rile din acest an au scăzut 
cu 20 de procente.  

CONSTRUCŢII

România se plasează pe 
prima poziţie în Uniunea 
Europeană (UE) în func-
ţie de ritmul de creştere 
a producţiei din con-
strucţii, în luna iunie, de 
16,5%, comparativ cu mai, 
avansul mediul la nivelul 

blocului comunitar fiind 
de 3,5%, potrivit datelor 
Eurostat. Institutul Naţio-
nal de Statistică a anunţat 
la începutul lunii august 
că în luna iunie volumul 
lucrărilor de construcţii a 
crescut faţă de mai, atât ca 
serie brută, cât şi ca serie 
ajustată în funcţie de nu-
mărul de zile lucrătoare şi 
de sezonalitate, cu 46,7%, 
respectiv cu 16,6%.
Faţă de luna corespunză-
toare a anului anterior, 
indicatorul a scăzut ca 
serie brută cu 5,2% şi ca 
serie ajustată în funcţie de 
numărul de zile lucrătoare 
şi de sezonalitate cu 8,5%.
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Masaj Terapeutic cu Pietre de Jad
 Jad - Masaj GG S.C. S.R.L.

Timişoara - str. Gen. I. Dragalina nr. 15 ap.8
0256.499.184
0723.547.137

- Întinderea coloanei
- Presopunctură

- Alinierea vertebrelor
- Re�lexoterapie

- Masaj Anticelulitic

Colectarea 
deşeurilor vegetale

Deșeurile vegetale pe care le strângeţi din curăţatul spa-
ţiilor verzi din jurul imobilelor nu sunt colectate de maşi-
nile care strâng deşeurile menajere sau cele reciclabile. 
Pentru această activitate există maşini special destinate.  
Deşeurile trebuie depuse în saci închiși la marginea ca-
rosabilului, iar în interiorul acestora nu trebuie să existe 
şi alte tipuri de deșeuri. Pentru a eficientiza traseele pe 
care se deplasează maşinile RETIM, care au de acoperit 
o zonă foarte mare din oraş, fiecare timişorean care are 
nevoie de aceste servicii este rugat să anunţe telefonic 
despre locaţiile unde le-au depus la Dispeceratul RETIM, 
la tel. 0256-499.490 sau 0256-499.537 sau 0756-
169.600.

Rolul sacilor  
galbeni de la RETIM

Sacii galbeni distribuiţi în zonele de case trebuie să con-
ţină, la fel ca şi pubelele distribuite asociaţiilor de propri-
etari/locatari, PET-uri strivite sau fără dopul pus, hârtie 
curată (nu unsă cu ulei, untură etc.), ambalaje de carton 
strivite, cutii de bere sau de suc strivite, cofraje de ouă 
necompromise de ouă sparte, sticle clătite în prealabil 
cu apă. Sacii nu trebuie să conţină ambalaje rămase de la 
carne şi produse din carne sau PET-uri care au conţinut 
de ulei, lapte sau alte asemenea produse.

Programul  
„Casa Verde“
De luni până joi între orele 9.00-16.00 şi vineri între orele 

9.00-12.00, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş a 
început să preia solicitările de accesare a finanţării ne-
rambursabile pentru instalarea sistemelor de încălzire 
care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea 
sau completarea sistemelor clasice de încălzire, în cadrul 
programului denumit popular Programul „Casa Verde”. 
Majoritatea cererilor de finanţare sunt pentru instalarea 
panourilor solare.

Combaterea  
insectelor

În perioada 10 - 30 august, între orele 06-11 şi 19-21, prin 
mijloace aeriene şi terestre, se desfăşoară lucrările de 
combatere a dăunătorilor păduchelui lânos. Se recoman-
dă populaţiei să nu lase copiii şi animalele de companie 
în zona de lucru în perioada efectuării tratamentelor şi să 
evite contactul cu substanţele utilizate. Totodată, crescă-
torii de albine trebuie să limiteze zborul aestora. Un mediu 
urban sănătos înseamnă un mediu curat, fără dăunători 
care să vehiculeze şi să răspândească boli.

opinia recomandă opinia recomandă

P e n -
tru o 

investiţie 
minimă cu 

eficacitate ma-
ximă specialiştii 

de la Bring Pro 
srl recomandă fil-

trele de duş. Acestea 
sunt destinate tuturor 

persoanelor care îşi în-
grijesc pielea şi părul. Se 

instalează prin înşurubare 
între furtunul duşului şi ba-

terie sau între para duşului 
şi furtun. Carbonul activ din 
compoziţia filtrului elimină 
clorul care produce iritaţia pie-
lii, iar mediul KDF distruge vi-
ruşii şi bacteriile care pot con-
tamina apa din duş. Există de 
asemenea şi varianta de filtru 
de duş pentru apa dură, care 
de distruge viruşii şi bacteriile 
din apă. Destinată în special 
pentru persoanele cu alergii 
sau cu piele sensibilă, este un 
real folos. Preţul unul astfel de 
filtru este de 68 de lei. Monta-
jul nu presupune lucrări de in-
stalaţii, acestea fiind concepu-
te pentru o intercalare simplă 
în circuitul apei.

O soluţie independentă 
pentru purificarea apei

D o a r 
1% din 

totalul re-
surselor de 

apă din lume 
este disponibil 

pentru folosinţă 
oamenilor. O pro-

blemă controversată 
în rândul cercetători-

lor, deoarece anual mor 
milioane de persoane din 

cauza lipsei condiţiilor de 
igienă, care se datorează în 

principal lipsei de apă potabi-
lă. Nici pe plan local lucrurile 
nu stau mai bine; în judeţul 
Timiş, numai 39% din locali-
tăţi au sisteme centralizate de 
alimentare cu apă, în timp ce 
sub 3% au sisteme de canali-
zare. Lipsa acestor utilităţi şi 
folosirea necorespunzătoare 
a surselor de apă sunt cauze 
principale ale îmbolnăvirii 
populaţiei. Cu toate eforturile 
depuse de uzinele de apă în 
tratarea ei, la capătul reţelelor 
de distribuţie vechi de zeci de 
ani, din conducte de oţel, ru-
ginite, pe alocuri sparte şi co-
municând cu exteriorul, apa 
pe care o folosim în casă sau o 
bem poate să fie contaminată 
cu zeci de elemente sau com-
puşi chimici nedoriţi. Princi-
palul duşman din apa de la 
robinet este clorul. Acesta este 
introdus de către furnizori în 
scopul dezinfectării apei, însă 
pentru organismul nostru nu 
este un element necesar. Poate 
fi cauzatorul unor simptome 
nedorite sau cel care întreţine 
anumite boli. În timp, poate fi 
un factor destul de important 
în dezvoltarea celulelor cance-
rigene. Nici apa din fântâni sau 
izvoare nu este o alternativă 
cu mai puţine riscuri. Pornind 
de la boli gastro-intestinale şi 
până la Nefropatia Endemică 
Balcanică (o maladie rară, o 
boală de rinichi fatală desco-
perită în sud-vestul României) 
pe paturile spitalelor au ajuns 
o mulţime de persoane.

apa potabilă:
Principalele probleme sunt 

legate de sedimente (nisip, no-
roi, oxizi, rugină sau suspensii 
coloidale), clor şi contami-
nanţi microbiologici (virusuri, 
bacterii). În apele de foraj ne 
confruntăm cu prezenţa exce-
dentară a calcarului, a fierului 
şi a manganului. Reţinerea 
sedimentelor se face cu aju-
torul unor filtre micronice de 
impurităţi. Practic, sunt nişte 
carcase transparente în care 

se montează cartuşe filtrante 
din polipropilenă expandată 
care reţin impurităţile. Reţi-
nerea clorului şi a materiilor 
organice se face eficient cu aju-
torul filtrelor de cărbune activ. 
Acestea elimină mirosurile şi 
gusturile neplăcute şi se mon-
tează de regulă după filtrele de 
sediment. 

Cea mai sigură metodă de 
filtrare a apei potabile este 
osmoza inversă. Filtrarea se 
produce molecular, rejectân-
du-se astfel peste 95% din toţi 
contaminanţii posibili. Graţie 
dezvoltării tehnologiei ultimi-
lor ani, oricine poate avea aca-
să o „mică fabrică de apă plată” 
curată şi microbiologic pură, 
alimentată din apa de reţea, 
adică un purificator cu osmoză 
inversă, la un preţ accesibil.

apa menajeră  
sau pentru uz casnic:

Urmele care rămân pe toate 
obiectele sanitare, pe veselă şi 
acumulările nedorite în şi pe 
instalaţii sunt date de prezen-
ţa calcarului în apă. Mai exact, 
calciu şi magneziu. Acestea se 
pot elimina prin folosirea unor 
dedurizatoare automate de 
apă clasice, care funcţionează 
prin procesul de schimbare 
între ionii de calciu şi cei de 
sodiu. Ionii de sodiu provin din 
sare de puritate foarte ridicată, 
cu care sistemul de deduriza-
re se alimentează automat la 
intervale de timp programate, 
în funcţie de compoziţia apei 
şi de consum. Sodiul nu este 
toxic (provine din sare de bu-
cătărie) şi nu se depune, astfel 
calciul este eliminat la orice 
temperatură, iar caracterul po-
tabil al apei rămâne neafectat.

apa dintr-un  
foraj propriu:

Diferenţa dintre situaţiile 
anterioare şi apa din foraj pro-
priu este că aceasta nu conţine 
clor. Lipsa acestuia nu consti-
tuie neapărat un avantaj, de-
oarece apa este lipsită de pre-
zenţa unui agent dezinfectant. 
Sterilizarea apei cu radiaţie 
ultravioletă este soluţia reco-
mandată de specialişti. Aceasta 
se poate face cu ajutorul unor 
lămpi, care prin bombardarea 
contaminanţilor cu radiaţie 
nonionizantă (nepericuloasă 
pentru om) omoară virusurile 
şi bacteriile ce pot infesta apa 
dintr-o fântână sau un foraj.

Dacă motivele au fost su-
ficiente pentru a vă achiziţi-
ona unul din purificatoarele 

menţionate, trebuie să ştiţi că 
filtrele se schimbă atunci când 
se constată depuneri majore în 
carcase sau când se înfundă. 
Important de ştiut este că orice 
filtru neschimbat la timp poa-
te deveni un mediu de cultură 
bacteriană. Dimensionarea 
filtrelor şi alegerea corectă a 
tipului lor se face ţinînd cont 
de consumul şi mărimea imo-
bilului şi de contaminanţii pre-
zenţi în sursa de apă. 

Filtrele cu polifosfat (utili-
zate la maşinile de spălat) se 
schimbă când granulele se epu-
izează sau conform indicaţilor 
producătorului, după un anu-
mit interval de timp. Dacă la fil-
trele cu polifosfat valabilitatea 
este pe o perioadă mai lungă, la 
cele cu carbon activ nu este in-
dicat să păstraţi în casă stocuri 
prea mari, deoarece păstrarea 
lor îndelungată trebuie făcută 
în condiţii de temperatură con-

stantă şi umiditate redusă.
Firma Bring Pro srl comer-

cializează purificatoare de apă 
cu osmoză inversă sau propria 
„fabrica de apă plată” la dum-
neavoastră acasă, sisteme per-
formante de purificare a apei 
cu ajutorul cărora se obţine 
din apa de la robinet sau de la 
fântână o apă pură de cea mai 
bună calitate, dispensoare de 
apă rece şi caldă la pahar, care 
se folosesc în general în spaţii-
le de lucru, filtre de apă pentru 
toată casa, filtre  pentru maşi-
na de spălat sau pentru duş, 
dedurizatoare şi deferizatoare 
automate de apă.

Preţul unei carcase care 
poate fi echipată cu un filtru 
de sediment micronic sau cu 
un cartuş de cărbune activ este 
între 65 şi 75 lei. Un cartuş de 
schimb de filtru de sediment 
costă maxim 16 lei, iar unul de 
cărbune activ 31 lei.  

utilizarea filtrelor ajută la:

- Îmbunătăţirea sănătăţii
- Reducerea iritaţiilor
- Reducerea senzaţiei de 
piele aspră
- Protecţie la impurităţi
- Reţine mirosurile
- Îmbunătăţeşte durata de 
exploatare a robineţilor, 
bateriilor de chiuvetă etc
- Excluderea înţepenirii ba-
teriilor cauzete de mizerie
- Reduce consumul de de-
tergent şi balsam la maşinile 
de spălat

”Apa menţine viaţa şi 
sănătatea. Dacă apa 
dumneavoastră pro-
vine din surse publice 
sau individuale, ea tre-
buie verificată, filtrată 
şi purificată.”

marius duţu
reprezentant Bring Pro SRL

  Puri�catoare 
și Filtre de Apă

Bring Pro S.R.L.
Blv. Cetății nr. 17A

(vis-a-vis de Școala nr. 19)

www.bringpro.ro
0726.345.878
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dr. miHai benga. Veteran la comanda Grupului de pompieri, actualmente inspector şef al inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă (isU), este 
primul general de brigadă la această armă, din judeţul timiş, avansat de preşedintele traian Băsescu

Suntem în luptă cu un  
inamic pe care nu-l vedem!

george SCHinTeie
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Mihai Benga, 
sunteţi veteran la comanda 
instituţiei pe care o conduceţi, 
timp în care la guvernare s-au 
perindat mai multe formaţiuni 
politice, cum aţi rezistat?

Aş vrea să fac precizarea că 
sunt comandant al Grupului 
de pompieri din 15 decembrie 
2001, iar din 2005, inspector şef 
al ISU. Noi suntem profesionişti 
şi ne facem datoria. Facem po-
litica statului român, indiferent 
cine se află la guvernare. Facem 
îndeosebi politica de apărare a 
securităţii cetăţeanului, a vieţii, 
bunurilor şi mediului şi ne lo-
vim mai puţin de efectul schim-
bărilor de pe scena politică.

Cu toate că realitatea ne-a de-
monstrat că politicul a pătruns 
peste tot...

La noi mai puţin. Am avut 
întotdeauna o cooperare bună 
cu autorităţile administrative 
judeţene. Nu am sesizat sub 
nici o formă vreo ingerinţă poli-
tică în activitatea noastră.

Paradoxal, nu aţi fost un răs-
făţat al presei, ba, dimpotrivă, 
într-o anumită perioadă v-a 
atacat, şi totuşi, preşedintele 
României v-a avansat la gradul 
de general...

Eu cred că avansările sunt le-
gate mai mult de performanţe-
le profesionale, decât de modul 
în care eşti mediatizat. Acum 

am o relaţie foarte bună cu pre-
sa şi manifestăm o totală trans-
parenţă. Nu am simţit rea voin-
ţă din partea presei, cu excepţia 
unei anumite etape, în perioa-
da de debut a inundaţiilor din 
Timiş, în 2005, când a urmărit 
poate cu mai multă atenţie 
activitatea mea personală şi a 
ISU. Eu m-am simţit încurajat 
şi am considerat că trebuie să 
muncesc mai bine şi am făcut-o 
mai bine, dovadă că acest lucru 
a fost remarcat.

General de brigadă este gradul 
unic obţinut de un ofiţer de la 
Pompieri în judeţul Timiş, cât 
de mult vă obligă?

Mă obligă mult! În aceas-
tă perioadă de austeritate, cu 
tăieri de salarii, reduceri de 
fonduri, puteam să aleg solu-
ţia trecerii în rezervă. Am gân-
dit că dacă ţara mi-a conferit 
acest grad trebuie să răspund 
la această apreciere, chiar dacă 
avantajele trecerii în rezervă 
sunt mult mai mari. Profesio-
nal, acest grad îmi conferă în-
credere, respect şi, se ştie, cu cât 
o funcţie este mai înaltă sau un 
grad este mai mare, totdeauna 
oamenii au aşteptări mai mari.

De unde vine opţiunea dv 
pentru această armă, ştiind 
că pe vremea când armata 
era obligatorie, două arme nu 
erau dorite de tineri: marina şi 
pompierii?

Am ajuns întâmplător, aş 
putea spune, să devin pompi-

er. În 8 decembrie 1975 m-am 
confruntat cu un incendiu 
la instalaţia la care lucram, o 
neglijenţă profesională la vre-
mea respectivă, fiind operator 
chimist. În 1978, mă duceam 
la şcoala militară de pompieri, 
absolut întâmplător, în urma 
unei recrutări, deoarece pen-
tru Ministerul de Interne erau 
preferaţi tineri care aveau deja 
o mică vechime în producţie, şi 
cum îndeplineam această con-
diţie, am fost selectat. 

Ţineţi minte o întâmplare 
foarte riscantă?

Au fost mai multe. Una din-
tre ele, extrem de riscantă, a 
fost în 1982, la un incendiu la 
o întreprindere timişeană. În 
timp ce era acolo o grupă ope-
rativă, am urcat pe o scară, am 
spart geamul la partea superio-
ră, am coborât printre utilaje, 
unde, ulterior am aflat că erau 
nişte băi de cianură. 

Pe o grilă de la 1 la 10, pe ce 

loc situaţi această profesie, 
privind gradul de risc?

Noi desfăşurăm inclusiv ac-
tivităţi de asanare a muniţiei 
neexplodate. Sigur că în orice 
moment se poate produce peri-
colul pentru cel care ridică ast-
fel de muniţie. Eu consider că 
pe locul 8 ar putea să se situeze 
activitatea noastră, deoarece 
sunt situaţii deosebite, nu ne 
confruntăm zilnic cu ele. Noi 
suntem permanent în dispo-
zitiv de luptă, cu un inamic pe 
care nu-l vedem. Ne ducem la 
un incendiu, de pildă, unde pot 
fi gaze lichefiate, butelii, care 
oricând pot produce explozii şi 
pune în pericol viaţa participan-
ţilor. De regulă, noi intervenim 
când deja se produce un risc în 
desfăşurare. Situând pe locul 8 
activitatea noastră, mă gândesc 
la profesionalism.

Noţiunea de simplu pompier, 
mai are conotaţia iniţială, 
având în vedere prezenţa dv în 
diverse situaţii de urgenţă?

Eu, ca să fiu sincer, aş reveni 
la denumirea de Pompieri. ISU 
este o denumire abstractă. Pom-
pierul este pesonajul de bază 
în această acţiune de situaţie 
de urgenţă, şi pentru faptul că 
incendiile care se produc sunt 
un mare factor de risc. Munca 
noastră s-a diversificat foarte 
mult, iar prin introducerea 
SMURD, asigurarea unui ser-
viciu de urgenţă, reanimare şi 
descarcerare, activitatea are noi 
dimensiuni, astfel că interven-

ţia la incendii reprezintă doar o 
mică componentă a misiunilor 
la care intervenim. În mentalul 
colectiv a rămas această noţiu-
ne: pompierii. Ca instituţie, ne 
bucurăm de un mare prestigiu, 
pentru că pe de o parte avem o 
componentă coergitivă mai re-
strânsă, apoi răspundem când 
oamenii au nevoie: la incendii, 
inundaţii, cutremure, diverse 
accidente rutiere şi alte situaţii 
de urgenţă. 

Ce înseamnă SMURD la Timişoara?
Dispunem de două am-

bulanţe de urgenţă şi terapie 
intensivă încadrate cu medici 
specialişti de urgenţă şi asisten-
ţă din Spitalul Judeţean care fac 
gărzi, iar noi punem la dispozi-
ţie logistica.

Ce efectiv conduceţi?
Până în 800 de salariaţi, la 

nivelul judeţului.

Aţi disponibilizat pe cineva?
Se lucrează la statele de func-

ţiuni şi probabil se vor restructu-
ra şi de la noi anumite posturi.

Aţi visat din copilărie să deve-
niţi militar?

Aveam câteva opţiuni. Cea 
mai importantă era să devin ju-
decător, şi n-am ajuns, deşi am 
făcut Facultatea de drept. Apoi 
pilot şi, cea de-a treia, militar.

Ce grad mai înalt aţi ţintit?
Ca să fiu sincer, gradul de 

colonel.

Cât câştigaţi acum?
În jur de 5.000 de lei, la o ve-

chime neîntreruptă în muncă 
de 35 de ani.

Dacă vă propune ministrul o 
altă funcţie, mai importantă?

Răspund ca în 1986, când 
am dat un astfel de răspuns: 
sunt militar şi execut ordinele 
pe care le primesc.

Ce-i atrage pe tineri spre aceas-
tă activitate?

Dorinţa de a fi salvatori, la 
unii, la alţii stabilitatea profesiei.

Cât de apreciat este pompierul 
român?

În sondajele de opinie ne-
am situat pe locul întâi, chiar 
înaintea bisericii şi armatei! Pe 
plan naţional avem un număr 
de incendii redus, şi datorită ac-
tivităţii de prevenire, pe care nu 
toate statele o au. 

Cum stăm, statisc, în Timiş?
Aveam anul trecut, la aceas-

tă dată, un număr de 220 de 
incendii, iar în acest an avem 
vreo 157. În schimb, a crescut 
numărul cazurilor pentru acor-
darea ajutorul medical de ur-
genţă, faţă de anul trecut. 

Puteţi defini succint noţiunea 
de pompier...

Obişnuiesc să spun că a fi 
pompier înseamnă să iubeşti 
atât de mult viaţa încât să fii 
capabil să ţi-o jertfeşti pe a ta 
pentru a o salva pe a altuia!

miHai benga

născut la 26 august 1954, 
Broşteni, mehedinţi

activitate profesională:

Şcoala militară, absolvită în 
1981, Facultatea de drept, 
1989, cursuri postuniver-
sitare în 1999, 2003-2007 
doctorat, obţinând titlul de 
doctor în inginerie civilă, la 
Universitatea politehnica 
timişoara

starea civilă: recăsătorit, doi 
copii, fiica - consilier juridic, 
fiul - subofiţer de pompieri

Hobby: lectura

Gând călăuzitor în viaţă: 
speranţa de mai bine

Am avut întotdeau-
na o cooperare 

bună cu autorităţile 
administrative jude-

ţene. Nu am sesizat 
sub nici o formă 

vreo ingerinţă  
politică în  

activitatea noastră

ca instituţie, ne 
bucurăm de un mare 
prestigiu, pentru că 
pe de o parte avem 
o componentă coer-
gitivă mai restrânsă, 
apoi răspundem când 
oamenii au nevoie: 
la incendii, inundaţii, 
cutremure, diverse ac-
cidente rutiere şi alte 
situaţii de urgenţă.

PUBLICITATE

În Timişoara, reţeaua 
de canalizare funcţionea-
ză gravitaţional şi colec-
tează atât apele reziduale, 
cât şi pe cele provenite 
din ploi transportându-le 
către Staţia de epurare a 
apelor uzate a oraşului. 
Apa epurată este dever-
sată ulterior în râul Bega. 
Reţeaua de canalizare, cu 
o lungime de peste 500 
km, este permanent ve-
rificată, întreţinută şi, 
în caz de nevoie, repara-
tă de către echipele de 
intervenţie ale Aquatim 
SA. În timpul unei ploi, 
debitul apelor care ajung 
la staţia de epurare poate 
creşte până la o valoare 
de peste 10 ori mai mare 
decât media obişnuită. De 

aceea, este important ca 
sistemul de canalizare să 
funcţioneze bine, pentru 
a putea prelua întreaga 
cantitate de apă, evitând 
astfel inundarea străzilor 
sau a subsolurilor. În ca-
zul blocării sistemului de 
canalizare, se poate ape-
la dispeceratul Aquatim 
SA la numărul de telefon 
0256 201 362 – non stop.

Menţinerea sistemu-
lui de canalizare în stare 
bună de funcţionare de-
pinde şi de modul în care 
cetăţenii respectă anu-
mite norme elementare. 
Circa 70% din probleme-
le reclamate de clienţii 
Aquatim prin dispecerat 
se referă la obturarea ra-
cordurilor de canal. Racor-

durile se înfundă de cele 
mai multe ori pentru că 
oamenii confundă canali-
zarea cu coşul de gunoi. 
Pentru a preveni astfel de 
probleme este interzisă 
aruncarea în chiuvetă, în 
WC sau direct în canaliza-

re a gunoaielor menajere, 
a grăsimilor, a substanţe-
lor chimice, produselor 
inflamabile etc. Acestea 
se depun pe pereţii cana-
lelor şi pot forma obturări 
sau dopuri care împiedica 
evacuarea apelor uzate. 

O altă recomandare se 
referă la parcarea maşi-
nilor. Şoferii trebuie să 
fie atenţi să nu parcheze 
autoturismele deasupra 
gurilor de vizitare a cana-
lizării sau a receptorilor 
stradali pentru a nu îm-
piedica accesul echipelor 
de intervenţie. Pentru 
imobilele care au subso-
luri ce se pot inunda în 
cazul ploilor abundente, 
se recomandă montarea 
unei clapete anti-refulare. 
Aceasta acţionează ca o 
supapă de sens, se mon-
tează în căminul de ra-
cord pe traseul instalaţiei 
interioare şi are rolul de 
a închide etanş conduc-
ta de evacuare în caz de  
inundaţie.

„În ultima vreme 
ne confruntăm cu o 
schimbare climatică 
majoră. Ploile cad 
cu intensitate mare 
în intervale scurte. 
Sistemul de canaliza-
re al Timişoarei are 
capacitate de preluare 
a unor debite mari 
de apă, dar poate fi 
blocat de pătrunde-
rea materialelor de 
construcţii sau a altor 
materiale.”

dr. ing. ilie Vlaicu
Director general Aquatim SA.

Măsuri utile pentru  
prevenirea inundaţiilor
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CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Începând din acest an, 
drumurile din Timişoara nu 
vor mai arăta ca după răz-
boi. Cel puţin asta susţin re-
prezentanţii muncipalitaţii. 
Proaspăt însărcinat cu atri-
buţiile de la Direcţia Tehni-
că din Timişoara, care se va 
ocupa de şoselele din oarş, 
viceprimarul Sorin Grindea-
nu promite că lucrările vor 
fi făcute altfel de acum îna-
inte şi cazuri ca cele de pe 
bulevardul Liviu Rebreanu, 
unde finalizarea lucrărilor 
s-a amânat luni bune, nu 
vor mai exista. În acest sens, 
edilul oraşului a luat la pas 
şantierele din oraş pentru 
a vedea cu ochii săi cum se 
munceşte. 

la podul din calea  
şagului se munceşte 
doar când vin şefii

Prima oprire pentru Grin-
deanu a fost la pasajul din 
Calea Şagului. În ziua vizitei 
la şantier, muncitorii se în-
treceau care să spargă asfal-
tul, să înlăture molozul sau 
să toarne asfalt. Atitudinea 
muncitorilor l-a suprins pe 
viceprimar, care a lăsat să 
se înţeleagă că drumarii îşi 
fac treaba doar atunci când 
pe şantiere vin oficialităţile 
locale. „Mă bucur să văd că 
se lucrează. Sincer, am şi eu 
câteva semne de întrebare 
cu privire la munca presta-
tă de muncitori. Vom vedea 
în zilele următoare cum se 
va lucra. Eu în fiecare zi voi 
merge pe aici să văd starea 
lucrărilor. Eu consider podul 
din Calea Şagului un obiec-

tiv extrem de important. 
În primă fază nu o să mă 
intereseze estetica acestui 
pod, mă interesează darea 
în funcţiune pe toate cele 
patru benzi”, a spus Grindea-
nu. Deşi nu au primit banii 
care trebuiau să ajungă de la 
Primărie, doar 2,5 din cele 
9,3 milioane, reprezentanţii 
Societăţii Drumuri Munici-
pale le-au promis edililor că 
podul va fi deschis în totali-
tate circulaţiei la finele lui 
noiembrie. 

Fluidizarea traficul  
din Timişoara se va face 
pe la Ghiroda

Pe lângă inspecţia la Po-
dul din Calea Şagului, Grin-
deanu s-a oprit şi la podul 
din Ghiroda, care momen-

tan nu duce nicăieri. De 
fapt duce, dar... într-un 
câmp. Aici, însă, Primăria 
are planuri mari. Doreşte 
ca acest pod să fie circula-
bil, iar şoferii care vin din 

Moşniţa, Calea Buziaşului 
şi Plopi să ajungă direct 
în Ghiroda şi de acolo în 
Calea Lugojului, aeroport 
sau Remetea. Singurul im-
pediment în această zonă 

ar fi că porţiunea de drum 
de 1,5 kilometri ce leagă 
Timişoara de pod este nea-
sfaltată şi nu se află nici pe 
teritoriul administrativ al 
Timişoarei, ci al comunei 
Ghiroda. „Podul de la Ghi-
roda a fost realizat cu bani 
de la Guvern. O astfel de 
investiţie, foarte bună de 
altfel, dar încă nefolosită la 
maximum, poate fi folosită 
şi de noi timişorenii. Am 
discutat cu cei de la Con-
siliul Judeţean, care ne-au 
promis că vor avea drumul 
în vedere. Noi, Primăria, 
am fi dispuşi cu fondurile 
pe care le avem să-l asfal-
tăm, iar podul să fie folosit 
pentru trafic uşor, dar nu 
puteam trece de limita ad-
ministrativă. Dacă am fa-

ce-o, ar însemna deturnare 
de fonduri” este de părere 
Grindeanu.

Toată vina  
pe constructori

Grindeanu i-a tras de 
urechi pe reprezentanţii 
firmelor care execută lu-
crări la drumurile munici-
pale şi le-a explicat că, de 
când în subordinea sa a in-
trat noua Direcţie Tehnică, 
nu mai vrea să-i audă că se 
plâng de fonduri, de condi-
ţii meteorologice şi că sin-
gura lor grijă trebuie să fie 
aceea de a termina repa-
raţiile la drumuri cât mai 
repede. „Au fost vremuri 
când se venea pe şantier şi 
se deschidea uşa de la ex-
cavator doar pentru răcori-
re. Nu mai vreau să văd aşa 
ceva. Dacă sunt obiecţiuni, 
vă invit să le faceţi la mo-
mentul respectiv. Ştiu că 
vă cer să lucraţi repede şi 
bine, dar avem facturi ne-
plătite de 20 de milioane 
de lei, pe care vom încer-
ca să le eşalonăm la pla-
tă. M-am săturat ca noi, 
Primăria, să fim paratrăs-
netul pentru lucrările din 
Timişoara. Niciodată banii 
de la bugetul local nu vor 
ajunge pentru toate lucră-
rile, de aceea este nevoie 
de o altă abordare econo-
mică. Prioritatea absolută 
a municipalităţii va fi atra-
gerea finanţărilor europe-
ne şi se doreşte realizarea 
în continuare a unor inves-
tiţii mari. Vor urma străzi-
le Cloşca, Ştefan cel Mare, 
Lidia, Musicescu şi altele”, 
a concluzionat viceprima-
rul.

comuNiTaTeSocial

NOU sedIU APM

Agenţia pentru Protectia 
Mediului Timiş se va muta 
de la actuala locaţie de pe 
strada Amurgului nr. 1 în 
noul sediu situate pe B-dul 
Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, 
iar din acest motiv progra-
mul de Relaţii cu Publicul 
va fi suspendat în perioada 
25 august - 01 septembrie. 
Semnarea contractelor 
şi preluarea dosarelor în 
cadrul Programului privind 
instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează 
energie regenerabilă, inclu-
siv înlocuirea sau comple-
tarea sistemelor clasice de 
încălzire denumit popular 
Programul „Casa Verde” se 
va realiza zilnic la sediul din 
Str. Amurgului, nr. 1 până la 
data de 1 septembrie, după 
următorul program: de luni 
până joi între orele 9.00-
16.00 şi vineri între orele 
9.00-12.00. 

TâRgURI

Centrul Regional de Afaceri 
(CRAFT) va găzdui în 
perioada 2-5 septembrie, la 
sediul de pe B-dul Eroilor de 
la Tisa Nr. 22, două expo-
ziţii tematice: Expo SPA & 
Welness, Salon internaţional 
de sănătate, întreţinere şi 
relaxare, ediţia a II-a şi Expo-
Travel, târg de turism aflat 
anul acesta la prima ediţie. 
Timişorenii sunt aşteptaţi 
pentru a afla ultimele nou-
tăţi din domeniul SPA, dar şi 
pentru a se pune la curent 
cu ultimele oferte de sfârşit 
de sezon puse la dispoziţie 
de agenţiile de turism. 

VOlUNTARIAT

Tinerii cu vârste între 18 şi 30 
de ani pot petrece de la două 
până la 12 luni în străinătate 
ca voluntari prin Serviciul 
European de Voluntariat, în 
cadrul Programului Tineret 

în Acţiune. Persoanele care 
vor participa la aceste stagii 
au ocazia de a desfăşura acti-
vităţi în folosul comunităţilor 
locale şi de a dezvolta noi 
competenţe pe plan perso-
nal şi profesional. Persoanele 
interesate să efectueze stagii 
de voluntariat în Europa se 
pot adresa Fundaţiei Student 
Plus la adresa de e-mail: 
office@studentplus.ro.

CONCURs

Rompetrol Downstream, 
divizia de retail a Grupului 
Rompetrol, va da startul 
pe 21 august celei de-a 
doua semifinale Rompetrol 
Racing Challenge. Eveni-
mentul va fi găzduit la Iulius 
Mall Timişoara, va începe la 
ora 15,00 şi va include trei 
manşe în care concurenţii 
vor încerca să obţină cel mai 
bun timp pe circuit. Pe lângă 
competiţia propriu-zisă, vor 
fi organizate demonstraţii 

ale piloţilor din cadrul Napo-
ca Rally Academy, ai căror 
copiloţi vor fi spectatori 
aleşi prin tragere la sorţi din 
rândul celor prezenţi.

„MICa VIeNĂ” 

Programul concertelor care 
se desfăşoară în Piaţa Unirii 
sâmbătă, 21 august, este 
următorul: de la ora 20:15 va 
cânta trupa Cover Band, 
având un repertoriul prepon-
derent pop-rock, iar de la ora 
21:15 va urca pe scenă Jazz 
Blues Connection cu Gyarfas 
Istvan (Hu) la ghitară, Gyarfas 
Attila (Hu) la baterie, Alexan-
dru Bota-vioară şi Johny Bota-
bass. Dimineaţa, între orele 
11.00 - 13.00, în Piaţa Unirii se 
vor desfăşura acţiuni pentru 
copii. Luana Uncruţiu, artist 
păpuşar la Teatrul de Copii şi 
Tineret Merlin îi va încânta pe 
cei mici cu spectacolul de tea-
tru intitulat Bum-BuBuBum, 
Clawnul şi Tu.

pe scurt

PUBLICITATE

Personalităţile politice 
apelează la „Casa Verde”
CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Programul „Casa Ver-
de” a devenit în Timiş cel 
puţin, un program guver-
namental exclusivist. Cei 
care apelează la finanţarea 
nerambursabilă pentru a-şi 
instala sisteme de încălzi-
re care utilizează energia 
regenerabilă, inclusiv înlo-
cuirea sau completarea sis-
temelor clasice de încălzire 
prin programul „Casa Ver-
de” sunt în mare majoritate 
personalităţi politice. Fie că 
vorbim aici de PNL, PSD sau 
PDL, din cele 70 de dosare 
aprobate spre finanţare, pe 
liste se regăsesc nume cu 
rezonanţă: unul dintre cele 
mai importante nume este 
cel al fiului primarului Timi-
şoarei, Gheorghe Ciuhandu. 
George Cristian Ciuhandu 
a obţinut finanţare pentru 
un astfel de proiect. Alături 
de el apar şi o puzderie de 
primari din alte localităţi li-
mitrofe Timişoarei: Ioan So-
rincău, primarul din Moşni-
ţa, Vasile Horj, primarul din 
Variaş, Ioan Ihasz, primarul 

din Dumbrava, Gheorghe 
Kadar, consilier local la Moş-
niţa Nouă, sunt doar câteva 
nume care apar în dosarele 
aprobate de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Timiş. Un 
alt nume important în poli-
tica timişeană care se regă-
seşte pe lista celor 70 este cel 

al Gabrielei Lambrino, soţia 
fostului deputat Radu Lam-
brino şi directorul Agenţiei 
Regionale pentru Protecţia 
Mediului Timişoara. Pe lân-
gă aceştia, pe listă şi-au mai 
găsit locul Daroczi Csaba, 
director-adjunct la Direcţia 
Sanitar-Veterinară Timiş sau 

Ionel Patrichi, fost şef la „Îm-
bunătăţiri Funciare” (SNIF). 

şi respinşii  
au vedetele lor

Nu doar lista celor accep-
taţi este plină de vedete. Şi 
lista respinşilor are starurile 
ei. Samuel Lupulescu este 

din 2008 primarul comunei 
Fârdea. El s-a făcut remarcat 
după ce a revenit din Statele 
Unite, acolo unde a trăit 20 
de ani şi a candidat la func-
ţia supremă în comuna timi-
şeană. Dosarul americanu-
lui a fost respins pentru că 
„Adresa înscrisă în Extrasul 

de carte funciară diferă de 
cea din CI a solicitantului; 
nu se poate face legătura în-
tre solicitantul finanţării şi 
persoana pe numele căreia 
a fost emis Extrasul de carte 
funciară”. 

Agenţia pentru Protec-
ţia Mediului Timiş a înre-
gistrat, în perioada 1 iulie 
- 16 august, nu mai puţin 
de 220 de dosare pentru 
subvenţie în cadrul „Pro-
gramului privind instala-
rea sistemelor de încălzire 
care utilizează energie re-
generabilă, inclusiv înlocu-
irea sau completarea siste-
melor clasice de încălzire”. 
Preluarea dosarelor conti-
nuă până la epuizarea fon-
durilor alocate judeţului 
Timiş, care sunt în valoare 
de 3.439.507 lei, suma dis-
ponibilă în prezent fiind 
de 2.076.733 lei. Din tota-
lul cererilor de finanţare, 
până în prezent au fost 
aprobate un număr de 70 
de dosare, celelalte solici-
tări urmând a fi onorate 
pe măsura validării de că-
tre Administraţia Fondului 
pentru Mediu Bucureşti.

Bănăţenii încep să înţeleagă importanţa donării de organe
alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Opt cazuri de operaţii de 
prelevare de organe au avut 
loc în acest an la Spitalul Ju-
deţean din Timişoara. Numă-
rul este un record, în condiţi-
ile în care se ştie că românii 
sunt reticenţi la asemenea 
măsuri. Mulţi consideră că 
prelevarea de organe de la 
un pacient aflat în moarte 
cerebrală este o profanare 
a cadavrului, iar procedura 
contravine cu cutumele reli-
gioase. Totuşi, medicii speci-
alizaţi în procedurile de pre-
levare s-au calificat nu doar 
în chestiuni medicale, ci şi în 
comunicare. Acest lucru a fă-
cut ca familiile a opt pacienţi 
care au suferit accidente să 
accepte, în urma discuţiilor, 
ca ruda lor să salveze viaţa 
altor persoane.

„Un mare rol la numărul 
mare de operaţii de preleva-
re de organe l-a avut media-
tizarea. Discut cu toate fami-
liile, o parte din ei au auzit 
că s-au mai făcut prelevări şi 
este un lucru bun. Totodată, 
au urmărit şi emisiuni unde 
au fost invitaţi şi preoţi şi au 
văzut că Biserica susţine acţi-
unea de transplant şi, totoda-
tă, de prelevare a organelor. 
Am întâlnit şi persoane din 
afara ţării unde se vorbeşte 
mult mai mult despre prele-
vare de organe”, a spus asist. 
med. Dan Ilincariu, coordo-
nator Program Transplant 
în cadrul SCJUT. Conform 
acestuia, au fost 13 cazuri 
în care un pacient s-a aflat 
în moarte cerebrală şi ar fi 
putut deveni donator, dar 
s-a primit acordul familiei 
pentru doar opt dintre ca-
zuri. Întrebat cam cât timp 

durează pentru ca familia să 
înţeleagă importanţa salvării 
vieţii unor persoane pe care 
familia nu le cunoaşte, dar 
care poate fi ajutată de per-
soana care a decedat, Ilinca-
riu a precizat că depinde de 

la caz la caz. “Stau de vorbă 
cu aparţinătorii, le explic 
procedeul de prelevare şi im-
portanţa acestuia, le explic 
în ce constă şi câte vieţi pot 
salva. Durata poate fi de la o 
oră până la 5-6 ore. Organele 

se prelevează numai după ce 
se primeşte acordul famili-
ei”, spune Ilincariu. 

Totuşi, deşi bănăţenii au 
fost donatori... fără voie, doar 
doi din cei circa 50 de pa-
cienţi care au nevoie de un 
rinichi şi care locuiesc în Ti-
miş au intrat în operaţii. Asta 
pentru că la Timişoara nu a 
avut loc niciun transplant în 
acest an, organele prelevate 
fiind trimise la centrele din 
Cluj sau din Bucureşti. “Din 
păcate, în acest an în Timi-
şoara nu a avut loc niciun 
transplant de rinichi. Cei 16 
rinichi au fost transplantaţi 
la centrul din Cluj-Napoca. În 
cadrul acestui centru se află 
pe lista de aşteptare marea 
majoritate a pacienţilor din 
Timişoara. Doi rinichi au fost 
tranplantaţi la pacienţi din 
zona noastră. Aceasta este o 
coincidenţă fericită întrucât 

criteriile care decid primito-
rul sunt legate de compatibi-
litatea imunologică şi nu de 
cea geografică”, ne explică 
prof.univ. dr. Dorel Săndesc, 
şeful Clinicii Anestezie-Te-
rapie Intensivă din Spitalul 
Judeţean. Deşi este un centru 
medical important, la Timi-
şoara, ultimul transplant s-a 
făcut în anul 2008. “În 2009 
şi în acest an, la Timişoara nu 
s-a făcut niciun transplant. 
Unul din motive a fost, în 
anii trecuţi, lipsa donatorilor. 
În condiţiile în care preleva-
rea organelor de la pacienţii 
aflaţi în moarte cerebrală se 
desfăşoară bine, considerăm 
că se impune o analiză cu 
toţi factorii de transplant din 
Timişoara pentru găsirea so-
luţiilor, pentru a relua şi dez-
volta această tradiţie cu care 
Timişoara se mândreşte”, a 
precizat Dorel Săndesc.

Dacă edilii vor mai vizita şantierul, podul din Calea Şagului va fi gata în noiembrie

Finanţarea nerambursabilă a fost obţinută de personalităţi timişene cu bani

PUBLICITATE

Au fost vremuri când 
se venea pe şantier şi 
se deschidea uşa de la 
excavator doar pentru 
răcorire. M-am săturat 
ca Primăria să fie para-
trăsnetul pentru lucră-
rile din Timişoara.

Sorin grindeanu
viceprimar al Timişoarei

Transplant de rinichi şi de piele

La Timişoara nu se efectu-
ează operaţii numai pentru 
transplantul de rinichi, 
dar şi pentru piele, la Casa 
Austria fiind achiziţionată, 
recent, o „bancă“ de piele. 
La Târgu Mureş se fac ope-
raţiile pentru transplant 
de cord, iar la Bucureşti, 
cele de ficat. Medicii din 
Cluj-Napoca sunt compe-
titorii timişorenilor în ceea 
ce priveşte transplantul 
de rinichi. Transplant 
de cornee se mai face la 
Bucureşti, dar şi un pacient 

din Timişoara a trecut prin 
acest tip de procedură 
chirurgicală în cursul 
anului acesta. La Spitalul 
Judeţean din Timişoara s-a 
prelevat şi piele, în 2008 
s-au prelevat oase. Anul 
trecut, la Timişoara au avut 
loc doar trei operaţii de 
prelevare, faţă de opt până 
în acest moment. Legislaţia 
actuală impune obligato-
riu acceptul şi semnătura 
familiei pentru prelevarea 
organelor şi nu acceptul 
iniţial al donatorului.

Drumurile – prioritate pentru Primărie
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Vocalize

Viorel Screciu

exPoziţii

PaRTy
Joi, 19 august

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, 20 august
dAoS: GodS of RoCK niGht
no nAme: veRA (oSLo)
d’ARC: ALPhA bite
SCottiSh: beSt RetRo PARty in town
ARt CLub RetRo: Student niGht

Sâmbătă, 21 auguSt
dAoS: SPeLLbound PARty
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, 22 auguSt
vAn GRAPh K’fe: bAbiLoniA 
CLub d’ARC: hitS PARty
ARt CLub 700: Ambient PARty
SetuP: wARm uP

studio
Cod galben de crimă (miercuri-joi: 16; 
18; 20) 

cinema city
Toy Story 3 dublat (sâmbătă-duminică: 
12,30)
Shrek pentru totdeauna 3d subtitrat 
(vineri, luni-joi: 14,20; sâmbătă-duminică: 
11,40; 14,20)
întâlnire explozivă (vineri-joi: 15,10; 
19,15; 21,30)
adu-l urgent pe scenă! (vineri-joi: 21,10)
inception (vineri, luni-joi: 14; 16,50; 19,45; 
22,35; sâmbătă-duminică: 11,10; 14; 16,50; 
19,45; 22,35)
ucenicul Vrăjitor (vineri-joi: 14,45; 17; 
19,45; 22)
ultimul războinic al aerului 3d 
(vineri-joi: 13,40; 15,50; 18; 20,10; 22,20; 
sâmbătă-duminică: 12,10; 14,15; 16,20; 18; 
20,10; 22,20)
Salt (vineri, luni-joi: 13,30; 15,40; 17,50; 
20; 22,10; sâmbătă-duminică: 11,20; 13,30; 
15,40; 17,50; 20; 22,10)
Câini şi pisici: răzbunarea lui Kitty 
galore (vineri, luni-joi: 13,20; 17,30; 19,20; 
sâmbătă-duminică: 11,30; 13,20; 17,30; 
19,20)
Câini şi pisici: răzbunarea lui Kitty 
galore 3d (vineri, luni-joi: 16,15; 18; sâm-
bătă-duminică: 12,30; 16,15; 18)
Karate Kid – premieră (vineri, luni-joi: 14; 
16,45; 19,30; 22,15; sâmbătă-duminică: sâmbă-
tă-duminică: 11,15; 14; 16,45; 19,30; 22,15)

cineMa

The Karate Kid

horoscop

patruped

BerBec
Aştepţi cu sufletul 
la gură un eveni-
ment care începe 
să se contureze 
încă de pe acum la 
orizont. Poate e o vacanţă de care 
ai nevoie ca de o evadare, poate e 
o întâlnire sentimentală, deci cum 
să nu priveşti spre viitor cu emoţie? 
Simţi că va fi ceva special, dar mai 
ai ceva timp la dispoziţie pentru a 
pregăti totul ca la carte.

taur
eşti zodia care 
apreciază cel mai 
atent valoarea 
banului, nu te 
implici în afaceri 

riscante şi preferi să pui un ban 
deoparte. nu ai de ce să-ţi faci griji 
în privinţa resurselor financiare, 
pentru că ştii să şi faci banii, dar 
ştii să-i şi administrezi cu cap, astfel 
încât să se acumuleze, nu să se 
risipească.

gemeni
Joci un rol impor-
tant într-o activi-
tate nouă, pentru 
că ai idei originale 
pe care ştii să le 
prezinţi cu talent celor din jur. dacă 
eşti tu liderul acestui proiect, lumea 
te va urma cu încredere, pentru că 
eşti convingător nu numai prin ceea 
ce spui, ci şi prin exemplul personal, 
deoarece pui umărul la treabă şi 
totul merge ca pe roate. 

rac
Poţi pleca pe 
nepusă masă într-o 
delegaţie sau unde 
e nevoie de tine de 
urgenţă. Călătoriile 

au şi o conotaţie negativă, pentru că 
apar tot felul de motive de enervare 
pe parcurs. traficul, starea vremii, 
neseriozitatea companionilor tăi sau 
informaţiile eronate de la plecare sunt 
câteva din elementele nelalocul lor 
care te vor scoate din sărite. 

Leu
deşi ai avut mari 
speranţe de la 
cursul unor eveni-
mente ce păreau 
să pornească 
bine, iată că dai piept cu unele 
insatisfacţii. de fapt, nu e vorba de 
obstacole concrete, ci mai degrabă 
ceea ce ţi se oferă sau rezultatele 
la care ajungi nu sunt aşa chiar aşa 
cum le-ai fi dorit. Sunt sub o altă 
formă, dar sub aşteptări. 

Fecioară
te bucuri pentru 
reuşita persoa-
nei iubite ca şi 
cum ar fi marea 
ta realizare, 

pentru că i-ai fost alături pe tot 
parcursul eforturilor depuse şi 
stii cât de mult înseamnă victoria 
atinsă. eşti mândru de realizările 
sale, dar mai ales de faptul că ai 
şansa de a-i fi alături şi la bine şi 
la greu. 

balanţă
nu toate plan-
urile se împlinesc 
aşa cum ai sperat 
la plecare, deci 
trebuie să fii 
flexibil ca să poţi ajusta marile tale 
vise în funcţie de ceea ce se petrece 
pe parcurs. este vremea compro-
misurilor, a adevărurilor sincere, 
dar sunt în avantajul tău, deoarece 
sunt singura soluţie de a nu pierde 
tot ce ai construit până acum. 

scorpion
Parcă toate merg 
de-a-ndoaselea. 
nu te înţelegi cu 
lumea, eşti refuzat 
şi contrazis, tot ce 

porneşti se poticneşte într-un im-
pas greu de trecut, şi toate aceste 
situaţii neplăcute nasc o stare de 
nervi. nici tu nu eşti mai amabil, 
nici mai tolerant, şi de la o banală 
dispută la un război de orgolii nu 
mai e mult!

Săgetător
eşti un compan-
ion extrem de 
plăcut în orice 
împrejurare, deci 
să nu te mire că vei 
fi căutat din toate direcţiile. Parcă 
toţi şi-au adus aminte de tine brusc: 
te invită la bere, la plimbare, la 
petreceri, şi stai ore în şir de vorbă 
la telefon, pentru că aveţi atâtea să 
vă spuneţi. Atitudinea ta jovială face 
bine tuturor şi cucereşti din prima!

capricorn
tot ce este 
legat de cifra doi 
devine leitmotivul 
acestei perioade. 
Pleci undeva cu 

perechea ta, la serviciu faci tandem 
cu un coleg foarte bun,  deci nu insis-
ta să rămâi pe cont propriu în nicio 
privinţă. Ai nevoie de cineva care să 
te completeze, cu care să te sfătuieşti 
permanent, pentru că singurătatea 
este cel mai mare inamic.

VărSător
decizia pe care 
o iei acum face 
vâlvă în jurul 
tău, pentru că 
demonstrează că 
eşti ferm pe poziţie şi ştii bine ce 
vrei. mulţi depind de alegerea ta, 
de aceea stau cu sufletul la gură. 
este un moment deosebit, tocmai 
prin faptul că are rolul de a alunga 
o stare de incertitudine în care tu şi 
ceilalţi eraţi blocaţi de la o vreme. 

peşti
Primeşti o veste 
care are un efect 
ca de balsam 
pentru sufletul tău 
neliniştit. Stăteai 

ca pe ghimpi în aşteptarea unei 
informaţii de care aveai mare 
nevoie, iar acum reuşeşti să te 
eliberezi de stres şi să-ţi regăseşti 
calmul. fără o susţinere morală de 
la cei care ţin la tine parcă nu te 
poţi relaxa. 

Cum a scăpat mioriticul  
să fie făcut de cacao

4p
ed

radu Cleţiu 

În timişoara trăieşte 
un personaj care ar fi 
hilar dacă nu ar fi tra-
gic. el se crede un as în 
toate domeniile aşa că 
şi-a adăugat terminaţia 
as numelui său comun 
de popă. aşa se face că 
acest propas despre care 
se dusese vestea că ar fi 
un mare desenator a fost 
solicitat să realizeze câte-
va desene de promovare 
a raselor româneşti. pen-
tru început, specialiştii 
chinologi entuziaşti au 
dorit o lucrare de grafică 
care să reprezinte stan-
dardul rasei ciobănes-
cului mioritic. Comanda 
lansată

după îndelungi nego-
cieri de hrănire a eului 
personajului nostru, s-a 
lăsat îndelung aştepta-
tă. Cu toate că faima i se 
dusese că e foarte rapid 
în desen, desenele nu 
se realizau în termene-
le promise, dar fiindcă 
aşteptările erau mari, 
timpul de execuţie nu 
a mai contat. Şi a venit 
clipa cea mare când, în 
sfârşit, mult aşteptatul 

desen a fost prezentat. 
dar, surpriză, mioriticul 
desenat era un lăţos cu 
pete maro complet atipic 
pentru specificitatea ra-
sei a cărui imagine fuse-
se solicitată. Întrebările  
care au fost legitim ridi-
cate s-au izbit de un zid al 
obscurantismului pentru 
că personajul susţinea că 
şi-a desenat câinele din 
curte care era frumos şi 
musai că mioriticul nos-
tru trebuia să fie ca el. ni-
mic de zis despre iubirea 
faţă de un câine găsit şi 
adoptat, dar „maestre”, 
standardul nu are nimic 
de-a face cu interpreta-
rea, iar nerecunoaşterea 
unui juriu de către o per-
soană particulară care se 
crede as, nu schimbă cu 
nimic valabilitatea acelui 
juriu. aşa se face că nu a 
mai ajuns câinele de pi-
pas pe cărţile poştale edi-
tate de clubul român de 
mioritic, cu toate că nici 
astăzi personajul nostru 
nu recunoaşte standar-
dul şi nu înţelege de ce 
nu poate fi mioriticul fă-
cut de cacao, adică maro.

muzeul de artă palatul baroc: 
expoziţia de fotografie „Constatare 
la faţa locului” despre mineriada din 
13-15 iunie 1990, interzisă la Bucu-
reşti, deschisă până la 4 septembrie; 
expoziţia „Portretul bărbătesc din 
Banat (sec XIX)”, deschisă până la 5 
septembrie.

infocentrul Turistic: exoziţia de 
grup „Timişoara” cu lucrări ale unor-
renumiţi artişti plastici reprezentând 
ipostaze ale oraşului, deschisă până 
la 2 septembrie.

galeria de artă Helios: expoziţie a 
artiştilor plastici Éva Penkala şi Már-
ton Barabás din Budapesta, deschisă 
până la 25 august.

iulius mall, etajul i: expoziţia „Art 
Is Lifestyle/ Arta este lifestyle” pre-
zentată de Galeria Jecza cu lucrări 
de Horia Damian, Peter Jecza, Ioan 
Augustin Pop, Cristian Sida, Gheor-
ghe Fikl, Cosmin Moldovan ş.a.

19.08

În 2001, michael Schu-
macher (foto) egalează 
recordul lui Alain Prost 
(51 de victorii în Grand 
Prix-uri şi 4 titluri mondi-
ale) după ce se impune în 
Marele Premiu al Ungariei.

20.08
În 1940, noţiunea „Grand 
Slam” este folosită pentru 
prima dată de un ziar din 
San Francisco. Termenul 
derivă din jocul de bridge. 
Bobby Jones l-a utilizat 
atunci când un jucător de 

golf a câştigat patru con-
cursuri. Ulterior, noţiunea 
a fost adoptată de tenis şi 
baseball.

21.08
În 1954, are loc deschide-
rea ediţiei a 5-a a Cam-
pionatului European de 
Atletism la Berna (Elveţia). 
Sportivii Uniunii Sovietice 
domină întrecerile la ma-
joritatea categoriilor.

22.08
În 1972, Comitetul Olimpic 
Internaţional (CIO) nu 
permite prezenţa Rodes-
iei (stat din sudul Africii) 
la Jocurile Olimpice de la 
Munchen, refuzând să-i 
accepte independenţa 
faţă de Marea Britanie. 
Rodesia s-a aflat sub em-
bargo comercial pentru 
motive politice.

23.08
În 2008, la 74 ani, britani-

cul Ian Hibbel, unul dintre 
cei mai cunoscuţi ciclişti, 
cu o carieră de peste 40 
ani, este ucis în Grecia de 
către un conducător auto 
pe autostrada Atena-Salo-
nic, lângă Nea Erithrea.

24.08
În 1928, asociaţia ameri-
cană „Lawn Tennis” îl sus-
pendă pe Bill Tilden din 
Cupa Davis, din cauză că 
sportivul scrisese articole 
de ziar despre competiţie. 
Va fi reprimit un an mai 
târziu.

25.08
În 1928, cu ocazia par-
tidelor de fotbal dintre 
Arsenal şi Sheffield Wed-
nesday, respectiv Chelsea 
şi Swansea Town, jucătorii 
folosesc în premieră nu-
mere pe tricouri. Echipele 
gazdă au purtat numere 
de la 1 la 11, iar oaspeţii de 
la 12 la 22.
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În această nouă producţie, puştiul 
de 12 ani Dre Parker (Jaden Smith) 
ar fi putut deveni cel mai simpatizat 
băiat din Detroit, dar din cauza ma-
mei sale (Taraji P. Henson) care este 
detaşată cu serviciul, cei doi trebuie 
să plece în China.  La început, Dre îşi 
face cu greu prieteni, dar reuşeşte 
totuşi să înfiripe o relaţie cu Mei 
Ying – simpatia e reciprocă între cei 
doi colegi de clasă – până când dife-
renţele culturale îşi spun cuvântul.

Constat, pe zi ce trece, că 
în fotbalul românesc mai 
multe se „cântă” decât se 
joacă. Jucătorii „valsează” 
pe teren după nişte parti-
turi care sunt scrise, cel mai 
adesea, nu de antrenori, 
ci mai degrabă de condu-
cători. Dirijorii din spatele 
cortinei mai au puţin şi 
intră pe scena gazonată. La 
noi, conducătorii-antrenori 
fac vocalize pe unde apucă 
după care, de cele mai mul-
te ori, cântă fals. Asta pen-
tru că nu au trecut, încă, 
pe la şcoala elementară a 
solfegiului. Cu excepţiile de 
rigoare.
În primele stagiuni ale 
cefereului din Cluj în prima 
ligă, am rămas plăcut 
impresionat de prestaţia 
„scenică” a cuplului Pasz-
kani-Mureşan. Era un duet 
armonizat care nu dădea 
loc la falseturi. Mi-am spus 
că, în sfârşit, a început o 
nouă epocă. Epoca în care 
bunul simţ, normalitatea 
vor guverna fotbalul nostru 
mioritic. Vremea a trecut 
şi aerul rarefiat al înălţi-
milor a făcut ca cei doi să 
înceapă să dea rateuri. La 
început mai timid, dar de 
câteva luni din ce în ce mai 
tare. I-a părăsit inspiraţia... 
sau corzile vocale?
Vocile din „corurile” con-
curente s-au raliat şi au 
început să acuze gruparea 
ardeleană că umblă la 
„instrumentele” filarmonicii 
conduse de Mircea Sandu... 
sau concert-maestrului 
Mitică... de la Ligă. Aşa s-a 
născut dilema: Ăştia cântă 
pe bune sau fac playback ? 
Pentru mine această dilemă 
s-a lămurit în momentul 
în care „şeful orchestrei”, 
Iuliu Mureşan, a spus că 
un anumit arbitru ar trebui 
scos din lotul de fluieraşi 
pentru că a greşit împotri-
va CFR-ului. Măi să fie! Păi 
atunci ce ar fi trebuit să se 
întâmple după „lucrăturile”, 
nu puţine, în care alţi pre-
statori de servicii cu fluier 
au favorizat gruparea din 
Gruia? La ora asta, după 
această logică, ne fluierau 
tulnicăresele de pe muntele 
Găina. Măcar s-ar cânta în 
aceeaşi tonalitate.

www.Clearpassion.ro

ioan gogoŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Clasarea modestă a Po-

litehnicii în campionatul 
trecut continuă să-şi pro-
ducă efectele. După ce a 
fost nevoită să treacă prin 
emoţiile unui tur preli-
minar, la tragerea la sorţi 
pentru play-off-ul Europa 
League, ultima fază înain-
tea grupelor, timişorenii 
nu au fost capi de serie 
şi astfel au dat peste un 
adversar redutabil, Man-
chester City, probabil cea 
mai bogată echipă din 
lume.

Dacă în plan financiar 
City stă excelent, nu la fel 
se poate spune despre per-
formanţele sale sportive. 
A rămas în umbra concita-
dinei Manchester United, 
dar şi a altor formaţii de 
tradiţie din Anglia, în 2007 
fiind la un pas de retrogra-
dare. De asemenea, „The 
Blues” nu au luat contact 
cu cea mai importantă 
competiţie între cluburi, 
Liga Campionilor (în noul 
format), iar între 1979 şi 
2003 au fost absenţi din 

c u -
pele 
e u -
r o -
p e -
n e . 
P e -
ri -

oada de succes a clubului 
a rămas cea dintre ani 
‚60-’70 când a cucerit cam-
pionatul, Cupa Angliei şi 
Cupa Cupelor, singurul 
trofeu continental din pal-

mares.
„ R e n a ş t e r e a ” 
s-a consemnat 

în 2008, când 
g r u p a r e a 

e n g l e z ă 
a fost 
preluată 
de Abu 

Dhabi Uni-
ted Group, 

una dintre cele 
mai profitabile 

companii din dome-
niul petrolier, ea asigu-
rând liniştea financiară a 
„cetăţenilor”. În ultimii 
trei ani s-au cheltuit peste 
400 de milioane de euro (!) 
numai pe transferuri. Au 
achiziţionat orice jucător 
au dorit, cu excepţia celor 
pe care cluburile propri-
etare nu au dorit să-i dea 
în ciuda ofertelor haluci-
nante.

În actualul lot se găsesc 
jucători de 14 naţio-

nalităţi. Brazilianul 
Robinho a rămas 
cel mai scump 
transfer realizat 
de un club en-

glez. David Silva a 
devenit în vară cam-

pion mondial cu naţiona-
la Spaniei. Deşi se află la 

apusul carierei, francezul 
Patrick Vieira rămâne un 
jucător experimentat. Ar-
gentinianul Carlos Tevez 
a fost cel mai bun jucă-
tor al echipei în sezonul 
trecut, iar fraţii ivorieni, 
Kolo şi Yaya Toure, aduc 
un plus de determinare.

În ciuda banilor „fără 
număr”, performanţele se 
lasă aşteptate. În cei trei 
ani de investiţii ale arabi-
lor, echipa a ocupat locuri 
modeste în Premier Lea-
gue: 9 în 2008, 10 în 2009 
şi 5 în ultima stagiune.

De-a lungul participă-
rilor internaţionale, Poli 
a obţinut rezultate re-
marcabile cu nume grele 
ca Celtic, Atletico şi Real 
Madrid, deşi nimeni nu-i 
dădea vreo şansă. Acum 
„alb-violeţii” au destule 
motive să scoată un re-
zultat mare: pentru faima 
personală şi a clubului, 
pentru prime consistente, 
pentru suporteri, dar şi 
pentru a da peste nas pre-
sei centrale, care, după 
ce a criticat returul cu 
MyPa (chiar şi teletextul 
televiziunii naţionale a 
găsit de cuviinţă să scoa-
tă în evidenţă „calificarea 
ruşinoasă”, fără să aibă o 
atitudine identică făţă de 
eliminarea lui Dinamo), 
i-a luat în băşcălie după 
aflarea adversarului din 
play-off.

Întâlnire între David şi Goliat
În perioada 26-29 august, Teatrul de 
Vară din Parcul Rozelor va găzdui 
ediţia a VI-a a Festivalului de Operă şi 
Operetă Timişoara.

Programul evenimentului cuprinde:  
joi, 26 august, de la ora 20,30 „Car-
men”, de G. Bizet. Pentru vineri, 27 
august, de la ora 20,30 organizatorii 
au pregătit „Văduva veselă” de Fr. 
Lehar, iar pentru sâmbătă, 28 august, 
de la ora 20,30 spectacolul de balet 
„Sânge vienez”, muzica: valsuri cele-
bre de Johann Strauss şi Franz Lehar, 
cu participarea Ansamblului de Balet 
din St. Polten (Austria). Festivalul se 
va încheia duminică, 29 august, cu 
spectacolele „Motanul încălţat” de 
C. Trăilescu - operă pentru copii de la 
ora 12 şi „My fair lady” de Fr. Loewe 
de la ora 20,30. Intrarea este liberă la 
toate spectacolele.

Festivalul de 
Operă şi Operetă

Robinho a ajuns la Machester de la Real Madrid

În actualul lot se 
găsesc jucători de 
14 naţionalităţi. 
Brazilianul Rob-
inho a rămas 
cel mai scump 
transfer realizat 
vreodată de un 
club englez.

PUBLICITATE

Club Cota de piaţă Investiţii în achiziţii de jucători

SEzON 2010/11 SEzON 2009/10 SEzON 2008/09 SEzON 2007/08

POLI 27.875.000 € 500.000 € 2.500.000 € 9.400.000 € 3.000.000 €

Manchester City 387.550.000 € 117.450.000 € 147.300.000 € 157.350.000 € 64.950.000 €
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 „Toate familiile fericite 
seamănă între ele, fiecare 
familie nefericită este 
nefericită în felul ei.” Aşa 
începe „Anna Karenina” a 
lui Tolstoi.
Am avut curiozitatea să 
citesc primul roman scris 
de un calculator, ruşii 
au reuşit „performanţa”. 
Romanul se numeşte 
„Dragoste adevărată” şi 
copiază stilul, limbajul 
şi tehnicile narative a 13 
scriitori ruşi şi străini din 
secolele 19 şi 20, dar po-
vestea are la bază viaţa 
eroilor din „Anna Kareni-
na”. Asta m-a şi atras să-l 
citesc. O mare porcărie, 
cu happy-end… Calcu-
latoarele ruseşti s-au 
molipsit de la Bill Gates 
şi ignoră rude precum 
Tolstoi sau Puşkin. Un 
amestec de film american 
cu cântece indiene, aşa e 
prima carte scrisă de un 
calculator. Habar n-am 
cum au făcut, varianta 
oficială e că o echipă de 
programatori şi filologi 
au introdus în program 
tipuri de personaje şi 
situaţii, iar programul a 
generat cartea în doar 
trei zile… O mare tâmpe-
nie…
Mi-am dorit mereu să 
ajung să văd Iasnaia Poli-
ana - Poaiana luminoasă, 
locul în care s-a născut 
Tolstoi. După 82 de ani de 
viaţă tumultoasă, Tol-
stoi se retrage în acelaşi 
loc în care a şi apărut 
vremelnic, acolo unde şi 
astăzi e înmormântat… 
Acolo unde sper să nu fi 
ajuns încă niciun calcu-
lator…

Dan Negru

Iasnaia  
Poliana…

Duminică
22 august

Vreme însorită  
pe parcursul  
zilei, cer mai mult  
noros noaptea.
Minima: 14° c
Maxima: 29° c

Miercuri
25 august

Cer mai  
mult senin,  
temperaturi  
în scădere.
Minima: 16° c
Maxima: 31° c

marţi
24 august

Vreme frumoasă,  
cer senin  
pe tot parcursul  
zilei.
Minima: 17° c
Maxima: 33° c

Luni
23 august

Cer mai  
mult senin,  
vântul va sufla 
moderat.
Minima: 18° c
Maxima: 33° c

Sâmbătă
21 august

Cer senin  
şi temperaturi  
ridicate,  
vânt slab.
Minima: 12° c
Maxima: 31° c

Vineri
20 august

Cerul va fi mai  
mult acoperit, 
şanse minime de 
precipitaţii.
Minima: 18° c
Maxima: 32° c

Joi
19 august

Cer mai mult  
senin pe  
timpul zilei,  
vânt slab.
Minima: 17° c
Maxima: 30° c

meteo

dăm de ştire dăm de ştire dăm de ştire dăm de ştire dăm de ştire

reţeta săptămânii

Este o reţetă tunisiană, cu un 
condiment foarte răspândit 
în lumea arabă şi africană. 

Harissa este un sos asemă-
nător cu chili pe bază de 
ardei iute, usturoi, coriandru 
şi chimen care se găseşte în 
hypermarketuri, de obicei la 
raionul de sosuri. 

ingredienTe:
- 700 g de fileuri de peşte 
alb,
- 200 g măsline negre,
- o ceapă, 

- 3-4 căţei de usturoi,
- ½ lingură de harissa,
- o cană de bulion de roşii, 
- o frunză de dafin, 
- zeama de la o lămâie,
- 100 ml ulei de măsline,
- sare, piper, frunze de 
pătrunjel

mod de preparare:
Se freacă fileurile de peşte 
cu sare şi piper, apoi se 
dau prin făină de grâu şi se 
prăjesc pe ambele feţe în 

ulei de măsline până devin 
aurii. În uleiul rămas se 
adaugă ceapa tocată foarte 
fin şi se căleşte uşor. Se pun 
apoi bulionul, harissa, foaia 
de dafin, ½ cană de apă şi se 
lasă la fiert pentru 10 minute 
în vasul neacoperit. Peştele 
şi măslinele se adaugă şi ele 
şi se mai lasă la fiert pentru 
încă 10 minute (până sosul 
se îngroaşă şi peştele se 
înmoaie). Când este gata, se 
scoate foaia de dafin şi se 

presară pătrunjelul tocat. Se 
dă la masă cu garnitură de 
cartofi natur sau cu piure de 
cartofi. 
Dacă nu aţi găsit harissa 
în magazine, iată o reţetă 
foarte simplă: 10 ardei iuţi 
uscaţi, 3 căţei de usturoi, un 
vârf de linguriţă de sare, 2 
linguri de ulei de măsline, o 
lingură de coriandru şi una 
de seminţe de chimen. Se ţin 
ardeii pentru ½ oră în apă 
fierbinte apoi li se îndepăr-

tează nervurile şi seminţele. 
Se pun toate ingredientele 
de mai sus în blender până 
devin o pastă omogenă. Se 
păstrează într-un borcan 
închis ermetic în frigider. 
Harissa se foloseşte pentru 
a condimenta fripturile de 
orice fel, dar şi la legume 
sau cus-cus.

Peşte alb  
cu harissa

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Educaţie politică 
într-ale înscenării

Directorul Muzeului de 
Artă din Timişoara, Marcel 
Tolcea, a pregătit câteva ge-
neraţii de studenţi care au 
visat să se facă jurnalişti. I-a 
învăţat gramatică, noţiuni de 
comunicare, tehnici jurnalisti-
ce. Acum, a venit rândul spe-
ranţelor politice din Timiş să 
ajungă pe mâna profesorului. 
Tolcea a fost, vinerea trecută, 
la Valea lui Liman, unde a avut 
loc şcoala politică de comuni-
care pentru tinerii democrat-
liberali.  Aceştia au învăţat 
tehnici de convingere, dar şi 
cum trebuie să se poarte în 
faţa camerelor de filmat. Ală-
turi de Tolcea, profesor a fost 
şi Sebastian Lăzăroiu, consilier 
al preşedintelui Traian Băses-
cu. Interesantă a fost şi alege-
rea filmului din care învăţă-
ceii într-ale politicii trebuiau 
să găsească o lecţie de viaţă: 
„Wag the Dog” („Înscenarea”) 
în care se relatează cum să se 
abată atenţia opiniei publice 
de la un scandal sexual prezi-
denţial prin înscenarea unui 
război. Educativ, nu?

Pe urmele tatălui 

Ca orice părinte care 
încearcă să-şi inspire co-
pii să-i calce pe urme, şi 
senatorul Nicolae Robu a 
încercat să le insufle ce-
lor doi copii ai săi, Raul şi 
Andreea, dragostea pentru 
Universitatea Politehnică 
din Timişoara, acolo unde 
senatorul de Timiş este şi 

rector. Cei doi tineri, An-
dreea de 27 de ani şi Raul 
de 31 de ani sunt amândoi 
absolvenţi ai Universităţii 
Politehnica din Timişoa-
ra. Coincidenţă sau nu, 
după ce au terminat stu-
diile universitare, cei doi 
au ajuns asistenţi la De-
partamentul de Automati-
că şi Informatică Aplicată 
din cadrul UPT. Angajarea 

acestora, considerată de 
unii nepotism, a scăzut 
renumele Politehnicii în 
raportul „Coaliţiei pentru 
Universităţi Curate” care 
a alcătuit un top al institu-
ţiilor universitare din ţară 
şi care a clasat Universita-
tea condusă de Robu pe un 
loc nu foarte onorabil, 28 
din cele 42 de Universităţi 
aflate în top.

O focoasă pedelistă caută… 
criminalişti pe Facebook

Vacanţă turcească

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...

Deputaţii PD-L Alin 
Popoviciu şi Marius Du-
gulescu au fost plecaţi 
împreună în vacanţă în 
Antalya, Turcia. S-ar zice 
că destinaţia nu e una de 
înaltă clasă pentru depu-
taţi ai puterii, dar Turcia 
poate oferi multe surpri-
ze de lux. În lux au stat şi 
cei doi parlamentari şi fa-
miliile lor şi asta chiar pe 
banii turcilor. Popoviciu a 
fost invitat la o sărbătoare 
locală, împreună cu alţi 
parlamentari, dar pentru 
că unul dintre cei chemaţi 
nu s-a putut deplasa în 
Turcia, Popoviciu l-a che-
mat pe colegul Dugulescu 
şi familia lui. Popoviciu 
şi-a luat cu el şi copilaşul 
de câteva luni, soţia, dar şi 
pe soacră, pe post de bonă. 
10.000 de euro a fost cos-
tul suportat de omologii 
turci pentru fiecare parla-
mentar care a stat în hote-

lul de 5 stele Royal Wings 
timp de 10 zile. Cât timp a  
a stat în vacanţă, Popovi-
ciu nu a lipsit de pe sticlă, 
fiind în direct la o televizi-
une locală turcă în timpul 
când a dat prima lovitură 
de crosă la un turneu de 
golf.

Aflată în această 
vară pe plaje-
le însorite 
ale Greciei, 
sexy PDL-
ista Bianca 
Jurca este în 
căutarea unui 
poliţist criminalist. 
„Am nevoie de cineva 
de la crima organizata... 
ma ajuta cineva? pt o pro-
blema”, acesta este mesajul 
postat pe Facebook de Bian-
ca. Nimeni nu a reuşit încă 
să dezlege misterul legat de 
căutarea unui tânăr crimina-
list, dar, cine ştie, poate în-
suşi criminalistul îl va deslu-
şi. Până la închiderea ediţiei, 
pe contul de Facebook mulţi 
tineri şi-au trimis CV-ul, ur-
mând ca în zilele următoare 
fosta consilieră de imagine a 
lui Valeriu Tabără să-l aleagă 
pe cel potrivit.

Marcel Tolcea

Andreea Robu

Alin Popoviciu


