
O noua ediţie a tradiţionalului Festival de 
Operă şi Operetă va avea loc în perioada 
28-30 august, în Parcul Rozelor. Spec-
tacolele susţinute de orchestra, corul şi 
ansamblul de balet ale Operei Naţionale 
Române Timişoara vor începe în fiecare 
seară de la ora 20.30, la Teatrul de Vară 
din Parcul Rozelor. Iată programul complet 
al Festivalului: vineri, 28 august, de la ora 
20,30 - Nabucco, de G. Verdi, sâmbătă, 
29 august, de la ora 20,30 - Bărbierul din 
Sevilla, de G. Rossini, duminică, 30 august, 
de la 12,00 - Hansel şi Gretel, de E. Hump-
erdinck, iar de la ora 20,30 - Gala de Operă 
şi Operetă.
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După ce a falimentat în majoritatea încercărilor de a poza într-un artist plastic de succes, dl. ParastAs care fusese întotdeauna încon-jurat de o mulţime de prie-teni din interes, simţindu-se tot mai singur, încearcă să găsească înţelegere la soţia lui. Plin de tristeţe îi spuse: „Câinele e singurul prieten care mi-a mai rămas, dar un om are nevoie măcar de doi prieteni”. „Mai cumpără-ţi un alt câine, veni răspunsul tăios al consoartei.”Plecând de la această glumă, ajungem din nou la problema achiziţionării unui câine, problemă care se complică atunci când e vorba despre al doilea exemplar.
În opinia mea, e mai simplu să optezi pentru un câine de rasă pentru că deja ştii la ce fel de compor-tament te poţi aştepta din partea mogâldeţei ai cărui părinţi trebuie neapărat să-i cunoşti pentru a vedea ce fel de temperament au. Cu un metis ai mult de lu-cru şi e păcat să nu proiţi de învestiţia clădită deja în genele unui căţel de rasă de către crescătorul care a selectat trăsături de com-portament vizibile. Avem şansa să trăim într-un oraş 

care are tradiţie în creşte-rea câinilor de rasă, aşa că avem foarte multe opţiuni la îndemână. Recent, am străbătut teritorii mari din Republica Moldova, am că-utat cu obiectivul aparatu-lui de fotograiat exemplare canine pe care să le imor-talizez, nu am prea întâlnit câini scoşi la plimbare şi nu am văzut niciun exemplar de rasă. Sunt sigur că aceş-tia există probabil în zona capitalei, dar eu am vrut să iau pulsul ţării. Am abordat diferite persoane pe care le-am întrebat despre rase de câini, în afară de câine lup „european” care este mai mare şi mai înalt decât stan-dardul, în opinia lor, nu ştiau şi nici nu-i interesa altă rasă.Acolo e mai simplu, nu ai opţiuni, alegerea e unică. La noi, unde ai de unde alege, ne prostim şi optăm pentru metişi pentru că cineva, un frustat ca dl. ParastAs a in-oculat ideea că adevăratul iubitor de câini nu se uită la rasă, ci îşi ia un câine pentru că-i stârneşte mila. Aban-donul canin se întâlneşte în ţările bogate şi în cazul câinilor de rasă, aşa că cel puţin pentru moment şan-sa pentru un câine de a i păstrat  pentru că s-a inves-tit inanciar în el, e mai mare la noi în ţară... părerea mea.www.Clearpassion.ro

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Piaţa din România este într-o continuă dezvoltare şi în domeniul petrecerilor pentru copii. Cele mai cău-tate sunt evenimentele în spaţiile special amenajate şi utilate. Este un concept preluat de la americani, care scuteşte părinţii de timp pierdut pentru orga-nizare, de lipsa spaţiului în propria locuinţă şi de deranjul de după petre-cere. Cu o sumă destul de accesibilă, copiii pot avea un loc al lor, complet uti-lat, destinat distracţiei şi cu personal calificat care să se ocupe de întreţinerea atmosferei. În câteva ore puteţi pleca acasă, unde veţi găsi aceeaşi ordine ca înainte. Preţul de bază de la care se porneşte este de aproximativ 400 lei, la care se pot adăuga şi servicii op-ţionale. 

Seriviciile opţionale cresc atât distracţia, cât şi tariful 
Modelaj cu baloane, Face Painting , Mini Disco, Video Amintiri,  Baloane cu Heliu sau Jumbo Castel Gonflabil sunt doar câteva din serviciile care se pot adăuga pachetului de bază. Nici petrecerile tematice nu sunt străine răsfăţaţi-lor noştri: o după-amiază glamour pentru fetiţe în care să-şi etaleze ţinuta în 

cadrul unei prezentări, să li se facă diferite freze şi să dea probe de competenţe personale, o zi a piraţilor sau a detectivilor, o aduna-re a micuţilor Wini tha Poh rămân la latitudinea fiecă-ruia. Ultimele trenduri în acest domeniu constau în piste de karting, labirinturi sau obiecte de joc la care să poată participa şi părinţii. O activitate împreună duce la o mai bună înţelegere între părinte şi copil. Dacă 

acest lucru nu este posibil, părinţii au spaţii special amenajate pentru relaxa-re, în timp de animatorii se ocupă de supravegherea copiilor.
”Animatorii trec un trai-ning de 10 ore în care în-vaţă ce înseamnă bucuria unui părinte la o aniversa-re, ce înseamnă o petrecere reuşită, învaţă fiecare joc în parte, regulile şi situaţile cu care s-ar putea confrunta. Cum să picteze pe faţă sau 

cum să facă baloane. Aceş-tia fac câte un program la fiecare 10-15 minute. Întot-deauna sunt câte doi, unul se ocupă de supravegherea şi de întâmpinarea copi-ilor, iar celălalt este axat pe jocuri şi pe activităţile creative.” A declarat Laura Ianăş director la Mini Club Timişoara
Fiecare moment impor-tant cum ar fi masa sau tortul sunt servite în spaţii separate, special concepu-te pentru asta. Principalii cilenţi sunt familile tinere, până în 35 de ani cu veni-turi medii. Petrecerile se ţin în fiecare zi a săptămâ-nii chiar şi mai multe pe zi. Între ele este nevoie de o oră pauză pentru curăţenie si reamenajare. Durează doua ore dar se pot pre-lungi până la maxim patru,  prin achitarea unei taxe de aproximativ 75 lei pe oră.
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Preţul de bază constă în două ore de petrecere la care se adaugă:- Meniul
- Băuturile răcoritoare- Tortul şi şampania pentru copii

- Animatori socio-edicativi special instruiţi care vor interacţiona cu copiii

- Rezervarea integrală a clubului 
- Surprize pentru toţi copii- Decorarea sălii cu ghir-lande şi baloane- Un cadou pentru sărbă-torit
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Fără pactul Ribbentrop-Moltov 
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emigreze în masă în Franţa
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Studiile de fezabiliate re-
alizate de-a lungul anilor de 
Primăria Timişoara au deschis 
multe cutii ale Pandorei, atât în 
plenurile consiliului local, dar 
şi pentru firmele care au fost 

plătite să le realizeze şi pentru 
interesele unor oameni de afa-
ceri. Valoarea şi stadiul lor de 
implementare au făcut subiec-
tul interpelărilor şi contrărilor 
în multe şedinţe publice, vehi-
culându-se sume de 2 sau chiar 
3 milioane de euro. „Opinia 
Timişoarei” a cerut primăriei o 

situaţie a studiilor de fezabilita-
te întocmite în perioada 2005-
2010, însă datele furnizate au 
fost incomplete sau trunchiate. 
Unele direcţii au fost infiinţate 
recent, altele „nu deţin date”, 
iar Direcţia de Patrimoniu ne-a 
sugerat să consultăm site-urile 
de licitaţii şi pe cel al primăriei 

pentru contractele licitate în 
ultimii patru ani. Din informa-
ţiile date, reiese că în ultimii 
cinci ani au fost întocmite un 
număr de 343 de studii de feza-
bilitate în valoare de peste 8,7 
milioane de lei. Este mult, este 
puţin pentru un oraş ca Timi-
şoara?
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Mecanicist, dur, fără vreo justifi-
care – alta decât cea financiară 
– sistemul public românesc se 
comprimă, sub scuza destul de 
penibilă a obligaţiei de îndeplini-
re a planului naţional anti-criză. 
Primăriile care se opun sau 
întârzie să se „execute” (cum sunt 
Variaş şi Checea, spre pildă), sunt 
sancţionate. Instituţiile publice 
care nu se grăbesc să raporteze 
„cincinalu-n patru ani şi jumăta-
te” se trezesc cu conturile bloca-
te. Nu la fel de repede îşi asumă 
guvernul (care a luat foarfeca în 
mână, să taie coada… recesiunii) 
şi responsabilitatea consecinţelor. 
Biciul cade din mână, morala se 
ascunde, ruşinată, după prima 
hârtie care îi iese în cale, când 
vine vorba despre răspunderi. 
Spre pildă, cine să demită directo-
rul spitalului în care bebeluşii ard 
de vii? Ministerul a dat tot, grabă 
mare, spre primării. Aşa că arată 
spre primari, când vine vorba 
despre ce se întâmplă în spitale. 
Dar s-a mai văzut situaţii când 
guvernul a dat clădiri şi obligaţii 
de finanţare către autorităţile 
locale, dar nu şi coordonarea per-
sonalului. Şcolile au exersat de 
multă vreme dubla subordonare, 
cu clădirile în sarcina primăriei, 
iar personalul – la inspectora-
tele şcolare. Spitalele n-aveau 
precedent, dar se presupunea 
că personalul medical ar putea 
rămâne în relaţie profesională 
şi contractuală cu ministerul de 
resort, chiar dacă primăriile au 
primit ingrata misiune să preia 
gestionarea paturilor, medica-
mentelor, zilelor de spitalizare 
pentru pacienţi. Atât de mare 
e graba guvernului să predea 
primăriilor tot, încât nu rămâne 
timp de negocieri, de calcule, de 
înţelegere a consecinţelor. Dă-i! 
Taie! Restructurează! Economi-
seşte! Raportează! Avalanşa de 
recalculări, raportări şi statistici 
paralizează tot. Mii de angajaţi 
sunt ocupaţi peste orice normativ 
posibil cu recalcularea salariilor, 
impozitelor, drepturilor de pensii. 
Nu s-a gândit nimeni – iar dacă 
s-a gândit, n-a comunicat deschis  
– dacă termenele propuse prin 
legi şi legişoare sunt realiste, 
dacă este posibil ca, fie şi în con-
diţii heirupiste, vreo instituţie să 
se încadreze în ele. Dimpotrivă. 
Parcă sistemul nostru public vrea 
cu tot dinadinsul să fim mereu în 
culpă. Amendabili. Mustrabili. Cu 
musca pe căciulă, Cu voce mică 
şi poziţie „ghiocel”. Ca în bancul 
cu iepuraşul care n-are şapcă. 
Indiferent ce ar face, şi-o ia peste 
ceafă, că aşa vor cei mari. Când 
regulile sunt imposibil de urmat, 
nu e de mirare că cetăţeanul 
obişnuit nici nu mai încearcă. 
Face ce a învăţat de pe vremea 
„de dinainte”: dă din umeri şi zice 
„las’ că trece şi-asta”. Iar instituţii-
le publice, şi ele, fac la fel. Doar şi 
acolo lucrează oameni…

Realităţile crizei
Mariana Cernicova
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Sudiul de fezabilitate 
este o analiză a viabilităţii 
unei idei. Activităţile stu-
diului sunt direcţionate 
către obţinerea răspunsu-
lui la întrebarea: este ren-
tabil să investim în această 
lucrare? Ele sunt necesare 
în măsura în care investi-
ţia implică anumiţi factori 
de risc, prin determinarea 
punctelor slabe sau a im-
posibilităţii de derulare a 
execuţiei, pentru o anumi-
tă locaţie sau timp,  eco-
nomiseşte timp, bani şi 
evită problemele care pot 
apărea mai târziu.

Şi totuşi, de ce unele 
studii sunt realizate se-
parat, iar alte studii de 
fezabiliate fac parte in-

tegrantă dintr-o achizi-
ţie publică, împreună cu 
proiectul tehnic, detaliile 
de execuţie, caietul de 
sarcini sau alte documen-
taţii? Să fie o verigă slabă 
în acest lanţ „trofic” al 
banului public sau faptul 
că Planul Urbanistic Ge-
neral (PUG) al Timişoarei 
datează din 1998? Acest 
PUG „expirat”, prelungit 
şi răsprelungit nu mai 
permite o estimare corec-
tă a viabilităţii unei ame-
najări de stradă, a unui 
banal petic de iarbă sau a 
unei extinderi de iluminat 
public? Cele 342 de studii 
de fezabilitate întocmi-
te în perioada 2005-2010 
din care 21,5 % zac prin 
sertare, unele re-licitate 
şi reactualizate, dovedesc 
că unele idei şi propuneri 
urbanistice au fost doar 

simple curiozităţi, dedica-
ţii sau S.F.uri literare, iar 
situaţiile din târg nu prea 
s-au potrivit cu cele de 
prin birouri.  

Direcţia de mediu,  
Serviciul Spaţii Verzi

În perioada 2005-2010 
au fost întocmite 37 de Stu-
dii de fezabilitate, 4 dintre 
acestea vizând Grădina 
Botanică, Parcul Rozelor, 

Parcul Justiţiei şi Parcul 
Alpinet, fiind reactualizate 
în vederea obţinerii de fon-
duri structurale. Din cele 
37 de studii în valoare tota-
lă de peste 2,6 milioane de 
lei cu TVA, reprezentând 
631.426 de euro, 9 obiec-
tive au fost amenajate sau 
sunt în curs de amenaja-
re. Restul de 28 de studii, 
peste 75% din câte au fost 

comandate, nu şi-au găsit 
nicio finaliate. 

Direcţia Drumuri  
şi Transporturi 

Din 2005 şi până în pre-
zent au fost plătite de Pri-
măria Timişoara la cererea 
acestei direcţii 48 de stu-
dii de fezabilitate având 
o valoare totală de peste 
2 milioane de lei cu TVA, 
adică 490.506 euro. Dintre 
acestea, studiile pentru 
„Modernizare şi extinde-
re Calea Torontalului” şi 
„Pod Uzina de Apă” au fost 
reactualizate, iar pentru 
materializarea în investi-
ţii au fost bune 27. Astfel, 
rentabilitatea studiilor de 
fezabilitate solicitate şi 
achitate din banul public 
de către această direcţie 
este de 56%, restul de 21 

de procente rămânând 
prin sertare.

Direcţia edilitară, Biroul 
de monitorizare Servicii 
Comunitare de Utilităţi 
Publice

Serviciul de Iluminat 
Public este concesionat în 
partea de sud a canalului 
Bega de către SC A.E.M. 
SA, iar în partea de nord 
către SC ELBA SA, iar în 
conformitate cu contracte-
le de concesiune cele două 
societăţi execută cu titlu 
gratuit atât studiile de fe-
zabilitate, cât şi proiectele 
tehnice. În perioada con-
tractată, din octombrie 
2005 şi până în prezent, au 
fost întocmite 96 de studii 
de fezabilitate, realizate 
sau în lucru, 19 aflându-se 
la faza de proiectare. 

Studiile de fezabilitate al e primăriei:  
dedicaţii, incompetenţe s au haos urbanistic?

Serviciul de Alimenta-
re cu Apă şi Canalizare a 
solicitat 83 de studii de 
fezabilitate în ultimii 5 
ani, în valoare totală de 
638 mii lei, adică 151.994 
euro. Dintre acestea 62 
au fost realizate, 20 sunt 
în curs de execuţie, unul 
singur rămânând nema-
terializat.

Reabilitare Termică 
Clădiri a plătit 24 de 
studii de fezabilitate în 
valoare de 1,2 milioa-
ne de lei, reprezentând 
288.793 euro, din care 14 
au fost realizate, 9 sunt 
în curs, iar unul a rămas 
nefinalizat. 

Serviciul de Alimen-
tare cu Energie Termică 
în Sistem Centralizat a 
primit spre aprobare 28 
de studii de fezabilitate 
executate de SC Colterm 
SA gratuit în baza con-
tractului de concesiune 
existent, din care s-au 
materializat în investiţii 
un număr de 24 de studii.

Direcţia Dezvoltare  
Locală, Serviciul  
investiţii 

A fost înfiinţată în 
aprilie 2007 şi de atunci 
a întocmit 20 de studii de 
fezabilitate din care 3 re-
actualizate: „Reabilitarea 
spaţiilor publice din cen-
trul istoric al Municipiu-
lui Timişoara”, „Finaliza-
rea noului Spital Clinic 
Municipal Timişoara” şi 
„Reamenajarea şi moder-
nizarea Parcului Copiilor 
Ion Creangă”, însumând 
o valoare totală de 1,7 
milioane de lei, adică 
416.701 euro. Din păca-
te, niciunul dintre aceste 
studii nu sunt în curs de 
materializare, fie sunt de-
puse spre finanţare sau 
în stadiul de jurizare, fie 
procedura de achiziţie a 
fost contestată sau etape-
le următoare nu mai ţin 
de competenţele Consi-
liului Local Timişoara.     

Direcţia Patrimoniu,  
Serviciul de  
achiziţii Publice 

A identificat 7 pro-
ceduri de achiziţii pu-
blice în anii 2005 şi 
2006 având ca obiect 
studii de fezabilitate, 
cu o valoare totală de 
432.856 lei, reprezen-
tând 103.061 euro, fără 
a fi menţionat stadiul 
de materializare al aces-
tora. „Pentru anii 2007, 
2008, 2009 şi 2010 toa-
te informaţiile privind 
contractele atribuite se 
pot găsi la www.e-licita-
tie.ro şi www.primaritm.
ro” ne-a trimis scurt 
acest serviciu de la Ana 
la Caiafa.

instituţia arhitect şef 
Proaspăt infiinţată în 

acest an ne comunică 
că „nu are date”, depar-
tamentul transhumat şi 
păstorit de fostul arhi-
tect-şef Sorin Ciurariu 
fiind trecut cu totul sub 
tăcere.  

Serviciul Public Direcţia 
Poliţia Comunitară 

Instituţie fără perso-
nalitate juridică, „nu a 
angajat (contractat) şi nu 
a făcut plăţi pentru stu-
dii de fezabilitate”.

Direcţia de asistenţă 
Socială Comunitară 

Aduce la cunoştinţă 
că, de asemenea, nu a 
efectuat studii de fezabi-
litate pentru lucrări des-
tinate acestei direcţii.

Direcţia Fiscală a  
municipiului Timişoara 

Nu a solicitat efectu-
area vreunui studiu de 
fezabilitate în ultimii 5 
ani. 

Cele 342 de studii de fezabilitate întoc-
mite în perioada 2005-2010 din care 
21,5 % zac prin sertare, unele re-licitate 
şi reactualizate, dovedesc că unele idei 
şi propuneri urbanistice au fost doar 
simple curiozităţi, dedicaţii sau S.F.uri 
literare, iar situaţiile din târg nu prea 
s-au potrivit cu cele de prin birouri.

Reabilitarea Pieţei Iosefin este blocată din cauza contestării licitaţiei publice

Amenajarea malurilor canalului Bega este încă în curs de elaborare

Parcul Rozelor a fost de două ori „fiabilizat“, pentru 60.000 de euro, dar a rămas neamenajat

Valorificarea deşeurilor de la CET Sud nu a primit finanţare
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gHeOrgHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Abia reveniţi în ţară după 
ani de şedere ilegală în Fran-
ţa, ţiganii din Timiş repatriaţi 
în urmă cu câteva zile spun 
că vor rămâne în ţară doar 
atâta timp cât le vor ajunge 
banii primiţi de la autorităţile 
franceze, după care se vor în-
toarce în suburbiile Parisului. 
Fiecare persoană adultă care 
a fost trimisă în ţară a primit 
300 de euro, la care s-au adă-
ugat câte 100 de euro pentru 
fiecare copil avut în întreţine-
re. În medie, fiecare familie 
întoarsă acasă a primit circa 
1000 de euro, având în vedere 
că în puţine cazuri numărul 
copiilor este mai mic de pa-
tru. Majoritatea ţiganilor din 
zona Banatului trimişi acasă 
la sfârşitul săptămânii trecute 
îşi stabiliseră tabăra în apropi-
erea Parisului, sub autostrada 
86, lângă localitatea Choisy le 
Roy. Trăiau acolo în condiţii 
mizere, în rulote şi corturi, 
câştigând bani - după cum 
s-a consemnat în presa fran-
ceză - din cerşit şi furturi din 
buzunare. În urmă cu două 
săptămâni, în urma emiterii 
unui ordin judecătoresc de că-
tre Tribunalul Creteil, tabăra 
a fost evacuată, iar “locatarii” 
îmbarcaţi în avion şi trimişi 
acasă. 

“Visul fiecărui ţigan  
din Chevereş  
e să plece în Franţa”

Majoritatea ţiganilor aduşi 
în ţară, vinerea trecută, cu 
o cursă a companiei Tarom 
care a aterizat pe Aeroportul 
Internaţional Timişoara sunt 
din Chevereşu Mare. Aflată 
la aproape 25 de kilometri 
de capitala Banatului, aceas-
tă localitate are o configura-
ţie etnică mai atipică pen-
tru zona Banatului, unde, 
după români, predomină 
sârbii, maghiarii şi germa-
nii. În Chevereşu Mare, din 
cei aproape 2000 de locui-
tori, aproape un sfert sunt 
ţigani, deşi datele oficiale 
de la ultimul recensământ 
îi situează pe locul III, după 

maghiari. “La cererea auto-
rităţilor de la Bucureşti am 
făcut o numărătoare parale-
lă şi am constatat că numă-
rul ţiganilor din Chevereş 
este de peste 500, şi nu 211 
cum apare în statistici. Ex-
plicaţia constă în faptul că 
mulţi localnici nu-şi declară 
adevărata etnie, spunând că 
sunt români, de frică să nu 
fie discriminaţi. În schimb, 
când e vorba despre ajutoa-
re sau alte favoruri guverna-
mentale, imediat recunosc 
din ce grup etnic fac parte”, 
spune Ileana Năsui, expert 
local pe probleme de romi 
la Primăria din Chevereşu 
Mare. Tânăra nu face nici un 
secret din faptul că provine 
din mijlocul comunităţii ţi-
găneşti din localitate şi, mai 
mult, spune că membrii et-
niei pe care o reprezintă nu 
sunt discrimaţi în nici un fel. 
“Nu mai este ca acum 20 de 
ani. Acum, aici în comună 
avem chiar şi familii mixte. 
Români care au luat de soţii 
pirande de-ale noastre. Nu e 
nici o problemă! Iar numărul 
infracţiunilor făcute de ţi-
gani nu cred că-s mai multe 
decât cele care au ca autori 
persoane de naţionalitate 

română”, mai spune Ileana 
Năsui. Acest aspect ne-a fost 
confirmat şi de un agent de 
poliţie din comună, care 
spune că ţiganii nu sunt o 
problemă de ordine publică 
în Chevereşu Mare, aşa cum 
se întâmplă în unele sate 
din jurul Bucureştiului. Con-
form statisticilor de la Pri-
măria Chevereşu Mare, din 
cei peste 500 de ţigani din 
comună, mai mult de jumă-

tate sunt plecaţi în Franţa. 
“Visul fiecărui ţigan de aici e 
să plece în Franţa. Acolo are 
rude, unele stabilite legal, 
cu drept de muncă, altele 
locuind în carvane, şi ştie că 
acolo va avea ce mânca el şi 
familia sa. În Chevereş ce să 
facă? Nu au de lucru, româ-
nii nu au încredere în ei să-i 
angajeze, mai fac bani pen-
tru a trăi de azi pe mâni din 
vânzarea cailor şi comerţul 

cu haine second-hand primi-
te tot din Franţa”, ne explică 
reprezentanta ţiganilor de la 
primăria din localitate.

“am primit ordinul de 
explozie şi m-am  
prezentat la poliţie”

Repatriat forţat după trei 
ani petrecuţi în Franţa, Neda 
Miron, din Chevereşu Mare, 
nici nu concepe să nu plece 
înapoi. Mai devreme sau mai 
târziu, după ce i se epuizea-
ză mia de euro primită de la 
francezi la plecare. “Înainte cu 
două săptămâni de a fi urcaţi 
în avion, am primit ordinul 
de explozie (expulzare n.n.). 
Ne-am prezentat la poliţie, am 
prezentat buletinul şi am fost 
trecut, eu şi familia mea, pe 
lista celor ce trebuiau să plece. 
Cei care nu s-au prezentat de 
bună voie, au fost prinşi de 
poliţie, reţinuţi în arest până 
la formarea unui grup mai 
mare, şi trimişi acasă fără să 
primească nici un ban. Acuma 
am venit acasă, dar mă gân-
desc să văd când pot să plec în-
apoi. Ce să fac aici? Nu am de 
lucru, nici un fel de ajutor de 
la statul român. Şi ajutoarele 
sociale s-au tăiat, din lipsă de 
fonduri. Măcar acei bani dacă 
ni i-ar da, care ne-au fost pro-
mişi de autorităţile franceze 
în urmă cu trei ani. Câte 3600 
de euro de persoană, cu care 

să ne cumpărăm animale pen-
tru a supravieţui. În alte părţi 
s-au dat, la Berini sau Surduc, 
numai la noi - nu! Vine iarna, 
cu ce să trăim? Am patru co-
pii!”, se vaietă Neda Miron. 

„De trei ani aşteptăm cei 
3600 de euro de persoa-
nă promişi de francezi!”

Liderul ţiganilor din Cheve-
reşu Mare, Viorel Marcu, şi-a 
petrecut aproape zece ani din 
viaţă prin taberele ilegale din 
jurul Parisului. A reuşit să adu-
ne bani şi să-şi construiască o 
casă la Chevereş. Acuma, de 
doi ani, a rămas acasă, pentru 
a avea grijă de mama sa. „Au 
venit acasă vreo 20 de familii 
în urmă cu câteva zile, dar mai 
urmează să vină şi alţii. Chiar 
mâine (joi n.n) vine şi o nepoa-
tă de-a mea, care a fost prinsă 
de poliţie stând ilegal acolo. 
I-a dat o explodare (ordin de 
expulzare n.n.) să părăsească 
ţara. Nu-i dă nici cinci bani, 
pentru că nu a plecat de bună-
voie după ce a primit ordinul 
de explodare. Dar cei care au 
venit, nu stau aici, vă dau cu-
vântul meu! După două-trei 
zile pleacă înapoi. Vor sta în 
caravane (rulote n.n.) sau cor-
turi. Nu toţi au bani să-şi cum-
pere o carvană! Aici, de trei 
ani aşteptăm banii promişi 
de francezi când am plecat de 
acolo. 3600 de euro de persoa-
nă. Nimeni nu ne-a întrebat ni-
mic, în afară de dumneavoas-
tră, acuma. N-a venit nimeni 
să ne întrebe din ce trăim, dar 
vrea să rămânem în ţară, că 
afară facem România de ruşi-
ne. Dar, ţiganii din Chevereş 
cărora li s-a promis ajutor şi 
n-au primit nimic, n-ar putea 
spune că sunt minţiţi de către 
autorităţi pentru a nu li se da 
banii? Atâta am tot întrebat, 
am dat telefoane la Bucureşti, 
că mi-e şi ruşine să mai cer. 
Am auzit că din Franţa ar fi 
venit banii, altfel nu s-ar fi dat 
în alte părţi şi la noi nu. Pro-
babil, ca să primim, trebui să 
dăm şpagă, altfel nu înţeleg de 
ce Chevereşu Mare a fost uitat 
la plată”, ne-a declarat preşe-
dintele staborului ţigănesc din 
Chevereş, Viorel Marcu.

alina SabOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Nervi mulţi, informa-
ţii puţine, înghesuială, in-
certitudine! Aşa s-ar putea 
descrie ziua unui timişean 
care a fost nevoit miercuri, 
25 august, să meargă la Casa 
Judeţeană de Pensii, Agenţia 
Judeţeană pentru ocuparea 
Forţei de Muncă sau Casa 
Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate. Conform ordo-
nanţei de urgenţă 58/2010, 
persoanele care obţin ve-
nituri numai din activităţi 
independente trebuie să 
îşi declare lunar veniturile 
obţinute la CNAS, CNPAS 
şi ANOFM. Pe lângă aceste 
declaraţii, românii sunt ne-
voiţi să achite lunar şi dările 
către aceste instituţii. Deşi 
termenul limită de depune-
re a declaraţiilor şi de achi-
tare a impozitelor a fost 25 
august 2010, ministrul Mun-
cii, Mihai Şeitan, a anunţat 
că termenul se va prelungi 
cu încă o săptămână, însă 
nimic oficial nu a fost trans-
mis contribuabililor. Aceştia  
au luat cu asalt aceste insti-
tuţii creând cozi mari şi circ 
pe măsură.

„Funcţionarii sunt mai 
paraleli decât noi”

La Casa Judeţeană de 
Pensii, contribuabilii au 
fost plimbaţi de la un ghi-
şeu la altul. „De la 8 stau 
aici şi, uitaţi, e deja 11! Nu 
am rezolvat nimic până 
acum. Funcţionarii nu cu-
nosc absolut nimic, sunt 
mai paraleli decât noi. M-au 
trimis iniţial la ghişeul 10, 
care de fapt nu există, apoi 
la 9, iar aici am aflat că 
numărul de ordine nu co-
respunde cu acest ghişeu. 
M-am dus iar, mi-am luat 
bon de ordine şi iar m-am 
pus la coadă. Am ajuns să 
depun declaraţiile şi acuma, 
de jumătate de oră, stau la 
coadă la casierie. Într-un 

cuvânt, e un haos general”, 
spune Ovidiu Podoleanu. 
George Pavel spune că anga-
jaţii sunt vinovaţi pentru ce 
se petrece în instituţie. „Ar 
fi trebuit cei de la Guvern, 
înainte să dea ordnanţa, să-
şi înveţe angajaţii. Cei de la 
Casa de Pensii ar fi trebuit 
să mărească numărul de 
ghişee şi să ne spună exact 
ce şi cum să facem”, spune 
contribuabilul. Oficialii Ca-
sei de Pensii spun însă că vi-
novaţi sunt şi cetăţenii care 
au lăsat totul pentru ceasul 
al 12-lea. „Noi am încercat 
să facem tot ce putem ca să 
le fie acestor oameni bine. 
Am deschis porţile de la ora 
8, deşi programul normal e 
de la 8.30. Am mărit numă-
rul de oameni de la ghişee 
de la 4 la 6, iar de la ora 
12, zece persoane se ocupă 
de preluarea declaraţiilor. 
Oricum, lumea să stea li-

niştită, fiindcă conform de-
claraţiei ministrului Şeitan 
cei care nu depun astăzi 
declaraţiile nu vor fi amen-
daţi”, spune purtătorul de 
cuvânt de la Casa Judeţea-
nă de Pensii, Viorel Popa.  

La AJOFM Timiş situaţia 
era la fel. Sute de oameni 
se îmbulzeau la cele două 
ghişee deschise pentru pre-
luarea declaraţiilor fiscale. 
„Se lucrează non stop de la 
ora 8 dimineaţa şi cu sigu-

ranţă se va munci şi peste 
program. Pare puţin haos 
pentru că lumea nu ştie 
exact ce documente trebu-
ie aduse, însă încercăm să-i 
ajutăm pe toţi. Ce pot eu 
să le spun timişenilor este 
să nu se panicheze, pentru 
că am înţeles că teremenul 
limită a fost prelungit. Ori-
cum, ne aşteptam la această 
aglomeraţie, pentru că şti-
am că în ultima zi de 25 a 
fiecărei luni sunt cozi şi la 
persoanele juridice”, spu-
ne Cornel Chiş, director 
adjunct la AJOFM Timiş. 
18.500 de timişeni riscă 
amenda de 5000 lei 

La nivelul judeţului Ti-
miş, 18.500 de timişeni ar 
fi trebuit să-şi depună de-
claraţiile fiscale până în 25 
august. Tot până la această 
dată, cei care realizeazî ve-
nituri din activităţi indepen-
dente trebuia să plătească 

şi impozitele prevăzute de 
lege. Este vorba de indemni-
zaţiile pentru şomaj şi cele 
pentru pensii. În privinţa 
contribuţiilor pentru asigu-
rările de sănătate, aceasta se 
achită trimestrial. Conform 
Codului Fiscal amenzile 
pentru cei care nu depun 
declaraţiile şi nu plătesc 
la timp aceste impozite ar 
putea fi între 2.500 şi 5.000 
de lei. Veniturile de natură 
profesională care nu intră în 
această categorie şi pentru 
care nu se vor plăti dări că-
tre stat sunt: veniturile din 
cedarea folosinţei bunuri-
lor, veniturile din investiţii, 
veniturile din pensii, veni-
turile din activităţi agricole, 
veniturile din premii şi din 
jocuri de noroc, veniturile 
din transferul proprietăţilor 
imobiliare şi venituri din 
vânzarea bunurilor în regim 
de consignaţie.

PUBLICITATE

Ţiganii din Chevereşu Mare se 
pregătesc să emigreze în masă în Franţa

Nebunie la instituţiile unde timişenii 
trebuie să-şi depună declaraţiile

Se lucrează non 
stop de la ora 8 di-
mineaţa şi cu sigu-
ranţă se va munci 
şi peste program. 
Pare puţin haos 
pentru că lumea nu 
ştie exact ce docu-
mente trebuie adu-
se, însă încercăm 
să-i ajutăm pe toţi..

Cornel Chiş
director adjunct AJOFM Timiş

Casele părăsite de romii plecaţi în Franta sunt de câteva zile locuite iar

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

gHeOrgHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

O cursă de linie aparţi-
nând companiei Tarom, 
care trebuia să decoleze de 
pe Aeroportul Internaţional 
Timişoara azi dimineaţă la 
ora 6.30, a fost anulată fără 
ca pasagerilor să li se ofere 
vreun fel de explicaţii pla-
uzibile. O parte din cele 60 
de persoane care trebuia să 
ajungă la Bucureşti pentru 

a prinde alte legături impor-
tante către diverse destina-
ţii din Europa s-au revoltat, 
însă degeaba. Oficialii Tarom 
prezenţi în aerogară le-au în-
tins doar formulare de hâr-
tie pentru a face eventuale 
reclamaţii. „Cei prezenţi la 
aeroport au fost anunţaţi că 
cursa de 6.30 a fost anulată 
din lipsă de aeronave. Oame-
nii au început să protesteze, 
unii ar fi trebuit să prindă 
legături către Barcelorna sau 

alte oraşe din Europa, însă li 
s-a spus că decizia aparţine 
Bucureştiului şi nu mai e ni-
mic de facut. Am plecat din 
Timişoara cu aproape două 
ore şi jumătate întârziere, cu 
cursa de 8.50”, ne-a declarat 
unul dintre martorii la acest 
incident. Reprezentanţii Ta-
rom Timişoara nu au dorit să 
comenteze această întâmpla-
re, ne-au recomandat să su-
năm la un număr de telefon 
unde a răspuns un fax, iar 

purtărul de cuvânt al Aero-
portului Internaţional Timi-
şoara, Nicoleta Trifan, ne-a 
confirmat că cursa de linie 
de la ora 6.30 a fost anulată 
de Tarom din „motive opera-
ţionale”. Surse de la aeroport 
ne-au dezvăluit că, marţi 
seară, la cererea centralei Ta-
rom, avionul din Timişoara 
care trebuia să deservească 
cursa anulată a fost trimis la 
Bucreşti, gol, pentru a fi folo-
sit pe alte rute.

Scandal matinal la Aeroportul Internaţional Timişoara

Gheorghe Nacov

Acuma am venit acasă, 
dar mă gândesc să 
văd când pot să plec 
înapoi. Ce să fac aici? 
Nu am de lucru, nici un 
fel de ajutor de la statul 
român. Şi ajutoarele 
sociale s-au tăiat.

Neda Miron
ţigan expulzat  

din Franţa

Cei care au venit, 
nu stau aici, vă dau 
cuvântul meu! După 
două-trei zile plea-
că înapoi. Vor sta în 
caravane sau corturi. 
Nu toţi au bani să-şi 
cumpere o carvană!

Viorel Marcu
liderul ţiganilor  

din Chevereşu Mare

Avem chiar şi familii 
mixte. Români care au 
luat de soţii pirande 
de-ale noastre. Numă-
rul infracţiunilor făcute 
de ţigani nu cred că-s 
mai multe decât cele 
care au autori români.

ileana năsui
expert probleme de romi  

Primăria din Chevereşu Mare
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Ţara în care nu optezi…

4p
ed

radu CleŢiu 

după ce a falimentat în 
majoritatea încercărilor de 
a poza într-un artist plastic 
de succes, dl. parastas care 
fusese întotdeauna încon-
jurat de o mulţime de prie-
teni din interes, simţindu-se 
tot mai singur, încearcă să 
găsească înţelegere la soţia 
lui. plin de tristeţe îi spuse: 
„Câinele e singurul prieten 
care mi-a mai rămas, dar un 
om are nevoie măcar de doi 
prieteni”. „mai cumpără-ţi 
un alt câine, veni răspunsul 
tăios al consoartei.”

plecând de la această 
glumă, ajungem din nou 
la problema achiziţionării 
unui câine, problemă care 
se complică atunci când 
e vorba despre al doilea 
exemplar.

În opinia mea, e mai 
simplu să optezi pentru 
un câine de rasă pentru că 
deja ştii la ce fel de compor-
tament te poţi aştepta din 
partea mogâldeţei ai cărui 
părinţi trebuie neapărat 
să-i cunoşti pentru a vedea 
ce fel de temperament au. 
Cu un metis ai mult de lu-
cru şi e păcat să nu profiţi 
de învestiţia clădită deja în 
genele unui căţel de rasă 
de către crescătorul care a 
selectat trăsături de com-
portament vizibile. avem 
şansa să trăim într-un oraş 

care are tradiţie în creşte-
rea câinilor de rasă, aşa că 
avem foarte multe opţiuni 
la îndemână. Recent, am 
străbătut teritorii mari din 
Republica moldova, am că-
utat cu obiectivul aparatu-
lui de fotografiat exemplare 
canine pe care să le imor-
talizez, nu am prea întâlnit 
câini scoşi la plimbare şi nu 
am văzut niciun exemplar 
de rasă. sunt sigur că aceş-
tia există probabil în zona 
capitalei, dar eu am vrut să 
iau pulsul ţării. am abordat 
diferite persoane pe care le-
am întrebat despre rase de 
câini, în afară de câine lup 
„european” care este mai 
mare şi mai înalt decât stan-
dardul, în opinia lor, nu ştiau 
şi nici nu-i interesa altă rasă.

acolo e mai simplu, nu ai 
opţiuni, alegerea e unică. la 
noi, unde ai de unde alege, 
ne prostim şi optăm pentru 
metişi pentru că cineva, un 
frustat ca dl. parastas a in-
oculat ideea că adevăratul 
iubitor de câini nu se uită la 
rasă, ci îşi ia un câine pentru 
că-i stârneşte mila. aban-
donul canin se întâlneşte 
în ţările bogate şi în cazul 
câinilor de rasă, aşa că cel 
puţin pentru moment şan-
sa pentru un câine de a fi 
păstrat  pentru că s-a inves-
tit financiar în el, e mai mare 
la noi în ţară... părerea mea.

www.Clearpassion.ro

alina SabOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

La începutul lunii august, 
vreo 30 de tineri bloggeri ti-
mişoreni şi alţi vreo 15 din 
ţară au (re)descoperit Timi-
şoara pe post de turişti. După 
un tur prin zonele celebre 
ale oraşului, reacţiile au fost 
de încântare. „E un oraş în 
care îţi vine să te muţi ieri, 
un oraş cu o poveste la tot 
pasul, un oraş ce debordea-
ză de istorie, un oraş în care 
melanjul cultural şi etnic se 
simte în aer”, au scris Alina 
şi Răzvan, din Cluj, care se 
ocupă de site-ul www.tvdece.
ro. În această vară, în Timi-
şoara s-au putut vedea şi tot 
mai mulţi ghizi care spun 
povestea oraşului şi a locuri-
lor sale importante. La punc-
tul info-turistic de pe strada 
Alba Iulia intră, peste vară, 
circa 100 de persoane, iar în 
aceste luni au ajuns turişti 
din locuri îndepărtate.

Săptămâna trecută, câ-
teva sute de turişti englezi 
au aflat mai multe despre 
urbea bănăţeană, fiind pre-
zenţi aici pentru meciul FC 
Timişoara – Manchester 
City. De pe terasele cu bere 
ieftină (pentru ei) din Piaţa 
Unirii, suporterii înfocaţi 
au observat nu doar fete-
le frumoase, ci şi oamenii 
prietenoşi şi clădirile isto-
rice. Cei care au lăsat berea 
deoparte, au trecut şi pe 
la centrul info-turistic de 
pe strada Alba Iulia, pen-
tru a cere lămuriri despre 
accesul către aeroport, dar 
şi despre principalele repe-
re turistice. Asemenea lor 
au fost şi turişti din Noua 
Zeelandă, Australia, Sta-
tele Unite, Canada, India, 
Finlanda. Printre turiştii 
care deja pot fi consideraţi 
„de-ai casei” sunt nemţii, 
olandezii, italienii, fran-
cezii ori spaniolii. Lucia 
Solomon, inspector la Info 

Centrul turistic, a declarat, 
pentru „Opinia Timişoa-
rei”, că a avut parte de re-
acţii plăcute de la cei care 
au trecut pragului acestui 
punct de informare. „Tu-
riştii au apreciat că este 
un oraş frumos, modern, 
sunt încântaţi de aspectul 
său, fiind diferit de alte 
oraşe cu aspect medieval. 
Le place viaţa din acest 
oraş, că lumea este dega-
jată şi modernă, iar viaţa 

culturală este variată şi 
ţine ştacheta sus din acest 
punct de vedere. Poate nu 
merită un întreg concediu, 
dar ai ce face în câteva zile 
de stat aici”, ne-a spus So-
lomon. Pentru timişoreni, 
aceste aspecte sunt, dese-
ori, greu de sesizat, la fel 
ca pentru orice locuitor al 
unui oraş turistic sau cu va-
lenţe turistice. „Nu vedem 
Timişoara pentru că ne-am 
obişnuit cu ea, dar o vedem 

altfel când o prezentăm 
prietenilor”, ne lămureşte 
Lucia Solomon. 

au apărut ghizii
Centrul info-turistic nu are 

ghizi proprii, dar se lucrează 
cu agenţiile de turism din oraş, 
care au personal specializat 
şi acreditat în acest sens. În 
funcţie de solicitări, se inter-
mediază legătura cu aceştia, se 
stabilesc puncte de întâlnire şi 
pot fi vizitate şi prezentate şi 
locurile mai puţin cunoscute. 
Personalul de la acest punct 
de informare oferă ajutor şi 
în ceea ce priveşte adaptarea 
la condiţiile oraşului, pentru 
cumpărarea de cartele de 
transport, de bilete de tren, le-
găturile dintre anumite trasee. 
„Dacă nu se descurcă, le scri-
em pe româneşte pe hârtie ce 
trebuie să facă la cumpărarea 
de bilete, de exemplu, la gară, 
ca să ştie ce legături trebuie să 
schimbe”, adaugă Solomon. 
Din această vară, au apărut şi 

audio-ghizii, nişte aparate cu 
format de telecomandă, care 
prezintă în şase limbi 60 de 
puncte importante din oraş. 
Garanţia de închiriere pentru 
unul din cele 50 de aparate 
este de 15 euro.

Strategiile viitorului
În toamna anului trecut, 

Primăria Timişoara a prezen-
tat mai multe soluţii pentru 
creşterea numărului de tu-
rişti. Printre măsurile de îm-
bunătăţire a serviciilor turis-
tice s-au remarcat extinderea 
spaţiului de camping, demon-
tarea „acvariului“ de sticlă 
din centrul Timişoarei, care 
obstrucţionează vederea către 
Castelul Huniade şi strică as-
pectul istoric al zonei centra-
le, dar şi deschiderea turnului 
Catedralei, pentru belvedere, 
înfiinţarea unui „Centru al 
Berii“ în Piaţa Traian, pentru 
a da viaţă zonei, promovarea 
tradiţiilor etniilor care convie-
ţuiesc în acest oraş etc.
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Timişoara turistică

l În 2001 – 2006 în servi-
ciile de turism s-au investit 
1,2 milioane euro, faţă de 
sectorul automotive, cu 112 
milioane euro;
l Centrul Info Turistic doar 
intermediază eventualele 
tururi prin zona Banatului, 
nu le şi efectuează;
l Timişoara este conside-

rat un oraş potrivit pentru 
turismul de tranzit şi cel de 
afaceri;
l Viaţa culturală începe să 
atragă turiştii, care vin pen-
tru festivaluri gen „Plai” 
(11-13 septembrie), pentru 
turism de shopping, la 
mall, dar şi pentru turism... 
sexual.

andreea HnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Piaţa din România este 
într-o continuă dezvoltare 
şi în domeniul petrecerilor 
pentru copii. Cele mai cău-
tate sunt evenimentele în 
spaţiile special amenajate 
şi utilate. Este un concept 
preluat de la americani, 
care scuteşte părinţii de 
timp pierdut pentru orga-
nizare, de lipsa spaţiului 
în propria locuinţă şi de 
deranjul de după petre-
cere. Cu o sumă destul de 
accesibilă, copiii pot avea 
un loc al lor, complet uti-
lat, destinat distracţiei şi 
cu personal calificat care 
să se ocupe de întreţinerea 
atmosferei. În câteva ore 
puteţi pleca acasă, unde 
veţi găsi aceeaşi ordine ca 
înainte. Preţul de bază de 
la care se porneşte este de 
aproximativ 400 lei, la care 
se pot adăuga şi servicii op-
ţionale. 

Seriviciile opţionale 
cresc atât distracţia, cât 
şi tariful 

Modelaj cu baloane, 
Face Painting , Mini Disco, 
Video Amintiri,  Baloane 
cu Heliu sau Jumbo Castel 
Gonflabil sunt doar câteva 
din serviciile care se pot 
adăuga pachetului de bază. 
Nici petrecerile tematice 
nu sunt străine răsfăţaţi-
lor noştri: o după-amiază 
glamour pentru fetiţe în 
care să-şi etaleze ţinuta în 

cadrul unei prezentări, să 
li se facă diferite freze şi să 
dea probe de competenţe 
personale, o zi a piraţilor 
sau a detectivilor, o aduna-
re a micuţilor Wini tha Poh 
rămân la latitudinea fiecă-
ruia. Ultimele trenduri în 
acest domeniu constau în 
piste de karting, labirinturi 
sau obiecte de joc la care să 
poată participa şi părinţii. 
O activitate împreună duce 
la o mai bună înţelegere 
între părinte şi copil. Dacă 

acest lucru nu este posibil, 
părinţii au spaţii special 
amenajate pentru relaxa-
re, în timp ce animatorii 
se ocupă de supravegherea 
copiilor.

”Animatorii trec un trai-
ning de 10 ore în care în-
vaţă ce înseamnă bucuria 
unui părinte la o aniversa-
re, ce înseamnă o petrecere 
reuşită, învaţă fiecare joc în 
parte, regulile şi situaţile cu 
care s-ar putea confrunta. 
Cum să picteze pe faţă sau 

cum să facă baloane. Aceş-
tia fac câte un program la 
fiecare 10-15 minute. Întot-
deauna sunt câte doi, unul 
se ocupă de supravegherea 
şi de întâmpinarea copi-
ilor, iar celălalt este axat 
pe jocuri şi pe activităţile 
creative.” A declarat Laura 
Ianăş director la Mini Club 
Timişoara

Fiecare moment impor-
tant cum ar fi masa sau 
tortul sunt servite în spaţii 
separate, special concepu-
te pentru asta. Principalii 
cilenţi sunt familile tinere, 
până în 35 de ani cu veni-
turi medii. Petrecerile se 
ţin în fiecare zi a săptămâ-
nii chiar şi mai multe pe zi. 
Între ele este nevoie de o 
oră pauză pentru curăţenie 
şi reamenajare. Durează 
două ore dar se pot pre-
lungi până la maxim patru,  
prin achitarea unei taxe de 
aproximativ 75 lei pe oră.

petreceri  
fără deranj
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Condiţiile prohibitive de creditare împiedică timişorenii să achiziţioneze locuinţe

Ţânţarii s-au înmulţit  
excesiv din cauza vremii  
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Biorezonanţa magnetică, un 
”medic de familie”  
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Călătoresc, admir, trăiesc…
Clisura dunării

Familie & Timp liber

Preţul de bază constă în  
două ore de petrecere la care se adaugă:

- Meniul
- Băuturile răcoritoare
- Tortul şi şampania pentru 
copii
- Animatori socio-edicativi 
special instruiţi care vor 
interacţiona cu copiii

- Rezervarea integrală a 
clubului 
- Surprize pentru toţi copiii
- Decorarea sălii cu ghir-
lande şi baloane
- Un cadou pentru sărbă-
torit

Fonduri

Stadiul utilizării finan-
ţărilor disponibile prin 
Programul Operaţional 
Regional în Regiunea Vest 
este unul foarte bun. Deşi 
alocarea financiară pentru 
această zonă a fost cea mai 
mică din ţară, din cauza 
numărului mai mic de 
judeţe, gradul de contrac-
tare al proiectelor este cel 
mai bun. Au fost depuse 
proiecte în valoare 800 mi-
lioane de euro, dublu faţă 
de valoarea alocată. Deja 
au fost semnate contracte 
în valoare de 157 milioane 
euro, până la finalul anului 

în curs suma va ajunge la 
aproape 200 de milioane 
de euro.

drumuri

Ministrul Transporturilor, 
Radu Berceanu, a declarat, 
la Lugoj, că anul viitor va fi 
finalizată centura ocolitoa-
re a oraşului Caransebeş, 
autostrada Arad - Timişoara 
şi vor începe lucrările pe au-
tostrada care va lega graniţa 
cu Ungaria, de la Nădlac, 
până la Arad şi autostrada 
Timişoara -  Sibiu. „O să dăm 
drumul la porţiunea de au-
tostradă de la graniţă până 
la actuala centură ocolitoare 

Arad. Şi de la Timişoara 
până la Sibiu, practic, toate 
porţiunile de autostradă 
vor fi pornite“, a afirmat 
Berceanu. 

inaugurare

Municipiul Lugoj are o cen-
tură de ocolire funcţională, 
de la finele săptămânii 
trecute, inaugurarea fiind 
făcută de premierul Emil 
Boc şi de ministrul Trans-
porturilor, Radu Berceanu. 
Lucrările la acest drum de 
9,6 kilometri au început 
în martie 2008 şi, potrivit 
reprezentanţilor Direcţiei 
Regionale de Drumuri 

şi Poduri Timişoara, au 
fost finalizate la termen. 
Costul centurii ocolitoare 
a Lugojului este de 27,7 
milioane de euro, banii 
fiind asiguraţi de Uniunea 
Europeană şi Guvernul 
României. Pentru construc-
ţia celor 9,6 km de şosea de 
centură, statul a plătit 3,4 
milioane euro drept despă-
gubiri pentru exproprieri.

Credite

Aproximativ 4,5 milioane 
de persoane au credite, 
depăşind numărul total de 
salariaţi, cea mai riscantã 
categorie în privinţa 

rambursării fiind repre-
zentată de peste 500.000 
de persoane care au în 
general câte trei împrumu-
turi, două la bănci şi unul la 
un IFN, potrivit unui raport 
BNR. La finele lunii iulie, 
datoriile pe care le aveau 
aceste persoane însumau 
13,8 miliarde lei. Cele mai 
numeroase credite ne-
performante sunt cele de 
valoare mică, respectiv sub 
5.000 de lei. 

Verificări

Conform unei proiect de 
Ordonanţă de Urgenţă al 
Ministerului Finanţelor, 

toate achiziţiile realizate 
în cadrul proiectelor care 
au primit finanţare eu-
ropeană vor fi verificate 
de către Unitatea pentru 
Coordonarea şi Verifica-
rea Achiziţiilor Publice. 
Dacă până în prezent erau 
verificate doar proiectele 
care îndeplineau anumite 
condiţii (valoarea estimată 
mai mare de 100.000 euro 
la contractele de furnizare, 
125.000 la contractele de 
servicii şi 1.000.000 la 
contractele de lucrări), de 
acum înainte vor fi verifica-
re toate achiziţiile, indife-
rent de valoarea estimată 
şi modul de atribuire. 
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andreea HnyaTek
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Vremea schimbătoare 
care s-a făcut simţită în pri-
ma jumătate a acestui an a 
compromis parţial acţiunile 
de dezinsecţie pe domeniul 
public al municipiului Timi-
şoara. Leonard Roman, di-
rectorul societăţii Deraton, 
declară că, într-adevăr, spre 
deosebire de anii anteriori, în 
2010 rezultatele au fost mai 
slabe.

De ce s-au obţinut doar 
aceste rezultate?

A fost un an foarte capri-
cios din punct de vedere al 
vremii. Nu am putut dema-
ra dezinsecţia de la începu-
tul sezonului din pricina 
ploilor şi apoi a temperatu-
rilor ridicate dintre aceas-
tea. Toată munca noastră 
se spulbera cu o furtună de 
10-15 minute şi totul era dat 
peste cap. În plus, solul din 
Banat este cunoscut şi re-
cunoscut de toată lumea că 
reţine apa. La suprafaţă este 
nisipos, iar în următoarele 
straturi lutos. Acest mediu 
este propice pentru ca ţân-
ţarii să îşi depună ouăle în 
apă şi să se înmulţească. Noi 
am distrus insectele de pe 
domeniul public al oraşului, 
dar suprafeţele din extravi-
lan ofereau aceleaşi condiţii 
deosebite pentru înmulţi-
rea ţânţarilor şi aceştia re-
ocupau spaţiul începând cu 
periferiile. De aceea şi per-
cepţia populaţiei din zonele 
periferice a fost mai nega-
tivă, de acolo şi solicitările 
mai multe pentru repetarea 
stropirilor. În mod normal, 
insecticidele rămân pe su-
prafeţe un număr de câteva 

zile şi insectele care revin 
în timpul acţiunii în spaţiul 
tratat, mor. Ploile dese au 
spălat suprafeţele tratate, 
reducând astfel efectele in-
secticidelor. Este cunoscut 
faptul că ţânţarii se hrănesc 
atât cu sângele nostru, cât 
şi cu al animalelor, totuşi 
principala sursă de hrană 
rămân oamenii. Din acest 
motiv, ţânţarii sunt atraşi 
de colectivităţile umane 
unde găsesc hrană din abun-
denţă. La începutul acţiunii 
de dezinsecţie, noi am exe-
cutat o barieră la limita din-

tre intravilan şi extravilan 
cu insecticid, în continuare 
urmând acţiunile pe zone 
şi cartiere, însă bălţile şi ve-
getaţia din jurul oraşului au 
rămas o sursă excepţională 
de dezvoltare a acestora.

Au fost voci care au 
spus că dezinsecţiile pe do-
meniul public nu au rost...

Fără această dezinsecţie, 
numărul ţânţarilor s-ar fi 
dublat. Noi nu am renun-
ţat, pentru că s-ar fi putut 
ajunge la înmulţirea exce-
sivă a numărului de ţânţari. 
Substanţele care le-au folo-

sit sunt autorizate de către 
ministerul sănătăţii în com-
baterea acestor insecte. În 
ciuda tuturor speculaţiilor 
şi criticilor, ne-am văzut de 
programul nostru. Dificul-
tăţi în combaterea ţânţari-
lor au fost întâmpinate pe 
tot teritoriul României, care 
s-a confruntat cu inundaţii 
anul acesta. Timişoara nu a 
fost un caz singular. În con-
cluzie, este greşit a afirma 
că dezinsecţiile nu îşi au 
rostul. Dimpotrivă, trebu-
ie să li se dea importanţa 
cuvenită.
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l  Dezinsecţia pe 
proprietăţile dum-
neavoastră elimină 
pericolul îmbol-
năvirii cauzate de 
virusurile trasmise 
de ţânţari. Pentru 
aceasta, pe langă 
acţiunile intreprin-
se de primărie, sunt 
necesare executarea 
de dezinsecţii pe 
proprietăţile private, 
asociaţii de proprie-
tari (locatari), insti-
tuţii și societăţii co-
merciale. Rezultatele 
acestor operaţiuni 
sunt mai eficiente 
dacă sunt coraborate 
cu acţiunile intre-
pinse de primărie pe 
domeniul public.
 
l  Un loc de înmul-
ţire a larvelor de 
ţânţari este apa din 
cauciucurile uzate 
lăsate la întâmpla-
re în împrejurimile 
proprietăţii. Acestea 
trebuiesc îndepăr-
tate sau eventual 
umplute cu pământ 
pentru a servi ca 
rondou de flori.

l  Niciun butoi cu 
apă nu trebuie lăsat 
descoperit în jurul 
casei. Indiferent de 
situaţie, acesta tre-
buie acoperit cât mai 
bine pentru a nu de-
veni un loc de înmul-
ţire pentru ţânţari.

l  Când vedem că 
se stropește prin 
mijloace aeriene sau 
terestre, trebuie să 
executăm și noi ope-
raţiuni de combatere 
de preferinţă prin 
firme de specialita-
te sau prin mijloace 
proprii (insecticide, 
sprayuri). Astfel 
evităm ca tânţarii de 
afară să se refugieze 
în interiorul locuinţei 
noastre.

l Ţineţi toate materialele pentru curăţenie la un loc
l Începeţi cu spaţiul care vă displace cel mai mult
l Nu folosiţi excesiv substanţele
l Întotdeauna începeţi cu partea din sus a obiectelor
l Nu clătiţi sau stergeţi o suprafaţă înainte de a fi com-
plet curată

Ştiaţi că:
l Vasele din cositor devin ca noi dacă le frecaţi bine cu 
o frunză de varză
l Vasele din sticlă foarte murdare (cu grăsimi, răşini, 
etc.) se curăţă cu o soluţie de sodă de rufe şi săpun, 
apoi se spală cu foarte multă apă.
l Covoarele se curăţă frumos, ştergând suprafaţa aces-
tora cu un tampon înmuiat în esenţa concentrată de 
ceai. Pentru a reîmprospăta culorile unui covor, acesta 
se perie energic cu o soluţie concentrată de apă cu sare 
grunjoasă sau se presară covorul cu sare, se rulează și 
se lasă așa 2-3 zile, după care se perie sarea. Astfel se 
îndepărtează și eventualele pete.
l Obiectele din argint și din aur nu se curăţă cu produ-
se abrazive.
l Lanţurile de aur se curăţă agitându-le într-o soluţie 
de apă în care se adaugă puţin praf de cretă. Se spală 
apoi cu multă apă și se usucă.

prevenire 
Şi combatere  
prin 
dezinsecţie

  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

Ţânţarii s-au înmulţit  
excesiv din cauza vremii

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

sfaturi pentru o eficienţă 
mai bună la curăţenie

andreea HnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Prin exploatarea întregului 
organism cu scanerul şi cu sis-
teme laser 3D de ultimă gene-
raţie, se pot depista boli exis-
tente,  inclusiv cele care nu se 
manifestă clinic. O astfel de 
investigaţie detecteză şi pre-
dispoziţia spre anumite boli, 
alergeni, bacterii, virusuri şi 
paraziţi, şi testează estimativ 
sângele şi urina. 

investigaţia  
cu biorezonanţă  
se va desfăşura astfel:

Pentru început, pacientul 
completează o fişă în care spe-
cifică simptomele subiective 
(ameţeli, balonări, cefalee, du-
reri cu diverse localizări etc), 
care sunt  introduse de către 
medic în aparat. În funcţie de 
acuzele şi diagnosticele cunos-
cute, aparatul face modificări 
ale frecvenţelor de intrare 
pentru a mări precizia de sca-
nare. Diagnosticul cunoscut 
poate fi validat sau nu. În con-
tinuare, pacientul se aşează 
pe un scaun într-o poziţie cât 
mai comodă, apoi i se fixează 
nişte căşti pentru poziţiona-
rea razelor dispozitivelor laser 
şi se porneşte scanarea timp 
de aproximativ 20-25 de mi-
nute. Investigaţia este neiradi-
antă, neinvazivă, nedureroasă 
şi fără efecte secundare. Apar 
pe un ecran imagini cu fieca-
re organ în parte iar partea 
afectată este marcată. Pentru 
fiecare diagnostic aparatul afi-
şează grafice, coeficienţi de si-
milaritate, analiză entropică, 
analiză nonliniară, date care 
indică medicului şi etapa de 
evoluţie a bolii. Mai apar me-

dicamentele (alopate, homeo-
pate, fitoterapice şi suplimen-
te nutritive) indicate în fiecare 
afecţiune. La final, pacientul 
primeşte o listă cu diagnostice 
şi cu medicamente compa-
tibile, imagini ale organelor 
afectate, explicaţii ale afecţi-
unilor de care suferă, suges-
tii de fitoterapie şi regimuri 
alimentare. În caz că pacien-
tul utilizează un tratament 
medicamentos, se pot testa 
efectele tabletelor asupra or-
ganismului şi eficienţa lor. În 
această situaţie, se adaugă şi 
rezultatele acestui test, toate 
în limba română.

Biorezonanţa 
magnetică, un 
”medic de familie”

Ţânţarul Tigru  
în europa

S-a vorbit foarte mult, 
în ultimul timp de acele 
cazuri în care au murit 
oameni în Grecia, după 
ce au fost muşcaţi de 
ţânţari.
În cadrul ultimei întâlniri 
Euro Pest Control care 
a avut loc la Budapesta, 
sub organizarea CEPA şi 
la care am participat în 
calitate de vicepreşedin-
te A.R.C.V.I.P (Asociaţia 
Română de Combatere 
a Vectorilor Igienă 
Publică) s-au adus în 
discuţie şi problemele 
legate de combaterea 
insectelor, dar în special 
cele generatoare de boli 
transmisibile. 
Ţânţarul Tigru, de origine 
din Africa, a ajuns şi pe 
teritoriul Europei destul 
de aproape de România, 
în Italia şi Germania; să 
nu uităm şi de ultimele 
cazuri mortale semna-
late în Grecia în ultimele 
săptămâni. Aceasta este 
o problemă pentru viitor, 
însă se vor lua măsuri îm-
potriva lor. Este un ţânţar 
uşor de recunoscut, 
pentru că are culoarea 
neagră cu dunguliţe albe 
pe corp şi pe membre. 
Femela-ţânţar se hrăneş-
te cu sânge uman şi este 
recunoscută după înţe-
pătura rapidă şi adâncă 
în piele şi pentru faptul 
că poate ataca şi ziua, nu 
doar seara sau noaptea, 
ca majoritatea speciilor 
de ţânţari. Poate infecta 
oamenii cu boli fatale, 
precum febra galbenă, 
febra hemoragică, febra 
Chikungunya sau Menin-
gita West Nile. 

De ştiut:

Pacientul poate efectua 
investigaţia şi dacă are di-
verse proteze, tije metalice 
implantate, dar trebuie 
să informeze medicul de 
acest lucru. 
Este interzis a se purta hai-
ne care au nasturi metalici, 
fermoare, capse, catarame 
etc.  
Ceasuri, chei, agrafe, mo-
nede, curele sau centuri, 
brăţări magnetice sau alte 
obiecte metalice 

Se evită purtarea sutiene-
lor care au arc metalic sub 
cupă 
Telefonul mobil, aparatele 
auditive sau orice alte apa-
rate se vor opri înaintea 
scanării.
Scanarea este strict interzi-
să persoanelor purtătoare 
de stimulatoare cardiace şi 
relativă gravidelor; (nu s-a 
demonstrat efectul nociv 
al scanării în această situa-
ţie, dar constituie o măsură 

de prevedere suplimenta-
ră). Poate fi efectuată şi de 
copii, cu condiţia ca ei să 
poată sta liniştiti pe scaun 
minim 10 minute.
Specialiştii cabinetului de 
biorezonanţă magnetică 
MEGLIO recomandă un con-
trol anual tuturor persoa-
nelor, inclusiv celor care se 
ştiu sănătoase. Preţul unei 
consultaţii complete este 
200 lei, iar copiii şi studenţii 
au o reducere de 50 lei.

Pentru fiecare di-
agnostic aparatul 
afişează grafice, 
coeficienţi de similari-
tate, analiză entropică, 
analiză nonliniară, 
date care indică 
medicului şi etapa de 
evoluţie a bolii.
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marin POPeSCu.  după ce echipa condusă de sandu Golcea a câştigat la Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie repunerea pe funcţii, mariana eftimie 
şi-a dat demisia de la şefia inspectoratului şcolar timiş. numirea lui sandu Golcea în funcţia de consilier personal al ministrului educaţiei a favorizat 
avansarea lui marin popescu  ca inspector şcolar general, având şi sprijinul pd-l timiş

Metodologia mişcării cadrului 
didactic va fi aplicată la sânge!

geOrge SCHinTeie
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Marin Popescu, 
sunteţi de azi (24 august, n.r.) 
inspector şcolar general?

Da, am primit ordinul de 
numire din partea ministru-
lui educaţiei. Este un mo-
ment foarte greu. Chiar în 
această săptămână a fost dată 
Hotărârea de guvern prin 
care se restructurează activi-
tatea inspectoratelor şcolare. 

Dv eraţi în sistem, cunoaş-
teţi deja problemele, aşa 
încât poate că veţi depăşi 
perioada grea...

Lucrez în sistemul de învă-
ţământ de 18 ani. M-am lovit 
de toate problemele sistemu-
lui şi am încercat de fiecare 
dată să găsesc soluţii. Cred 
că este o recunoaştere a acti-
vităţii mele, a competenţelor 
câştigate în această perioadă. 
Pentru mine este o provoca-
re şi important este faptul că 
sunt un om de echipă.

Ministrul Daniel Funeriu 
a anunţat că evaluarea in-
spectorilor şcolari se va face 
pe criteriul competenţei şi 
al loialităţii faţă de politica 
guvernamentală. Să înţeleg 
că doamna Mariana Eftimie 
nu a fost de acord cu aceas-
tă politică şi a demisionat?

Nu cred că trebuie să 
vedem lucrurile din acest 
punct de vedere. Consider 

că este vorba, în final de o 
competiţie, în care există 
învingători şi învinşi. Tre-
buie să avem puterea să re-
cunoaştem învingerea şi să 
felicităm învingătorul.

Faptul că eraţi comunicatorul 
instituţiei, ca purtător de 
cuvânt, făcându-vă astfel ima-
gine a contat în alegerea dv?

Cadrele didactice din jude-
ţul Timiş mă cunoşteau foarte 
bine nu din calitatea de purtă-
tor de cuvânt. Într-un context 
mult mai amplu cred că aces-
tea au hotărât numirea mea 
în funcţia de inspector şcolar 
general. Trebuie să recunosc 
şi avantajul de a fi fost pur-
tător de cuvânt. Vreau să vă 
spun că am avut chiar pute-
rea şi tăria să mă contrazic cu 
ministrul Cristian Adomniţei 
din acea perioadă, cerându-
mi chiar demisia pentru că 
am spus o realitate. Iată că 
dintr-un avantaj era cât pe ce 
să se transforme în dezavan-
taj. Punctul forte cred că este 
buna relaţie pe care o am şi 
am avut-o permanent cu ca-
drele didactice din Timiş: dis-
ponibilitatea de comunicare, 
de a găsi soluţii, de a nu căuta 
vinovaţi şi a nu pierde timpul 
în detalii neesenţiale.

Opţiunea primarilor din judeţ 
a cântărit în avansarea dv?

Da, trebuie să recunosc 
acest lucru, a cântărit. Eu am 
considerat că dumnealor sunt 

importanţi pentru educaţie, în 
contextul în care se vorbeşte 
despre descentralizare. Prima-
rii ar trebui să fie conştienţi 
că educaţia se va dezvolta pe 
umerii lor. Eu m-am dus spre 
primari pentru a-i convinge de 
rolul foarte important pe care-l 
au în educaţie. Împreună va 
trebui să găsim soluţii legale.

Prin descentralizare, rolul 
inspectoratelor şcolare nu va 
fi unul doar formal, din mo-
ment ce unităţile şcolare vor 
trece sub egida primăriilor?

Sigur că faţă de alte ţări 
din Europa, inspectoratele 
din România au un alt tip de 
abordare. Pe lângă inspecţia 
şcolară, care este importantă, 
care în înseamnă expertiză 
şi consultanţă la nivelul uni-
tăţilor de învăţământ, avem 
o componentă legată de fi-
naţarea sistemului. Trebuie 
subliniat faptul că nu primarii 
plătesc, banii venind de la bu-
getul central. Primarii trebuie 

să înţeleagă că aşa cum îşi vor 
crea resursele pentru educa-
ţie acum, aşa vor avea educa-
ţia în comunitatea pe care o 
conduc pentru 10-20 de ani. 
E important ca ei să considere 
educaţia o prioritate la nivelul 
comunităţii. Rolul inspectora-
tului trebuie să fie un factor 
de echilibru în sistem. 

Vorbind de resurse umane, 
acum în preajma începerii 
unui nou an şcolar, câte 
cadre didactice vor fi dispo-
nibilizate?

Disponibilizarea s-a reali-
zat deja. Printr-o ordonanţă 
dată la începutul anului, în Ti-
miş au fost disponibilizate în 
jur de 400 de cadre didactice. 
În acest moment nu s-a mai 
solicitat o altă disponibilizare, 
dar şi aşa am disponibilizat 
foarte mult. La nivelul judeţu-
lui suntem într-un deficit de 
personal. Avem peste 2000 de 
cadre nedidactice, deficit. Mă 
refer la administrator, electri-
cian, contabil, portar, şofer, 
unde suntem sub normative. 
Faptul că ne găsim în plin pro-
ces de obţinere a unui post în 
învăţământ, oriunde, pe un 
salariu nu foarte stimulativ 
este destul de neplăcut.

Circulă nişte zvonuri că 
inspectoratele preferă să 
lucreze cu suplinitori în şcoli 
şi nu scot la concurs posturi-
le pentru titularizare, de ce?

Chestiunea este foarte 

simplă. Din păcate inspecto-
ratele şcolare aplică politici-
le la nivel judeţean. Politica 
de personal se face în baza 
unei metodologii de mişca-
re a personalului didactic. 
Încadrarea unităţilor de în-
văţământ cu resurse umane 
este apanajul directorilor, 
care răspund pentru resur-
sele pe care le au şi pentru 
încadrarea şcolii. Dacă nu 
dau încadrarea corect atunci 
răspund în faţa legii.  Cu si-
guranţă, cât voi fi inspector 
general, metodologia de miş-
care a personalului didactic 
va fi aplicată la sânge! Dacă 
există posturi, pentru mine 
este important ca ele să fie 
ocupate de titulari.

Prin descentralizare, autori-
tatea şi competenţa directo-
rilor de şcoli va spori?

La nivelul comunităţii 
vor avea o altă pondere din 
punct de vedere al compe-
tenţei şi al implicării. Să nu 
se înţeleagă că prezenţa în 
consiliul administrativ al 
unei persoane din cadrul 
consiliului local va impune 
anumite decizii. Important 
este ca directorii să fie profe-
sionişti. Din păcate la aceas-
tă oră bugetele nu sunt sufi-
ciente şi trebuie să se ocupe 
şi de ceea ce înseamnă finan-
ţarea şcolii. O componentă 
esenţială, în contextul distri-
buirii bugetelor per capita o 
constituie marketingul edu-

caţional.  Educaţia este un 
serviciu către comunitate şi 
dacă este făcut bine, în folo-
sul comunităţii, cu siguranţă 
comunitatea va investi în 
acest serviciu.

Care este situaţia autorizaţi-
ilor sanitare al unităţilor de 
învăţământ, pentru că mai 
este puţin până la începerea 
anului şcolar?

Din datele pe care le 
avem, un număr destul de 
mic, de 104 din mediul rural 
nu au încă obţinute autoriza-
ţiile sanitare. Cu siguranţă, 
anul şcolar va începe, chiar 
dacă nu au autorizaţia sani-
tară, pentru că sunt lucruri 
care nu depind de şcoală.

Spuneţi-mi două obiective 
majore pe care le veţi avea 
în vedere în mandatul de 
inspector general...

Mi-aş dori ca Inspectoratul 
şcolar să se mute într-un se-
diu nou. Timişoara este prin-
tre primele oraşe din ţară în 
privinţa deficitului de spaţii 
de învăţământ şi mi-aş dori 
rezolvarea acestei  probleme. 
Prioritară pentru acest an 
este demararea obţinerii au-
torizaţiei de construcţie, pen-
tru că avem şi banii alocaţi, 
500.000 de euro, a Bazinului 
de înot de la Usoda. Un alt 
lucru foarte important este 
campusul şcolar de la Sânni-
colau Mare, unde suntem la 
cota zero cu construcţia.

marin POPeSCu

născut la 20 februarie 1968, 
comuna Cruşeţ, Gorj

absolvent al Facultăţii de 
fizică, promoţia 1992, Uni-
versitatea de Vest timişoara

activitatea profesională: 

1997-2002 director şcoala 
generală Bazoş

2002-prezent, inspector, 
inspector general adjunct, 
iŞJ timiş, purtător de cuvânt

starea civilă: căsătorit, doi 
copii,

Hobby: sportul, în special 
fotbal

Gând călăuzitor în viaţă: 
echipa şi încrederea în 
echipă

Printr-o ordonanţă 
dată la începutul anu-

lui, în Timiş au fost dis-
ponibilizate în jur de 

400 de cadre didacti-
ce. În acest moment nu 

s-a mai solicitat o altă 
disponibilizare

Din datele pe care 
le avem, un număr 
destul de mic, de 104 
din mediul rural nu au 
încă obţinute auto-
rizaţiile sanitare. Cu 
siguranţă, anul şcolar 
va începe, chiar dacă 
nu au autorizaţia sa-
nitară, pentru că sunt 
lucruri care nu depind 
de şcoală.

PUBLICITATE

CaTHerine Candea

Dacă doriţi să ieşiţi din 
peisajul citadin cu asfalturi 
încinse, motoare turate 
şi să uitaţi măcar pentru 
câteva zile problemele ce 
vă macină, ar fi bine să 
începeţi deja să vă faceţi 
bagajele. Soluţia e să eva-
daţi împreună cu familia! 
O destinaţie potrivită ar fi 
Clisura Dunării, o regiune 
din sudul Banatului unde 
iubitorii naturii îşi vor în-
cânta retina cu imagini par-
că rupte din paradis. Se pot 
admira rezervaţii naturale, 
păduri seculare protejate 
ce adăpostesc plante rare 

şi specii de păsări unice în 
lume. 

Din Timişoara până în 
localitatea Orşova sunt apro-
ximativ 215 km. Ajuns acolo 
eşti absorbit într-o oază de 
linişte, se aude doar sunetul 
bărcilor cu motor care sunt 
pregătite să îţi ofere excur-
sii în larg, foarte aproape de 
malul sârbesc.     

Zona prezintă numeroase 
surprize ale naturii şi obiec-
tive pe lângă care nu poţi 
trece indiferent. Aici se află 
Cazanele Dunării, unde flu-
viul este încadrat de pereţi 
masivi, stâncoşi ce pot ajun-
ge la câteva sute de metri 
înâlţime. Numele de “caza-

ne” vine dinaintea constru-
irii hidrocentralei Porţile de 
Fier, când pe albia îngustă 
se formau cataracte, în zona 
cărora apa părea că fierbe, ca 
într-un cazan.

Cursul apei este parcă ve-
gheat de o sculptură în stân-
că, înaltă de 55 m şi care re-
prezintă figura regelui dac 
Decebal. Un alt monument 
ce se face remarcat chiar 
de pe malul sârbesc se nu-
meşte Tabula Traiana. Este 
deosebit prin faptul că da-
tează de acum 2000 de ani şi 
a fost construit de romani. 
Pe malul opus, vechea mă-
năstire Macronia îi primeşte 
pe toţi cei care vor să se în-

chine sau să viziteze locaşul 
sfânt. Peştera Ponicova, cea 
mai mare din întreg defileul 
Dunării întregeşte peisajul 
fermecat. Timpul şi-a lăsat 
bine înfiptă amprenta pe 
acest tărâm şi a creat opere 
de artă din stalactite şi sta-
lagmite de diverse mărimi 
şi forme.

Totuşi, relieful României 
oferă diversitate şi face po-
sibilă practicarea unor spor-
turi interesante. Acest lucru, 
pentru familiile mai îndrăz-
neţe, care doresc să adauge 
şi un îngredient picant va-
canţei lor. Spre exemplu, 
mountain-bike-ul poate fi o 
activitate dinamică şi antre-

nantă. Cea mai apropiată de 
Timişoara este zona Poiana 
Ruscă, dar puteţi experimen-
ta şi traseul spre Radna. 

O altă provocare pentru 
familiile care caută adrenali-
na ar fi şi lupta cu muntele. 
În staţiunea Herculane exis-
tă pereţi cu dificultate mică, 
medie, dar şi mare pentru 
amatorii de alpinism. Totuşi, 
pentru practicarea acestui 
sport, e nevoie să asistaţi 
înainte la câteva cursuri de 
pregătire specială.

Turiştii sosiţi în Poiana 
Mărului sunt întâmpinaţi cu 
diverse oportunităţi de a-şi 
petrece timpul liber. Dru-
meţiile pe trasee montane 

marcate, rafting-ul pe apele 
repezi de munte, pescuitul, 
vânătoarea-toate acestea pot 
contribui la formarea unor 
amintiri de neuitat.

Pentru cei pasionaţi de 
echitaţie sau pentru cei de 
abia iniţiaţi în aceast dome-
niu, euroregiunea Bihor-
Hajdu-Bihar oferă excursii 
potrivite pentru familii.Aici 
aveţi ocazia să treceţi călare 
printr-un sat pitoresc, prin 
păduri dese şi chiar să ajun-
geţi pe o păşune alpină.   

Nu mai rămâne decât să 
porniţi la drum alături de 
cei dragi şi să vă bucuraţi de 
traseele şi priveliştile minu-
nate!

Călătoresc,  
admir, trăiesc…
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CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

De câte ori vi s-a întâm-
plat să mergeţi la Urgenţe, 
iar unul dintre doctori v-a 
îndemnat să mai treceţi pen-
tru un control amănunţit la 
cabinetul său? De câte ori vi 
s-a întâmplat ca, la cabinetul 
doctorului respectiv, să fiţi 
mai bine şi mai atent consul-
tat decât la spitalul de stat? 
Sau de câte ori vi s-a întâm-
plat ca analizele făcute la 
spitalul public să vă fie atent 
explicate la cabinetul docto-
rului. Ei bine, s-ar putea ca 
de acum înainte toţi medicii 
să fie obligaţi să aleagă: con-
sultă pacienţi doar la spitalul 
de stat sau doar la clinica 
privată. Iniţiativa îi aparţine 
ministrului Sănătăţii, Atilla 
Cseke care nu este de acord 
ca personalul din sănătate 
să-şi agaţe pacienţii de la 
spitalul de stat, iar apoi să-i 
consulte la cabinetul privat. 
„Acest lucru trebuie elimi-
nat, pentru că din punct de 
vedere al sistemului medi-
cal nu şi-a dovedit eficienţa, 
iar din punct de vedere al 
pacientului această soluţie 
este păguboasă. Practic, as-
tăzi se întâmplă următorul 
lucru: pacientul se duce la 
spitalul public, dimineaţă, 
i se fac analizele, şi este re-
chemat la clinica privată 
de către acelaşi medic, du-
pă-masă, unde mai este de 
multe ori şi taxat. Deci, prac-

tic, pacientul care plăteşte 
şi contribuţie de sănătate, 
plăteşte şi după-masă o taxă 
pentru un serviciu efectuat 
de spitalul public, pe banii 
spitalului public, de către 
acelaşi medic care lucrează 
şi în public şi în privat”, a 
declarat ministrul sănătăţii.  
Măsura trebuia luată de mult 
spun unii medici, contrazişi 
de ceilalţi care atrag atenţia 
că o astfel de măsură nu ar 
face altceva decât să accentu-
eze criza prin care trece sis-
temul de sănătate din ţară. 

Dan Păscuţ, managerul 
Maternităţii „Dr. Dumitru Po-
pescu” se confruntă deja cu 

incompatibilitatea dintre cele 
două sisteme. La spitalul pe 
care-l conduce există doctori 
şi asistente care lucrează în 
două locuri, iar acest fapt nu-i 
avantajează pe pacienţi. Nici 
pe cei internaţi la stat, dar 
nici pe cei de la spitalele de 
la privat. „De la mine din spi-
tal pleacă medici din timpul 
programului şi operează la 
clinicile private din Timişoa-
ra. Pe de altă parte, îmi spune 
asistenta şefă că asistentele lu-
crează noaptea la clinica pri-
vată şi vin dimineaţa obosite 
la mine la spital la program. 
Sigur că-mi voi atrage ura 
unor colegi, dar fiecare trebu-

ie să ştie ce vrea. Doctorii buni 
care sunt şi conştiincioşi, vor 
rămâne la stat pentru că sigu-
ranţa unui act chirurgical este 
mult mai mare la stat decât la 
privat. Îmi pare rău să o spun, 
dar ăsta este adevărul la ora 
actuală. La privat momentan 
primează aspectul financiar 
şi nu cel medical. Cel puţin o 
asistentă şi o doctoriţă au re-
nunţat la serviciul de la stat. 
Mi se pare mult mai cinstit 
aşa”, este de părere Păscuţ.   
Pe aceaşi lungime de undă 
este şi Horia Vermeşan, direc-
torul Autorităţii de Sănătate 
Publică Timiş, care spune că 
cele două sisteme trebuie să 

concureze. Acum, în viziunea 
lui Vermeşan, concurenţa 
este una neloială. „Nu se pune 
problema ca sistemul public 
de stat să rămână cu medici 
slabi, iar cei buni să meargă 
la privat. Dacă eşti în cursul 
dimineţii la spital, nu poţi să 
fii în acelaşi timp şi la privat. 
Nu este în regulă ca spitalul de 
stat să fie folosit doar pentru 
a aduce pacienţi la privat. El 
trebuie folosit pentru a adu-
ce servicii pentru că, să fim 
înţeleşi, spitalul are nevoie de 
servicii pentru a supravieţui, 
aşa cum nu pot supravieţui 
nici cei de la privat. O asfel de 
măsură este bună pentru că 

se va crea o concurenţă între 
cele două sisteme şi în niciun 
caz nu va fi o implicare a lor. 
În momentul de faţă există o 
concurenţă neloială între cele 
două sisteme”, spune Verme-
şan. 

Fenomenul migraţiei  
în străinătate  
se va accentua

Unul dintre contestatarii 
unui astfel de act norma-
tive care să oblige cadrele 
medicale să opteze pentru 
funcţia la stat sau cea la pri-
vat este Prof. Dr. Dorel Săn-
desc, preşedinte al Comisiei 
ATI a Ministerului Sănătăţii. 
Acesta spune că medicii vor 
lua calea Occidentului. „În 
aceste condiţii, iniţiativa 
legislativă a Ministerului 
Sănătăţii de a limita sau in-
terzice personalului medical 
practicarea profesiei atât în 
sectorul public, cât şi privat 
este de natură să accentueze 
problemele grave cu care se 
confruntă sistemul sanitar. 
În primul rând, criza fără 
precedent de resurse umane 
din sectorul sanitar public 
va fi agravată; o parte din 
cadrele medicale, medici şi 
asistente, vor opta pentru 
sistemul privat, iar fenome-
nul migraţiei în străinătate, 
deja extrem de îngrijorător, 
se va accentua. Aceste efecte 
sunt evidente, inevitabile şi 
vor arunca în blocaj şi haos 
sănătatea românească”, este 
de părere Săndesc.

SoCiaLSoCiaL

apărare

Misiune de menţinere a 
păcii în Kosovo, asigurată 
de militari din Timişoara. 
86 de militari din cadrul 
Batalionului 32 de Infan-
terie „Mircea“, staţionat la 
Timişoara, vor pleca, în 26 
august, într-o misiune de 
menţinere a păcii în Kosovo 
care va dura şase luni. Aceş-
tia vor staţiona în provincia 
Decane, din zona de vest a 
Kosovo. Misiunea militarilor 
români este de menţinere a 
păcii, iar militarii se vor sub-
ordona Grupului de Luptă 
Multinaţional Vest, cu sediul 
în localitatea Pecz. „Vor fi 
patrule, posturi de observa-
re şi menţinerea stabilităţii 
în zona în care ne vom afla. 
Misiunea va dura şase luni, 
dar vom putea lua legătura, 
prin internet, cu familia“, a 
afirmat maiorul Liviu Stoica. 
El a precizat că faţă de alte 
teatre de operaţii, „gradul 

de risc al acestei misiuni 
este mult mai scăzut“.  

sTaTisTică

Mai mulţi posesori de per-
mise auto decât maşini, 
în Timiş. Institutul Naţional 
de Statistică (INS) anunţă că 
numărul înmatriculărilor noi 
de vehicule rutiere pentru 
transportul pasagerilor în 
semestrul I al anului 2010 
a scăzut cu 40,6% faţă de 
aceaşi perioadă a anului 
2009, iar numărul înmatricu-
lărilor noi de vehicule pentru 
transportul mărfurilor, cu 
28,0%. În judeţul Timiş, în 
2010, erau înmatriculate 
195.461 de autovehicule, iar 
în 2009, erau 187.650. Tot în 
Timiş, numărul persoanelor 
posesoare de permis auto 
este mult mai mare decât al 
posesorilor de permise auto 
– peste 280.000. La nivel 
naţional trimestrul I al lui 
2010 a marcat un reviriment 

sensibil în ceea ce priveşte 
numărul de maşini înma-
triculate, acestea ajungând 
la 79,8% faţă de trimestrul 
II al anului 2009. În tri-
mestrul II al anului acesta, 
s-au înregistrat scăderi ale 
numărului de înmatriculări 
noi la toate categoriile de 
vehicule pentru transportul 
pasagerilor, comparativ cu 
aceeaşi perioadă a anului 
precedent. Conform INS, cea 
mai semnificativă scădere 
s-a înregistrat la categoria 
mopede şi motociclete.

radar

când conduc, bănăţenii 
nu se mai uită la vitezome-
tru. Pedala de acceleraţie 
până în blană! Aceasta ar fi 
deviza bănăţenilor atunci 
când sunt la volan. Cel puţin 
asta reiese după publicarea 
statisticilor referitoare la 
“victimele” noilor radare in-
vizibile Autovision, montate, 

în martie, în judeţul Timiş. Tot 
din această statistică reiese 
şi că la 12 minute, cel puţin un 
şofer calcă acceleraţia mai 
mult decât îi permite legea. 
În perioada 25 martie 2010 
- 19 august 2010, poliţiştii 
timişeni au aplicat 17.992 de 
amenzi, ceea ce înseamnă 
că, în medie, un şofer a fost 
sancţionat la fiecare 12 mi-
nute. Dintre aceste amenzi, 
11.467 sancţiuni au fost dic-
tate pentru nerespectarea 
vitezei pe drumurile publice, 
1.803 pentru neutilizarea 
centurii de siguranţă, 396 
pentru efectuarea unor 
depăşiri neregulamentare, 
347 pentru neacordare de 
prioritate pietonilor, 152 
pentru utilizarea telefonului 
mobil în timpul conducerii 
autoturismului şi 116 pentru 
nerespectarea semnificaţiei 
culorii semaforului. În aceeşi 
perioadă a anului au fost 
ridicate 1.347 permise de 
conducere.

pe scurt
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praful ne poate scoate din ue
alina SabOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Şantierele din oraş, străzi-
le neasfaltate, basculantele, 
depozitul de cenuşă de la sud 
de Timişoara, traficul intens 
şi deseori congestionat, toate 
acestea au făcut ca Uniunea 
Europeană să stea cu ochii pe 
Timişoara. Municipiul de pe 
Bega nu este singurul vinovat 
de faptul că s-a deschis proce-
dura de infringement asupra 
României, de către Comisia 
Europeană, dar este unul din 
oraşele care au contribuit „cu 
brio” la acest aspect. Proce-
dura presupune sancţiuni de 
zeci de mii de euro pe zi, dar 
poate ajunge şi până la înce-
tarea calităţii de stat membru 
al Uniunii Europene.

„Procedura de infringe-
ment a fost declanşată de 
către Comisia Europeană. Ini-
ţial, s-a trimis la sfârştiul anu-
lui 2009 o scrisoare de aten-
ţionare, prin care se solicitau 
informaţii suplimentare. Mi-
nisterul Mediului a transmis 
toate informaţiile necesare şi 
a solicitat anumite derogări 
de termene. La 26 iunie, Co-
misia Europeană a transmis 
că nu se acordă derogări de la 
respectarea termenelor pre-
văzute de directiva europea-
nă privind calitatea aerului şi 
s-a solicitat luarea de măsuri 
urgente pentru remedierea 

situaţiei. În această situaţie 
ar fi şi Timişoara. Sancţiunile 
sunt financiare şi le decide 
Curtea Europeană de Justiţie. 
Penalităţile se pot aplica pe 
zi şi, din jurisprundenţa ce-
lorlalte state, amenzile sunt 
foarte consistente: zeci de 
mii de euro pe zi. Sancţiunea 
majoră ce poate fi aplicată 
de Curtea Europeană de Jus-
tiţie e aceea de a înceta cali-
tatea de stat membru pentru 

nerespectarea tratatului de 
aderare”, a declarat Alina Că-
luşeriu, şeful serviciului Im-
plementare Politici de Mediu 
din cadrul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Timiş. 

Cele mai multe depăşiri 
ale indicativului PM10 (pul-
beri de praf) au fost constata-
te, şi în cursul lunii iulie, la 
staţiile de monitorizare de pe 
Calea Şagului şi pe Calea Ara-
dului. În cursul anului 2010, 

au fost constatate în total 46 
de depăşiri, în condiţiile în 
care limita admisă de forurile 
europene este de maximum 
şapte depăşiri. „Situaţia este 
gravă”, a spus Alina Căluşeriu 
în cadrul şedinţei de la Pre-
fectura Timiş. Pentru aceste 
aspecte a fost sancţionată cu 
avertisment Primăria Timi-
şoara, responsabilă de gesti-
onarea situaţiei. Conform lui 
Adrian Bere, de la Direcţia de 

Mediu din cadrul Primăriei 
Timişoara, motivele depăşirii 
acestor indicatori sunt şan-
tierele deschise în oraş, dru-
murile de pământ, accesul cu 
basculante, dar şi faptul că în 
luna iulie centura de ocolire a 
oraşului a fost închisă. Un alt 
motiv pentru aceste sesizări 
sunt incendiile de mirişti. 
„Primăria Timişoara a cerut 
Agenţiei pentru Protecţia Me-
diului să fie întreruptă tem-

porar monitorizarea calităţii 
aerului până la finalizarea 
şantierelor din oraş”, a preci-
zat Bere. În replică, Alina Că-
luşeriu a spus că aceasta nu 
este o soluţie şi că, oricum, 
staţiile de monitorizare a pul-
berilor de praf sunt legate la 
sistemul online de la Agenţia 
Europeană pentru Protecţia 
Mediului.  

Spălarea străzilor se 
întrerupe în 31 august

Printre soluţiile luate de 
Primăria Timişoara în micşo-
rarea pulberilor de praf din 
atmosferă este şi spălarea 
principalelor străzi din oraş, 
dar această procedură va fi 
oprită în 31 august, din lip-
să de fonduri. „În luna iulie, 
s-au executat proceduri pe 
440.000 mp de străzi. Spăla-
rea carosabilului se va opri în 
31 august, pentru că nu mai 
poate fi susţinută financiar. 
Pentru mia de metri pătraţi 
spălaţi se cheltuie 76 de lei”, 
a precizat Adrian Puşcaş, de 
la Serviciul de Salubrizare 
din cadrul Primăriei Timişoa-
ra. În cadrul procedurilor de 
control, Primăria Timişoara a 
verificat, în iulie, 18 societăţi 
care au lucrări edilitare de in-
frastructură, precum şi cinci 
şantiere, dar a fost dată o sin-
gură amendă. În Timiş sunt 
800 de societăţi care deţin 
maşini de mare tonaj.

O copie a tezaurului de aur găsit la Sânnicolau va fi adusă la Timişoara
alina SabOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Manifestările expoziţiona-
le din Timişoara se vor îm-
bogăţi, până la finele acestui 
an, cu o colecţie eveniment, 
aşteptată de zeci de ani. Con-
ducerea Muzeului Banatu-
lui, precum şi primarii din 
Sânnicolau Mare şi Dudeştii 
Vechi au facilitat efectuarea 
unei cópii a copiei tezaurului 
găsit acum peste 200 de ani 
pe raza actualului oraş Sân-
nicolau Mare. Primarii din 
localităţile menţionate şi di-
rectorul Muzeului Banatului, 
Dan Ciobotariu, au fost, la în-
ceputul verii, la Sofia, la Mu-
zeul Naţional din Sofia unde 
au purtat discuţii pentru ca 
bogăţia Sânnicolaului să fie 
adusă acasă, în Banat, măcar 

ca şi cópii ale cópiilor. Adevă-
rata comoară se află la Viena, 
la Muzeul de Istoria Artelor. 
Oficialii de la Timişoara nu 
au reuşit să o aducă în Timiş 
şi nu se permite nici măcar să 
se facă nişte cópii după cele 
23 de piese din aur. Reprodu-
ceri ale acestora se află însă şi 
la Sofia, la muzeul amintit. 

Directorul Muzeului Bana-
tului a declarat, pentru “Opi-
nia Timişoarei”, că există o 
finanţare aprobată deja, iar în 
cel mai scurt timp copiile a 22 
de piese vor fi cumpărate, în 
septembrie se va face recepţia 
şi piesele vor fi aduse la Timi-
şoara. “Vom cumpăra cópiile, 
care sunt realizate de un artist 
specializat. Acestea sunt făcu-
te din cupru, suflat cu argint 
şi apoi, prin electroliză cu aur. 
Suma pusă la dispoziţie pen-

tru aceste cópii este de circa 
13-14.000 de euro. Sunt foarte 
apropiate de original, arată 
foarte bine. Câteva piese sunt 
la Arad, la Budapesta sunt alte 
cópii, era cazul să avem şi 
noi, la Timişoara, aşa ceva”, a 
precizat Ciobotariu. Când vor 
ajunge la Timişoara, se va face 
o expoziţie temporară, pentru 
ca publicul să le poată admira, 
iar după ce lucrările la Muzeul 
Banatului vor fi gata şi spaţiile 
vor fi refăcute, o încăpere va fi 
dedicată şi tezaurului.

Uniunea Bulgarilor,  
amfitrioni ai tezaurului

O altă copie a copiei teza-
urului de la muzeul din Sofia 
va fi cumpărată de Primăria 
Sânnicolau Mare, dar cel mai 
probabil doar anul viitor, de-
oarece banii alocaţi de Con-

siliul Local Sânnicolau Mare 
– 80.000 lei –, vor fi folosiţi 
în alte părţi, mai necesare 
pentru dezvoltarea oraşului. 
„Cei de la Viena nu ne dau 
voie nici măcar să facem o 
copie, recuperarea origina-
lului este imposibilă. Tezau-
rul este un reper important 
din punct de vedere cultural 
pentru oraş. Dorim să facem 
o copie după copiile de la So-
fia, am fost acolo, la Muzeul 
Naţional din Sofia. Probabil 
că o să amânăm pe anul vii-
tor, cu toate că banii îi avem 
prevăzuţi. Toate piesele vor 
fi copiate. Noi am fi noi pro-
prietari, pentru totdeauna, la 
muzeu”, ne-a spus primarul 
Dănuţ Groza. Amfitrion în 
intermedierea dintre Muzeul 
Banatului, Sânnicolau Mare 
şi oficialii de la Sofia s-a fă-

cut cu sprijinul lui Gheorghe 
Nacov, primarul din Dudeştii 
Vechi. „Am fost la Sofia, am 
reuşit să negociez nişte cópii 
ale tezurului pentru Sânnico-
lau Mare şi Muzeul Banatu-
lui. De fapt, este un tezaur de 
provenienţă bulgară, cel mai 
probabil din prima jumătate 
a secolului IX, când Banatul 
ţinea de primul ţarat bulgar, 
înainte de venirea ungurilor. 
Mă bucur că am contribuit şi 
eu şi Uniunea Bulgarilor la 
aducerea acasă a tezaurului, 
care este o parte a Banatului. 
O singură condiţie am pus, 
prieteneşte, ca prezentarea 
oficială a acestui tezaur să 
aibă loc la Muzeul Minorităţii 
Bulgare din Dudeştii Vechi, 
apoi va fi expus la Sânnicolau 
Mare”,  precizează primarul 
din Dudeştii Vechi. 

Tezaurul de la Sânnicolau 
Mare este compus din 23 de 
obiecte din aur, în greutate 
totală de peste 10 kilogra-
me, provenind din perioada 
medievală timpurie. Este 
considerat unul dintre cele 
mai importante tezaure de 
la începutul evului mediu 
european. După descoperi-
re şi după recuperarea sa de 
către autorităţile vremii, a 
fost inclus în colecţia Curţii 
Imperiale Austriece. Piese-
le tezaurului – cupe, căni, 
fructiere, pahare, potire etc. 
– sunt confecţionate din aur 
cu o fineţe variind între 12 şi 
22. Piesele au fost descoperite 
în 3 iulie 1799. Descoperirea 
acestei comori a avut un răsu-
net internaţional, valoarea sa 
fiind estimată pe atunci la 3 
milioane florini. 

Transhumanţa cadrelor medicale se apropie de sfârşit
Şantierele din oraş ne-au adus titlul de cel mai poluat oraş din vestul ţării
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Medicii trebuie să aleagă:  
spitalul de stat sau cel privat
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Modificarea 
schimbării

Viorel Screciu

expoziţii

party
Joi, 26 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, 27 august
heAven Studio: JAy Ko vS. JAy RAA
dAoS: ConCeRt SPeCii
d’ARC: ALPhA bite
SCottiSh: beSt RetRo PARty in town
ARt CLub RetRo: Student niGht

sâmbătă, 28 august
no nAme: dAndy (tRueSoundS hu)
ReStAuRAnt fLoRA: duo CoLomPAR
RiveR deCK: Jt donALdSon
CeLSo CLub: SAtuRdAy niGht feveR
700 Coffee & LounGe: muSiC CoLouRS
bunKeR: RetRo PARty Cu dJ ePoCS

duminică, 29 august
vAn GRAPh K’fe: bAbiLoniA 
CLub d’ARC: hitS PARty
ARt CLub 700: Ambient PARty
SetuP: wARm uP

studio
ierburi sălbatice (miercuri-joi: 16; 18; 20) 

cinema city
eroi de sacrificiu (vineri-joi: 14; 22,20)
Salt (vineri-joi: 20; 22,10)
Câini şi pisici: răzbunarea lui kitty 
galore 3d (vineri, luni-joi: 16,15; 18; sâm-
bătă-duminică: 12,30; 16,15; 18)
karate kid (vineri, luni-joi: 14; 16,45; 
19,30; 22,15; sâmbătă-duminică: sâmbătă-
duminică: 11,15; 14; 16,45; 19,30; 22,15)
Toy Story 3 dublat (sâmbătă-duminică: 
11,15)
Shrek pentru totdeauna 3d subti-
trat (vineri, luni-joi: 14,20; sâmbătă-dumini-
că: 11,40; 14,20)
întâlnire explozivă (vineri-joi: 21,20)
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: 18,50; 21,10)
ultimul războinic al aerului 3d 
(vineri-joi: 16,05; 18,10; 20,15)
Sunt un mic ticălos – Premieră 
(vineri, luni-joi: 13,10; 15,10; 17,10; 19,10; 
sâmbătă-duminică: 11,10; 13,10; 15,10; 
17,10; 19,10)
Oameni mari şi fără minte – Pre-
mieră (vineri, luni-joi: 13,50; 16,10; 18,20; 
20,30; 22,40; sâmbătă-duminică: 13,50; 
16,10; 18,20; 20,30; 22,40 )
dansul dragostei 3d – aVanPre-
mieră (joi: 19)

cinemaOameni mari şi fără minte

horoscop
berbec
demult nu te-ai 
mai distrat atât de 
bine, iar ocaziile 
de a te rupe de gri-
ji nu vor fi puţine. 
Chiar dacă unii ar spune că eşti 
cheltuitor şi neatent, nu contează! 
dacă e spre binele tău, faci orice ca 
să te eliberezi de stres şi ce poate 
fi mai amuzant ca o excursie sau o 
partidă de shopping? nu te uiţi la 
bani, ci doar la efectele benefice ale 
satisfacerii capriciilor tale. 

taur
Ţi-e greu să 
te încadrezi în 
termenele de 
timp pe care le ai 
la dispoziţie. Ai 
avea nevoie de o 

amânare, dar tocmai acum nu vine 
de nicăieri, deci vei resimţi trecerea 
timpului ca pe cel mai mare duşman 
al tău. organizează-te mai bine, nu te 
crampona în detalii, ci caută să urmezi 
o strategie bine stabilită şi calculată la 
sânge. fiecare oră contează, deci nu o 
risipi pe treburi inutile!

gemeni
Pleacă la drum 
înarmat cu 
răbdare şi cu 
toleranţă, pentru 
că tot ce se pet-
rece la o oarecare distanţă de casă 
este motiv de stres pentru tine. 
nu poţi amâna toate deplasările 
acestei perioade, dar măcar te 
poţi pregăti sufleteşte pentru a 
întâmpina unele greutăţi care îţi 
vor ridica tensiunea de la plecare 
pâna la destinaţie.

rac
un succes dă star-
tul altui succes 
şi aşa o ţii toată 
perioada. evident 
că dacă un proiect 
important iese fo-

arte bine, asta îţi dă curaj să ţinteşti 
şi mai sus şi ridici mereu ştacheta 
pentru că ţi-ai demonstrat că poţi! 
Lasă modestia sau timiditatea la o 
parte şi fă un pas în faţă pentru a 
culege laurii unei victorii de toată 
frumuseţea ce te va propulsa în 
frunte. Se va auzi despre tine!

leu
Cariera este 
planul celor 
mai deosebite 
şi mai durabile 
succese. Perioada 
de acumulare de informaţii s-a 
terminat şi a venit vremea să-ţi 
demonstrezi experienţa. nimeni 
nu-ţi poate pune la îndoială poziţia 
şi pregătirea, deci demonstrează 
ce poţi fără prea mult tam-tam. 
valoarea se impune întotdeauna 
de la sine!

fecioară
Ai câştig de 
cauză într-o con-
fruntare de forţe 
unde ai încercat 
să demonstrezi 
adevărul pe căi 

cinstite, adunând dovezi concluden-
te în favoarea ta. Ţi se face dreptate 
şi simţi nevoia să sărbătoreşti succe-
sul, pentru că meriţi pe deplin acest 
verdict favorabil. Că e un proces sau 
rezolvarea unei reclamaţii, şansele 
de a le rezolva cu brio sunt maxime, 
deci luptă pentru drepturile tale!

balanţă
faci echipă bună 
cu o persoană 
care îţi seamănă 
mult ca mod 
de lucru şi de 
gândire. Ceea ce se naşte din 
cooperarea voastră inspiră o bună 
completare de forţe, o excelentă 
comunicare şi o adaptare perfectă 
la stilul celuilalt. orice activitate 
ce implică lucrul în tandem sau în 
pereche (dans, cuplu) e de succes, 
deci... vâsliţi împreună!

scorpion
Şeful te trimite în 
delegaţie cu un 
teanc de sarcini, 
deşi ai fi avut cu 
totul alte planuri 
pentru aceste zile. 

trebuie să-ţi amâni plimbările de 
plăcere sau activităţile casnice, 
pentru că e nevoie de tine în altă 
localitate, în favoarea carierei. 
nu te grăbi să oferi acum ultimul 
cuvânt, ci analizează cu atenţie 
şi maturitate încotro e bine să 
mergi. 

săgetător
Lucrezi într-un 
mediu în care 
îţi sunt limitate 
exact calităţile tale 
forte: creativitatea, 
libertatea de mişcare, curajul de a 
încerca alternative noi. nu ai voie 
să faci nimic aşa cum ţi-ar plăcea, ci 
eşti nevoit să te supui unor reguli 
mai stricte, dar frustrante pentru un 
spirit liber ca tine. Sunt şi momente 
când trebuie să fii un simplu pion 
pe tabşa de şah...

capricorn
viitorul te 
preocupă cel 
mai mult şi 
îţi canalizezi 
toată atenţia şi 
energia spre un 

eveniment care se apropie cu paşi 
mărunţi. este o evoluţie extrem de 
lentă, care necesită multă răbdare, 
dar eşti persoana care ştie că cele 
mai bune lucruri se obţin lent şi se 
ridică greu. nu te lăsa influenţat de 
cei care nu înţeleg cum de poţi fi 
atât de calm şi de răbdator!

Vărsător
Ai doi mari inamici 
în spatele tău zilele 
acestea: emotivi-
tatea crescută şi 
teama de eşec. 
tot ce începi se loveşte de propriile 
tale temeri şi inhibiţii şi dacă nici tu 
nu crezi că poţi ajunge la un rezultat, 
e normal să baţi pasul pe loc sub 
imperiul emoţiilor negative. Ai nevoie 
de siguranţă în ceea ce faci, de aceea 
aştepţi garanţii, dovezi şi angajamente 
înainte de a crede ceea ce vezi. 

peŞti
te-ai bazat o 
perioada pe 
compania unei 
persoane de la 
care ai avut multe 
de câştigat: sfa-

turi bune, idei interesante, sprijin 
concret şi suport moral, dar brusc 
nu mai poate fi alături de tine, aşa 
ca altădată. un blocaj de comu-
nicare se interpune între tine şi 
cineva drag şi nu găseşti în interior 
forţa de a depăşi impasul. Ce să-i 
spui? Cum să te faci înţeles?

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

axa art: expoziţie colectivă de artă 
„Gernik 2010” realizată în cadru 
taberei de la Gîrnic, deschisă până la 
29 august.

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

Iulius Mall, etajul I: expoziţia „Art 
Is Lifestyle/ Arta este lifestyle” 
prezentată de Galeria Jecza cu 
lucrări de Horia Damian, Peter 
Jecza, Ioan Augustin Pop, Cristian 
Sida, Gheorghe Fikl, Cosmin Mol-
dovan ş.a.

librăria Cărtureşti mercy: expoziţia 
de fotografie „Poveste din Mara-
mureş” a artistului fotograf Mihai 
Grigorescu, deschisă până la 31 
august.

bega Shopping Center, etaj III: expo-
ziţie de design a studenţilor Facultăţii 
Tibiscus, deschisă până la 5 septem-
brie.  

26.08
În 1999, UeFa oferă pre-
miile pentru cei mai buni 
jucători de fotbal ai anu-
lui: David Beckham (mVP 
şi cel mai bun mijlocaş), 
oliver Kahn (cel mai bun 
portar), Jaap Stam (cel 
mai bun fundaş), andriy 
Shevchenko (cel mai bun 
atacant). alex Ferguson 
este desemnat cel mai 
bun antrenor, iar arsene 
Wenger primeşte trofeul 
Fair-Play.

27.08
În 1955, Cartea recordu-
rilor (The Guiness Book 
of World record) este 
publicată pentru prima 
dată.

28.08
În 1994, jucătorul lui 
Liverpool, robbie Fowler, 
înscrie cel mai rapid hat-
trick din istoria Premier 
League, marcând trei 
goluri în numai 4 minute 

şi 33 secunde, contra lui 
arsenal.

29.08

În 1999, se încheie 
campionatele de înot 
„Pan Pacific aquatics”, la 
Sydney. australianul ian 
Thorpe (foto) stabileşte 
3 noi recorduri mondiale: 
la 400 m liber, 200 m 
liber şi la 4x200 m.

30.08
În 1979, americanca 
Kathy horvath devine 
cea mai tânără jucătoare 

de tenis (14 ani şi 25 zile) 
care participă la US open.

31.08
În 1969, în seara ani-
versării a 46 ani, rocky 
marciano, singurul boxer 
de la categoria grea care 
s-a retras neînfrânt (49 
de victorii, 43 Ko), se 
stinge din viaţă în urma 
unui accident aviatic la 
Des moines (iowa).

01.09
În 2001, anglia spulbe-
ră Germania cu 5-1, la 
munchen, în preliminari-
ile pentru Campionatul 
mondial din 2002. este 
prima înfrângere a Ger-
maniei pe propriul teren 
din ultimii 16 ani. anglia 
îşi mai umilise rivala şi 
în 1938, la Berlin, când 
s-a impus cu 6-3, cu acel 
prilej jucătorii ei fiind 
obligaţi să dea salutul 
nazist lui hitler.
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Producţia, cu Adam San-
dler, Kevin James, Chris 
Rock, David Spade, şi Rob 
Schneider, este o comedie 
completă despre cinci 
buni prieteni din copilă-
rie, care se întâlnesc după 
treizeci de ani, împreună 
cu familiile, în weekend-ul 
de ziua Americii. Reluând 
firul vieţii de unde s-au 
despărţit, cei cinci vor 
descoperi că a îmbătrâni 
nu înseamnă neapărat să 
te şi maturizezi. 
Columbia Pictures prezin-
tă în asociere cu Relativity 
Media o producţie Happy 
Madison, filmul lui Dennis 
Dugan, Oameni mari şi 
fără minte.  În film joacă 
Adam Sandler, Kevin 
James, Chris Rock, David 
Spade, Rob Schneider, 
Salma Hayek, Maria Bello, 
şi Maya Rudolph.  Regia 
îi aparţine lui Dennis 
Dugan.  Producţia este 
asigurată de Adam San-
dler şi Jack Giarraputo. 
Scenariul a fost scris de 

Adam Sandler & Fred Wolf.  
Producătorii executivi 
sunt Barry Bernardi, Tim 
Herlihy, Allen Covert, şi 
Steve Koren.  Imaginea 
este asigurată de Theo 
Van de Sande, ASC, iar sce-
nografia de Perry Andelin 
Blake.  Montajul a fost 
realizat de Tom Costain, 
iar costumele de Ellen Lut-
ter.  Muzica e compusă de 
Rupert Gregson-Williams.  
Aranjamentul muzical a 
fost asigurat de Michael 
Dilbeck, Brooks Arthur, şi 
Kevin Grady.

Cam aşa stau lucrurile în 
fotbalul românesc. După 
ce unii schimbă lucruri-
le pe ici pe colo, vin alţii 
sau, culmea, chiar aceiaşi 
şi... modifică schimbarea. 
Exemplul cel mai elocvent îl 
reprezintă cele ce se petrec 
pe băncile tehnice ale unor 
echipe din Liga lui Mitică. 
Epopeea Becali-Piţurcă este 
arhicunoscută şi mediati-
zată, din punctul meu de 
vedere, în exces, de „confra-
ţii” jurnalişti din capitală. 
Că tot veni vorba... nu v-aţi 
plictisit să tot urmăriţi pe 
sticlă aceleaşi personaje 
vorbind non-stop de Steaua 
şi Dinamo? Eu da.
Să revenim însă la antrenorii 
noştri. Mititelu îl ejectează 
pe Ţicleanu după vreo patru 
meciuri ca să-l aducă pe… 
Piţi. Pupături, lacrimi, de o 
parte şi de alta, dar şutul în 
fund primit de fostul jucător 
al Craiovei Mari, rămâne. 
Mititelu ne spune că el nu se 
va mai amesteca la echipă, 
va sta în umbră, iar fostul 
selecţioner va avea toate 
frâiele în mână. Am mai 
auzit placa asta, parcă, la 
„fratele” Gigi. Eu unul sunt 
convins că nu se va întâm-
pla aşa.
La Vaslui, spanilolul cu 
pedigree, firesc în opinia 
mea, nu prea înţelege ce se 
întâmplă pe plaiurile Miori-
ţei şi, prin urmare, rezulta-
tele nu apar. Ciobănaşul de 
la stână stă cu ochii pe el şi 
tare îmi este teamă că nu 
trece prea multă vreme şi 
asmute câinii.
La Urziceni treaba stă exact 
pe dos. Petrescu a simţit că la 
stână s-a cam rupt gardul, că 
oiţele nu prea mai au „gră-
unţe” şi a plecat la o turmă 
din vecini. După o vreme „a 
tuns oaia şi berbecul” însuşi 
MM urmat la scurtă vreme de 
Narcis Răducanu. În mijlocul 
bătăturii a rămas prostit Roni 
Levy care nu avea cum să 
priceapă cum stă treaba cu 
urda, brânza, viezurele, varza 
şi alte „ingrediente” geto-
dace moştenite peste veacuri 
de stăpânii stânelor. Aşa că 
israelianul nostru a încălecat 
pe o şa… şi dus a fost.

iOan gOgOŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
De multe lucruri mai 

are nevoie fotbalul ro-
mânesc, doar de „capete 
pătrate” nu duce lipsă. 
Ultima „inovaţie” este le-
gată de programarea par-
tidelor din Liga 1 care se 
încheie la miezul nopţii. 
Măsura este defavorabi-
lă atât jucătorilor (spre 
exemplu în decursul unei 
săptămâni Poli a susţinut 
trei partide care s-au în-
cheiat în toiul nopţii), cât 
şi suporterilor, numărul 
acestora de pe stadioane 
fiind tot mai mic. Scuza 
că televiziunile pot face 
orice pentru că plătesc 
drepturi TV nu ţine. Şi în 
campionatele serioase se 
plătesc sume uriaşe, însă 
respectivele televiziuni 
nu modifică orele tradiţi-
onale de începere a parti-
delor. 

Nicăieri în Europa nu 
se întâmplă ca toate jo-
curile unei etape să se 
desfăşoare la ore diferite. 
La fel de târziu ca-n Liga 
întâi se mai joacă în Por-
tugalia şi Franţa (însă, cu 
diferenţa de fus orar, ora 
locală de început este 21) 
şi Spania, care are pro-
gramat sâmbăta, deci nu 
în ultima zi a week-end-
ului, derby-ul etapei. La 
noi nu poate fi vorba de 
aşa ceva, spre pildă în ul-
tima rundă, partida din-
tre Pandurii şi Gaz Me-
tan a făcut o audienţă pe 
care probabil ar fi avut-o 
şi dacă se desfăşura de la 
ora 10 dimineaţa. 

Abia la derby-ul cu 
Steaua, Poli reîncepe să 
evolueze la o oră norma-
lă. Ceea ce se întâmplă în 
curtea rivalei bănăţenilor 
este atipic pentru fotbalul 
nostru. După circul cu de-
misia lui Piţurcă, proteste-
le suporterilor şi numirea 
lui Ilie Dumitrescu, care 
ca şi antrenor nu are nicio 
performanţă notabilă, e 
de neimaginat cum aceas-
ta reuşeşte să se menţină 
în fruntea Ligii întâi, mai 
ales că şi lotul a fost schim-
bat din rădăcini, format în 
cea mai mare parte din 
jucători de la echipe care 
au luptat pentru salvarea 
de la retrogradare. Pe de 
altă parte, Steaua este cea 

care a beneficiat în debu-
tul acestui campionat de 
cele mai multe avantaje 
din partea arbitrilor.

Aşa cum, nu demult, 
despre Gloria Buzău se pu-
tea spune că este o Steaua 

2, la fel a ajuns gruparea 
bucureşteană în acest se-
zon un fel de satelit al Po-
litehnicii, având în lot o 
serie de foşti jucători ai ti-
mişorenilor: Eder Bonfim, 
Ifeanyi Emeghara, Iasmin 
Latovlevici, Bănel Nicoliţă 
şi Janos Szekely, în timp ce 
Mihăiţă Pleşan, Ovidiu Pe-
tre şi fraţii Karamyan, alţi 
ex-„alb-violeţi”, s-au aflat 
în curtea militarilor până 
în această vară.

Steaua este primul club 
de fotbal din România des-
pre care se poate spune că 
are post propriu de televizi-
une. Chiar dacă nu-i poartă 
numele, concernul PRO, 
cu hibridul Sport.ro, sunt 
dedicate trup şi suflet vie-

ţii de zi cu zi din Ghencea, 
apologiei fostelor vedete şi 
ridicării în slavă a actuali-
lor componenţi ai echipei. 
Orice aberaţie dinspre pa-
lat este tratată ca o adevă-
rată problemă naţională. Pe 
lângă nenumăratele inter-
venţii în direct, cum altei 
echipe nu îi sunt atribuite, 
conferinţele de presă ori 
emisiunile despre Steaua 
sunt reluate de mai multe 
ori nu doar în aceeaşi zi, ci 
şi de-a lungul săptămânii. 
Drept mulţumire pentru 
reclama generoasă, televi-
ziunea are drept de primă 
opţiune pentru partidele 
„roş-albaştrilor” din cupele 
europene sau cele din peri-
oadă de pregătire. 

Fotbalul de la miezul nopţii

Centrul Regional de 
Afaceri al C.C.I.A.T. găz-
duieşte trei evenimente 
în perioada 2-5 septem-
brie: Expo travel – Târg 
de turism, aflat la ediţia I, 
Expo Bio Life, tot în primă 
ediţie, şi Expo SPA & Wel-
lness, ediţia a II-a. Salonul 
expoziţional internaţio-
nal propune timişoreni-
lor, pe lângă ofertele de 
turism last-minute, desti-
naţii exotice sau sejururi 
în ţări cu tradiţie, servicii 
şi produse destinate unei 
vieţi sănătoase şi echi-

librate. Acest sfârşit de 
vară şi de weekend adu-
ce astfel, la CRAFT, B-dul 
Eroilor de la Tisa Nr. 22, 

relaxare şi produse bio, 
pentru întreţinere şi pen-
tru un corp armonios şi 
sănătos. 

Târguri 3 în 1 la CRAFT

Eder Bonfim este ultimul timişorean ajuns în Ghencea

PUBLICITATE

Această expoziţie a fost in-
terzisă la Bucureşti şi deschisă 
la Timişoara, într-un demers 
organizat de ziarul Timişoara 
împreună cu Muzeul de Artă 
Timişoara.  „Constatare la faţa 
locului”  este o expoziţie care 
zugrăveşte viu ororile şi crimele 
mineridei din 13–15 iunie 1990 
din capitală şi va putea fi vizita-
tă până în data de 4 septembrie.

Manifestarea s-a născut la 
iniţiativa Institutului de Inves-
tigare a Crimelor Comunismu-
lui şi Memoria Exilului Româ-
nesc, împreună cu Fundaţia 
Konrad Adenauer, instituţii 
care au adus fotografiile la Ti-

mişoara. La Bucureşti au vrut 
să treacă încă o dată sub tăcere 
evenimentele petrecute la mi-
neriadă şi, din aceste motive, 

au interzis expoziţia în capita-
lă, la doar câteva zile de la des-
chidere. Ce nu se poate la Bucu-
reşti, se poate la Timişoara!

Expoziţie de fotografie „Mineriada”

Steaua e un fel 
de satelit al Po-
litehnicii, având 
în lot o serie de 
foşti jucători ai 
timişorenilor: Bon-
fim, Emeghara, 
Latovlevici, 
Nicoliţă şi Szekely.
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Eu cred că de la 23 au-
gust, cel din ’39!!! Fără 
pactul Ribbentrop-Mo-
lotov noi am fi arătat 
azi altfel… La 23 august 
1939, Stalin şi Hitler au 
împărţit lumea. Cruzi-
mea, împărţeala lor, a 
continuat peste ani şi a 
dat naştere Războiului 
Rece, a cortinei de fier, a 
puşcăriilor pline de învă-
ţaţi şi a netrebnicilor puşi 
pe funcţii, a milionarilor 
de azi şi a fostelor apro-
zărese devenite aristocra-
te peste noapte… 
Astăzi, istoricii sunt con-
vinşi că fără acest pact 
războiul mondial nu ar fi 
avut loc… Sau cel puţin 
s-ar fi terminat mult mai 
repede… 
Cum ar fi arătat România 
azi fără semnătura celor 
doi? 
Şi acum pactul încă divi-
de lumea, orice încercare 
de a-l condamna primeşte 
o replică dură din partea 
Moscovei. 
23 august e ziua care ar 
trebui să devină ziua de 
comemorare a victimelor 
nazismului şi comunismu-
lui în egală măsură. Toate 
necazurile de acolo vin, 
de acolo ni se trag. Cred 
că am avut o normalitate 
pe care atunci am pier-
dut-o…
Peste câţiva ani, în ’44, am 
întors armele. Un gene-
ral neamţ spunea atunci: 
„Miraculos pentru voi, 
românii, nu e că aţi dat o 
lovitură de palat, e felul 
vostru de naţie să faceţi 
asta, miraculos e că în 24 
august nu mai era niciun 
român filogerman…”

Dan Negru

De unde ni 
se trage

Duminică
29 august

Cer parţial noros, 
se vor înregistra 
averse cu descărcări 
electrice.
Minima: 14° C
Maxima: 26° C

Miercuri
1 septeMbrie

Cer mai  
mult senin,  
temperaturi în 
creştere.
Minima: 13° C
Maxima: 24° C

marţi
31 august

Vreme frumoasă,  
cer mai  
mult senin pe tot 
parcursul zilei.
Minima: 12° C
Maxima: 24° C

Luni
30 august

Temperaturile scad, 
mai ales pe timpul 
nopţii, parţial  
noros ziua.
Minima: 12° C
Maxima: 26° C

Sâmbătă
28 august

Cer senin şi tem-
peraturi ridicate, 
şanse minime de 
precipitaţii.
Minima: 16° C
Maxima: 31° C

Vineri
27 august

Vreme caldă  
pentru această 
perioadă,  
cer senin.
Minima: 15° C
Maxima: 33° C

Joi
26 august

Cer mai mult  
senin pe  
timpul zilei,  
vânt slab.
Minima: 13° C
Maxima: 28° C

meteo

dăm de Ştire dăm de Ştire dăm de Ştire dăm de Ştire dăm de Ştire

reţeta săptămânii

Este o reţetă chinezească, re-
lativ simplu de făcut, pe care o 
puteţi pregăti rapid şi acasă.

ingredienTe:
- 1.200 g de piept de pui 
dezosat,
- 3 ouă,
- 200g de făină,
- 200 ml de ulei, 
- 30 g de muştar,
- 20 ml sos de soia,
- 10 ml de vin alb,
- 100 g susan,
- o legătură de ceapă verde,
sare, piper după gust

mOd de PreParare:
Se taie pieptul de pui în 
bucăţi subţiri de apro-
ximativ un centimetru 
grosime. Ouăle se sparg 
într-un castron şi se bat 
cu sosul de soia, vinul, 
muştarul, frunzele 
tocate cât mai fin, sare, 
piper. (Dacă nu aveţi 
ceapă verde, o puteţi în-
locui cu mărar.) Se adau-
gă făina până se obţine 
consistenţa smântânii. 

Bucăţile de pui se dau 
prin făină, pesmet şi/sau 
susan apoi se trec prin 
compoziţia cu ouă. Se 
pun la prăjit într-o tigaie 
cu ulei încins până devin 
aurii. Când sunt gata se 
scot pe şerveţele de hâr-
tie pentru a se absorbi 
surplusul de ulei. Se dă 
la masă cu garnitură de 
orez: 1 l de apă, 250 g de 
orez, ½ linguriţă de sare 
se pun la fiert pentru 

20-25 de minute apoi se 
trec printr-un jet de apă 
rece şi se aşează într-un 
bol. Puiul Shaghai este 
obligatoriu însoţit de 
diverse sosuri precum 
cel de chilli sau cel dulce 
acrişor. 
O reţetă simplă de sos 
dulce acrişor: O lingură 
de mălai se amestecă 
cu 4 linguri de apă, 2 
linguri de zahăr brun, 
3 linguri de oţet de vin 

roşu, 3 linguri de suc de 
portocale şi 2 linguri de 
pastă de roşii. Se pune 
totul pe foc până dă un 
clocot apoi se micşorea-
ză intensitatea flăcării 
şi se mai lasă la fiert 
(amestecând continuu) 
2-3 minute până capătă 
consistenţa dorită.

pui  
Shanghai

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Poliţist,  
om de 
afaceri

Sătul să tot aştepte gra-
dul de general de poliţie, 
comisarul şef Ilie Bertea 
şi-a pierdut răbdarea şi 
a hotărât să-şi pună chi-
piul în cui pentru a ieşi 
la pensie. După o carieră 
prodigioasă în slujba Mi-
nisterului de Interne, Ber-
tea se va dedica propriilor 
afaceri, mai cu seamă că, 
după cum apare în ultima 
declaraţie de avere, are 
de restituit la bănci da-
torii de nu mai puţin de 
463.000 de euro. Cu sigu-
ranţă, din cele trei firme 
la care deţine acţiuni, in-
clusiv un lanţ de case de 
schimb valutar, cea mai 
dragă îi este SC „Scoica” 
SRL, din Calea Şagului, 
pe care a achiziţionat-o, 
în urmă cu doi ani, de la 
rudele defunctului om 
de afaceri Ioan Filimon, 
contra sumei de 400.000 
de euro. Acolo îşi va ame-
naja biroul de patron, iar 
naveta către noul loc de 
muncă o va face la bordul 
jeep-ului BMW X6, cum-
părat în 2008 pe firma 
care produce zeci de mii 
de euro lunar din închiri-
erea de spaţii comerciale.

Zodia săgeţii şi riscul electoral

Strategii de campanie 
ai PNL Timiş lucrează 
intens la pregătirea me-
diatică a momentului în 
care senatorul Nicolae 
Robu va da de înţeles că 
intră în cursa pentru fo-
toliul de primar al Timi-
şoarei. În ciuda mesajelor 
subliminale lansate din 
laboratorul de imagine al 
partidului, specialiştii în 
marketing politic spun 
că va fi foarte greu, dacă 
nu imposibil, ca din bio-
grafia candidatului să fie 

şters un episod care va 
cântări greu în opţiunile 
de vot ale timişorenilor. 
Este vorba despre momen-
tul decembrie 2009, când 

reprezentanţii PNL Timiş, 
avându-l în frunte pe dis-
tinsul senator, au ieşit în 
Piaţa Operei pentru a-şi 
manifesta bucuria alege-

rii lui Mircea Geoană în 
funcţia de preşedinte al 
ţării. Cum rezultatele exit-
poll-urilor s-au dovedit a 
fi nereale, iar Geoană a 
avut cel mai scurt mandat 
de preşedinte din toate 
timpurile, adică doar o 
noapte, este de aşteptat ca 
timişorenii să-i reproşeze 
liderului PNL Timiş că a 
lovit cu pumnul doctrina 
liberală şi, în consecinţă, 
să-l ţină la uşa primăriei 
până la expertizarea ide-
ologică a imaginilor cu 
domnia sa prins în hora 
celor trei trandafiri...

Şocat de oraşul-fantomă Grea e viaţa de tătic...

Ştire super-adevărată,  
confirmată 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...

Viceprimarul Sorin Grindeanu are de câte-
va săptămâni mari probleme cu somnul după 
apusul soarelui. De vină pentru insomniile 
vicelui ar fi atât fiul său, Mihai, născut în 
urmă cu o lună, dar şi noua direcţie Tehnică 
din cadrul Primăriei de care răspunde direct. 
Grindeanu s-a plâns apropiaţilor săi că nopţi-
le sale sunt albe. Când reuşeşte să aţipească, 
după ce aruncă un ochi peste documentele 
licitaţiilor de la drumurile din oraş, Grindea-
nu este trezit de scântecele copilaşului care 
adoarme foarte greu, după ce este legănat 
minute bune şi i se cântă cântece de leagăn. 
Cu toate acestea însă, viceprimarul pare des-
tul de fresh dimineaţa când merge la muncă. 
Dovadă stau vizitele zilnice, repetate, la cele 
mai mari şantiere din oraş. Gurile rele spun 
că prin aceste vizite Grindeanu îşi pregăteşte 
lansarea în camapania pentru câştigarea fo-
toliului de primar al Timişoarei. Rămâne de 
văzut cât de mult vor conta raidurile pentru 
votanţi.

Perioada de vacanţă i-a lăsat 
şi pe politicieni fără subiecte 
de la nivel local. Ţărănistul Vi-
orel Sasca a ţinut morţiş să or-
ganizeze, miercuri, conferinţă 
de presă, doar pentru a pre-
zenta poze din vacanţa sa de 
18 zile la Băile Herculane. Cel 
mai cunoscut biciclist politici-

an din Timişoara a fost şocat 
de felul în care arată staţiunea 
cărăşeană, pe care a compa-
rat-o cu „un oraş fantomă din 
Statele Unite“. Vina pentru că 
staţiunea a fost lăsată în para-
gină aparţine, susţine Sasca, 
ministrului Elena Udrea, aşa 
că a fotografiat, cu mobilul, 
orice colţişor din „grădina 
Carpaţilor“ pentru a mai da 
un atac politic către PDL. 

Sorin Grindeanu şi Nicolae Robu, pe când se bucurau în 
Piaţa Operei pentru „victoria“ lui Geoană la prezidenţiale

Viorel Sasca prezintă „impresii“ de vacanţă


