
Primăria Timişoara va organiza joi, 16 
septembrie, începând cu ora 16, în sala 
de consiliu de la etajul I al instituţiei, o 
dezbatere publică pe marginea mai 
multor documentaţii de urbanism. 
Printre acestea se află şi lucrarea de 
construcţie a unei noi hale de producţie 
pentru concernul Continental, care 
fabrică anvelope, ce se va situa pe stra-
da Siemens, nr. 1, în spatele Opticii. La 
aceeaşi dezbatere publică vor fi puse 
în discuţie şi alte documente: ridicarea 
unui cămin studenţesc cu patru etaje, 
pe strada Mihail Jora, nr. 2, lotizarea 
unei parcele de zonă rezidenţială, pe str. 
Nicolae Ivan F.N, construirea unui cen-
tru creştin, pe str. Iosif Bulbuca, nr. 15, şi 
crearea unei zone de locuinţe colective 
pe str. Laurenţiu Nicoară. Un alt plan ur-
banistic zonal se referă la „Infrastructura 
regională de afaceri şi inovaţie în sector 
IT”, pe str. Circumvalaţiunii 2- 4. La dez-
batere sunt aşteptate să participe toate 
persoanele interesate.
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Gaură de 100.000  
de euro în bugetul 
societăţii metropolitane 
de transport
Din 15 septembrie, traseul care 
uneşte Moşniţa de Timişoara nu 
va mai fi asigurat de către RATT.   

4

interviu
„Primarul a ajuns să fie  
un fel de păpuşă  
şi sunt unii care  
sunt sforarii...”
interviu cu Ovidiu  
Ciuhandu, consilier  
local pdl

11

Prognoza în weekend - 23 - 25 septembrie
Duminică
23

o C
Sâmbătă
24

o C
Vineri
26

o C

astăzi ai  
suplimentul  
Eco  
& Deco
paginile 7 - 10

Ce nu ţi-e CLeAR? 

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com
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Plante bene ce

Soluţia la problemele dum-neavoastră nu trebuie să fie, întotdeauna, deosebit de cos-tisitoare. Înainte de a apela acestea, ar fi bine să ştiţi că în jurul nostru putem găsi ţii ie-tine, şi anume, proprietăţile dieritelor plante medicianale şi nu numai. Iată câtevadintre-secretele plantelor care pot fi crescute în apartamentul dumneavoastră.Iedera este o plantă care purifică aerul şi elimina până la 87% din toxinele pe care umează să le inspirăm. Cu cât planta este mai mare, cu atât creşte şi puterea de ab-sorbţie. Cu o astel de plantă în apartament se pot preveni multiple boli ale sistemului respirator.
Limba Soacrei absoarbe benzenul conţinut în anumi-te vopsele de zugrăvit, dar şi pe cele din umul de ţigară. Levănţica şi Rozmarinul sunt duşmanii ţânţarilor. Este adevărat că aceste plante atrag fluturii şi albinele, dar te scapă sigur de ţânţari.Aloe Vera, ”planta minu-ne” cu proprietăţi medicinale cunoscute şi înregistrate din timpuri străvechi, poate fi olosită pentru tratarea unor boli cronice, a arsurilor, tăie-turilor şi iritaţiilor.Usturoiul, Busuiocul, Cim-brul, Menta, Lămâia sau Eu-caliptul soluţia ideală în tra-tarea răcelii.

Consumul de Soia şi Mig-dalele scad colesterolul. 

Nivelul mare de colesterol, (hipercolesterolemia) are o strânsă legătură cu o serie de boli, în special cele cardi-ovasculare. Remediul este în fiecare hypermarket în care se găsesc aceste plante.Buruieniţa numită şi Silur sau “floare de ochi” se olo-seşte încă din antichitate sub ormă de compresă cu inu-zie. Este bună şi în cazuri de inflamaţii oculare sau obo-seală a ochilor. Are eecte de-osebite în conjunctivite, ble-arite, cataracta şi glaucom.

Chiparosul este benefic pentru sistemul circulator, are eecte antivirale şi con-ţine taninuri ce acţionează ca antitusive şi decongestio-nante.
Echinacea ajuta la redu-cerea duratei răcelii, fiind o adevărată aliată a sistemului imunitar. Ea nu ne protejează 100% de boli, însă ne ajută să ne îmbolnăvim mai rar şi mai puţin grav.

Această intervenţie nu ţine locul fertilizării in vi-tro şi nu este recomandată femeilor care nu au putut duce la capăt o sarcină.

ANDREEA HNYATEK andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Pe piaţa sistemelor de încălzire pentrulocuinţe, unde o gamă vastă de pro-duse se fac apreciate prin diferite calităţi, nou-intra-tele pe piaţă,“Panouri radi-ante” au reuşit să eîn vâr-ful piramidei într-un timp foarte scurt, ajungând pe mondial în clasamentul ţei.Panourile radiante fo-losesc acelaşi principiu prin care soarele încal-zeşte pământul. Prin in-termediul radiaţiei infra-roşii într-o formă curată, naturală şi confortabilă, asigură o temperatură uniformă în orice colţ şi la orice înălţime a încăperii. Nu consumă oxigen, nu emană niciun fel de gaze, nu există flacără deschisă, nu există pericol de explo-zie, incendiu sau asfixi-ere. Au o durată de viaţă foarte lungă şi costuri de întreţinere 0. Se pot mon-ta atât pe perete cât şi pe tavan, iar designul se poate adapta la orice stil. Panourile pot fi sub formă de tablou sau pur şi sim-plu pot fi ”îmbrăcate” sau mascate foarte uşor în ori-ce material. În funcţie de gradul de termoizolare al încăperii dumneavoastră, de temperatura exteri-oară, de numărul de gea-muri,  de înălţimea încă-perii şi suprafaţa acesteia, 

se recomandă un anumit tip de panou. Panourile încep de la o dimensiune de 600x600x30 mm şi pot ajunge la 600x1800x30 mm.
Montajul este foarte simplu şi poate fi făcut de oricine. Panoul trebuie fixat cu patru şuruburi (în dibluri) pe tavan sau pe perete şi  legat la o doză de curent. (termostatul se pune pe cablul de alimen-tare ca un întrerupător clasic). Consumul de cu-rent electric depinde de dimensiunea ului de peri-oada de funcţionareşi de alţi câţiva factori exteri-ori. Îmedie, iarna, un apa-rat funcţionează efectiv între 4 şi 12 ore, în funcţie de temperatura exterioa-ră şi gradul de izolare al încăperii. Pentru un grad mediu de izolare, un pa-nou funcţionează 7/8 ore pe zi. În această perioadă consumă aproximativ 6 KW/zi, adică  200 KW/lună - pentru o cameră de 18-20 

mp şi 2,5 m  înălţime, în-tr-un mediu izolat termic cu geam termopan. Pa-nourile reduc cheltuielile cu încălzirea fiind recu-noscute ca fiind cel mai eficient mod de încălzire, utilizarea lor ducând la economii de aproximativ 20% faţă de centralele pe gaz, 50% faţă de centralele electrice şi peste 50% faţă de caloriferele electrice.
Efecte terapeuticePanourile radiante au încorporate în principiul de funcţionare şi o tehno-logie care are efecte tera-peutice importante. Este vroba despre acoperirea cu un strat coloidal de argint a sistemului generator de infraroşii. Samsung a dez-voltat această tehnologie pentru că este o metodă sigură şi sănătoasă de igi-enizare şi dezinfecţie a aerului ce intră în contact cu alimentele şi pielea. Această tehnologie apli-cată la panourile radiante 

face ca microbii, bacteriile şi viruşii din încăperi să fie eliminaţi înainte de a avea posibilitatea să ajungă în organismul nostru, majo-ritatea agenţilor patogeni fiind eliminaţi după mai puţin de 5 minute de func-ţionare a aparatului!Pe lânga acest rol dezin-fectant, panourile elimină aproape instantaneu fumul de ţigară din încăperi şi mi-rosurile neplăcute 

SĂNĂTATE

Avantajele panoului radiant cu tehnologia Nanosilver- Îmbunătăţeşte circulaţia sanguină 
- Stimulează creşterea şi dezvoltarea
- Creşte imunitatea organismului- Vitalizează globulele roşii- Puternic eect deodorizant şi dezinectant

- Calmează nervii şi reduce stresul- Vitalizează celulele şi măreşte rezistenţa
- Întăreşte sistemul imunitar- Fără pra, zgomot şi vibraţii

Eco & Deco
Panourile radiante în topul sistemelor de încălzire

Mobilarea unui apartament cu mai puţin de 1.500 de euro
pagina 8

Cum putem scăpa de gândaci?             pagina 9

Echilibrarea vieţii prin Feng Shui

Panoul Radiant Confort şi lexibilitate
- Asigură o temperatu-ră constantă în toate colţurile şi la orice nivel al încăperii

- Reglează umiditatea în încăperi la valori optime
- Elimină sau previne apariţia igrasiei- Fără revizii, piese de schimb sau costuri de întreţinere, cu o durată medie de viaţă de 25 de ani, preţurile pleacă la 160 de euro.

Aloe Vera, ”planta minune” poate fi olosită pentru boli cronice
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Mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

Un parcurs şcolar du-
rează mai mult decât 

un mandat politico-
administrativ. 3

Viorel  
Screciu

După şapte etape 
de liga întâi dispar, 
din diverse motive, 
şapte antrenori. 15

„Universul e un mare 
ceasornic şi nu cred  

că nu a avut şi  
un ceasornicar” 16

Eugen  
Manole

Pe vremea mea 
făceam 10 clase 

obligatorii – nu toţi 
le-am fi meritat. 4

Dezbatere publică

Inventatorul robotului  
telefonic ce dă ora exactă,  
deposedat abuziv de  
premiul academiei române

Anchetă - pagina 5
pag 2-3

Ciprian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Când te gândeşti la Poli, te 
gândeşti, în primul rând la 
suporteri, la cel mai înfocat 
public de pe vreun stadion 
din România, la o atmosferă 
extraordinară, la iubire ne-
condiţionată. Cel mai urât 
lucru pe care poate cineva 
să îl facă este să speculeze 
această iubire, să o foloseas-

că în interes propriu. Asta fac 
politicienii noştri. Încă de la 
început, oamenii politici de 
la noi nu au văzut în resusci-
tarea echipei, prin fuziunea 
cu AEK, nimic altceva decât 
voturi. Îmi amintesc un spot 
electoral al lui Horia Ciocârlie 
(candidat al PSD la funcţia de 
primar al Timişoarei la alege-
rile din 2000) care îl prezenta 
pe stadionul lui Poli, în lumi-
na nocturnei. Un stadion plin 

înseamnă pentru politicieni 
o urnă plină cu voturi. Din 
această cauză, banii publici 
din bugetul local se scurg, de 
ani buni, în conturile firmei 
care administrează echipa. 
Din aceeaşi raţiune, celelalte 
sporturi, cu mult mai puţini 
suporteri (implicit, mai puţi-
ne voturi), dar cu rezultate, de 
multe ori mai notabile (vezi 
cazul BCM Elba), primesc doar 
o infimă parte din ceea ce 

primeşte Poli de la autorităţi 
(asta dacă primesc).

În paginile doi – trei puteţi 
afla ce se putea face cu banii 
publici care au mers la fotbal în 
ultimii ani, ce spun managerii 
echipelor timişorene care nu 
se bucură de o aşa mare atenţie 
din partea autorităţilor, dar şi 
câteva dintre zecile de opinii 
exprimate pe site-ul www.opi-
niatimişoarei.ro în legătură cu 
acest subiect.

Panourile radiante în  
topul sistemelor de încălzire. 7 
Mobilarea unui apartament  
cu mai puţin de 1.500 de euro. 8-9
Echilibrarea vieţii prin Feng Shui. 10

Timp liber - pagina 14
„În vizită” de roland Schimmelpfenning
Teatrul Naţional Timişoara, duminică, 19 septembrie, ora 19, Sala 2

Se DiStribuie gratuit Într-un tiraj De 7.500 De exemplare

sport
“Guriţă”, soluţia  
pentru postul lui  
Vladimir Petrovic
Cosmin Contra  
este noul tehnician  
al timişoarei

Speculaţie de politician: 

Bani publici  -> poli => suporteri = voturi
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“O anumită parte a presei…”  - 
iată formula care a bântuit 
comunitatea jurnalistică a anilor 
’90. Acea “anumită parte” era bla-
mată pentru ezitările reformelor, 
pentru proasta imagine a clasei 
politice, pentru neîncrederea 
populaţiei în actul de guvernare, 
pentru tot ce mergea împiedicat 
şi ineficient  în societate.  Primul 
ministru Nicolae Văcăroiu a şi 
încercat să regleze problema, prin 
crearea oficiosului Vocea Români-
ei, care să arate publicului (în spe-
cial, cel al ambasadelor străine, 
căci populaţiei largi nu i-a prea 
păsat) care este poziţia Executivu-
lui. Ziarul n-a rezistat. Cât despre 
atitudinea Puterii faţă de presă,  
schimbarea de guvernare deter-
mina şi  care „parte a presei” era 
în graţiile Puterii, respectiv, care 
devenea indezirabilă. Lucrurile 
erau destul de simple; jurnaliştii 
se grupau în instituţii media nu 
doar după talent şi oportunităţi 
de angajare, ci şi după propria 
lor atitudine faţă de guvernare. 
Lucrurile s-au schimbat vizibil în 
faţa celor mai recente alegeri, 
când patronatele de presă au de-
venit ţinte politice. Nu contra-can-
didaţii, nu programele propuse 
electoratelor, ci politicile media 
au fost temele zilei. Interesant, 
dar… „mogulii de presă” n-au fost 
prea interesanţi pentru breasla 
gazetarilor. La o adică, fiecare cu 
grija lui: bogătaşii cu bogătaşii, 
pălmaşii cu pălmaşii. Toamna 
anului 2010 însă aduce o noutate 
absolută pentru ziarişti: toţi, 
absolut toţi intră în acea parte a 
populaţiei incomodă, indezirabi-
lă, insuportabilă pentru putere. 
Nu  mai avem „o anumită parte a 
presei” ci „toată” presa! Reunifi-
carea s-a produs. Doar că, bună, 
rea, profesionistă, amatoare, pro 
sau contra, presa nu poate fi mai 
bună decât realităţile şi, chiar 
dacă printr-o minune breasla jur-
naliştilor s-ar transforma în corul 
aplaudacilor Puterii, realitatea 
n-ar deveni mai bună. Ceauşescu 
a avut controlul absolut al presei. 
Până într-atât, încât dacă nu 
era judecat la Târgovişte şi dacă 
presa nu s-ar fi declarat „liberă”, 
nici n-ar fi aflat că nu mai e la 
putere. Nu oglinzile sunt de vină 
că Împărăteasa nu se poate 
transforma în Albă ca Zăpada. Nu 
ziariştii, oricât de dornici ar fi să 
determine Adevărul, Dreptatea 
şi  Frumosul să se instaureze, prin 
puterea cuvântului, în România 
pot face ca visul să devină realita-
te. Când guvernarea crede că nu 
mai are alţi inamici decât ziariştii 
(iar iniţiativele de cenzurare sunt 
tot mai frecvente), vremurile sunt 
negre pentru democraţie, pentru 
progres, pentru ţară. Eliberată 
de dilema cărei „parte a presei” 
îi aparţine, gazetărimea română 
trebuie să rămână cu simţurile 
alerte: presiunea la care este 
supusă prevesteşte o iarnă lungă 
şi grea pentru întreaga societate.

Pe umerii  
presei

Mariana Cernicova
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Milioane de euro asigu-
rate de la bugetul local au 
ajuns în conturile societă-
ţii care administrează Poli, 
deşi Timişoara nu e, nici pe 
departe, metropola de cinci 
stele promisă în campani-
ile electorale. Avem străzi 
de pământ, fără canalizare, 
bulevarde sparte, spitale jal-
nice, şcoli care stau să cadă, 
poluare cât un oraş minier, 
locuri insuficiente de par-
care şi lucrări nefinalizate 
de ani de zile din lipsă de 
fonduri. Şi totuşi, nimeni 
nu contestă spiritul violet al 
Timişoarei, nimeni nu vrea 
să-l ştirbească, doar că, poa-
te, înainte de a „hrăni” un 
club privat care nu trăieşte 
doar din aceşti bani şi, să fim 
sinceri, nici n-a excelat la ca-
pitolul performanţă, poate 
că aleşii locali ar trebui să se 

gândească mai întâi la con-
diţiile de trai ale oamenilor 
care plătesc taxe şi impozite, 
la copiii care nu au apă caldă 
la şcoală sau la aerul pe care 
îl respirăm cu toţii. Acestea 
sunt doar câteva alternative 
de investire a banilor alocaţi 
clubului:

maternitatea odobescu

Deşi toate spitalele ar 
avea nevoie de reabilitări şi 
modernizări, patru dintre 
ele fiind descentralizate abia 
în acest an, un caz aparte îl 
reprezintă Spilalul Clinic de 
Obstetrică Ginecologie Dr. 
Dumitru Popescu (Mater-
nitatea Odobescu) al cărui 

imobil a fost retrocedat, în 
prezent plătind o chirie de 
10 mii de lei lunar. Fundaţia 
evreiască din Bucureşti care 
deţine parterul şi etajul I e 
dispusă să vândă municipali-
tăţii clădirea pentru 1,2 mili-
oane de lei.   

Parcare Piaţa 700

Primăria a propus atribu-
irea directă prin contract de 
concesiune, către SC ADP 
SA, a terenului din zona Pia-
ţa 700, pentru amenajarea 
unei parcări subterane, chiar 
lângă sediul Finanţelor. Par-
carea va avea două niveluri 
subterane şi va cuprinde cir-
ca 300 de locuri de parcare, 

care vor fi disponibile 24 de 
ore din 24. S-a estimat că to-
tul va costa în jur de 5 mili-
oane de euro, însă în loc să 
investească din buget şi să 
fie singura beneficiară a pro-
iectului care s-ar fi amortizat 
pe termen lung, primăria a 
dat terenul, iar profitul ur-
mează să fie împărţit de ADP 
(25%) şi Constructim (75%). 

Terenuri pentru tineri 

Se puteau achiziţiona te-
renuri pentru cei 1.185 de 
tineri care cer sprijin în baza 
Legii 15/2003, cuprinzând 
atât dosarele vechi răma-
se nesoluţionate din prima 
listă din 2005, dar şi cei ce 

s-au înscris până în prezent. 
Parcelele de 150 până la 300 
de mp acordate de  munici-
palitate în baza acestei legi 
ar fi însemnat singura şansă 
pentru tinerii timişoreni de 
a-şi construi o locuinţă.

reabilitare pieţe

Timişoara merită pieţe mo-
derne şi igienizate. Până acum 
doar Piaţa Badea Cârţan a vă-
zut o „cosmetizare” mai acă-
tări, restul pieţelor fiind doar 
peticite, ca să nu mai vorbim 
de unele noi, pentru că şi la 
ora actuală există cartiere în 
oraş care nu se bucură de un 
asemenea „lux”. Mult trâmbi-
ţata reabilitare a Pieţei Iosefin, 

a primit suma de 3 milioane 
de lei, deşi a fost evaluată la 
5 milioane de euro. În acest 
ritm, va fi gata în 7 ani.

Chirii de 700  
de mii de euro anual

În Timişoara sunt 14 uni-
tăţi de învăţământ care stau 
cu chirie în clădiri retroceda-
te foştilor proprietari, pentru 
care primăria cheltuie anual 
aproape 700 de mii de euro. 
Timp de cinci ani, proprie-
tarii nu au voie să dea afară 
locatarii şi primesc chirii sta-
bilite de guvern. După trece-
rea acestei perioade de graţie, 
însă... situaţia e tragică, pro-
prietarii majorând chiria cu 
până la 300%, în cazul clădirii 
Inspectoratului Şcolar Timiş 
sau evacuând proprietarii 
care nu-şi mai puteau permi-
te plata, ca în cazul Palatului 
Copiilor, nevoit să se mute 
într-unul din internatele Gru-
pului Industrial Azur.

Ce putea face primăria cu banii daţi pe mâna lui Iancu?
Bani prea puţini 
pentru celelalte 
sporturi

Conducătorii celorlalte 
echipe de sport din Timişoa-
ra strâng din dinţi când aud 
sumele alocate în fiecare an 
pentru echipa de fotbal. Deşi 
în diferite discuţii private se 
arată cel puţin contrariaţi de 
susţinerea limitată pe care o 
primesc din partea autorităţi-
lor, aceştia se feresc să declare, 
oficial, că sunt nemulţumiţi. 
Chiar dacă au primit, în trei 
ani, mai puţini bani decât 
a primit Poli într-un singur 
sezon, ei sunt rezervaţi în de-
claraţii. Asta pentru că în con-
diţiile în care autorităţile s-ar 
„supăra” şi ar închide „puşcu-
liţa”, ar falimenta. 

Viorel şerban.  
preşedinte HCm  
Politehnica Timişoara

„Suma pentru sportul 
de performanţă este insu-
ficientă, însă dacă nu ar 
fi nici aceşti bani noi nu 
ne-am descurca să parcur-
gem în condiţii minimale 
competiţia. Sincer, pentru 
noi aceşti bani au fost ca o 
gură de oxigen. Ne-am dori 
mai mult şi ne gândim cu 
groază că s-ar putea să nu-i 
mai primim nici pe aceş-
tia. Fotbalul e un sport de 
impact. Nu sunt de prin-
cipiul că atât am primit şi 
nu comentez. Consilierii au 
considerat că handbalul nu 
este un sport care să aducă 
atâta imagine ca fotbalul. 

Noi suntem cei mai vitre-
giţi. La baschet se dau de 
3-4 ori mai mult.“ 

Horaţiu Dejan -  
manager general  
BCm Timişoara

„Eu nu doresc să intru 
într-o discuţie cu cei de la 
fotbal. Eu mă pricep la bas-
chet, nu la fotbal, dar la 
alte cluburi din ţară bugete-
le sunt de 1 milion de euro, 
iar acestea sunt maxim 6 
cluburi: Steaua Turabo, Gaz 
Metan Mediaş, Mobitelco 
Cluj, Asesoft. Toate acestea 
s-au întărit şi asta înseam-
nă salarii mai consistente, 
cheltuieli mai mari“.

mircea Chiş -  
director CS  
Universitatea Timişoara

“Noi ne descurcăm cu 
toate secţiile pe care le 
avem: handbal fete, cano-
taj, volei băieţi. Ca om de 
specialitate cred că aceşti 
bani s-au acordat în func-
ţie de nivelul diviziei la 
care activează echipa, dacă 
e ligă naţională, ligă se-
cundă, de nivel naţional, 
internaţional, olimpic, 
mondial, componenţi de 
lot naţional. Relaţia clubu-
lui nostru şi cu Primăria, 
dar şi cu cei de la Consiliul 
Judeţean este una bună, pe 
alocuri chiar foarte bună 
pentru unele specialităţi.”

postat pe www.opiniatimisoarei.ro

Marius

 „Trebuia să se ajungă şi aici! Potoliţi-vă 
fraţilor şi ajutaţi echipa! Aşa nu o să 
ajungem niciunde”.

Cristi
„Sunt fan Poli. Dar e prea de tot... De ce, 
din banii noştri să se înfrupte elefantul 
de Iancu? Să ţină el echipa, că doar e 
mare investitor. Şi dacă nu o ţine el, să 
o ţină alţii cu bani. Nu e normal, ca din 
banii pentru subvenţii la încălzire sau 
pentru drumuri să ajungă 10 mil de euro 
la fotbal... ”

gforce
„Da!Trebuie să primească! Este un bun 
al nostru. Al oraşului. Chiar al Banatu-
lui. Este un simbol, un monument care 
trebuie restaurat pururi!”

Toni
„Dar de ce să se dea subvenţii pentru 
încălzire? Pentru că stai la bloc? Eu, dacă 
stau la casă de ce să te subvenţionez pe 
tine? Fiecare vă vedeţi doar interesul 
propriu! Oricum, Poli e o emblemă a 
oraşului şi trebuie sprijinită!”

Cristi
„Fotbalul ar trebui să fie o afacere priva-
ta... Ce la Barcelona, primăria sau guver-
nul Cataluniei, bagă bani la echipă???” 

adrian
„Urziceni primea din partea primăriei 3 mi-
lioane de euro/an. În momentul în care n-a 
mai primit această „subvenţie”, Bucşaru 
a renunţat la echipă. CFR Cluj a primit 
stadionul gratis. Real Madrid avea 300 
de mil de euro datorii către statul spaniol, 
moment în care primăria a cumpărat 
stadionul, a virat clubului 450 de milioane 
de euro, apoi le-a dat în folosinţă stadionul 
pentru următorii 49 de ani. Ar fi ideal să fie 
cum spui, fotbalul să fie o afacere exclusiv 
privată. Te-aş ruga să-mi spui ce preferi... 
O Poli falimentară şi automat dispariţia 
acestui club, sau încercarea autorităţilor 
locale de a salva echipa pe care o iubeşti? 
Cum e mai bine?”

Nicolae
“Clubul ar trebui să aibe în folosinţă 
gratuită terenul. Oraşul ar putea suporta 
cheltuielile de întreţinere şi de utilităţi. 
Restul e afacere privată, în care ar trebui 
să fie invitaţi să investească toţi fanii 
Poli, sub formă de acţionari la o societa-
te pe acţiuni.”

Daniel Dina
„Nicolae are dreptate. Sa le dea gratuit 
stadionul. Nimeni nu are dreptul să mă 
forţeze pe mine să sponsorizez vreo 
echipă de fotbal. În momentul de faţă 
asta se întâmplă... primăria sponsori-
zeză echipa din banii mei. Să fie listat 
clubul la bursă şi cei care vor cu ardoare 
să sprijine acest club, simbol al oraşului, 

să cumpere acţiuni şi vor putea să o 
facă...”

Cotec
“Mi-a relatat un prieten cum se înne-
gresc banii albi la Poli, pentru că există şi 
aşa ceva într-o grupare care a reuşit să 
pună pe butuci Rafinăria Rafo. Deci, unul 
dintre angajaţi - să spunem, Micşa, dar 
absolut aleatoriu - primeşte un salariu 
lunar de 100.000 de lei. O firmă privată 
poate da orice salar doreşte la angajaţi, 
nu? Doar că în acest caz, Micşa - nume 
absolut aleatoriu, repet - îşi ia salariul lui 
de 500 de euro, iar restul banilor sunt 
scoşi în acest fel din firmă pentru a fi 
folosiţi, la negru, pentru comisioane la 
federali, ligă şi arbitri. Aţi înţeles cum se 
înnegresc banii noştri, din impozite şi 
taxe? Bravo Iancule, învaţă-i pe bănăţeni 
cum se scrie, neoficial, istoria fotbalului 
de pe Bega. La mai mare!”

enigma otiliei
“Iancu este un alt „Zambon“ al Timişoa-
rei, profitând de naivitatea autorităţilor 
locale. Iancu priveşte Poli ca pe un 
brand comercial care să-i aducă bani, iar 
primarul Ciuhandu şi Robu profită elec-
toral! Cine pierde ??! Păi toţi nenorociţii 
de noi, timişorenii, care n-avem un parc 
al copiilor (suntem de râsu` curcilor), ne 
rupem maşinile prin gropi...” 

Ion
“Parcul copiilor îi în paragină dinaintea 
contractului primăriei cu poli, drumurile 
la fel, sunt gropane în ele după câteva 
ore de la inaugurare. De ce? Sunt făcute 
intenţionat prost ca să mai scoată con-
structorii politici ceva bani.”

justiţiarul
„Primăria sponsorizează din bani publici 
societatea comercială cu acelaşi nume 
cu echipa de fotbal. Aceasta reprezintă 
fapta ilicită. Aşa cum apreciază unii că 
un hoţ fură un leu şi tot hoţ rămâne aşa 
şi faptul că banii publici se duc pe fotbal, 
în condiţiile în care titularul contului în 
care se varsă banii publici este o societa-
te privată, tot faptă ilicita este.” 

Ion
“Iancu, bun, rău, cu problemele lui cu 
legea este singurul investitor privat la 
vreo echipă din Timişoara. Îi venit de la 
Bucureşti încă, miticii tre să ne salveze,la 
fel şi echipa, am făcut acel mare com-
promis cu AEK că nu venea lumea la 
stadion în B şi că anumite autorităţti şi 
membrii fondatori i-au dat echipa pe 
mana lui Zambon şi s-a ajuns unde s-a 
ajuns. Aşa că haideţi la stadion să nu mai 
păţim ca pe vremuri.

Mircea
“Opinia mea este că toţi aceşti excroci 
din Primăria Timişoara ar trebui „pom-
paţi” de la 20 la 50 de ani de puşcărie.”

T

Nicolae Robu, Adrian Orza şi Marian Iancu speră, fiecare, 
să transforme prezenţa fanilor pe stadion în ceea ce îi 
interesează: primii doi în voturi, iar ultimul în bani...
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Invenţia unui timişorean 
care a fost aplicată cu suc-
ces, timp de aproape 20 de 
ani, de Ministerul Teleco-
municaţiilor a fost la un pas 
să fie răsplătită cu premiul 
Academiei Române, însă o 
anumită conjunctură politi-
că a făcut ca una dintre cele 
mai importante distincţii 
ce se pot acorda pionierilor 
dintr-un anumit domeniu 
să nu mai ajungă la Timi-
şoara. Revoluţionarul Lorin 
Fortuna, fost conferenţiar 
universitar la Universitatea 
Politehnica, este autorul ro-
botului telefonic care, ori de 
câte ori suman la 958, cu o 
voce metalică ne spunea ora 
exactă. Această invenţie a 
fost realizată în cadrul unui 
contract de cercetare înche-
iat, înainte de 1989, între 
unitatea de învăţământ su-
perior din Timişoara şi Mi-
nisterul Telecomunicaţiilor. 
Beneficiarii acestui sistem 
cu vorbire artificială pentru 
telecomunicaţii au fost atât 
de încântaţi de utilitatea sa 
practică, încât l-au introdus 
în reţea la puţin timp de la 
ultimele demonstraţii expe-
rimentale. Robotul de trans-
mitere prin telefon a orei 
exacte  made în Timişoara 
a fost montat în cadrul Di-
recţiei de Telecomunicaţii a 
Municipiului Bucureşti, în 
Palatul Telefoanelor, iar în-
tre 1989 şi 2008 a dat  ora 
exactă în toată ţara...

robotul 958, propus 
pentru premiul  
academiei române

Colectivul Catedrei Elec-
tronică, Automatică şi Mă-
suri din cadrul Institutului 
Politehnic Timişoara, unde 
Lorin Fortuna a devenit ca-
drul didactic în anul 1976, a 
realizat, în premieră naţio-
nală, mai multe invenţii din 
domeniul prelucrării vorbi-
rii. Este vorba despre primul 
aparat ce permitea recu-
noaşterea automată a vorbi-
rii, pentru un vocabular li-

mitat şi mai mulţi vorbitori 
(1983), primul sistem de dia-
log în timp real om-calcula-
tor (1984), primul sistem de 
comandă pentru roboţi prin 
intermediul vorbirii (1985), 
precum şi primul sintetiza-
tor automat de vorbire des-
tinat realizării unui serviciu 
special, în cadrul reţelei 
telefonice naţionale. Ulteri-
or, robotul de la 958 a fost 
„personajul principal” din 
lucrarea „Vorbirea artificia-
lă – Aplicaţii în industrie şi 
telecomunicaţii”, scoasă de 
Lorin Fortuna, în anul 1996, 
la Editura Mirton. Lucrarea 
a fost extrem de apreciată 
de specialiştii în domeniu 
şi, prin urmare a fost pro-
pusă şi susţinută pentru a 
participa la selecţia în ve-
derea acordării premiilor 
Academiei Române pe anul 
1996. „Cartea se referă la do-
meniul vorbirii artificiale, 
domeniu de mare actuali-
tate în prezent, atât în ceea 
ce priveşte cercetarea, cât 
şi aplicaţiile în diverse do-
menii. Lucrarea are la bază 
experienţa îndelungată în 
domeniul cercetării, materi-
alizată prin mai multe con-

tracte de cercetare, brevete 
de invenţie obţinute, pre-
cum şi două premii la saloa-
ne naţionale de inventică. 
Din punct de vedere aplica-
tiv, lucrarea prezintă prin-
cipalele tipuri de aplicaţii 
ale analizei şi sintezei vor-
birii, implementate cu aju-
torul logicii programate de 
uz general sau specializat. 
Printre aplicaţiile prezen-
tate figurează şi rezolvarea 
unor teme de cercetare, cu 
aplicaţii la scară naţională, 
din care se poate exempli-
fica robotul telefonic pen-
tru anunţarea orei exacte, 
cu care este dotat serviciul 

special al Reţelei Telefoni-
ce Naţionale, apelabil prin 
indicativul 958”, spun prof. 
dr. ing. Ioan Naforniţă, şeful 
Catedrei de Telecomunicaţii 
din cadrul Institutului Po-
litehnic Timişoara, şi conf. 
dr. ing. Alexandru Isar, în 
referatul prin care propun şi 
susţin „Vorbirea artificială” 
pentru a participa la selecţia 
în vederea acordării premi-
ilor Academiei Române pe 
anul 1996. Pledoaria celor 
doi specialişti timişoreni a 
completat recomandarea 
prof. dr. ing. Adelaida Mate-
escu, de la Institutul Politeh-
nic Bucureşti, îndrumătoa-

rea de doctorat a lui Lorin 
Fortuna, care apreciază că 
„sintetizatoarele de vorbire 
experimentate şi în mare 
măsură concepute de au-
tor, precum şi aplicaţiile în 
telecomunicaţii, dintre care 
robotul pentru transmiterea 
orei exacte prin telefon rea-
lizate de autor, constituie 
o validare a valorii cercetă-
rilor lui Lorin Fortuna”. De 
asemenea, o vorbă bună 
pentru cercetătorul timişo-
rean pune şi academicianul 
Toma Bordea, preşedintele 
Filialei Timiş a Academi-
ei Române, care propune 
încadrarea cărţii potenţial 
premiate la secţiunea Infor-
matică.

anularea premiului, o 
reacţie a Guvernului ro-
mân împotriva celor ce-i 
contestau legitimitatea

După jurizarea academi-
că finală, Lorin Fortuna a 
fost anunţat că, împreună 
cu un alt cercetător de la 
Institutul Politehnic Bucu-
reşti, este fericitul câştigă-
tor al premiului Academiei 
Române, Secţiunea Infor-
matică. Robotul 958 convin-

sese juriul format din aca-
demicieni că performanţele 
obţinute de candidatul de la 
Timişoara sunt, într-adevăr, 
dintr-un domeniu de vârf. 

„Eram foarte bucuros! 
Premiul Academiei Române 
reprezintă suprema consa-
crare profesională pentru 
un inginer. Mă pregăteam 
să sărbătoresc, când, într-
una din zile, am fost anun-
ţat de secretarul ştiinţific al 
Academiei Române din acea 
vreme, Ştefan Iancu, că pre-
miul meu s-a anulat. Am ră-
mas perplex! Imediat m-am 
urcat în tren şi am plecat la 
Bucureşti pentru a cere ex-
plicaţii. În cadrul unei audi-
enţe la academicianul Mihai 
Drăgănescu, şeful Secţiei 
Tehnologia Informaţiei din 
Academia Română, am fost 
anunţat că unul dintre cele 
două premii de la Secţiunea 
Informatică a fost anulat, 
iar din evaluarea celor două 
lucări care ar fi trebuit pre-
miate, cea a candidatului 
din Bucureşti s-a dovedit a 
fi, evident, mai valoroasă. 
Mi s-a explicat că din raţi-
uni ce ţineau de valoarea în 
bani a premiilor, din două 
s-a făcut numai unu’. Cu pu-
ţin timp înainte de luarea 
acestei măsuri, Eugen Simi-
on, preşedintele Academiei 
Române, deplângea valoa-
rea redusă a premiilor, dând 
ca exemplu indemnizaţia 
primită de Octavian Goga 
când a primit înalta distinc-
ţie, care cu banii primiţi pe 
un premiu şi-a construit o 
parte din conacul de la Ciu-
cea”, ne-a declarat Lorin For-
tuna. În viziunea sa, desfiin-
ţarea premiului poate fi pus 
pe seama rivalităţii dintre 
Bucureşti şi Timişoara, mai 
cu seamă după ce s-a recla-
mat faptul că Bucureştiul a 
confiscat Revoluţia, dar şi o 
reacţie a Guvernului Român 
împotriva celor ce-i contes-
tau legitimitatea. Ca argu-
ment la această explicaţie, 
Fortuna a amintit că acade-
micianul Mihai Drăgănescu 
a fost prim-vice-prim-minis-
tru în Guvernul Român...

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Extinderea zonei metro-
politane Timişoara s-a făcut, 
în timp, aproape involuntar, 
prin dezvoltare urbanistică. 
Mai apoi, s-au făcut şi pro-
iecte de creare a unei unităţi 
administrative comune, iar 
în primăvara anului trecut 
s-au făcut primii paşi pentru 
realizarea unui sistem de 
transport în comun înspre şi 
dinspre zonele periurbane. 
În iunie 2009, după înfiinţa-
rea Societăţii de Transport 
Metropolitan, Regia Autono-
mă de Transport Timişoara 
a inaugurat, în parteneriat 
cu Primăria Timişoara şi cu 
primăriile din Moşniţa Nouă 
şi din Ghiroda trasee metro-
politane, deservite de auto-
buzele Mercedes ale regiei. 
În timp ce alte comune abia 
aşteaptă să intre în sistem, 
în unele cazuri au apărut 
datorii mari către furnizorul 
serviciului, RATT. Este situaţia 
Primăriei din Moşniţa Nouă, 
care a acumulat datorii de 
peste 400.000 lei noi, adică pa-
tru miliarde de lei vechi. Din 
acest motiv, din 15 septem-
brie, traseul care uneşte co-
muna de Timişoara nu va mai 
fi asigurat de către RATT. Cel 
puţin aşa spun reprezentanţi 
ai regiei. De cealaltă parte, pri-
marul din Moşniţa Nouă, Ioan 
Sorincău, spune că nu doreşte 
să renunţe la RATT, dar este 
nevoit să o facă.

“Datoriile s-au acumulat 
încă de la început. Este vorba 
despre facturi de transport, 

se plăteşte un tarif la kilome-
tru, pe baza unui contract 
acceptat iniţial de client. 
Datoriile se ridică la peste 
400.000 de lei noi. Am avut 
personal discuţii cu domnul 
primar pentru achitarea 
acestor sume şi nu am găsit 
înţelegere, nu s-a ajuns la ni-
ciun acord comun”, a decla-
rat Ionuţ Nasleu, directorul 
adjunct al RATT. Părţile nu 
s-au înţeles la negocieri, re-
gia propunând şi un traseu 
mai scurt sau reevaluarea 
orelor de transport. Cum nu 

s-a acceptat nicio variantă, 
iar datoriile s-au cumulat, se 
va ajunge la proces. “Am de-
cis sistarea transportului şi 
acţionarea în judecată a cli-
entului pentru recuperarea 
sumelor. Am încercat în ne-
numărate rânduri să găsesc 
o soluţie, dar nu am găsit în-
ţelegere”, a mai spus Nasleu. 

Edilul din Moşniţa Nouă 
a afirmat că nu doreşte 
să renunţe la autobuzele 
RATT, dar este nevoit să o 
facă pentru că au fost discu-
ţii cu privire la calitatea mij-

loacelor de transport puse 
la dispoziţia timişorenilor. 
“La rugămintea domnului 
Goia (directorul RATT, n.r.) 
am suspendat pe o peri-
oadă acest serviciu. Ei au 
avut probleme cu parcul de 
autovehicule. Au fost mai 
multe plângeri de la călă-
tori că pe traseele din oraş 
sunt autobuze vechi, aşa că 
s-a suspendat. Noi nu avem 
nicio relaţie contractuală 
cu RATT, ci cu Societatea 
de Transport Metropolitan, 
unde preşedinte este Culiţă 

Chiş.”, ne-a spus Sorincău. 
Discuţiile din RATT duc spre 
faptul că edilul din Moşniţa 
ar dori să introducă pe tra-
seu o firmă privată. Întrebat 
despre acest aspect, Nasleu 
a atras atenţia că operatorii 
de transport public nu au 
voie să oprească decât în 
autogară sau la intrarea în 
oraş, nu în staţiile RATT. “O 
să îi urmăresc personal pe 
acei transportatori care fac 
concurenţă neloială şi voi 
informa organele abilitate”, 
a replicat Nasleu.

inventatorul robotului telefonic  
ce dă ora exactă, deposedat abuziv 
de premiul Academiei Române

Gaură de 100.000 de euro  
în bugetul societăţii  
metropolitane de transport

Lorin Fortuna, pe vremea când testa robotul telefonic ce anunţa ora exactă

Sitentizatorul de vorbire pentru anunţarea orei exacte

Linia de transport metropolitan între Timişoara şi Moşniţa Nouă este suspendată din 15 septembrie

gHeorgHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Preşedinta Curţii de Apel 
Timişoara, Lidia Barac - actu-
almente secretar de stat în 
Ministerul Justiţiei - şi-a anun-
ţat candidatura la funcţia de 
membru al Consiliului Superior 
al Magistraturii, demnitate în 
care, în ultimii 20 de ani, a mai 
fost ales doar un singur magis-
trat din Banat, respectiv Petre 
Petrişor, fostul preşedinte al 
Tribunalului Timiş. Alegerea ju-
decătorilor şi procurorilor în cel 
mai important for de conduce-
re al justiţiei din România este 
precedată de alegeri primare 
la nivelul fiecărei instanţe din 
ţară, în cadrul cărora vor fi  de-
semnaţi candidaţii de pe raza fi-
ecărei curţi de apel. Acestea ur-

mează să aibă loc în data de 17 
septembrie, începând cu ora 13, 
respectiv 22 septembrie, de la 
aceeaşi oră, în cazul existenţei 
celei de-a doua convocări. Deşi 
se aştepta să fie candidat unic 
la nivelul instanţelor de pe raza 
Curţii de Apel Timişoara, Lidia 
Barac va avea un contracandi-
dat surpriză în persoana jude-
cătorului Petru Ciasc Rustin, 
vicepreşedintele Tribunalului 
Caraş-Severin, care şi-a depus, 
de asemenea, dosarul pentru 
„prinderea” unui loc de mem-
bru în CSM. Mai mult, dorinţa 
secretarului de stat Lidia Barac 
de a face parte din CSM a stâr-
nit revolta unora dintre ceilalţi 
candidaţi, care spun că legea ar 
interzice această candidatură. 
„Legea interzice magistraţilor 
detaşaţi în alte instituţii decât 

instanţe/parchete să participe 
la votarea membrilor CSM şi 
condiţionează dreptul de a can-
dida tocmai de existenţa acestui 
drept de vot. Prin urmare, ma-
gistraţii detaşaţi în alte institu-
ţii nu pot candida pentru a fi 
aleşi ca membri CSM. Candida-
tura unui magistrat în timpul 
exercitării unei funcţii de dem-
nitate publică ocupată politic, 
cum este cea de secretar de stat 
într-un minister, reprezintă cel 
puţin la nivelul aparenţei o în-
cercare de infiltrare politică în 
cadrul CSM”, spune Cristi Da-
nileţ, vicepreşedintele Tribuna-
lului Bihor. Zilele trecute, Lidia 
Barac a cerut magistraţilor din 
Timişoara să o susţină în tenta-
tiva sa de a accede în cea mai 
importantă structură de putere 
a justiţiei din România.

oana aDameSCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Aleşii judeţeni văd oraşul nostru 
drept un vârf de lance vestic prin 
realizarea unui Plan de Integrat de 
Dezvoltare a Timişoarei (PID) care în 
următorii 10 ani să ne consolideze 
poziţia de Pol naţional de referinţă în 
high-tech, computere, telecomunica-
ţii şi servicii creative. Toate acestea, cu 
bani din finanţări europene, desigur, 
astfel că s-a purces deja la primul pas: 
ofertarea studiilor de fezabilitate pe 
baza cărora să demareze inovatoarele 
proiecte din cadrul PID. Un prim SF 
vizează Parcul tehnologic de energie 
alternativă Timişoara, care ar urma să 
se construiască pe 15 hectare de teren 
de lângă Covaci, destinate cu ani în 
urmă deponeului. Valoarea proiectu-
lui este estimată la 50 de milioane de 
lei şi are ca obiective: construcţia de 

clădiri multifuncţionale (spaţiu expo-
ziţional, spaţii de birouri, săli de semi-
narii şi conferinţe, laboratoare, spaţii 
administrative, parcări, gastronomie, 
cafeterie etc.), utilarea terenului şi 
parcelarea pentru „Centru de Trans-
fer Tehnologic şi Promovarea Tehno-
logiilor Inovative Alternative”. Prima 
piedică în calea inovaţiei se doveşte 
a fi Agenţia Naţională de Achiziţii 
Publice, care a impus drept criteriu 
decisiv în evaluarea ofertelor... zgârce-
nia, adică preţul cel mai scăzut, fără 
niciun punctaj pe calitatea lucrării, 
competenţele tehnice sau experienţa 
anterioară a societăţilor ofertante. În 
plus, din cele cinci firme care s-au în-
scris la licitaţie, în cazul în care nu va 
exista nicio contestaţie, câştigătoarea 
va trebui să realizeze documentaţie în 
timp record: 30 noiembrie este data la 
care studiul de fezabilitate trebuie în-
tocmit pentru aprobarea PID-ului.

Zgârcenie pe bani europeni Candidatura Lidiei Barac la CSM, contestată de contracandidaţi

Din 13 septembrie 2010, 
spre Sânmihaiu Român, 
s-a dat drumul la o nouă 
linie de transport metro-
politan (M36), cu plecare 
de la depoul de pe bd. 
Dâmboviţa. Celelalte 
curse efectuate cu aportul 
autobuzelor RATT sunt pe 

Ghiroda (M30), Giarmata 
Vii (M35) şi Urseni (M22 
barat). Pe noul traseu, de 
luni până vineri vor fi câte 
opt curse; sâmbăta – cinci 
curse; duminica – trei cur-
se. Preţul biletelor, care se 
pot achiziţiona de la chioş-
curile RATT, este următo-

rul: Timişoara – Utvin – 3 
lei, Timişoara – Sânmihaiu 
Român – 4 lei, Timişoara 
– Sânmihaiu German – 5 
lei. Un abonament spre 
Utvin costă 70 de lei, spre 
Sânmihaiu Român – 85 
lei, iar spre Sânmihaiu 
German – 100 lei. 

Eugen Manole

Pe vremea mea, şcoala începea 
în 15 septembrie. Pe vremea 
mea, ne jucam baba oarba şi 
de-a ascunselea prin şantie-
rele patriei. Pe vremea mea 
ne bucuram de blugi Jeferson 
şi de Pume. Pe vremea mea, 
generaţia de decreţei ajunsă la 
maturitate participa la o revo-
luţie şi schimba un regim…
Acum, şcoala începe pe 13 sep-
tembrie, iar unii ar fi tentaţi să 
spună că este o zi cu ghinion. 
Totuşi au şi ei şansa lor, şansa 
generaţiei Pampers, Danonino, 
Cartoon Network etc. Să spe-
răm că nu vor fi o promoţie de 
pompieri sau pompieristic şco-
larizaţi. Să sperăm că, atunci 
când ei vor ajunge la maturi-
tate, nu vor fi nevoiţi să treacă 
printr-o revoluţie de schimbare 
de regim. Să sperăm că odată 
cu acest 13 septembrie să 
înceapă intrarea în normalitate 
a unui stat european de drept 
şi cu drepturi!
Pe vremea mea făceam 10 
clase obligatorii – nu toţi le-am 
fi meritat. Pe vremea mea ne 
bucuram de “Crtani Film”-ul 
de la sârbi şi de “Hit Meseca”. 
Pe vremea mea, părinţii noştri 
se sinucideau din dragoste şi 
nu pentru că nu-şi mai pu-
teau plăti ratele la bancă, pe 
vremea mea, ne ducea şcoala 
în “cantonament” la cules de 
porumb şi de struguri. Pe vre-
mea mea, nu se făcea “chetă” 
ca să cumpărăm imprimante 
multifuncţionale la clasa I-a. Pe 
vremea mea au fost şi lucruri 
bune şi rele…
Pe vremea mea, şcoala începe 
pe 15 septembrie… şi ce folos!?

Pe vremea mea!

Manole Zice...

PUBLICITATE

„Am decis sistarea 
transportului şi 
acţionarea în ju-
decată a clientului 
pentru recuperarea 
sumelor. Am încer-
cat în nenumărate 
rânduri să găsesc o 
soluţie, dar nu am 
găsit înţelegere”

ionuţ nasleu
director adjunct RATT
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Plante benefice

Soluţia la problemele dum-
neavoastră nu trebuie să fie, 
întotdeauna, deosebit de cos-
tisitoare. Înainte de a apela la 
acestea, ar fi bine să ştiţi că în 
jurul nostru putem găsi soluţii 
ieftine, şi anume, proprietăţile 
diferitelor plante medicinale 
şi nu numai. Iată câtevadintre-
secretele plantelor care pot 
fi crescute în apartamentul 
dumneavoastră.

Iedera este o plantă care 
purifică aerul şi elimina până 
la 87% din toxinele pe care 
umează să le inspirăm. Cu 
cât planta este mai mare, cu 
atât creşte şi puterea de ab-
sorbţie. Cu o astfel de plantă 
în apartament se pot preveni 
multiple boli ale sistemului 
respirator.

Limba Soacrei absoarbe 
benzenul conţinut în anumi-
te vopsele de zugrăvit, dar şi 
pe cele din fumul de ţigară. 

Levănţica şi Rozmarinul 
sunt duşmanii ţânţarilor. Este 
adevărat că aceste plante 
atrag fluturii şi albinele, dar 
te scapă sigur de ţânţari.

Aloe Vera, ”planta minu-
ne” cu proprietăţi medicinale 
cunoscute şi înregistrate din 
timpuri străvechi, poate fi 
folosită pentru tratarea unor 
boli cronice, a arsurilor, tăie-
turilor şi iritaţiilor.

Usturoiul, busuiocul, cim-
brul, menta, lămâia sau eu-
caliptul sunt soluţii ideale în 
tratarea răcelii.

Consumul de Soia şi Mig-
dalele scade colesterolul. 

Nivelul mare de colesterol, 
(hipercolesterolemia) are o 
strânsă legătură cu o serie 
de boli, în special cele cardi-
ovasculare. Remediul este în 
fiecare hypermarket în care 
se găsesc aceste plante.

Buruieniţa numită şi Silur 
sau “floare de ochi” se folo-
seşte încă din antichitate sub 
formă de compresă cu infu-
zie. Este bună şi în cazuri de 
inflamaţii oculare sau obo-
seală a ochilor. Are efecte de-
osebite în conjunctivite, ble-
farite, cataractă şi glaucom.

Chiparosul este benefic 
pentru sistemul circulator, 
are efecte antivirale şi con-
ţine taninuri ce acţionează 
ca antitusive şi decongestio-
nante.

Echinacea ajută la redu-
cerea duratei răcelii, fiind o 
adevărată aliată a sistemului 
imunitar. Ea nu ne protejează 
100% de boli, însă ne ajută să 
ne îmbolnăvim mai rar şi mai 
puţin grav.

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Accesarea fondurilor eu-
ropene este un subiect la 
ordinea zilei, în contextul în 
care cerinţele Guvernului au 
fost ca sumele disponibile să 
fie folosite la maximum. Obţi-
nerea acestor finanţări repre-
zintă un procedeu destul de 
greu şi care nu este în totali-
tate nici pe placul autorităţi-
lor publice care le accesează 
mai des, dar nici pe înţelesul 
complet al micilor întreprin-
zători. Odată câştigate pro-
iectele, demersurile pentru 
alte fonduri se fac mai uşor la 
următoarele dosare. Contea-
ză şi să ai o firmă de consul-
tanţă competentă. Programul 
Operaţional Regional 2007 
– 2013 nu este dedicat doar 
lucrărilor de infrastructură, ci 
şi societăţilor comerciale mai 
mici sau mai mari. O modă, 
dacă putem să o numim aşa, 
este accesarea de fonduri UE 
pentru cabinetele medicale 
sau stomatologice, mai ales 
că sistemul de sănătate public 
este subfinanţat.

Miercuri, la Agenţia pen-
tru Dezvoltare Regională V 
Vest s-au semnat 11 contracte 
ale căror beneficiari sunt mi-
croîntreprinderi din Timişoa-
ra, Făget, Lugoj, Arad şi Deva. 
Patru dintre aceste firme care 
au solicitat fonduri comunita-
re au activitate medicală, trei 
fiind din Timişoara. Este vor-
ba despre o policlinică privată 
din Timişoara, care cumpără 
echipamente pentru dotarea 
centrului regional de diagnos-
tic precoce şi de supraveghere 
a cancerului de colon şi a stă-
rilor precanceroase colonice. 
În două cazuri, s-au cerut bani 
pentru cabinete stomatologi-
ce. Aceste afaceri medicale au 
obţinut şi cu alte ocazii bani 
europeni, pentru a-i folosi la 

cumpărarea de echipamente. 
Suma maximă ce poate fi soli-
citată este de 200.000 de euro, 
rambursarea fiind de 100% 
pentru cheltuielile eligibile. 
Măsura 4.3 din cadrul POR 
este cea care permite achizi-
ţionarea de echipamente şi 
tehnologii noi. 

„Noi am avut parte de o 
firmă de consultanţă serioa-
să, din Arad, care a mai lu-

crat pe fonduri europene şi 
ne-au învăţat tot ce trebuie 
făcut. Vom cumpăra aparatu-
ră, suma solicitată şi primită 
fiind de 60.000 de euro. Ne 
pregătiserăm pentru 70% din 
sumă, dar apoi am aflat că 
vom primi 100%. Problema a 
fost că a durat mult până la 
semnarea contractului, patru 
luni. Probabil că vom încerca 
şi altă dată să accesăm fon-

duri UE”, a declarat doctorul 
Ioan Sporea, directorul unei 
policlinici din Timişoara. Fir-
ma trebuie să achite apara-
tura şi numai apoi va primi 
rambursarea totală a cheltu-
ielilor eligibile. Acestea sunt 
regulile stabilite dintotdeau-
na la nivel european şi nu se 
vor schimba. Cu aceşti bani 
se vor cumpăra endoscoape, 
gastroscoape, aparatură de 

monitorizare a anesteziei şi 
aparatură de evaluare cardio-
logică. Valoarea celor 11 pro-
iecte semnate ieri, din totalul 
de 286 depuse, este de 2,57 
milioane euro. 

avalanşă de dosare
Sumele minime pe care 

le solicită cel mai des oa-
menii de afaceri care deţin 
un cabinet sau o policlinică 

variază în jurul a 50.000 de 
euro. Rambursarea proiec-
telor se asigură în proporţie 
de 100% doar în mediul ur-
ban. Pentru a accesa fonduri 
structurale, cabinetul medi-
cal trebuie să fie înregistrat 
ca o microîntreprindere. 
Asta înseamnă că trebuie să 
aibă până la nouă angajaţi şi 
o cifră anuală de afaceri de 
până la 2.000.000 de euro. 
Alte microîntreprinderi au 
câştigat proiecte pentru teh-
nologii de tipărire, confecţii 
metalice sau tâmplării de tip 
termopan ori echipamente 
IT. Fondurile pentru micro-
întreprinderi au fost luate 
cu asalt de firme, până acum 
fiind depuse proiecte în va-
loare mai mare cu aproape 
250% faţă de sumele dispo-
nibile. „Până la finele lunii 
septembrie, probabil vom 
mai semna două pachete de 
contracte pentru microîntre-
prinderi. Regula este primul 
venit, primul servit. Există 
discuţii să se aloce alte sume 
pentru măsura 4.3., de la 
alte măsuri care au fost mai 
puţin accesate”, a declarat 
directorul ADR V Vest, Sorin 
Maxim.
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Iedera purifică ae-
rul şi elimină până 
la 87% din toxinele 
pe le inspirăm. 
Cu cât planta este 
mai mare, cu atât 
creşte şi puterea de 
absorbţie.

anDreea Hnyatek 
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Pe piaţa sistemelor de 
încălzire pentru locuinţe, 
unde o gamă vastă de pro-
duse se fac apreciate prin 
diferite calităţi, nou-intrate-
le pe piaţă, “Panouri radian-
te” au reuşit să urce în vâr-
ful piramidei într-un timp 
foarte scurt, ajungând pe 
mondial în topul eficienţei.

Panourile radiante fo-
losesc acelaşi principiu 
prin care soarele încăl-
zeşte pământul. Prin in-
termediul radiaţiei infra-
roşii într-o formă curată, 
naturală şi confortabilă, 
asigură o temperatură 
uniformă în orice colţ şi la 
orice înălţime a încăperii. 
Nu consumă oxigen, nu 
emană niciun fel de gaze, 
nu există flacără deschisă, 
nu există pericol de explo-
zie, incendiu sau asfixi-
ere. Au o durată de viaţă 
foarte lungă şi costuri de 
întreţinere zero. Se pot 
monta atât pe perete, cât 
şi pe tavan, iar designul se 
poate adapta la orice stil. 
Panourile pot fi sub formă 
de tablou sau pur şi sim-
plu pot fi ”îmbrăcate” sau 
mascate foarte uşor în ori-
ce material. În funcţie de 
gradul de termoizolare al 
încăperii dumneavoastră, 
de temperatura exteri-
oară, de numărul de gea-
muri,  de înălţimea încă-
perii şi suprafaţa acesteia, 

se recomandă un anumit 
tip de panou. Panourile 
încep de la o dimensiune 
de 600x600x30 mm şi pot 
ajunge la 600x1800x30 
mm.

Montajul este foarte 
simplu şi poate fi făcut 
de oricine. Panoul trebuie 
fixat cu patru şuruburi (în 
dibluri) pe tavan sau pe 
perete şi  legat la o doză 
de curent (termostatul se 
pune pe cablul de alimen-
tare ca un întrerupător 
clasic). Consumul de cu-
rent electric depinde de 
dimensiunea panoului de 
perioada de funcţionare şi 
de alţi câţiva factori exteri-
ori. Îmedie, iarna, un apa-
rat funcţionează efectiv 
între 4 şi 12 ore, în funcţie 
de temperatura exterioa-
ră şi gradul de izolare al 
încăperii. Pentru un grad 
mediu de izolare, un pa-
nou funcţionează 7/8 ore 
pe zi. În această perioadă 
consumă aproximativ 6 
KW/zi, adică  200 KW/lună 
- pentru o cameră de 18-20 

mp şi 2,5 m  înălţime, în-
tr-un mediu izolat termic 
cu geam termopan. Pa-
nourile reduc cheltuielile 
cu încălzirea fiind recu-
noscute ca fiind cel mai 
eficient mod de încălzire, 
utilizarea lor ducând la 
economii de aproximativ 
20% faţă de centralele pe 
gaz, 50% faţă de centralele 
electrice şi peste 50% faţă 
de caloriferele electrice.

efecte terapeutice
Panourile radiante au 

încorporate în principiul 
de funcţionare şi o tehno-
logie care are efecte tera-
peutice importante. Este 
vroba despre acoperirea cu 
un strat coloidal de argint 
a sistemului generator de 
infraroşii. Samsung a dez-
voltat această tehnologie 
pentru că este o metodă 
sigură şi sănătoasă de igi-
enizare şi dezinfecţie a 
aerului ce intră în contact 
cu alimentele şi pielea. 
Această tehnologie apli-
cată la panourile radiante 

face ca microbii, bacteriile 
şi viruşii din încăperi să fie 
eliminaţi înainte de a avea 
posibilitatea să ajungă în 
organismul nostru, majo-
ritatea agenţilor patogeni 
fiind eliminaţi după mai 
puţin de 5 minute de func-
ţionare a aparatului!

Pe lânga acest rol dezin-
fectant, panourile elimină 
aproape instantaneu fumul 
de ţigară din încăperi şi mi-
rosurile neplăcute.

sănătate

avantajele panoului radiant  
cu tehnologia nanosilver

- Îmbunătăţeşte circulaţia sanguină 
- Stimulează creşterea şi dezvoltarea
- Creşte imunitatea organismului
- Vitalizează globulele roşii
- Puternic efect deodorizant şi dezinfectant
- Calmează nervii şi reduce stresul
- Vitalizează celulele şi măreşte rezistenţa
- Întăreşte sistemul imunitar
- Fără praf, zgomot şi vibraţii

aniversare 

Marţi, 21 septembrie, 
Corpul Experţilor Contabili 
şi a Contabililor Autorizaţi 
din România (CECCAR), 
ca şi întreaga profesie, va 
aniversa  Ziua Naţională a 
Contabilului Român. Filiala 
Timiş a CECCAR va marca 
acest eveniment prin orga-
nizarea unor manifestări 
festive la Timişoara, Lugoj 
şi Sânnicolaul Mare. Breasla 
contabililor, greu încercată 
în ultima vreme de nume-

roase modificări fiscale, va 
fi aniversată în următoarele 
locaţii cu începere de la ora 
15: Timişoara - Hotelul NH, 
Lugoj - Casa de Cultură a 
municipiului, respectiv Sân-
nicolaul Mare - Castel Nako.

blue air

Compania de smart flying 
Blue Air a demarat progra-
mul „Campania Discount de 
Toamnă”. Prin intermediul 
acestei acţiuni promoţiona-
le, compania va oferi până la 

30 octombrie 2010 biletele 
la preţuri estivale pentru 18 
destinaţii. Aceste bilete se 
pot achiziţiona la preţul de 
49,99 Euro, fiind valabile 
pentru fiecare segment, 
pentru toate locurile dispo-
nibile.

impoziTe

Cele mai recente date 
prezentate de Institutul 
Naţional de Statistică arată 
că în România reţinerile 
suportate de angajat şi 

angajator, respectiv con-
tribuţii sociale şi impozite, 
reprezentau anul trecut 
43% din cheltuielile cu for-
ţa de muncă, în urcare de 
la 41,5% în 2008, plasând 
astfel ţara noastră printre 
statele europene cu cele 
mai ridicate sarcini fiscale, 
alături de Slovenia şi 
Suedia. La nivel european, 
sarcina fiscală asupra cos-
tului forţei de munca era, 
în 2008, sub 30% în Malta, 
Irlanda, Luxemburg şi 
Marea Britanie, iar la polul 

opus depăşea 45% în Fran-
ţa, Germania şi Ungaria şi 
ajungea la 50% în Belgia.

CJas

Casa Judeţeană de Asigu-
rări de Sănătate Timiş a 
deschis un punct de lucru 
în celălalt municipiu al 
judeţului, Lugoj, pentru a 
nu mai pune pe drumuri 
contribuabilii, asiguraţii şi 
persoanele aflate în relaţii 
contractuale cu instituţia 
pentru un banal document 

şi pentru a evita aglome-
rarea sediului principal. De 
asemenea, proaspătul şef al 
instituţiei, Cristian Careba, 
intenţionează să deschidă 
încă un sediu în Sânnicolau 
Mare pentru a eficientiza şi 
mai mult activitatea casei 
pe care o conduce. Punctul 
de lucru din Lugoj funcţio-
nează în incinta Spitalului 
Municipal şi are acelaşi orar 
ca şi instituţia timişoreană: 
de luni până joi între orele 
8,30-16,30, iar vineri în 
intervalul 8,30-14. 

Eco & Deco
Panourile radiante 
în topul sistemelor 
de încălzire

mobilarea unui  
apartament  
cu mai puţin  
de 1.500 de euro

pagina 8

Cum putem scăpa  
de gândaci?             pagina 9

echilibrarea vieţii prin Feng shui

Panoul radiant  
Confort şi flexibilitate

- Asigură o temperatu-
ră constantă în toate 
colţurile şi la orice nivel 
al încăperii
- Reglează umiditatea 
în încăperi la valori 
optime
- Elimină sau previne 
apariţia igrasiei
- Fără revizii, piese de 
schimb sau costuri de 
întreţinere, cu o durată 
medie de viaţă de 25 de 
ani, preţurile pleacă la 
160 de euro.

Aloe Vera, ”planta minune” poate fi folosită pentru boli cronice

pagina 10

„Până la finele lunii 
septembrie, probabil 
vom mai semna două 
pachete de contracte 
pentru microîntre-
prinderi. Există dis-
cuţii să se aloce alte 
sume pentru măsura 
4.3., de la alte măsuri 
care au fost mai puţin 
accesate.”

Sorin maxim
director ADR Vest

„Noi am avut parte de 
o firmă de consultanţă 
serioasă, din Arad, 
care a mai lucrat pe 
fonduri europene şi 
ne-au învăţat tot ce 
trebuie făcut. Vom 
cumpăra aparatură, 
suma solicitată şi pri-
mită fiind de 60.000 
de euro.”

Ioan Sporea
director clinică

Doctorul Ioan Sporea (st.) semnează, împreună cu Sorin Maxim (dr), directorul ADR Vest, contractul de finanţare pentru 
suma de 60.000 de euro, bani care vor fi folosiţi pentru cumpărarea de aparatură medicală

Aproape jumătate dintre contractele semnate miercuri, 15 septembrie, finanţează investiţii medicale
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Profesioniştii aleg AUTO DEMI TRANS!

www.autodemitrans.ro
Calea Buziaşului nr. 60 Timişoara
Remorci, Accesorii 
Cârlige de Remorcare  
Piese Auto Import

Transport Persoane  
Transfer Aeroport               

Service Auto

În pragul sezonului rece 
scăpăm de ţânţari şi muşte, 
dar începem să avem proble-
me cu gândacii. În locuinţele 
noastre se găsesc cele mai 
diferite specii de insecte şi 
acarieni, dar cel mai des în-
tâlnim gândacii de bucătă-
rie. Aceştia apar în spaţiile 
în care se prepară mâncarea 
şi în locurile de depozitare a 
alimentelor, respectiv bucă-
tărie şi cămară. Cele mai în-
tâlnite specii sunt gândacul 
roşu de bucătărie (blatella 
germanica), gândacul negru 
de bucătărie (blatella ori-
entalis) şi un hibrid care se 
numeşte periplaneta ameri-
cana. Cel mai răspândit este 
gândacul roşu, care, în con-
diţii propice dezvoltării (hra-
nă, căldură, umiditate), se în-
mulţeşte într-un interval de 
timp foarte scurt şi ajunge 
să ocupe toate locurile ferite 
de ochiul omului. În general 
au o activitate nocturnă, iar 
când sunt vazuţi şi ziua, este 
un indiciu că gradul de infes-
tare este foarte mare. Fiind 
insecte târâtoare, ele colec-
tează microbii din zonele 
insalubre ducându-le pe ali-
mente, care odată consuma-
te, ajung în tractul digestiv, 
provocând îmbolnăviri. Gu-
noaiele, resturile de mânca-
re şi vasele nespălate, oferă 
un mediu ideal gândacilor 

de bucătărie pentru înmulţi-
re şi supravieţuire.

Un singur apartament in-
festat le poate contamina şi 
pe cele vecine din cauza uşu-
rinţei cu care aceşti gândaci 
se pot deplasa între ele. Men-
ţinerea permanentă a stării 
de curăţenie în locuinţele 
individuale, dormitoarele co-
mune şi W.C.-uri, completea-
ză şi în acelaşi timp uşurează 

aplicarea măsurilor de dezin-
secţie. Gândacii de bucătărie 
preferă locurile cu o tempe-
ratură mai ridicată,  din jurul 
sau în interiorul aparatelor 
care emit căldură. Aici îşi 
depun puii vii, care încep să 
se hrănească, în unele cazuri 
provocând scurtcircuitarea 
aparatelor. De aceea, potrivit 
lui Leonard Roman, directo-
rul societăţii Deraton, pentru 

a scăpa de aceşti gândaci, este 
nevoie de intervenţia specia-
liştilor în domeniu care ştiu 
ce trebuie să facă în astfel 
de situaţii: „Pentru a avea un 
efect cât mai mare, aceste 
acţiuni trebuie întreprinse, 
în prima fază, în spaţiile co-
mune, respectiv casa scărilor 
şi subsol. Ele trebuie urmate, 
imediat, de acţiuni în interi-
orul apartamentelor. Dacă 

subsolurile blocurilor nu 
sunt dezinsectizate, gândacii 
pot supravieţui în ele până la 
trecerea efectului insecticidu-
lui din apartamente.”

Dezinsecţia chimică se 
face în întreg imobilul pen-
tru a reduce posibilitatea în-
mulţirii şi deplasării în spa-
ţiile netratate cu insecticid. 
Pe lângă metoda de stropire 
clasică cu pulverizatoare 
mai există un insecticid gel 
care trebuie aplicat în jurul 
aparatelor care emana căl-
dură, ca frigiderul, aragazul, 
maşina de spălat etc. şi în 
jurul locurilor de depozitare 
a alimentelor. Gândacii sunt 
atraşi de acest gel pe care îl 
consumă, acest lucru provo-
cându-le moartea în masă. 

atenţie la falşii  
agenţi DDD!

Dacă doriţi să efectuaţi o 
dezinsecţie în imobilul dum-
neavoastră, feriţi-vă de falşii 
agenţi DDD. Leonard Roman 
recomandă ca acţiunile de 
dezinsecţie să fie făcute de 
specialişti  ai unor firme 
acreditate: „Nu acceptaţi ac-
ţiunile ad-hoc, la mica înţele-
gere, ci apelaţi la firmele spe-
cializate care programează 
aceste acţiuni şi solicită din 
partea beneficiarului curăţa-
rea suprafeţelor ce urmează 
a fi tratate. Numai în acest 
mod, firma poate garanta 
pentru lucrările executate.” 
Pentru spaţiile comune (casa 
scărilor şi subsol) benefici-
arul trebuie anunţat cu cel 
puţin trei zile înainte de 
executarea lucrării printr-un 
afiş postat la intrarea în imo-
bil. Firmele DDD prestatoare 
de servicii trebuie să deţină 
licenţă ANRSC şi să elibereze 
un proces verbal de recepţie 
a lucrării executate, o factu-
ră şi o chitanţă fiscală în care 
să fie vizibile datele de iden-
tificare ale firmei executante 
(adresa, nr. de telefon şi nu-
mele agentului).

cum  
putem  
scăpa de  
gândaci

„Nu acceptaţi acţiunile 
ad-hoc, la mica înţe-
legere, ci apelaţi la fir-
mele specializate care 
programează aceste 
acţiuni şi solicită din 
partea beneficiarului 
curăţarea suprafe-
ţelor ce urmează a fi 
tratate. Numai în acest 
mod, firma poate ga-
ranta pentru lucrările 
executate.”

leonard roman
director Deraton

recomandări
l Cel mai important, înain-
te de începerea unei acţi-
uni de dezinsecţie, trebuie 
făcută curăţenie generală, 
pentru că orice acţiune 
executată peste un spaţiu 
insalubru, cu resturi de 
alimente şi grăsimi, reduce 
efectele acesteia. 
l Pentru o eficacitate ridi-
cată, toate căile de acces 
în locuinţă trebuie închise 
etanş, la fel şi găurile (în 
jurul conductelor de căl-
dură, la pervazul geamuri-
lor) care pot comunica cu 
exteriorul locuinţei.
l Se recomandă cetăţeni-
lor să execute minimum 
două acţiuni de dezin-
secţie pe an, primăvara 
pentru insectele târâtoare 
şi zburătoare, în paralel cu 
acţiunea care se execută 
în oraş şi toamna, înainte 
de intrarea în sezonul 
rece, pentru a distruge 
insectele tiritoare care 
se retrag la caldura spre 
spaţiile din interior.

Există mari şanse ca, după 
achiziţionarea unui loc în 
care să începem să construim 
un cămin, după plata cheltu-
ielilor de nuntă, să mai avem 
nevoie de un singur pas pen-
tru a începe să numim acest 
loc nou, „acasă”: mobilarea. 
Mobilarea este un pas pe care 
nu îl facem în fiecare zi, de 
aceea este foarte important să 
aveţi în vedere câteva sfaturi 
de la specialişti.

Totul începe cu puţină pla-
nificare şi creativitate, lucru 
care ne va ajuta să şi econo-
misim bani, fără a fi nevoie să 
renunţăm la confort. În cazul 
nostru, vom prezenta de ce ai 
nevoie pentru un apartament 
cu două camere. În primul 
rând trebuie să evaluezi spa-
ţiul de care dispui, măsură-
torile fiind absolut necesare 
când alegem mobila. Stilul 
de viaţă pe care îl adopţi este, 
de asemenea, un lucru foarte 
important... Dacă primeşti 
des prieteni în vizită, trebuie 
să le oferi şi lor un loc unde 
să se simtă confortabil. Poţi 
alege un decor clasic sau mo-
dern, sau poate vrei să îţi cre-
ezi propriul stil. Toate aceste 
lucruri te vor ajuta să îţi alegi 
ce e mai potrivit pentru tine.

Începem cu holul, care nu 
se recomandă a fi foarte încăr-
cat, cuierul cu suport de încăl-
ţăminte este singura piesă de 
mobilier de care ai nevoie. În 
principiu, treci de această în-
căpere cheltuind în jur de 300 
de lei.

În bucătărie, corpurile 
modulare în care pot fi încor-
porate chiuveta, aragazul şi 
maşina de spălat vase, se pot 

adapta la orice dimensiune, 
salvând  astfel spaţiu pentru o 
masă cu scaune. Blatul termo-
rezistent şi picurătorul sunt 
noutăţile care îţi completează 
bucătăria unde nu vei cheltui 
mai mult de 1500 de lei.

Locul care se va încărca 
de cea mai multă magie, 
dormitorul, are şi el parte 
de lucruri noi. Corpurile 
suspendate şi dulapul cu uşi 
culisante te vor ajuta, din 
nou, să economiseşti spaţiu, 

având nevoie, pe lăngă aces-
tea, doar de un pat şi o co-
modă, pentru a te bucura de 
această încăpere împreună cu 
partenerul tău. Pentru toate 
acestea cheltui aproximativ 
2.000 de lei.

După ce am terminat aces-
te încăperi, rămâne de mobilat 
doar camera de zi. Aici se va 
reflecta stilul tău, aici vei râde 
cu prietenii şi vei plânge la me-
ciurile de fotbal sau la filme. 
Este recomandat a se crea un 

spaţiu cât mai lejer, cât mai 
aerisit. Două sau trei corpuri 
modulare, o canapea cu cuburi 
care se poate muta foarte uşor 
şi corpuri suspendate, toate 
aranjate după gustul tău. Chel-
tuind mai puţin de 1.600 de 
lei în această ultimă cameră, 
mobilarea casei tale se înche-
ie. Acum, fie că vrei să adopţi 
tendinţele sezonului, în culori 
închise, zebrano şi maro sau 
alegi combinaţii de culori des-
chise, rămâne la alegerea ta. 

Mobilarea unui  
apartament cu mai 
puţin de 1.500 de euro

Puţină planificare 
şi creativitate la 
mobilarea  
locuinţei ne vor 
ajuta să economis-
im bani, făra a fi ne-
voie să renunţăm  
la confort.
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Candidaţi sau nu pentru 
fotoliul de primar al Timi-
şoarei?

Hm... (zâmbeşte) Este 
cea mai grea întrebare pe 
care mi-o puteaţi adresa în 
momentul acesta... Pot să 
vă spun că mă pregătesc să 
candidez. Partidul Democrat 
Liberal şi implicit, eu în cali-
tate de preşedinte al PDL Ti-
mişoara, ne pregătim să câş-
tigăm cursa pentru primăria 
Timişoara.

Păi de mult timp vă pregătiţi...
Da aşa este, de cel puţin 12 

ani e o prioritate. Dar cred, 
că este pentru prima dată 
când avem cele mai mari 
şanse. Pot să vă spun că vom 
câştiga primăria Timişoara, 
în măsura în care Partidul 
Democrat Liberal va înţelege 
că trebuie să îşi desemneze 
un candidat care să reprezin-
te pentru cetăţeni o variantă 
viabilă, credibilă, că lucrurile 
se vor schimba în Timişoara. 
Cred că vom face acest lucru. 
Faptul că în 2008, lumea nu 
s-a prezentat la vot în număr 
atât de mare a fost datorită 
faptului că partidele nu au 
ieşit cu candidaţi credibili 
pentru cetăţeni care să poa-
tă să facă ceva nou pentru 
Timişoara. În ciuda faptului 
că oamenii, pe stradă, sunt 
nemulţumiţi şi spun că vor 
altceva, nu s-au prezentat la 
vot pentru că noi, oamenii 
politici, nu le-am oferit o al-
ternativă. Cred că în 2012, 
organizaţia noastră va fi pre-
gătită să arate acel om.

Ovidiu Ciuhandu e acel om?
Da. Cred că pot să fiu unul 

dintre oamenii capabili să 
schimbe traiectoria acestui 
oraş. Nu vreau să fiu nici mo-
dest, nici să mă laud. Cred că 
pot să fac acest lucru şi am de-
mostrat-o până acuma. Atât 
ca individ cât şi în cadrul par-
tidului. Decizia finală aparţi-
ne partidului, chiar conduce-
rii de la Bucureşti, pentru că 
Timişaora este, în momentul 
de faţă, prioritate numărul 1 
după Bucureşti pentru PDL.

Să zicem că partidul vă 
desemnezaă să candidaţi 
la primărie. În ce măsură 
îi va influenţa electoratul 
apartenenţa dumneavoas-
tră religioasă? E un plus, sau 
un minus?

Eu vreau să plec de la pre-
miza că oamenii se vor uita 
la calităţile candidatului, in-
diferent de apartenenţa lui 
religioasă. Eu nu şa merge 
nici pe plusuri nici pe minu-
suri. Aş merge pe o singură 
explicaţie: cred că Timişaora 
are nevoie de un bun creştin, 
de un om care să se gândeas-
că la oameni şi nu la buzuna-
rele lui, şi din acest punct de 
vedere, mulţumesc lui Dum-
nezeu, am din ce să trăiesc. 
Eu nu merg la primărie să 

inTerViU10 I eCo & DeCo

„Primarul a ajuns să fie  
un fel de păpuşă şi sunt 
unii care sunt sforarii...”

oViDiu CiuHanDu

născut la 30 iulie 1971

absolvent al Facultăţii de 
Ştiinţe economice, secţia 
management

prosper om de afaceri

activitate politică: înscris în 
pdl în 1999, consilier local 
timp de două mandate, 
preşedinte pdl timişoara

stare civilă: Căsătorit, are 3 
copii

Hobby: ski şi drumeţiile

Gând călăuzitor în viaţă: „Fă 
celuilalt ceea ce ţi-ar plăcea 
să îţi facă el ţie.”

Păi dacă discutăm 
de drumuri, Culiţă 
Chiş nu ar avea ce să 
caute acolo. Culiţă 
Chiş nu are de ce să 
se ocupe de infra-
structură pentru 
că nu-i specialist în 
aşa ceva. Dacă nu 
avem specialişti nu 
avem cum să facem 
lucruri de calitate.

PUBLICITATE

anDreea Hnyatek
andreea. hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Modul în care mediul in-
fluenţează sănătatea, pros-
peritatea şi armonia fiinţei 
umane a fost studiat mii de 
ani de chinezi sub numele 
de Feng Shui. În ultimii ani, 
această artă a fost preluată 
şi de europeni şi se referă 
la armonizarea energiei din 
spaţiul în care locuim. Feng 
Shui înseamnă vânt şi apă 
şi se bazează pe principii-
le Yin şi Yang care trebuie 
echilibrate şi pe teoria celor 
cinci elemente: lemn, foc, 
pământ, metal  şi apă, circu-
it al elementelor construc-
tive. Din lemn faci foc, din 
foc faci pământ, din pământ 
faci metal, din metal faci 
apă. Când ciclul este con-
structiv, toate funcţionează. 
Dacă într-un loc destinat 
focului există apă, acesta se 
stinge, iar energiile se dez-
echilibrează. Acest concept 
se poate aplica la orice: în 
locuinţă, grădină, într-o în-
căpere anume sau chiar la 
o masă.

Primul pas este dese-
narea planului spaţiului, 
pentru a se putea identifica 
corect poziţionarea puncte-
lor cardinale. Fiecare punct 
cardinal corespunde unui 
element: nord - apă, sudul 
- foc, estul – lemn, iar vest 
– metal. Odată stabilite aces-
te puncte, se aplică harta 
Bagua. Aceasta este o hartă 
împărţită în opt sectoare co-
respondente domeniilor din 
viaţa fiecăruia, plus al nouă-
lea, centrul casei. În funcţie 
de aceste zone, fiecare pune 
”remedii”. Singura situaţie 

în care în Feng Shui există 
”trebuie”, este ca în casă să 
fie totul în ordine şi curăţe-
nie, restul rămâne la apre-
cierile fiecăruia, după cum 
declară Silvia Staia, specia-
list în Feng Shui: “Ceea ce 
este sigur în univers, este că 
totul se află într-o continuă 
transformare. Feng Shui-ul 
nu promite minuni, miraco-
le sau remedii sigure.”

remedii pentru  
intrarea în locuinţă:

În faţa uşii de la intrare 
este indicat să existe un bec 
şi un covoraş cu mesajul 
”Bine ai venit!” sau orice 
ar putea întâmpina musafi-
rii într-un mod plăcut. Sub 
acel covoraş se pun trei, 
şase sau nouă bănuţi chi-
nezeşti legaţi cu aţă roşie, 
pentru o situaţie financiară 
mai bună. Uşa obligatoriu 
trebuie să se deschidă către 

interior, iar după ce se tre-
ce pragul este ideal ca holul 
să fie luminat şi să se vadă 
o parte din casă. Dacă acest 
lucru nu e posibil pentru că 
la o distanţă apropiată este 

un perete, se aplică o oglin-
dă pentru a creea un spaţiu 
mai larg şi pentru a atrage 
energia către interior. Pen-
tru protecţia casei tot la in-
trare, se pune o statuie cu 

un cal într-o poziţie mân-
dră, (atenţie ca acesta să nu 
domine), iar pentru prospe-
ritate o bărcuţă în care să 
puneţi multe monede, şi să 
fie poziţionată ca şi cum ar 
aduce bogăţia în casă. 

Pentru camera de zi, pri-
vind harta Bagua, câteva din 
remedii pot fi următoarele:

În nordul camerei, în 
partea destinată înţelepciu-
nii şi carierei se pun oglinzi, 
apă şi figurine de piatră.

În nord-vestul camerei, 
spaţiul semenilor şi mento-
rilor se pun pietre grele care 
conferă stabilitate, o statuie 
argintie, o bucată de sticlă 
sau orice reprezintă meta-
lul. Se mai pun icoane sau 
alte lucruri cu simbol spiri-
tual. (Se poate face chiar un 
mic altar).

Vestul camerei este des-
tinat creativităţii şi este 
simbolizat tot prin metal. 

În acest loc se pun cărţi sau 
alte elemente reprezentati-
ve ţelului fiecăruia.

Sud-vestul este spaţiul 
dragostei. Orice se aşează 
trebuie să fie în pereche: 
două perne, două statui, 
două poze sau două răţuşte 
mandarine care aduc şi în-
treţin iubirea.

Sudul este pentru faimă 
şi cele mai indicate obiecte 
sunt pozele cu mentori.

În sud-est, colţul sănătă-
ţii se pun plante de culoare 
mov şi un plic roşu cu mo-
nede chinezeşti care aduc 
prosperitate.

În est se pun orice obiec-
te din lemn, pentru o bună 
înţelegere şi armonie în fa-
milie.

În nord-est este cunoaş-
terea de sine, un spaţiu 
care trebuie să vă reprezin-
te cu corpuri simbolizând 
apa.

Echilibrarea vieţii prin Feng Shui

„Ceea ce este sigur în 
univers, este că totul 
se află într-o continuă 
transformare. Feng 
Shui-ul nu promite 
minuni, miracole sau 
remedii sigure.”

Silvia Staia
specialist în Feng Shui

fac bani. Eu merg la primărie 
pentru că am trei copii care 
vor trăi în Timişoara şi sunt 
nemulţumit de modul cum 
merg lucrurile acum în acest 
oraş. Şi, ca să tranşăm oda-
tă pentru totdeauna acest 
subiect, foarte clar, Ovidiu 
Ciuhandu este omul care îl 
iubeşte pe Dumnezeu, care 
are o relaţie personală cu 
Dumnezeu şi care îi respec-
tă pe cei de lângă el. Cred că 
toţi creştinii din România îşi 
doresc acelaşi lucru: binele 
aproapelui.

Se spune că porniţi în cursă 
cu 12.000 de voturi asigura-
te din partea pocăiţilor...

Nu este adevărat. Voi avea 
voturile asigurate, în măsura 
în care oamenii cred în per-
soana mea. Asta contează. 
Nu contează foarte mult nici 
procentul partidului... S-a de-
monstrat că şi PDL, şi PSD şi 
PNL, atât timp cât nu au ieşit 
cu un candidat viabil nu au 
câştigat primăria deşi la ni-
vel naţional aveau procente 
mari de 37-38 la sută. Nici-
odată partidul nu va putea 
transfera procentele unui 
candidat care nu se ridică la 
cerinţele concetăţenilor.

Cât de mare e criza în primă-
ria Timişoara?

Vreau să spun că aici 
s-a făcut o greşeală. Ei au 
fundamentat bugetul pe o 
creştere economică pentru 

2009 de 12 procente, când 
toată lumea era îngrijorată 
şi erau opinii sumbre pentru 
o scădere a veniturilor cu 15 
la sută. Astfel, că la sfârşitul 
anului 2009 primăria a ră-
mas cu sume neplătite către 
furnizori pe care le-au plătit 
din bugetul din 2010. Pro-
babil se va întampla şi anul 
acesta.  Nemulţumirea mea e 
legată de stabilirea priorităţi-
lor în primărie când e peri-
oadă de criză. Nu mai putem 
să avem studii de fezabiltiate 
care nu se concretizează în 
anul următor, nu mai avem 
ala fel de mulţi bani pentru 
cultură, pentru sport. Pe de 
altă parte, criza ar trebui să 
ajute, în sensul că valoarea 
la care se adjudecă licitaţii-
le ar trebui să fie mult mai 
mică. Dacă un drum costa 10 
milioane de euro, acum ar 
trebui să fie vreo 8 milioane. 
Cât timp nu a fost criză, prin 
2007 primăria se plângea că 
nu vin firme la licitaţii, sau 

că ofertele la lictiaţii erau 
foarte mari. Acum e concu-
renţă mult mai mare, vin la 
licitaţii câte şase, şapte fir-
me, e concurenţă mare şi, 
în mod normal, preţurile ar 
trebui să fie mult mai mici.

De ce nu mai câştigă licitaţii 
societăţile consiliului local?

Asta este un lucru foarte 
trist. Să luăm de exemplu, 
Societatea de Drumuri Mu-
nicipale. Eu cred că această 
societate ar trebui să lucreze 
mai mult pentru primărie, 
pentru că ar putea să fie 
mult mai uşor controlată. 
Asta pentru că societatea e a 
consilului local, iar directo-
rul are un contract de mana-
gement semnat cu primarul. 
Acesta ar putea să-l cheme 
în fiecare zi la raport. S-ar 
putea verifica mult mai uşor 
calitatea lucrărilor făcute.

De ce nu se întâmplă acest 
lucru?

Nu se întâmplă acest lu-
cru pentru că, şi spun acest 
lucru cu mare transparenţă, 
nu se vrea. Am participat la 
mai mute discuţii, am făcut 
parte din comisia care a vali-
dat directorii societăţilor din 
subordinea consiliului şi am 
observat foarte clar că nu se 
vrea. Eu nu am sugerat, cum-
va să dea o licitaţie Drumu-
rilor Municipale. Am înţeles 
că au fost şi dispute între 
fosta conducere şi primar, 

acuma au dispărut aceste di-
vergenţe, lucrurile ar trebui 
să meargă mai bine, dar nu 
se întâplă.

Cine nu vrea?
Executivul. E vorba des-

pre mai multe persoane, 
de aceea spun executivul. 
Nemulţumirea mea este că 
primarul acceptă acest joc. 
Sunt multe probleme şi în 
ceea ce priveşte modul cum 
se lucrează la investiţii.

Ce probleme?
Păi s-au investit sume 

frumoase în reparaţii la 
drumuri. Pe Calea Aradului, 
parte din Calea Torontalu-
lui, Michelangelo şi altele, 
s-a turnat asfalt pe porţiuni 
însemnate din carosabil şi 
care după nici 2 luni de vară 
s-au vălurit. În primăvară 
va urma să decapeze iară şi 
să repare din nou. Eu sunt 
economist, nu mă pricep şi 
m-am interesat să văd de ce 
se întâmplă asta. Răspunsu-
rile sunt foarte clare, proiec-
tele sunt foarte prost făcute, 
iar calitatea materialelor 
folosite nu mai corespunde 
cu realităţile meteorologice 
de la noi şi nici cu traficul 
existent. Constructorii spun: 
„noi licităm ce scrie în caie-
tul de sarcini, deşi ştim că nu 
e bine...” Părerea mea este că 
cei care se ocupă de infra-
structură în primărie nu au 
experienţa profesională ne-

cesară nu au  nici şcoala de 
specialitate şi nu ar trebui să 
fie acolo. În plus au şi o mare 
influenţă asupra primarului. 
Primarul a ajuns să fie un fel 
de păpuşă de la un spectacol 
şi sunt unii care sunt sfora-
rii. Eu îl respect, pentru că e 
primar, dar i-am spus-o şi  lui 
sunt alţii care conduc Primă-
ria Timişoara.

La cine vă referiţi? Cine sunt 
sforarii?

Păi dacă discutăm de dru-
muri, Culiţă Chiş nu ar avea 
ce să caute acolo. Culiţă Chiş 
nu are de ce să se ocupe de 
infrastructură pentru că nu-i 
specialist în aşa ceva. Dacă 
nu avem specialişti nu avem 
cum să facem lucruri de ca-
litate. Şi Culiţă e doar unul 
dintre ei... Fiecare dintre cei 
care conduce o direcţie în 
primărie e un mic primar... 
eu un mic moşier, acolo, pe 
moşia lui, cu oamenii lui. În 
plus, sunt atâtea divergenţe 
între aceste direcţii... şi ăsta 
e un lucru ştiut de toată lu-
mea. Fiecare direcţie ştie mai 
bine ce trebuie să facă altă di-
recţie... E haos în primărie...

Dacă veţi câştiga alegerile 
veţi sparge această gaşcă?

Trebuie să înţeleagă toată 
lumea că nu se vor mai putea 
petrece lucrurile în primăria 
în următorii patru ani după 
alegeri, cum s-au întâmplat 
până acum.
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CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Adio, pensii speciale! În-
cepând cu 1 septembrie, o 
bună parte din pensionarii 
de lux timişeni vor primi 
bani mai puţini. După re-
calcularea impusă de noile 
norme din domeniu, din 
totalul celor 233 de pensio-
nari cu „pensii nesimţite”, 
doar 124 de persoane vor 
mai beneficia de acestea. 
Este vorba despre cei care 
provin din rândul magis-
traţilor, singurii care nu au 
intrat sub incidenţa modifi-
cărilor aduse la legea pensi-
ilor. Restul de 109 vor primi 
retribuţii tăiate, ajungând 
să fie chiar şi de 8 ori mai 
mici. Timişul va face astfel 
o economie de peste 316 

mii de lei pe lună după mic-
şorarea veniturilor vârstni-
cilor care au lucrat în parla-
ment, în corpul diplomatic 
sau în aeronautică. 

Cea mai drastică tăiere 
în rândul retribuţiei luna-
re va fi simţită de cei care 
au fost aviatori. Acestora, 
Guvernul le-a micşorat 
pensia de 8 ori. „În Timiş 
existau 17 persoane care 
au lucrat în acest domeniu 
şi care aveau o pensie me-
die de 9.540 de lei. După 
recalculare, pensia medie 
este acum de 1.339 de lei”, 
spune Viorel Popa, purtă-
torul de cuvânt al Casei 
Judeţene de Pensii Timiş. 
De pensii mult reduse vor 
avea parte şi foştii angajaţi 
ai Curţii de Conturi. De la 
1 septembrie, cei 6 pensi-

onari ce primeau o pensie 
de 5.334 lei  vor primi doar 
1.339 lei. Foştilor deputaţi, 
senatori sau angajaţi ai tri-
bunalului, le-a fost practic 
înjumătăţită pensia. Cei 
19 foşti parlamentari ce 
beneficiază în Timiş de 

pensie vor primi de la 1 
septembrie o pensie medie 
de 1.908 lei, faţă de 3.472 
lei, cât au primit în luna 
august. Foştii grefieri, 67 la 
număr în Timiş, care aveau 
la 1 august o pensie medie 
de 2.947 de lei se vor tre-

zi de la 1 septembrie cu o 
pensie medie de 1.078 lei. 

Singurii care nu vor sim-
ţi criza sunt cei care au lu-
crat în magistratură. Asta, 
deoarece Curtea Constitu-
ţională a decis că recalcula-
rea pensiilor foştilor magis-
traţi este neconstituţională. 
În Timiş există 124 de pen-
sionari foşti magistraţi care 
iau o pensie medie lunară 
de 9.150 de lei. Cea mai 
mare retribuţie este a unui 
fost magistrat care încasea-
ză lunar 190 de milioane 
de lei vechi, adică 19.000 
lei noi. Asta în condiţiile în 
care pensia medie în jude-
ţul Timiş este de 764 de lei, 
cea mai mare pensie din sis-
temul public este de 8.400 
de lei, iar cea mai mică de 
350 lei.

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

O treime din dosarele pri-
vind ajutoarele sociale acor-
date pentru venitul minim 
garantat sunt suspendate 
în judeţul Timiş. La ultimul 
control al Compartimentul 
Teritorial de Inspecţie Soci-
ală Timiş, de la începutul lu-
nii iulie, dosarele nu aveau 
anexate documentele nece-
sare acordării ajutoarelor 
sociale, iar peste 50 la sută 
din anchetele sociale nu 
erau actualizate. La opt pri-
mării din judeţ inspectorii 
au dispus suspendarea plăţi-
lor pentru toate dosarele. În 
localitatea Moraviţa au fost 
164 de dosare, la Dudeştii 
Vechi au fost 70, la Sânnan-
drei au fost 16, Beba Veche 
a avut 84 de dosare, Bogda 
cu şase dosare, la Brestovăţ 
au fost 17, la Gotlob 20 şi la 
Bara 12.  În prezent, venitul 
minim garantat de stat, de 
125 de lei pentru o singură 
persoană se ridică de la pri-
măria fiecărei comune. 

Primarul dispune  
cine ia bani şi cine nu 

Banii sunt asiguraţi 
din bugetul local sau din 
sume defalcate primite de 
Consiliul Local al fiecărei 
localităţi de la Consiliul 
Judeţean. Din 2011, acest 
venit va fi asigurat de cei 

de la Agenţia Judeţeană 
de Prestaţii Sociale Timiş, 
iar numărul beneficiarilor 
acestor venituri va scă-
dea drastic. Asta pentru 
că în Parlament va intra 
legea privind modificarea 
şi completarea legii nr 
416/2001 privind venitul 
minim garantat. “În acest 
moment fiecare persoană 
care nu are venit face o ce-
rere la Primăria din locali-
tate, angajaţii primăriei fac 
ancheta în termen de 15 
zile de la data depunerii, 
iar în 30 de zile de la data 
depunerii cererii primăria 
e obligată să dea rezoluţia: 
dacă dosarul e admis  sau 
respins. Dacă se acceptă, 
prin dispoziţia primarului 
întră în plată cu data de 1 
a lunii viitoare. O dată cu 
modificarea acestei legi 
toate aceste demersuri vor 

intra la Agenţia Judeţea-
nă de Prestaţii Sociale, iar 
anchetele vor putea făcute 
mult mai amănunţit”, spu-
ne Andrei Anca, directorul 
Agenţiei Judeţene de Pre-
staţii Sociale Timiş. 

Cât e venitul minim  
brut garantat

Conform legii 416 apro-
bată în 2001 persoanele 
care nu locuri de muncă sau 
nu sunt apte pentru a mun-
ci, primesc un venit minim 
garantat de 125 de lei. O 
familie cu doi membri, pri-
meşte de la stat 225 de lei, 
iar pentru 3 persoane, VMG 
este de 313 lei. O familie cu 
4 membri primeşte 390 lei, 
iar pentru 5 persoane de la 
bugetul local sunt acordaţi 
462 de lei. Familiile cu mai 
mulţi membri decât 5 pri-
mesc 31 de lei pentru fieca-
re membru în plus.

ComUniTaTeComUniTaTe

lapTe praf

Lapte praf pentru bebluşi
Pentru această lună, Servi-
ciul pentru Protecţia Copi-
lului şi Familiei Timişoara 
va distribui laptele praf 
pentru nou-născuţi în pe-
rioada 24-30 septembrie. 
Activitatea de distribuire 
a laptelui praf va avea loc 
la sediul Serviciului pentru 
Protecţia Copilului şi Fami-
liei Timişoara de pe strada 
Platanilor nr. 2, cu intrare 
prin spatele grădiniţei nr. 
31. Programul cu publicul 
este luni, miercuri şi vineri, 
între orele 8:30-13:00, 
iar marţi şi  joi între orele 
8:30-13:00 şi 15:00-17:00. 
Persoanele interesate 
pot obţine mai multe 
informaţii despre distribu-
irea laptelui praf pentru 
nou-născuţi la numărul de 
telefon 0256/214.572.

ruga

Consiliul Local şi Primăria 
Timişoara, împreună cu 
Casa de Cultura a Munici-
piului organizează sâm-
bătă şi duminică, 18 şi 19 
septembrie, cea de-a XIV-a 
ediţie a Rugii Timişoarei. 
Timişorenii sunt invitaţi 
să participe la o serie de 
spectacole care se vor 
desfăşura pe scena din 
Parcul Rozelor. În prima zi, 
manifestările vor începe 
cu un spectacol susţinut de 
copiii de la Ansamblul Ti-
mişul, urmat de tradiţiona-

lul Joc al Rugii, iar seara va 
continua cu un concert de 
muzică populară. Dumini-
că manifestările vor începe 
de la ora 10:00, la Catedra-
la Mitropolitană, de la ora 
12:00 vor urma depuneri 
de coroane în memoria 
eroilor Timişoarei. Ziua se 
va încheia cu un concert de 
muzică populară şi cu Hora 
Rugii.

mergeţi pe jos!

În perioada 16-22 septem-
brie 2010, se desfăşoară a 
noua ediţie a „Săptămânii 
Mobilităţii Europene“. 
Campania urmăreşte încu-
rajarea folosirii mijloacelor 
alternative de transport 
(promovarea utilizării 
transportului în comun, 
a bicicletelor, precum şi a 
mersului pe jos), conştien-
tizarea populaţiei asupra 
creşterii gradului de poluare 
cauzat de traficul intens la 
nivel urban, sensibilizarea 
şi informarea cetăţenilor în 
ceea ce priveşte mobilita-
tea pe termen lung în oraş, 
riscurile legate de poluare 
şi identificarea de măsuri 
pentru îmbunătăţirea cali-
tăţii vieţii în spaţiul urban. 
Tot în această săptămână, 
site-ul primăriei va conţine 
un chestionar cu tema „Nici 
eu nu voi folosi maşina în 
data de 22 septembrie“ cu 
posibilitatea votării acestei 
afirmaţii, chestionar al cărui 
rezultat va fi prezentat zilnic 
publicului.

pe scurt

Vrăjitoarele la mâna senatorilor
CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Cum ar fi ca o şedinţă de 
spiritism să fie impozitată, 
iar pentru un ghicit în pal-
mă, cafea sau nori să se taie 
factură şi să se dea bon fis-
cal? În acest moment este un 
simplu vis, însă în viitorul 
apropiat n-ar fi exclus să se 
întâmple aşa ceva. Deputatul 
PDL Timiş, Alin Popoviciu a 
iniţiat un proiect de lege care 
ar urma să reglementeze vră-
jitoria, iar vrăjitoarele să fie 
dotate cu case de marcat, 
facturier şi chitanţier. Din 
păcate, proiectul său de lege 
s-a oprit în comisia juridică 
a Senatului, însă va intra pe 
ordinea de zi din aceeaşi co-
misie a Camerei Deputaţilor, 
cameră decizională în Parla-
mentul României. Proiectul 
a fost respins la Senat, pen-
tru că, spune Alin Popoviciu, 
colegilor săi din Parlament 
le-ar fi frică de blestemele 
şi farmecele tămăduitoare-
lor. „Vă spun sincer, mie nu 
mi-e frică. Dar se poate ca 
alţi colegi din parlament să 
aibă o oarecare teamă, cum 
se poate ca alţii să meargă la 
văjitoare pentru a-şi vedea 
viitorul”, recunoaşte Alin 
Popoviciu, care spune că nu 
are de gând să se dea bătut 
şi că va milita în continuare 
pentru proiectul său, chiar 
dacă şi-a pus în cap atât vrăji-
toarele, cât şi colegii de par-
lament. „Vrăjitoarele trebuie 
să fie pedepsite după ce în-
şeală oamenii. Lumea crede 
în astfel de practici şi încep 
să-şi vândă casele, maşinile, 
tot ce au, şi-şi dau seama că 
de multe ori probleme lor 
rămân fără rezolvare. Pro-
blema nomenclatorului de 
meserii se poate rezolva ime-

diat. Persoanele care practi-
că această meserie nu trebu-
ie să se numească neapărat 
vrăjitoare, ci numerolog, 
meserie recunoscută în no-
menclator”, mai spune Alin 
Popoviciu. 

„Preţul e în funcţie  
de problemă ,  
cu chitanţele aferente”

 Ziarele şi site-urile de 
mică publicitate din Timi-
şoara sunt pline de anunţuri 
care te îndeamnă la dezle-
gare de farmece, deochi sau 
citit în cărţi. Cu un simplu 
apel la un număr de telefon 
şi cu o problemă fictivă de 
„m-a părăsit nevasta”, tămă-
duitoarea îţi spune că pentru 
5 milioane de lei vechi o adu-
ce înapoi în maximum 5 zile. 
Asta în funcţie de cât de gra-
vă este problema. În funcţie 
de farmecele şi de blesteme-

le cu care eşti legat, tămădu-
itoarea spune că şi preţul di-
feră. Pentru a fi totul perfect 
legal, vrăjitoarea îţi promite 
că fiecare lucrare este înso-
ţită de chitanţele aferente. 
„Există anumite lucruri făcu-
te, dacă aşa a fost să fie, sau 
dacă trebuie doar o simplă 
apropiere, preţul depinde de 
la persoană la persoană. Nu 
pot să vă dau un diagnostic 
prezumtiv până nu deschi-
dem cartea, care este gratuit. 
Dacă este vorba de blesteme 
şi farmece, este în jur de 3 
milioane, cu chitanţele afe-
rente pentru fiecare lucrare. 
În general,astfel de proble-
me durează 4-5 zile. Rezul-
tatele, un SMS, o apropiere, 
apar după 3 zile. „N-am cum 
să vă tai factură, pentru că 
eu nu am BF (nr. bon fiscal), 
dar vă pot trimite la distribu-
itorii de unde iau materiale-

le pentru lucrare”, promite 
tămăduitoarea Alina, care se 
descrie a fi una dintre clarvă-
zătoarele înzestrate cu pute-
rile lui Dumnezeu.

Ce prevede legea  
vrăjitoarelor

Pentru a putea „profesa”, 
vrăjitoarele ar trebui să obţină 
o autorizaţie de liberă practică 
după ce s-ar înscrie într-o or-
ganizaţie profesională de pro-
fil. Numai aşa „practicienele 
oculte” ar putea tăia chitanţă 
fiscală clienţilor pentru sume-
le încasate. Proiectul de lege 
are drept scop protecţia cetă-
ţenilor de astfel de înşelătorii, 
proiectul legislativ având un 
articol care prevede pedeap-
sa cu închisoare de la 6 luni 
la 3 ani pentru „practicienele 
oculte” care induc, menţin în 
eroare sau amăgesc o persoa-
nă prin prezentarea ca adevă-

rată a unei fapte mincinoase, 
în scopul de a obţine prin 
aceste practici un folos patri-
monial injust pentru sine sau 
pentru altul.

Proiectul defineşte ghici-
torul ca fiind persoana care se 
îndeletniceşte cu prezicerea 
viitorului, iar vrăjitoria ca fiind 
acele ritualuri magice prin care 
se invocă realităţi spirituale de-
monice cu scopul de a înlătura 
anumite boli, de a reface sau 
destrăma legăturile dintre oa-
meni. În acelaşi articol, practici-
le oculte sunt catalogate ca fiind 
activităţile de ghicit şi vrăjitorie 
prin invocarea unor realităţi 
spirituale demonice, ezoterice, 
iar farmecele sunt considerate 
ca fiind legături de vrăjitorie.

Foştii piloţi, angajaţii Curţii de Conturi şi parlamentarii  
primesc pensii mult mai mici începând cu septembrie

Peste o mie de  
dosare de asistenţă 
socială, suspendate

„Aceste vrăjitoare 
trebuie să fie pedep-
site după ce înşeală 
oamenii. Lumea crede 
în astfel de practici şi 
încep să-şi vândă case-
le, maşinile, tot ce au, 
şi-şi dau seama că de 
multe ori probleme lor 
rămân fără rezolvare”

alin popoviciu
deputat PDL

„N-am cum să vă tai 
factură, pentru că 
eu nu am BF (nr. bon 
fiscal), dar vă pot tri-
mite la distribuitorii de 
unde iau materialele 
pentru lucrare...”

alina
tămăduitoare

Dosarele beneficiarilor venitului minim garantat vor fi controlate mult mai amănunţit

“Odată cu modificarea 
acestei legi toate aces-
te demersuri vor intra 
la Agenţia Judeţeană 
de Prestaţii Sociale, iar 
anchetele vor putea 
făcute mult mai amă-
nunţit.”

andrei anca
director – Agenţia Judeţeană  

de Prestaţii Sociale Timiş

„În Timiş existau 17 
persoane care au lu-
crat în acest domeniu 
şi care aveau o pensie 
medie de 9.540 de lei. 
După recalculare, pen-
sia medie este acum 
de 1.339 de lei”

Viorel Popa
purtător de cuvânt  

Casa Judeţeană de Pensii

19.000 de lei, cea mai mare pensie din Timiş a unui fost bugetar

Negocierea privind 
rezolvarea unui 
blestem poate fi 
ascultată integral pe 
opiniatimisoarei.ro

Zi de basm la 
Grădiniţa Pygmalion

Grădiniţa Pygmalion or-
ganizează sâmbătă, în data 
de 18 septembrie, Ziua Por-
ţilor Deschise, unde sunt aş-
teptaţi toţi cei care doresc să 
viziteze grădiniţa şi să desco-
pere dacă este locul potrivit 
pentru copilul lor.

Părinţii vor afla informa-
ţii despre serviciile grădini-
ţei, vor putea cunoaşte edu-
catorii, profesorii, psihologii 
şi vor putea vizita sălile de 
clasă, iar copiii pot partici-
pa la lecţii demonstrative, 
jocuri şi concursuri speciale. 

Creată din pasiune pentru 
copii şi din dorinţa de a-i aju-
ta să se dezvolte corespunză-
tor, Grădiniţa  Pygmalion va 
funcţiona după normele me-
todologice unde se va accen-
tua învăţarea limbii engleze 
prin ore zilnice şi dezvolta-
rea aptitudinilor individua-
le prin activităţi opţionale 
cum ar fi limba germană, 
muzică, pictură, modelaj, 
actorie, înot şi tenis. În plus, 
grădiniţa dispune de o zonă 
liniştită, sigură, clădire nouă 

a cărei curte spaţioasă (1.400 
mp) este special amenajată 
pentru copii, cu teren de vo-
lei şi fotbal, groapă de nisip, 
căsuţă cu tobogan şi hinte şi 
un părculeţ cu broscuţe ţes-
toase, peştişori, găinuşe şi 
iepuraşi.

Pentru informaţii supli-
mentare sau clarificări cu 
privire la acest proiect puteţi 
apela numărul 0740 236 316 
sau pe adresa de e-mail: offi-
ce@gradinitapygmalion.ro. 
Persoană de contact: Andre-
ea Mihai – director.

Peste 50 la sută 
din anchetele 
sociale nu erau ac-
tualizate, iar la opt 
primării din judeţ 
inspectorii au dis-
pus suspendarea 
plăţilor pentru 
toate dosarele,
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Trompeţi şi 
mandoline

Viorel Screciu

expoziţii

party
Joi, 16 septembrie

CLub DAos: ConCeRt siLveR shine
sCottish Pub: GRAnD Live ConCeRt
DubLin exPRess Pub: DubLin house bAnD
D’ARC: RetRo PARty

Vineri, 17 septembrie
no nAme: Johnny D
CLub DAos: GooD vibRAtions 5
D’ARC: ALPhA bite
sCottish: best RetRo PARty in town

sâmbătă, 18 septembrie
D’ARC: PetReCeRe niGhtLonG
setuP venue: sPoR & ChRis ReneGADe
CLub DAos: sPeLLbounD PARty
700 Coffee & LounGe: musiC CoLouRs

Duminică, 19 septembrie
vAn GRAPh K’fe: bAbiLoniA 
CLub D’ARC: hits PARty
ARt CLub 700: Ambient PARty
setuP: wARm uP

studio
aminteşte-ţi de mine (miercuri-joi: 16; 
18; 20) 

cinema city
oameni mari şi fără minte (vineri, 
luni-joi: 14,10; 16,15; 18,20; 20,30; 22,40; 
sâmbătă-duminică: 14,10; 16,15; 18,20; 
20,30; 22,40 )
Macete (vineri-joi: 17,30; 21,50)
inception (vineri-joi: 19,10; 22)
Salt (vineri-joi: 19,45)
karate kid (vineri-joi: 14,45; 21,50)
Câini şi pisici: răzbunarea lui kitty 
galore (vineri, luni-joi: 14; sâmbătă-dumi-
nică: 12,15; 14)
Sunt un mic ticălos (vineri, luni-joi: 
13,10; 15,10; 17,10; sâmbătă-duminică: 
11,10; 13,10; 15,10; 17,10)
americanul – premieră (vineri-joi: 
15,50; 18,10; 20,20; 22,30)
amor la distanţă – premieră  
(vineri, luni-joi: 13,15; 15,30; 17,45; 20; 22,15; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20; 22,15)

cinemaMarţi, după Crăciun

horoscop
berbec
Pleci mereu cu 
gândul spre trecut, 
pentru că regăseşti 
printre amintiri 
momente frumoase 
de care îţi era dor. Poate restabileşti 
legătura cu un coleg sau un amic de 
odinioară despre care nu mai ştiai 
nimic. este vremea să arunci o privire 
înapoi, pentru că există ceva ce mai are 
importanţă în prezent: cunoştinţă care 
te poate ajuta, un document pierdut de 
care ai nevoie sau o datorie neachitată.

taur
Ai grijă cum 
manevrezi sumele 
de bani impor-
tante, pentru că 
eşti furat de capri-

cii de moment ce-ţi pot dezechilibra 
major bugetul. Doar ştii bine că eşti 
genul de persoană care apreciază 
calitatea vieţii în funcţie de starea 
materială.  fii mai grijuliu cu banii şi 
nu ieşi la cumpărături inutile, pentru 
a-ţi reînnoi garderoba de toamnă. 
Recunoaşte că de unele din ele nu ai 
nevoie acum. 

Gemeni
treci cu vederea 
unele animozităţi 
din mediul în care 
te afli, pentru că 
eşti conştient că 
de tine depinde să faci concesiile 
necesare pentru a te adapta cum se 
cuvine. nimeni nu va închide ochii 
doar pentru a-ţi face ţie pe plac şi 
vei avea de câştigat de pe urma 
capacităţii de a renunţa la ceva de 
acum cu gândul la viitor, deci tolerezi 
situaţia cu stoicism. 

rac
Dacă eşti lăsat să 
te mişti în voie, 
fără să te supui 
orbeşte celor 
mai puternici, ai 

ajunge la rezultate dintre cele mai 
bune. impune-ţi propria voinţă fără 
să ţii cont de cei care au impresia 
că doar ei au dreptate şi arată-le 
tuturor care e atu-ul tău forte, care 
nu poate fi trecut cu vederea. eşti cel 
mai bun într-un anumit domeniu, 
iar acum trebuie să ai curajul să te 
foloseşti de acest avantaj. 

Leu
Atmosfera de acasă 
e veselă, mai bine 
zis e bună dispoziţie 
şi distracţie oriunde 
apari tu. Ai per-
soane tinere şi amuzante în preajmă 
şi atmosfera se menţine pe un nivel 
tonic şi optimist datorită veştilor bune 
care sosesc din toate părţile. Copiii par 
să fie în centrul atenţiei, ori pentru că 
te cobori la nivelul lor şi te simţi mai 
tânăr, ori pentru că auzi veşti despre 
venirea pe lume a unui bebeluş.

Fecioară
eşti încântat 
de felul cum 
evoluează 
lucrurile în cuplu, 
deoarece există o 

bună cooperare între membrii fami-
liei. fiecare îşi aduce contribuţia, iar 
dialogul excelent dintre voi are şi el 
un rol în evoluţia planurilor comune. 
Ai un talent aparte de a-i convinge 
pe toţi că ai dreptate, cu şansa de 
a aduna în preajma ta un grup mai 
mare de adepţi, alături de care să 
clădeşti un plan de perspectivă.  

balanţă
numai dacă pleci 
undeva, departe de 
problemele cotidi-
ene, te vei putea 
rupe de toate, pen-
tru că a rămâne acasă sau la serviciu, cu 
aceleaşi necazuri pe cap, nu ar fi deloc 
în avantajul tău. Dacă apare şansa unei 
evadări din mediul tău obişnuit către 
alte zări, te vei simţi ca nou. veştile care 
sosesc de departe au efect similar: de 
a te elibera de stres şi de a alunga frica 
ciudată inoculată în suflet. 

scorpion
nu eşti în apele 
tale, influenţat 
de un anturaj 
nefast, care te 
împovărează pe 

nedrept cu tot felul de prob-
leme care nici măcar nu te privesc. 
eşti sensibil la necazurile altora, 
deşi ai avea altele pe suflet, dar de 
data aceasta parcă te regăseşti mai 
mult în suferinţele celor din jur. nu 
ai cum să-i ajuţi, ci doar eşti alături 
de ei sufleteşte, arătându-le că îţi 
pasă.

săgetător
spui prezent la orice 
activitate care are 
la bază comuni-
carea cu lumea 
şi deplasările pe 
distanţe lungi sunt domeniile tale 
favorite. vezi locuri care te încântă, 
întâlneşti oameni pe care îi apreciezi, 
iar numărul prietenilor sinceri poate 
creşte. Ai numai motive de satisfacţie 
zilele acestea, de parcă ai fi în centrul 
atenţiei lumii întregi. te bucuri de 
oarecare faimă şi popularitate.

capricorn
oboseala poate 
fi singurul in-
amic al planuri-
lor tale, pentru 
că dacă porneşti 

o acţiune nouă cu resurse infime, 
nu vei ajunge prea departe. 
Piedicile sunt la ordinea zilei, iar 
ambiţia îţi lipseşte pentru a le da 
deoparte, încât vei avea momente 
în care te vei simţi copleşit. Ceea 
ce începi acum nu ajunge prea 
departe, ci se va încheia abia luna 
viitoare.  

Vărsător
suferinţa îşi 
cam face simţită 
prezenţa în casa ta, 
dar noroc că ai per-
soane dragi alături 
care te susţin şi nu te lasă la greu. Şi tu, 
la rândul tău, eşti un sprijin de nădejde 
pentru un părinte sau pentru o rudă 
care nu se simte prea bine. sprijinul 
moral este mai preţios decât orice 
alt ajutor pe care vi-l puteţi oferi unii 
altora, deoarece prezenţa cuiva drag 
aproape face enorm.

peşti
nu ştii ce este 
mai important 
pentru tine: să 
te simţi răsfăţat 
în gesturi de 

tandreţe sau să ai sentimentul 
siguranţei prin ceea ce îţi oferă 
partenerul. unii te-ar putea acuza 
ca eşti prea naiv, în timp ce alţii au 
impresia că ai devenit pragmatic şi 
ai uitat să-ţi deschizi sufletul. tu eşti 
aceeaşi persoană dornică de iubire, 
dar nu poţi totuşi ignora siguranţa 
terenului pe care calci. 

muzeul de artă palatul baroc: expo-
ziţiile „Însemne”, semnată de artistul 
Gheorghe Zărnescu, „Colaj şi artă 
minimală” (Dany Madlen Zărnescu) şi 
„Bronz” (Gheorghe Zărnescu).

Centrul Cultural Francez: expoziţie 

16.09
În 2007, pilotul de raliu 
Colin mcrae, în vârstă 
de 39 ani, moare în urma 
unui accident de elicop-
ter. În 1995, mcrae a fost 
primul şi cel mai tânăr 
pilot din marea Brita-
nie care a cucerit titlul 
mondial.

17.09
În 2009, experimentul 
cu cinci arbitri la un meci 
începe odată cu ediţia 
2009/10 a fazei grupelor 
europa league. În plus 
faţă de arbitrul de centru 
şi de doi arbitri asis-
tenţi, apar doi asistenţi 
suplimentari, amplasaţi 
în spatele liniei porţii, cu 
misiunea de a se concen-
tra asupra incidentelor 
din zona careului.

18.09
În 2007, la 43 ani şi 168 
de zile, portarul lui lazio, 
marco Ballotta, devine 

cel mai în vârstă jucător 
din istoria Champions 
league, cu ocazia parti-
dei cu olympiacos Pireu. 

19.09
În 1992, multiplul campi-
on Sergei Bubka stabileş-
te un nou record mondial 
la săritura cu prăjina, în 
concursul de la Tokyo, 
trecând peste ştacheta 
ridicată la 6,13 m.

20.09
În 1922, se înregistrează 
cea mai ridicată asisten-
ţă la un meci de tenis, 
30.472 de persoane fiind 
prezente pe Huston 
astrodome, la partida ce 
va fi intitulată “Bătălia 
sexelor”. americanca 
Billy Jean King îl învinge 
în trei seturi pe compa-
triotul ei, Bobby riggs. 
King a apărut în arenă 
îmbrăcată ca Cleopatra, 
iar riggs, pe un car în-
conjurat de fotomodele.

21.09
În 2000, la Jocurile 
olimpice de la Sydney, 
trei gimnaste române, 
andreea răducan, 
Simona amânar şi maria 
olaru, urcă pe podiumul 
probei de individual 
compus. această premie-
ră mondială este destră-
mată cinci zile mai târziu, 
când andreea răducan 
este testată pozitiv la un 
control antidoping.

22.09
În 1963, la numai 20 
de ani, Julio iglesias 
este forţat să-şi încheie 
activitatea de jucător de 
fotbal. Portarul echipei 
de tineret a lui real 
madrid, fusese paralizat 
timp de aproape trei ani, 
după ce supravieţuise 
unui accident de maşină. 
nu peste mult timp, va 
deveni unul dintre cei 
mai mari cântăreţi din 
Spania.

iStoria Săptămânii SportiVe  9- 15 Septembrie

Cel de-al patrulea film al 
regizorului Radu Mun-
tean continuă genul de 
poveste urbană, inau-
gurat o dată cu Boogie 
în 2008. „Marţi, după 
Crăciun” vorbeşte onest 
şi sensibil despre o criză 
conjugală care aruncă în 
aer iluzia familiei perfec-
te. Paul Hanganu (Mimi 
Brănescu) e căsătorit cu 
Adriana (Mirela Oprişor) 
de zece ani. Împreună, au 
o fetiţă de opt ani, Mara. 
De şase luni, Paul are o 

relaţie extra-conjugală cu 
Raluca (Maria Popistaşu), 
o dentistă de 27 de ani. 
Bărbatul, care se chinuie 
să găsească timp pentru 
Raluca, familie şi goana 
după cumpărături, ho-
tărăşte să-şi ducă fiica la 
dentist încă o dată înainte 
de Crăciun. O schimbare 
neaşteptată în programul 
Adrianei le aduce pe cele 
două femei în aceeaşi în-
căpere pentru prima oară. 
Întîlnirea îl obligă pe Paul 
să ia o decizie dificilă.

spectacole
teatrul german de Stat 
timişoara: vineri, 17, şi sâm-
bătă, 18 septembrie, ora 19, 
„Shaking Shakespeare” după 
William Shakespeare, în regia 
lui Radu-Alexandru Nica

artClub iulia: duminică, 19 
septembrie, ora 11, spectaco-
lul pentru copii „Cireşica”

teatrul naţional timişoara: 
duminică, 19 septembrie, şi 
marţi, 21 septembrie, ora 19, 
Sala 2, „În vizită” de Roland 
Schimmelpfenning, regia 
artistică: Alexandru Dabija

teatrul maghiar de Stat 
Csiky gergely: duminică, 19 
septembrie, ora 19, „Capde-
lemn” regia: Gálovits Zoltán 
- Vass Richárd.

teatrul german de Stat 
timişoara: marţi, 21 sptem-
brie, ora 19, „Aşteptându-l pe 
Godot” de Samuel Beckett, 
regizor: Christiane J. Schnei-
der.

teatrul maghiar de Stat 
Csiky gergely: miercuri, 22 
septembrie, ora 19, „Întoar-
cerea lui Ulise”, regia: Balázs 
Zoltán. 

Universitatea de Vest 
timişoara, aula magna 
„ioan Curea”: miercuri, 
22 septembrie, ora 19, 
Concertul studenţilor şi 
absolvenţilor clasei de 
orgă Timişoara ce susţin 
un Medalion Johann Se-
bastian Bach.

Cam aşa arată fotbalul 
românesc la ora asta: plin de 
trompeţi şi mandoline. Unii 
ţipă din toţi rărunchii, alţii  o 
dau mieros din mandolină. 
Între cele două  categorii nu 
există, în fapt, nici o diferen-
ţă  pentru că fac parte din 
aceeaşi gaşcă.
Titlul comentariului mi-a fost 
sugerat de ultimele mişcări 
de pe banca tehnică a CFR-
ului din Cluj. După „trompeta 
şi mandolină”, în disperare 
de cauză, conducerea celor 
din Gruia a apelat, în prag 
de Liga Campionilor, la Sorin 
Cârţu. Încă o dată, dragii 
noştri conducători nu se dez-
mint şi acţionează ca nişte...
trompeţi. După şapte etape 
de liga întâi dispar, din diver-
se motive, nu mai puţin de 
şapte antrenori. Piţurcă,Roni 
Levi, Stoichiţă, Ţicleanu, 
Selymesi, Falub, Mandorlini... 
o listă, trebuie să recunoaş-
teţi, impresionantă. În ce 
campionat serios din Euro-
pa se mai întâmplă treaba 
asta? O întrebare retorică... 
desigur. Care sunt cauzele 
acestei adevărate debanda-
de? Răspunsul trebuie căutat 
printre... trompeţi.
La Poli, Marian Iancu anunţă 
câteva restructurări. Nu la 
echipă, ci la nivel de orga-
nizare a societăţii. Oricine 
poate deveni acţionar în 
club. Ba mai mult decât 
atât, cei care „cotizează” cel 
puţin 5000 de euro câştigă 
automat dreptul de a vota 
preşedintele care va fi ales 
din doi în doi ani. Modelul 
vine de „afară” acolo unde 
el s-a dovedit a fi unul de 
succes. Să vedem însă, câţi 
timişoreni, sau bănăţeni, vor 
fi dispuşi să investească în 
această nouă intreprindere. 
Mai ales acum, în plină criză. 
Oricum un aport de capital 
în plus nu are cum să strice.
În rest Poli rămâne singura 
echipă neînvinsă din campi-
onat dar are atâtea egaluri 
că deja le-am pierdut şirul. 
Petrovici vrea, firesc, la na-
ţionala Serbiei, iar pe bancă 
se spune că îi va lua locul 
Contra şi Velcea. Până apar 
rândurile astea situaţia se 
poate limpezi. Oare?

ioan gogoŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Chiar dacă şi-a exprimat 

susţinerea faţă de antrenorul 
Vladimir Petrovic, Marian 
Iancu nu era mulţumit de jo-
cul arătat de Poli în debutul 
acestui sezon şi nici de multi-
tudinea de rezultate de egali-
tate înregistrate în cele şapte 
etape de până acum. În plus, 
sârbul a ratat primul obiec-
tiv al echipei, calificarea în 
grupele Europa League. Dar, 
ţinând cont de faptul că “alb-
violeţii” sunt singurii din Liga 
1 care nu au cunoscut gustul 
amar al înfrângerii, patro-
nului îi era greu să-şi demită 
tehnicianul. “Salvarea” a ve-
nit din partea Federaţiei Sâr-
be de Fotbal, care cauta un 
înlocuitor pentru Radomir 
Antic, iar printre favoriţii la 
postul său se număra şi Vla-
dimir Petrovic. De altfel, sus-
pendat, Antic nu s-a aflat pe 
banca “plavilor” la primele 
jocuri din preliminariile pen-
tru EURO ’12, ci “secundul” 
său, Resad Kunovac.

Nu ar fi pentru prima dată 
când un antrenor al unei for-
maţii timişorene face pasul 
pentru o Naţională. Austria-
cul Josef Uridil, singurul teh-
nician străin al “tricolorilor”, 
a pregătit pe Ripensia în se-
zonul 1929/30, iar apoi a fost 
numit selecţioner. De-a lun-
gul timpului, România a mai 
fost pregătită de antrenori 
care au activat şi pe Bega, Co-

loman Braun-Bogdan (între 
1962-1963) şi Angelo Nicules-
cu (între 1977-1979) aflându-
se pe banca Politehnicii. Pe 
de altă parte, Ştefan Kovacs 
şi Emerich Vogl sunt alţi 
foşti selecţioneri, care s-au 
născut în capitala Banatului, 
dar care nu au antrenat nicio 
grupare locală.

Iniţial, varianta de înlo-
cuire pentru Petrovic a fost 
israelianul Ronny Levi, mo-
mentan liber de contract. 

Aflat în relaţii excelente cu 
managerul sportiv Daniel 
Stanciu, Levi putea intra uşor 
în graţiile lui Iancu, căci a de-
monstrat că e capabil să obţi-
nă rezultate bune fără să aibă 
nevoie de mari resurse finan-
ciare. Cu Unirea Urziceni a 
terminat pe locul secund în 
campionat şi, n-a lipsit mult, 
să ajungă în play-off-ul Ligii 
Campionilor.

În cele din urmă, alesul 
este un localnic, Cosmin 
Contra, avansat pe banca 

tehnică la câteva zile după ce 
îşi reprelungise contractul de 
jucător. “Guriţă” îşi îndepli-
neşte astfel visul de a debuta 
ca antrenor la echipa la care 
a debutat şi ca jucător. O altă 
premieră ar putea fi aceea ca 
întreaga echipă tehnică să 
fie timişoreană: Contra-Vel-
cea-Rotariu.

Chiar dacă Contra este 
lipsit de experienţă pentru 
o astfel de funcţie, Iancu 
mizează pe capacitatea fos-
tului internaţional de a-i 
strânge în jurul lui pe cei-
lalţi componenţi ai lotului 
şi, de ce nu, de a sensibiliza 
oficialităţile locale de a spri-
jini şi mai mult clubul.

Meseria de antrenor conti-
nuă să fie una dintre cele mai 
nesigure profesii de la noi din 
ţară. Deşi nu s-a trecut nici de 
primul sfert al campionatu-
lui, foarte multe echipe 
şi-au schimbat deja 
banca tehnică. Stea-
ua, Universitatea 
Craiova, Unirea Ur-
ziceni, Astra, Spor-
tul Studenţesc, 
FCM Târgu-Mureş 
şi campioana “en 
titre” CFR Cluj se 
află sub comanda 
altor antrenori de-
cât cei cu care au în-
ceput sezonul. Nici 
spaniolul Lopez Caro 
nu este privit cu ochi 
buni la Vaslui, Porum-
boiu abia aşteptând să-şi 
dea demisia.

Soluţia pentru postul 
lui Vladimir Petrovic

Patronul Marian 
Iancu mizează pe 
capacitatea fostu-
lui internaţional 
de a-i strânge în 
jurul lui pe ceilalţi 
componenţi ai 
lotului.

PUBLICITATE

PUBLICITATE

ulei pe pânză „Pentru cunoscători” a 
pictorului Sorin Scurtulescu.

aeroportul traian Viua timişoara: ex-
poziţia „Banatul – în drum spre Europa” 
realizată de Muzeul Banatului Timişoara 
în colaborare cu Muzeul Şvabilor Bănă-
ţeni din Ulm.

galeria Calina: expoziţia „Philosophy in 
budoar” a artistului plastic Benedek Le-
vente, deschisă până la 19 septembrie.
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Nu sunt deloc un habotinc, am 
aflat de la bunica prima dată 
despre “Doamne-Doamne”, 
şi mai apoi, citind, crescând, 
văzând mi-am dat seama că EL 
există… Cred în asta… Cred în 
vorbele lui Voltaire… „Universul 
mă tulbură, e un mare ceasornic 
şi nu cred că nu a avut şi un 
ceasornicar”. Zilele trecute m-a 
uimit Stepen Hawking care , 
în ultima sa carte “The Grand 
Design” spune cu fermitate că 
nu Dumnezeu a făcut lumea, 
că legile gravitaţiei şi nu forţele 
divine au făcut toate minunile 
din jur… Sunt un mare admirator 
de Hawking, i-am citit cărţile 
tocmai pentru că ştia să le scrie 
pe limba mea, a unui profan în 
fizică şi teorii ştiinţifice… „Dato-
rită legilor gravitaţiei Universul 
se poate crea din nimic” a scris 
savantul în ultima lui carte…
Cu riscul ca mulţi să îmi răs-
tălmăcească vorbele, ca mulţi 
să-mi trimită mesaje “de bine”, 
cred că în această ultimă carte 
d-nul Stephen Hawkins dove-
deşte că e un dobitoc care n-a 
înţeles nimic. 
Interesant e că în 1988, Hawkins 
accepta într-o lucrare că univer-
sul e creaţia lui Dumnezeu. Cum 
de a reuşit după 22 de ani să-şi 
dărâme în minte şi suflet o cre-
dinţă ce răzbate de 2000 de ani? 
N-am scris acest editorial ca să 
dezbat uriaşa polemică a credin-
ţei…L-am scris doar pentru a-mi 
exprima mirarea faţă de un sa-
vant pe care l-am citit mereu cu 
interes. Fireşte, o voi face şi de 
acum înainte…Dar cred că viaţa 
liniştită, trăită de bunica mea 
cu câteva clase primare, cu frică 
de Dumnezeu şi cu siguranţa că 
“după” mai există viaţă, viaţă de 
după moarte, e mai preţioasă 
decât viaţa trăită de un savant 
lipsit de credinţă că “după” mai 
există ceva. Că după moarte se 
stinge lumina. Că totul n-a fost 
decât o simplă forţă a gravitaţi-
ei. Tot ce am iubit sau tot ce am 
lăsat în urmă se datorează forţei 
gravitaţiei… D-nule Hawkins, 
câteva secunde uit de învăţături-
le bunicii mele, uit că iubirea în-
seamnă creştinism şi-mi permit 
o remarcă… Eşti dobitoc! Nu e o 
injurie, dobitoacele sunt anima-
lele care n-au niciun Dumnezeu! 
(potrivit DEX , dobitoc=animal 
patruped)… Omul, prin credinţă 
se deosebeşte de animal…

Dan Negru

Un dobitoc!

Duminică
19 septembrie

Vreme  
închisă,  
va ploua  
moderat
Minima: 12° C
Maxima: 23° C

miercuri
22 septembrie

Vreme frumoasă,  
cer mai mult  
senin pe tot  
parcursul zilei.
Minima: 10° C
Maxima: 19° C

marţi
21 septembrie

Cer noros  
pe tot parcursul  
zilei, vântul  
va sufla slab.
Minima: 10° C
Maxima: 20° C

Luni
20 septembrie

Ceaţă dimineaţa  
şi pe timpul  
nopţii, cer mai mult 
noros ziua.
Minima: 10° C
Maxima: 21° C

Sâmbătă
18 septembrie

Cer mai mult  
noros, moderat 
se vor înregistra 
precipitaţii.
Minima: 14° C
Maxima: 24° C

Vineri
17 septembrie

Cer parţial  
noros ziua,  
va ploua pe  
timpul nopţii.
Minima: 13° C
Maxima: 26° C

Joi
16 septembrie

Cer mai mult  
senin, vreme 
frumoasă, noaptea 
condiţii de ceaţă.
Minima: 13° C
Maxima: 26° C

meteo

reţeta săptămânii

... zVonuri ... bârFe ... combinaţii ... zVonuri ... bârFe ... combinaţii ...

Este o specialitate italiană 
foarte apetisantă şi foarte 
uşor de preparat. Carnea 
este rulată cu un conţinut 
bazat pe ou, pesmet, par-
mezan, şi apoi este prăjită. 
De această dată vă propu-
nem două reţete distincte 
de involtini, una coaptă la 
cuptor cu sos de brânză şi 
una prăjită în tigaie cu sos 
de vin alb şi castane coapte. 

ingreDiente:
- 6 fileuri de piept de pui, 
- o legătură de frunze de 
pătrunjel, 
- 100 g de migdale prăjite şi 
măcinate,
- pesmet, parmezan ras (câte 
50 g din fiecare),
- 5-6 căţei de usturoi,
- sare şi piper după gust (pre-
paratul se serveşte cu sos de 
brânză sau de roşii)
Pentru involtini cu castane 
mai aveţi nevoie de:

- 100 ml ulei de măsline, 
- 150 ml de vin alb,
- 200 g de castane coapte

moD De preparare:
Se bat fileurile şi se aşează (la 
cele la cuptor) pe o farfurie cu 
migdale măcinate. Deasupra 
se pun pătrunjelul, usturoiul 
tocate, sare piper, parmezan 
şi pesmet. Se rulează foarte 
strâns, se prind cu scobitori şi 
se pun într-o tavă unsă cu unt. 
Se dau la cuptor pentru 35 

de minute la foc moderat. Se 
servesc cu un sos de brânză 
preparat din 200 g de smân-
tână, care se pune la încălzit şi 
în care se adaugă piper, o lin-
gură de chimen, o lingură de 
migdale măcinate, 100 g de 
parmezan ras şi se amestecă 
5 minute la foc moderat.
Pentru involtini cu sos de vin 
şi castane migdalele se adau-
gă în interiorul fileului alături 
de celelalte ingrediente pen-
tru ca atunci când se rulează 

suprafaţa ce va fi pusă la prăjit 
în ulei să fie netedă. Se prăjesc 
rulourile astfel obţinute în 
ulei de măsline. Când sunt 
aproape gata, adăugăm vinul 
şi castanele (câteva întregi 
restul sfărâmate să dea con-
sistenţă sosului). Se mai lasă 
pe foc încă 10 minute până se 
evaporă vinul.

involtini

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Brigitte Sfăt  
la “Dansez  
pentru tine”

Iubita lui Ilie Năstase, fo-
tomodelul Brigitte Sfăt îşi va 
etala talentul de dansatoare 
la viitoarea ediţie a show-ului 
Dansez pentru tine. Timişo-
reanca va dansa pentru fiica 
adoptivă a fostului internaţi-
onal Iosif Rotariu, Kassandra 
a cărei copilărie a fost zdrun-
cinată crunt de familia sa na-
turală. Mama ei a abandonat-
o, iar bunica în grija căreia a 
rămas a chinuit în bătaie şi 
a lăsat-o să piară de foame. 
Aflată într-un spital din Ti-
mişoara într-o stare foarte 
gravă, copila a fost adoptată 
de Iosif Rotariu şi de soţia 
sa, Daniela, iar acum micuţa 
trebuie să suporte mai multe 
operaţii pentru a avea o via-
ţă normală. În iarna trecută, 
Roti a organizat la Timişoara 
o gală umanitară la care au 
participat Gică Hagi şi Gică 
Popescu.

O timişoreancă pe coperta FHM?

Raluca Boancă pare 
să le calce pe urme altor 
bănăţence care au pozat 
până acum în paginile 
revistelor pentru adulţi. 
Focoasa timişoreancă aş-
teaptă doar confirmarea 
că va fi coperta celebrei 
reviste FHM. Tânăra de 
21 de ani participă până 
la sfârşitul săptămânii 
la un concurs interactiv 

pe site-ul revistei, acolo 
unde amatorii de foto-
modele pot vota viitoa-
rea cover-girl din FHM. 
Deocamdată, ea conduce 
în clasamentul tinerelor 
aspirante la acest statut. 
Tânăra este cunoscută pu-
blicului pentru că a jucat 
în mai multe seriale TV, 
difuzate pe Prima TV şi 
Naţional TV, dar şi pentru 
că Mircea Badea s-a luat 
de ea într-o ediţie a emisi-
unii În Gura Presei.

Ciuhandu mai  
vrea o dată

Cum se arestează un procuror?

Bârfă super-adevărată,  
confirmată din „n” surse

Bârfă posibil adevărată, 
povestită la prima mână, 
confirmată dintr-o sursă

Nu am văzut cu ochii 
mei, povestită la mâna 
a doua sau a treia...

Arestarea preven-
tivă a prim-procuro-
rului Parchetului de 
pe lângă Judecătoria 
Sânnicolau Mare, 
Ciprian Zamfirescu, 
acuzat de luare de 
mită, continuă să fie 
un subiect aprig dis-
putat pe culoarele 
justiţiei din Timiş. 
Ţinând cont de fap-
tul că inculpatul a 
activat, o perioadă, 
în cadrul Direcţiei de 
Investigare a Infracţi-
unilor de Crimă Or-
ganizată şi Terorism 
(DIICOT), analiştii de 
conjunctură fac supo-
ziţii şi îşi pun unele 
întrebări. Cine se află 
în spatele întregii 
operaţiuni? La aceas-

tă întrebare, cârco-
taşii de serviciu au şi 
avansat un răspuns. 
Nu-l reproducem, dar 
vă dăm elemente aju-
tătoare. În primăvara 
acestui an, compania 
„Zoppas” din Sânni-
colau Mare a reziliat 
pe cale amiabilă con-
tractul de pază şi pro-
tecţie pe care-l avea, 
de mai mulţi ani, cu 
firma condusă de 
Draghiţa Matei, soţia 
fostului senator PSD 

Viorel Matei. În locul 
acesteia a fost prefe-
rată firma bucureş-
teană Securitech, în 
favoarea căreia a fă-
cut lobby procurorul 
Ciprian Zamfirescu. 
Suma de bani desco-
perită de procurorii 
DNA asupra procuro-
rului, respectiv 1000 
de euro, reprezenta 
un umil comision de 
mulţumire din partea 
bodyguarzilor din ca-
pitală. Capisci?

Jumătatea 
mandatului 
po l i t i co -ad -
ministrativ a 
trecut şi deja 
de ceva vreme 
au apărut vor-
be despre cine 
va candida la 
Primăria Timi-
şoara în 2012. 
Imediat după 
iunie 2008 s-a speculat că acesta va fi ultimul 
mandat cu Gheorghe Ciuhandu în sediul de pe 
bd. Loga nr.1. E al patrulea, deci timişorenii ar 
dori ceva nou. Cu criza asta, au apărut zvonuri 
că Ciuhandu nu se lasă. Mai vrea un mandat, al 
cincilea, şi asta din două motive: niciun partid 
nu pare deajuns de apt să desemneze un can-
didat pe placul „cimişorenilor”, iar nucleul de 
pensionari care circulă gratuit pe RATT e mări-
cel şi potent electoral.

Raluca Boancă


