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Tehnologia care se ocupă de prelucrarea lemnului se află într-o continuă dezvol-tare. Ultimele tendinţe în materie de mobilier şi deco-raţiuni interioare deschid un nou capitol în domeniu, anume: ”mobilierul inteli-gent”. Cu toate că vorbim despre un capitol care se află încă la primele file, în zona de vest există deja pro-ducători care s-au adaptat trendului peiţei.Mariana Agache, ma-nagerul fabricii Agache este de părere că, până la producţia de mobilier in-teligent nu mai este mult:  ”Încă nu putem vorbi des-pre mobilă inteligentă. Însă noi, cei care o producem, o putem face să fie cât mai practică şi să îndeplinească cât mai multe din cerinţele cumpărătorului. Dacă ana-lizăm ce anume ne dorim de la o canapea şi apoi în-cercăm să şi obţinem ceea ce-şi doreşte clientul, este ideal”.
Zona de vest are deja şi un premiu pentru ingeni-ozitate în domeniul mobi-lei inteligente. Premiul de ingeniozitate a fost adus la Timişoara de ”Chere”, un colţarprodus de fabrica Agache, care are o extensie ce acţionează ca o “foar-fecă”, un mecanism foar-te simplu de manipulat. Una din părţile colţarului se roteşte şi se lipeşte de cealaltă, formând un pat 

aproape ca cel de dormitor (160X200). În una din părţi lasă locul unei noptiere, şi devine, astfel, ideală pentru persoanele cărora le place să servească micul dejun în dormitor, iar în partea cealaltă este o ladă, unde se pot depozita lucruri sau lenjerii de pat etc. Preţul unei astfel de canapele “in-teligente” este de 2250 lei şi se poate comanda pe o pale-tă largă de culori.

Pentru ca o mobilă să fie inteligentă trebuie să aibă atribuţiuni multiple, să eco-nomisească un spaţiu sau să aerisească o încăpere. Un bi-rou cu scaun încorporat, un pat cu numeroase sertare, o comodă multifuncţiona-lă sau un taburet cu capac, sunt doar câteva din ideile pe care vi le pun la dispozi-ţie producătorii de mobilă.Şi când vorbim de came-ra copilului există câteva 

reguli de care puteţi ţine cont pentru a face totul mai “inteligent”. Prin alegerea mobilierului potrivit, îi veţi putea crea un mediu plăcut pentru orice vârstă. Cu cât mobilierul are un design mai deosebit, cu atât este mai atrăgător. Alegeţi pa-turi în formă de maşinuţe, dulapuri sub formă de floa-re sau personaje din desene animate, viu colorate. Când aranjaţi mobilierul în came-ră, nu uitaţi că trebuie să ră-mână suficient spaţiu (mai ales în centru), având în ve-dere că micuţul are nevoie de mult spaţiu de joacă. Ale-geţi paturi cu sertare incor-porate, corpuri suspendate, birouri ce se pliază şi aveţi, tot timpul în vedere,  sigu-ranţa copilului. Preţul unui astfel de mobilier începe de la aproximativ 1000 lei şi se poate procura cu orice deta-liu, în funcţie de preferinţe-le dumneavoastră.

Eco & Deco
Mobilă... inteligentă

PUBLICITATE

Algeţi un mobilier care să poată fi modificat odată cu creşterea copilului. Acest lucru este extrem de practic şi vă va scuti de cheltuieli ulterioare.Întotdeauna alegeţi un mobilier inteligent com-partimentat, care să-i ser-vească mai târziu pentru depozitare.
Dacă doriţi să prelungiţi durata de olosire a mesei sau a scaunului, cumpăraţi 

Sfaturi pentru o mobilă inteligentă în camera copilului

Investiţii pentru protecţia mediului, la Aquatim

Combaterea rozătoarelor

Cum alegem perdele 
potrivite?             pagina 8

mobilă reglabilă. În cazul acestor piese de mobilier, întălţimea mesei şi a scau-nului, cea a locului de şezut şi a spătarului pot fi reglate.

Un birou încorporat, care să dispună de un sistem de pliere prin care sa fie mas-cat este ideal dacă aveţi un copil şcolar.

nteligentă în camera copilului
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concErt - luna amară
Vineri, 28 noiembrie, Setup Venue

Marţi, 30 noiembrie, ora 19.00, Sala 2,  
„Privelişte Minunată spre Catedrală” 
un spectacol de Sabin Popescu

Fostul patrimoniu al UTC s-a 
transformat în pulbere capitalistă
mirEla vlăDuţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Casa Tineretului, sediul 
central al tineretului co-
munist, a ajuns acum o clă-
dire folosită, în principal, 
pentru expoziţii şi spaţii 
de închiriat. Fostul secretar 
al UTC Timiş, Pavel Kassai, 
spune că această clădire a 
fost construită de către ti-
nerii de atunci şi că ar tre-
bui ca şi astăzi să se adre-
seze tot acestora, dar că 
acest lucru nu se întâmplă 
mai deloc. Mai mult, Kassai 
spune că avuţia UTC-ului 
era una destul de mare 
când a fost preluată de că-
tre FITT, organizaţia care 
deţine acum clădirea, în 
contunrile UTC-ului, exis-
tând la momentul 1989 
aproximativ 10 milioane 
de lei, bani economisiţi de 
fostul comitet judeţean, 
pentru investiţii în ceea ce 
ar fi trebuit să fie un club 
cultural. Actualii reprezen-
tanţi ai FITT susţin că ar fi 

vorba de doar un milion de 
lei şi că banii respectivi nu 
au ajuns niciodată în pose-
sia acestora. Până una alta, 
FITT-ul deţine o clădire 

care valorează, chiar şi în 
această perioadă de criză, 
aproape şapte milioane de 
euro, dar care nu este deloc 
profitabilă. Prin FITT se pot 

folosi de aceste spaţii, gra-
tuit, toate organizaţiile de 
tineri din oraş, ligile stu-
denţeşti şi orice altă asoci-
aţie care desfăşoară activi-

tăţi dedicate tinerilor, însă 
mai nimeni nu ştie, astfel 
că tinerii preferă să îşi or-
ganizeze petrecerile în clu-
buri de fiţe.

sport
Dinamo-poli:  
Un meci pentru  
un record 
În campionatul trecut, pentru 
prima dată, Poli s-a impus în 
ambele dueluri cu “câinii”. ll 15

interviu
„toţi mergem la 
mall. Dacă nu mergi 
la mall, nu exişti“ 

Interviu cu George Hora,  
artist, compozitor şi  
producător muzical. ll 11

exclusiv
primăria  plăteşte 
din bani publici 
greşelile angajaţilor 

Vasile Ciupa este unul din cei 
vizaţi de amenzi, dar n-a scos 
nici un leu din buzunar. ll 4

comunitate
timişoara a rămas 
în urmă  
cu arhitectura 
Timişoara nu are, ca oraş,  
un proiect de viitor la  
care să adere. ll 12
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Casa Tineretului din Timişoara a fost sediul central al UTC până în 1989
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Febrila căutare de bani pentru 
bugetul naţional a ajuns la părin-
ţii de bebeluşi. Dintr-o dată, toată 
atenţia naţiei s-a mutat de pe 
“pensiile nesimţite” şi bugetarii 
cei prea numeroşi spre tineret: 
aici sunt banii dumneavoastră! 
Aici, mai precis la indemnizaţiile 
pentru creşterea copilului. După 
ce am regresat demografic într-
un ritm ameţitor (şi ameninţător 
pentru dezvoltarea durabilă a Ro-
mâniei), guvernele post-decem-
briste au căutat să amelioreze 
situaţia prin crearea unei politici 
de sprijinire a familiei. Lungirea 
concediului  plătit pentru îngriji-
rea copilului până la 24 de luni, 
egalitatea de tratament a părin-
ţilor, prin permiterea ca tatăl, 
alternativ cu mama să rămână 
în concediul de îngrijire, asigura-
rea unei indemnizaţii parentale 
mulţumitoare au însemnat foarte 
mult pentru tinerele familii, în 
luarea deciziei de a avea copii. 
Învolburarea privind reducerea 
concediului pentru îngrijirea 
copiilor deocamdată antrenează 
doar aspectul… planificării fami-
liale (de parcă bucuria naşterii 
şi creşterii copilului ar depinde 
covârşitor de cuantumul susţinerii 
din partea statului). Pe de altă 
parte, însă, dacă dintr-o dată 
piaţa forţei de muncă va avea de 
resorbit părinţi întorşi de urgenţă 
din concediile de îngrijire, simul-
tan societatea va trebui să rezolve 
şi o altă problemă: cea a copila-
şilor, care nu pot fi lăsaţi încuiaţi 
în casă şi pentru care sistemul 
actual de creşe nu are locuri. 
Numai în Timişoara, spre pildă, 
sistemul creşelor este subdimensi-
onat. Avem 13 creşe (din care una 
singură cu orar săptămânal), pen-
tru aproximativ 400 de copii între 
2 şi 3 anişori. Cozile de aşteptare 
dau frisoane părinţilor în fiecare 
toamnă, iar goana după un loc 
în creşă este stresantă de fiecare 
dată. A făcut cineva un calcul 
să vadă ce se întâmplă dacă 
numărul solicitărilor se dublează? 
Capacităţile nu sunt elastice, ca 
spaţiile existente să absoarbă câţi 
copii ar dori să vină. Personalul 
calificat nici el nu se găseşte la 
tot pasul, nemaivorbind despre 
„îngheţarea” concursurilor de 
ocupare a posturilor în sistemul 
bugetar. Aşadar, este exclus să 
creăm, peste noapte, măcar 
5 creşe în plus (doar la nivelul 
Timişoarei, darămite la scară na-
ţională). Stilul autist de lucru, în 
care fiecare problemă vizată este 
dezbătută ca şi când n-ar avea 
influenţe întreţesute în societate, 
care să atragă o avalanşă de 
efecte negative paralizante. De la 
planificarea excesivă de dinainte 
de 1989 am ajuns la hei-rupism 
pe toată linia, în toate domeniile. 
Reabilităm şcoli pe care, apoi, 
le închidem,  înfiinţăm comune 
ca să le desfiinţăm, propunem 
politici inaplicabile, ca să putem 
ridica din umeri a neputinţă când 
ele nu trec de testul realităţii

Neplanificarea 
… planificată

Mariana Cernicova
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Clădirea care era odinioară 
“inima şi creierul” tineretu-
lui comunist, este ocolită 
de tinerii de astăzi
mirEla vlăDuţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

10 milioane de lei care 
s-au evaporat, dotări scum-
pe şi moderne, pentru ul-
timii ani de comunism şi 
o clădire evaluată la câteva 
milioane de euro astăzi, au 
fost bunurile Uniunii Tine-
retului Comunist din Timiş. 
Din ce a fost atunci, astăzi 
mai stă în picioare doar clă-
direa, construită de tinerii 
comunişti, la propunerea 
fiului dictatorului, Nicu Cea-
uşescu. 

“Clădirea a fost constru-
ită prin 1972, prin munca 
patriotică a tineretului, nu 
poate nimeni să se erijeze 
că e a lui. Casa Tineretului 
era instituţia de bază pen-
tru educarea prin muncă şi 
pentru muncă a tinerilor. 
Noi aveam 120.000 de tineri 
în evidenţele organizatorice 
ale UTC, iar unii dintre aceş-
tia au constribuit activ la 
această clădire. Acum nu se 
mai întâmplă nimic acolo, 
deşi imobilul este gestionat 
de o fundaţie care se vrea 
a fi pentru tineri”, spune 

Pavel Kassai, fost secretar 
al comitetului judeţean al 
UTC. 

Colosul de beton
Clădirea pare încremenită 

în timp şi în ceea ce priveş-
te faţada, dar nici în interior 
lucrurile nu stau mai bine. 
Scările în spirală au aceeaşi 
formă, aceeaşi balustradă, 
candelabrele cu tuburi dau 
aceeaşi lumină gălbuie, di-
fuză, dulapurile de prin în-
căperile transformate în săli 
de curs stau pe poziţii de 
zeci de ani. Patrimoniul imo-
biliar de milioane de euro 
aparţine Fundaţiei Judeţene 
pentru Tineret Timiş (FITT), 
o organizaţie non-guverna-
mentală care se autofinan-
ţează în proporţie de 100% 
şi care a primit acest imobil 
în 1990. Prin FITT se pot fo-
losi de aceste spaţii, gratuit, 
toate organizaţiile de tineri 
din oraş, ligile studenţeşti şi 
orice altă asociaţie care des-
făşoară activităţi dedicate ti-
nerilor, însă mai nimeni nu 
ştie, astfel că tinerii preferă 
să îşi organizeze petreceri-
le în cluburi de fiţe, unde 
agăţate de tavane nu stau 
candalabre comuniste somp-

Casa Tineretul ui, un 
monolit încrem enit 
încă în comuni sm

tuoase, ci tinere închise în 
cuşti. În ceea ce priveşte cele 
10 milioane transferate din 
conturile UTC, reprezentan-
ţii FITT susţin că nu au ha-
bar. „Nu ştiu ce s-a întâmplat 
cu banii aceia. Au fost multe 
conduceri între timp. Ştiu că 
au fost şi bani în cont, dar eu 
auzisem de un milion de lei, 
nu de zece milioane. Posibil 
să fi fost un cont comun cu 
fostul Birou de Turism pen-
tru Tineret“, a spus Boga 
Anucin, directorul executiv 
al FITT.

Timpuri vechi,  
moravuri noi

Pavel Kassai a fost ultimul 
lider al tineretului comunist 
din Timiş şi spune, cu nostal-
gie, că îi pare rău că imobilul 

Casei Tineretului nu le mai 
aparţine tinerilor. “Casa Ti-
neretului era sediul central. 
Aici se întâmpla tot ce era 
important: petreceri dansan-
te, cenacluri, întâlniri cul-

turale, concursuri de miss”, 
îşi aminteşte Kassai. Sala de 
spectacole a Casei Tineretu-
lui a primit, în cei aproape 
40 de ani de funcţionare, 
zeci de mii de persoane, la 
evenimente diverse: cena-
cluri, seri de teatru, cinema, 
dansuri, concursuri de miss, 
evenimente politice etc. În 
martie 1990, sala a fost locul 
unde s-a desfăşurat Proce-
sul de la Timişoara, când au 
fost audiaţi 21 de securişti şi 
inculpaţi din Revoluţia din 
1989. Peste ani, la un concert 
al trupei Cargo s-au extras câ-
teva rânduri de scaune şi nu 
au mai fost puse nici în ziua 
de azi. Aceeaşi draperie grea 
atârnă peste scena veche, iar 
locul este ca o întoarcere în 
timp. Conform lui Boga Anu-

cin, director executiv al FITT, 
sala este singurul loc din clă-
dire unde nu s-a intervenit 
cu nimic pentru reamenaja-
re. S-a estimat că de cel puţin 
500.000 de euro ar fi nevoie 
ca sala cu o capacitate de pes-
te 500 de persoane să capete 
facilităţi de secol XXI. Bani 
care nu sunt. În decursul 
anilor, s-a reuşit schimbarea 
geamurilor, dar şi montarea 
unui sistem de încălzire pro-
priu, investiţii care au nece-
sitat miliarde de lei. 

Fiul dictatorului,  
fan al Timişoarei

Un mare sprijin au pri-
mit UTC-iştii timişeni de la 
Nicu Ceauşescu. Acesta era 
un mare fan al Timişoarei şi 
sprijinea iniţiativele tineri-

pavel Kassai
fost secretar al UTC 
„Eu am făcut predarea-
primirea cu FITT-ul, inclu-
sive contul în care UTC 
strânsese 10 milioane de 
lei pentru construirea unui 
club cultural.“

Boga anucin
director executiv FITT 
„Nu ştiu ce s-a întâmplat cu 
banii aceia. Au fost multe 
conduceri între timp. Ştiu 
că au fost şi bani în cont, 
dar un milion de lei, nu 
zece.“

lor. “Nicu Ceauşescu venea 
foarte des la Timişoara, îi 
plăcea mult. Ura însă lingu-
şelile. Nu suporta ca şedin-
ţele să înceapă cu acele dis-
cursuri laudative la adresa 
tatălui său şi ţin minte că 
odată chiar i-a spus prim-
secretarului Matei să nu îl 
mai proslăvească pe Ceau-
şescu”, mai spune Kassai. 
Cei care se ocupă acum de 
Casa Tineretului nu mai 
primesc ajutor de la ni-
meni, iar finanţarea se face 
din închirierea spaţiilor, la 
preţuri modice. Ca structu-
ră de organizare, deciziile 
se iau în cadrul unei Adu-
nări Generale din care fac 
parte reprezentanţi ai mai 
multor organizaţii de stu-
denţi sau de tineret locale. 

Pentru aceştia, spaţiul nu 
este dintre cele mai atracti-
ve, deşi el este gratuit, dar 
nu are funcţiuni moderne. 
Un bal al bobocilor nu se 
va mai organiza, probabil, 

niciodată la Casa Tineretu-
lui, când există discotecile 
şi cluburile de fiţe. Nici ex-
poziţiile nu îşi mai găsesc 
casa potrivită în fosta aşe-
zare UTC-istă şi asta pen-
tru că s-au deschis imobile 
dedicate evenimentelor de 
acest gen, a apărut şi oferta 
Iulius Mall, cu spaţiile sale 
unde traficul este mare, iar 
târgurile care altă dată ani-
mau clădirea de lângă sta-
dion s-au mutat în corturi 
mobile. 

Chirii la preţuri  
de dumping 

Practic, clădirea este în-
treţinută din chiriile mai 
mult decât modice: între 2 
şi 6 euro pe metru pătrat, 
în funcţie de etaj. Există 

diferite instituţii, cum ar 
fi Centru Româno-Arab 
unde chiria este de 200 
de lei pe lună. Pentru o 
expoziţie, un preţ minim 
pe închiriere de 12 ore 
este de 1.000 de lei, plus 
plata utilităţilor. Un chili-
pir pentru o piaţă imobili-
ară unde se practică încă 
preţuri destul de mari. O 
parte substanţială este 
ocupată de clubul Poli Ti-
mişoara, care şi-a mutat 
sediul în această clădire, 
după ce s-a ocupat de ve-
chiul hotel al FITT. Cu o 
investiţie de 400.000 de 
euro, societatea BKP, pa-
tronată de omul de afaceri 
Marian Iancu, şi-a asigurat 
spaţii de cazare pentru fot-
balişti sau diferite delega-

ţii venite în cantonament. 
„Hotelul este al FITT, era 
un soi de hotel de nici o 
stea la momentul respec-
tiv. Am făcut un contract 
de închiriere cu BKP cu 
compensarea lucrărilor 
pe un timp mai lung. Ei 
au investit, iar la termina-
rea compensării, tot ce e 
acolo rămâne la FITT, dar 
se plăteşte şi chirie. Sunt 
vreo 14 camere. Le folo-
sesc doar pentru Poli, nu 
stau jucătorii în ele. Mai 
vine echipa a doua, se mai 
folosesc la cantonamen-
te”, a spus Dan Diaconu, 
fost director de programe 
al FITT.

Clădirea este evaluată la maximum  
7 milioane de euro, din cauza crizei
ghEorghE ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Situată într-un spaţiu 
destul de central, lângă 
Complexul Studenţesc, clă-
direa Casei Tineretului este 
evaluată de experţii imo-
biliari la modesta sumă de 
6-7 milioane de euro, dată 
fiind criza economică. “La 
ora actuală, ţinând cont că 
e criză, Casa Tineretului va-
lorează între 6 şi 7 milioane 
de euro. Dar cine dă atâta 
în perioada asta!? Suma 
asta îmi iese la calcul, 
dacă luăm în considerare 
un preţ mediu de 500 de 

euro pe metru pătrat. Îna-
inte de declanşarea crizei 
economice, în 2007 - 2008, 
când piaţa imobiliară mer-
gea cu moatoarele în plin, 
cred că preţul putea să fie 
chiar dublu. Referindu-mă 
la clădire şi tentativa de 
rentabizare a spaţiilor  de 
acolo, pot să vă spun că un 
preţ la chirie situat între 2 
şi 6 euro pe metru pătrat e 
foarte bun. E preţul pieţei. 
Eu abia am găsit chiriaşi la 
un spaţiu comercial din Pia-
ţa Operei, la doar 5 euro pe 
metru pătrat!”, spune Ni-
coleta Pop, directorul unei 
agenţii imobiliare.Sala de spectacole aduce un plus de valoare imobilului

Clădirea este 
întreţinută din 
chiriile mai 
mult decât mo-
dice: între 2 şi 6 
euro pe metru 
pătrat, în func-
ţie de etaj.

BKP, patrona-
tă de omul de 
afaceri Marian 
Iancu a investit 
400.000 de 
euro în spaţii 
de cazare pen-
tru fotbalişti.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Un control al inspectori-
lor de la Curtea de Conturi 
Timişoara a scos recent, la 
iveală, faptul că primăria ar 
fi plătit două amenzi aplicate 
în urmă cu patru ani de către 
Garda de Mediu, din bani pu-
blici şi nu cu banii imputaţi 
propriilor angajaţi, pentru 
greşelile comise. Cele două 
amenzi dictate şi care însu-
mau 1,1 miliarde lei vechi, 
au fost contestate în instanţă 
de administraţia municipală, 
dar verdictul final, după doi 
ani de procese, a fost dat în 
favoarea Gărzii de Mediu. 

amenzi vechi de patru ani 
În toamna anului 2006, 

mai mulţi muncitori aparţi-
nând societăţii Drufec Cons 
CF, firmă abonată la bani 
publici, au fost surprinşi în 
timp ce tăiau nişte tei aflaţi 
în Piaţa Sf, Gheorghe, din Ti-
mişoara. Intervenţia comisa-
rilor de la Grada de Mediu a 
stopat tăierea arborilor, dar 
a şi condus la constatarea 
că acele tăieri au fost abuziv 
executate şi cu încălcarea 
dispoziţiilor legale în vigoa-
re. Acţiunea primăriei a fost 
mascată de o decizie privind 
reamenajarea zonei. Direc-

torul Direcţiei de Mediu din 
primăria timişoreană, Vasi-
le Ciupa, spunea atunci că 
planul municipalităţii era să 
taie toţi teii de pe Bulevardul 
Revoluţiei şi să-i înlocuiască 
cu pomi de mici dimensiuni, 
dar şi desfiinţarea zonelor 
verzi. Pentru nerespectarea 
planului de urbanism care 
spunea că aliniamentele 
stradale rămân nemodifica-
te, în chiar proiectul primă-
riei, inspectorii de la mediu 
au aplicat o amendă de 500 
milioane lei vechi. Acesta 
a fost încasată de serviciul 
condus de agronomul Ciupa, 
care a şi contestat în instan-
ţă penalitatea pecuniară. La 
scurt timp a venit o a doua 
amendă, în valoare de 600 
milioane lei vechi, pe care 
inspectorii de mediu au apli-
cat-o pentru că lucrările de 
pe bulevardul mai sus men-
ţionat erau în plină desfăşu-
rare, dar nu aveau acord de 
mediu. Şi această amendă a 
fost contestată în contencios 
administrativ.

Vinovaţii protejaţi  
de primar

Procesele au durat doi ani, 
până la finele anului 2008 şi 
s-au încheiat cu obligativita-
tea administraţiei municipa-
le de a achita ambele amenzi. 

Plata acestora, conform sur-
selor noastre din primărie, 
s-a efectuat în exerciţiul fi-
nanciar 2009, dar din bugetul 
local, fără ca sumele să fie re-

ţinute de la persoanele direct 
responsabile şi a căror decizii 
au încălcat prevederile legale. 
Vasile Ciupa, devenit director 
al Direcţiei Mediu Urban, este 
unul din cei vizaţi de amen-
dă, dar care n-a scos nici un 
leu din buzunar pentru plata 
acesteia. El a intrat cu mai 
mulţi ani în urmă în graţiile 
primarului Gheorghe Ciu-
handu, aşa cum făcuse şi îna-
inte de revolta timişorenilor 
din 1989.  După ani, acelaşi 
Ciupa a devenit chiar revolu-
ţionar şi un bogat încasator 
de „moşteniri”, în terenuri 
şi case, aşa cum rezultă din 
declaraţia sa de avere, având 
posibilitatea să-şi plătească 
greşelile profesionale. O altă 

parte din amenda Gărzii de 
Mediu ar fi trebuit plătită de 
fostul şef de la Direcţia Edili-
tară, sub conducerea căruia 
s-au derulat lucrări pe bule-
vardul Revoluţiei, fără a avea 
acord de mediu.

reprezentanţii  
primăriei tac chitic

Deşi au fost dotaţi cu te-
lefoane mobile de serviciu, 
plătite şi ele din bani publici, 
nici directorul Ciupa şi nici 
purtătorul de cuvânt Flavius 
Boncea, nu au dorit să răs-
pundă la repetate apeluri, 
pentru a le da posibilitatea 
exprimării unui punct de ve-
dere faţă de cele relatate. Nu 
este prima dată când Vasile 
Ciupa, protejatul primarului 
Ciuhandu, refuză dialogul 
pentru lămurirea unor situa-
ţii anormale, în condiţiile în 
care acesta este funcţionar 
public şi nu patronul direc-
ţiei unde a fost înscăunat. 
Despre modul în care au 
fost plătite amenzile dictate 
de Garda de Mediu, secreta-
rul primăriei, Ioan Cojocari, 
ne-a declarat scurt că „e pro-
blema lui Ciupa”. Acesta va 
trebui să suporte financiar 
suma ce-i revine pentru mo-
destul management de care 
a dat dovadă la tăierea ilega-
lă a arborilor.

anCheTăaCTualiTaTe

ghEorghE ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Rezoluţia dispusă de un 
procuror de la Parchetul de 
pe lângă Judecătora Timi-
şoara, într-un dosar în care o 
firmă de rent-a-car reclamă o 
infracţiune de furt şi aduce 
dovezi concludente pentru 
identificarea autorului, poate 
răsturna toate teoriile despre 
lupta împotriva infracţiona-
lităţii dusă de către angajaţii 
Ministerului Public. Practic, 
un dosar în care există sufi-
ciente probe împotriva unui 
individ acuzat de înşelăciune, 
furt calificat, instigare la fals 
material în acte oficiale şi uz 
de fals este astfel soluţionat 
de procuror, încât răufăcăto-
rul în cauză este scos basma 
curată, iar cazul este retrimis 
la poliţie pentru continuarea 
cercetărilor faţă de un „autor 
necunoscut”. Scoaterea de sub 
urmărire penală lui Cătălin 
Ciprian Gârda, 35 de ani, din 
Buziaş, cu antecedente pena-
le, a fost dispusă de procuro-
rul Viorica Flucsă, fost jurist 
la Primăria Timişoara, care, 
deşi iniţial a fost de acord cu 
începerea urmăririi penale în 
dosar şi a coordonat activita-
tea poliţistului de caz care s-a 
ocupat de adunarea probelor, 
în final s-a răzgândit şi a oferit 
infractorului, prin rezoluţia 
NUP, un certificat de bună 
purtare în alb...

Procurorul a ignorat  
probele evidente de iden-
tificare a infractorului

În data de 4 decembrie 
2008, în jurul orelor 17.30, Că-
tălin Ciprian Gârda s-a întâlnit 
cu administratorul firmei de 
rent-a-car „Kos Grup” Timi-
şoara, Valentin Korman, şi a 
solicitat închirierea unui au-
toturism. I s-a oferit o maşină 
Opel Asta, cu nr. de înmatricu-
lare TM 11154/08, pentru o pe-
rioadă de două zile. La înche-
ierea contractului, clientul s-a 

prezentat ca fiind Lucian Mar-
tinovici, domiciliat în Timi-
şoara, strada Mangalia nr. 15, 
şi după ce a arătat documen-
tele de identitate, a lăsat copii 
după carte de identitate şi per-
misul de conducere exact cu 
acest nume. „Seara, pe la ora 
21.30, studiind actele în baza 
cărora am încheiat contractul, 
am observat că acestea conţin 
mai multe inadvertenţe, că 
sigur sunt false, astfel că am 
anunţat poliţia, arătând că am 
fost înşelat. Cei de la poliţie 
mi-au spus că nu pot lua nici o 
măsură atâta timp cât contrac-
tul de închiriere nu a ajuns la 
termenul scadent. Aşa cum 
mă aşteptam, de atunci nu 
l-am mai văzut niciodată pe 
acel individ, dar nici maşina”, 
spune Valentin Korman, con-
vins că dacă poliţia ar fi luat 
în serios reclamaţia sa şi ar fi 
acţionat încă din acea seară, 
acum nu ar mai fi avut o pa-
gubă de peste 12.000 de euro. 
Ulterior, Direcţia de Evidenţă 
a Persoanelor Timiş, căreia i 
s-a solicitat o serie de verifi-
cări, a comunicat faptul că în 
registrul naţional de evidenţă 
nu există nici o persoană cu 
datele înscrise în cartea de 

identitate folosită de învinuit. 
Se menţiona doar că seria TM 
şi numărul 548231 înscris în 
buletinul folosit la înşelăciune 
aparţineau unui anumit Ioan 
Sorin Buhnilă. De asemenea, 
Serviciul Permise şi Înmatri-
culări i-a comunicat că per-
misul cu nr. TM00083362M 
aparţinea unui anumit An-
drei Szombati. Cu alte cuvin-
te, ambele acte de identitate 

erau falsificate prin înlocuirea 
fotografiilor deţinătorilor de 
drept cu fotografia infractoru-
lui. Mai mult, în seara în care 
s-a închiriat maşina cu docu-
mente false, o persoană care 
s-a prezentat ca fiind Lucian 
Martinovici a solicitat Credit 
Europe-Bank, sucursala Iulius 
Mall, emiterea unui card in-
ternaţional de credit pentru 
persoane fizice. A folosit ace-
leaşi documente de identitate, 
a indicat acelaşi număr de te-
lefon mobil ca în cazul închiri-
erii, a folosit acelaşi specimen 
de semnătură, iar camerele de 
monitorizare video plasate în 
bancă au filmat acelaşi individ 
care a închiriat maşina. În ciu-
da tuturor acestor probe, care 
coroborate conduceau indubi-
tabil spre Cătălin Ciprian Gâr-
da, procurorul a considerat 
de cuviinţă să închidă ochii şi 
să restituie dosarul la poliţie 
pentru căutarea unui „autor 
necunoscut”. Nici nu a luat în 
considerare ideea că ar putea 
să extindă ancheta pentru 
identificarea persoanelor care 
au realizat falsurile documen-
telor de identitate. Poate în 
acest fel ajungea la reţelele in-
fracţionale profilate pe falsifi-

carea cărţilor de identitate şi 
permiselor, cu ramificaţii în 
instituţiile de specialitate ale 
statului...

„nici nu ştiu ce dovezi  
să mai caut în plus!”

Soluţia aleasă de procuro-
rul Viorica Flucsă l-a luat prin 
surprindere până şi pe poli-
ţistul care s-a ocupat de caz, 
agentul Zoltan Anghial, de 
la Secţia 5. „Am primit, ieri, 
dosarul de la parchet cu rezo-
luţia de a continua cercetările 
faţă de un autor necunoscut. 
Sincer, nici nu ştiu ce probe 
să mai caut în plus. Iniţial, 
procurorul a dispus începerea 
urmăririi penale împotriva 
lui Gârda Cătălin şi, după ce 
a văzut toate probele, spunea 
că nici nu se pune problema 
să nu-l trimită în judecată. 
Nu ştiu de ce s-a răzgândit şi, 
în final, a dispus scoaterea de 
sub urmărire penală şi restitu-
irea dosarului pentru căutarea 
unui autor necunoscut. Eu zic 
că au fost probe suficiente 
– expertize grafologice, recu-
noaşteri după planşe, imagini 
video de la bancă, unde indi-
vidul a încercat să mai de o 
ţeapă, nu ştiu ce să mai caut. 

Împotriva cui să mă îndrept, 
că toate indiciile conduc că-
tre acest Gârda?”, se întreabă 
retoric poliţistul care timp 
de şase luni a umblat după 
dovezi pentru a arunca după 
gratii un infractor periculos. 
În viziunea sa, prin rezoluţia 
inexplicabilă a procurorului, 
statul a fost prejudiciat cu zeci 
de milioane de lei vechi, atât 
cât au costat toate deplasările 
la Buziaş, investigaţiile, exper-
tizele, audierile de martori. 
Împotriva rezoluţiei dispusă 
de procurorul Viorica Flucsă 
se va face o plângere. „Vom 
face contestaţie la prim-pro-
curorul de la Parchetul Timi-
şoara. În cazul în care nu vom 
primi răspuns în 20 de zile, 
ne vom adresa direct instan-
ţei de judecată. Este absolut 
stridentă această scoatere de 
sub urmărirea penală a unui 
individ profilat pe ţepe”, ne-a 
declarat avocatul Adrian Go-
ciu, reprezentantul legal al SC 
„Kos Grup” SRL Timişoara. În 
încercarea de a lua opinia pro-
curorului în discuţie, am fost 
îndrumaţi cu calm să apelăm 
la ajutorul purtătorului de 
cuvânt al instituţiei. Ceea ce 
vom şi face...

PUBLICITATEPUBLICITATE

Parchetul Timişoara a scos „basma 
curată” un individ care a ţepuit o firmă 
de rent-a-car un autoturism Opel Astra

autorităţile au dat în urmărire generală automobilul opel astra furat Vali Korman

Scoaterea de sub 
urmărire penală 
lui Cătălin Ciprian 
Gârda a fost dispusă 
de procurorul Viori-
ca Flucsă deşi iniţial 
a fost de acord cu 
începerea urmăririi 
penale în dosar şi a 
coordonat activita-
tea poliţistului de caz 
care s-a ocupat de 
adunarea probelor, 
în final s-a răzgândit 
şi a oferit infrac-
torului, prin rezoluţia 
NUP, un certificat de 
bună purtare în alb.

Primăria Timişoara plăteşte din 
bani publici greşelile angajaţilor

Vasile Ciupa, directorul direcţiei de mediu din primărie

Eugen Manole

Una dintre cele mai mari ba-
liverne pe care o înghiţim cu 
polonicul este celebra expre-
sie: „să asigurăm continuita-
te…”! 
Politicienii au nevoie de con-
tinuitate până când reuşesc 
să-şi “formeze”, după chipul şi 
asemanărea lor, un succesor, la 
fel procedează şi preşedinţii de 
federaţii sportive, preşedinţii 
de asociaţii de proprietari sau 
chiar şi primarii. Ce s-ar întâm-
pla dacă succesorul ar fi un 
opozant vehement? Este posi-
bil să scormonească activita-
tea predecesorului şi să-i facă 
acestuia o surpriză nu tocmai 
plăcută. În acest caz, ar exista 
posibilitatea să înţelegem 
mecanismele şi dedesubturi-
le matrapazlâcurilor dintr-o 
perioadă în care un “ex” n-a 
dat socoteală nimănui, acesta 
simţindu-se “stăpân” sau “mo-
şier” peste “averea” statului 
sau a comunităţii.
Ce s-ar fi întâmplat dacă, 
de exemplu, Rodica Vlad 
l-ar fi detronat pe Gheorghe 
Ciuhandu, fiind de notorietate 
“simpatia” reciprocă. Ce s-ar 
fi întâmplat dacă Gheorghe 
Popescu i-ar fi luat locul lui 
Mircea Sandu după un scandal 
mediatic presărat cu epitete 
dure? Ce s-ar fi întâmplat dacă 
Traian Băsescu ar fi fost detro-
nat de Mircea Geoană?
De ce nu sunt partizanul 
continuităţii? Pentru că, spre 
deosebire de oricare altă ţară 
din lume, la noi, continuita-
tea înseamnă înrădăcinarea 
sistemelor bolnăvicioase, în-
seamnă ciolanul de ros pentru 
următorii 4 sau 5 ani, înseam-
nă perpetuarea cumetrizării 
şi ridicarea acesteia la rang 
de “politică pe termen scurt şi 
mediu”, înseamnă accesul la 
robinetul de unde şi dacă nu 
curge, tot picură câte ceva, şi, 
nu în ultimul rând înseamnă 
sfidarea celor care au fost 
“impotrivă”.

Continuitate  
sau…?!

Manole Zice...

Speranţă pentru bolnavii de leucemie!
O nouă şansă la viaţă 

pentru bolnavii de leucemie 
care au nevoie de un trans-
plant! Centrul de Trans-
plant din Timişoara este 
singurul din România care 
are acces la Registrul Inter-
naţional de Donatori, cu se-
diul în Olanda, în care sunt 
înscrişi peste 15 milioane de 
oameni din întreaga lume. 
Acesta permite nu doar găsi-
rea mai rapidă a unui dona-
tor compatibil, ci şi reduce 
cheltuielile cu intervenţia 
chirurgicală. “Se oferă şanse 
de transplant unui număr 

mai mare de bolnavi, iar 
cheltuielile cu transport, 
recoltare, control ajung la 
doar 15.000 de euro. Dacă 
bolnavul ar fi dus în altă 
ţară ar costă 150-250.000 de 
euro”, spune şeful Centru-
lui de Transplant din cadrul 
Spitalului de Copii Louis 
Ţurcanu, prof. dr. Margit 
Şerban, care, de altfel, a 
şi făcut primul transplant 
de măduvă din România.  
Procedura este simplă. Dacă 
un pacient are nevoie de un 
transplant şi nu este găsit 
un donator compatibil în 

familie ori în imediata ve-
cinătate, se accesează rapid 
baza de date internaţională. 
Apoi, după ce este identifi-
cat un donator compatibil, 
acestuia i se fac toate tes-
tele şi analizele medicale 
pentru a se vedea dacă este 
perfect sănătos şi se trece la 
pasul următor.  Se recoltea-
ză celulele salvatoare stem, 
se conservă în condiţii spe-
ciale, se urcă pe avion şi se 
trimit la Timişoara unde are 
loc operaţia. În mod  obiş-
nuit, o intervenţie de acest 
tip în străinătate poate ajun-

ge şi la 250.000 de euro şi 
presupune transportul bol-
navului din România la cli-
nica unde are loc operaţia.  
Prin accesarea Registrului 
Internaţional de Donatori 
costurile se reduc foarte 
mult. Cheltuielile cu căuta-
rea şi identificarea în baza 
de date sunt acum suporta-
te de o fundaţie din Germa-
nia.  Analizele donatorului 
compatibil, recoltarea şi  
transportul celulelor  ajung 
la aproximativ 15.000 de 
euro, sumă pe care, în acest 
moment, o acoperă  familia 

bolnavului. Iar intervenţia 
în România nu depăşeşte 
50.000 de euro, cost ce ar 
putea fi acoperit de Progra-
mul Naţional de Transplant.  
În acest an la centrul din 
Timişoara au avut loc 31 
de transplanturi. Pe lista de 
aşteptare la Timişoara sunt 
15 pacienţi care au nevoie 
de transplant de măduvă. 
Pentru ei nu s-a găsit un 
donator compatibil în ţară, 
aşa că singura lor şansă de 
supravieţuire este găsirea 
unui donator în baza inter-
naţională. 

Deşi au fost do-
taţi cu telefoane 
mobile de ser-
viciu, plătite din 
bani publici, nici 
directorul Ciupa 
şi nici purtătorul 
de cuvânt Flavius 
Boncea, nu au do-
rit să răspundă la 
repetate apeluri.
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Tehnologia care se ocupă 
de prelucrarea lemnului se 
află într-o continuă dezvol-
tare. Ultimele tendinţe în 
materie de mobilier şi deco-
raţiuni interioare deschid 
un nou capitol în domeniu, 
anume: ”mobilierul inteli-
gent”. Cu toate că vorbim 
despre un capitol care se 
află încă la primele file, în 
zona de vest există deja pro-
ducători care s-au adaptat 
trendului pieţei.

Mariana Agache, ma-
nagerul fabricii Agache 
este de părere că, până la 
producţia de mobilier in-
teligent nu mai este mult:  
”Încă nu putem vorbi des-
pre mobilă inteligentă. Însă 
noi, cei care o producem, 
o putem face să fie cât mai 
practică şi să îndeplinească 
cât mai multe din cerinţele 
cumpărătorului. Dacă ana-
lizăm ce anume ne dorim 
de la o canapea şi apoi în-
cercăm să şi obţinem ceea 
ce-şi doreşte clientul, este 
ideal”.

Zona de vest are deja şi 
un premiu pentru ingenio-
zitate în domeniul mobilei 
inteligente. Premiul de in-
geniozitate a fost adus la 
Timişoara de ”Chere”, un 
colţar produs de fabrica 
Agache, care are o extensie 
ce acţionează ca o “foar-
fecă”, un mecanism foar-
te simplu de manipulat. 
Una din părţile colţarului 
se roteşte şi se lipeşte de 
cealaltă, formând un pat 

aproape ca cel de dormitor 
(160X200). În una din părţi 
lasă locul unei noptiere, şi 
devine, astfel, ideală pentru 
persoanele cărora le place 
să servească micul dejun 
în dormitor, iar în partea 
cealaltă este o ladă, unde 
se pot depozita lucruri sau 
lenjerii de pat etc. Preţul 
unei astfel de canapele “in-
teligente” este de 2.250 lei 
şi se poate comanda pe o 
paletă largă de culori.

Pentru ca o mobilă să fie 
inteligentă trebuie să aibă 
atribuţiuni multiple, să eco-
nomisească un spaţiu sau să 
aerisească o încăpere. Un bi-
rou cu scaun încorporat, un 
pat cu numeroase sertare, 
o comodă multifuncţiona-
lă sau un taburet cu capac, 
sunt doar câteva din ideile 
pe care vi le pun la dispozi-
ţie producătorii de mobilă.

Şi când vorbim de came-
ra copilului există câteva 

reguli de care puteţi ţine 
cont pentru a face totul mai 
“inteligent”. Prin alegerea 
mobilierului potrivit, îi veţi 
putea crea un mediu plăcut 
pentru orice vârstă. Cu cât 
mobilierul are un design 
mai deosebit, cu atât este 
mai atrăgător. Alegeţi pa-
turi în formă de maşinuţe, 
dulapuri sub formă de floa-
re sau personaje din desene 
animate, viu colorate. Când 
aranjaţi mobilierul în came-
ră, nu uitaţi că trebuie să ră-
mână suficient spaţiu (mai 
ales în centru), având în ve-
dere că micuţul are nevoie 
de mult spaţiu de joacă. Ale-
geţi paturi cu sertare încor-
porate, corpuri suspendate, 
birouri ce se pliază şi aveţi, 
tot timpul în vedere,  sigu-
ranţa copilului. Preţul unui 
astfel de mobilier începe de 
la aproximativ 1000 lei şi se 
poate procura cu orice deta-
liu, în funcţie de preferinţe-
le dumneavoastră.

ghEorghE ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Bătălia absolvenţilor de 
Drept pentru „cucerirea” 
unui loc în Baroul Timiş, 
respectiv pentru primirea 
în profesia de avocat, s-a 
terminat cu rezultate sub 
aşteptări din partea candi-
daţilor înscrişi în concurs. 
Din cei 141 de aspiranţi 
la roba de avocat, doar 42 
au obţinut note de trecere, 
adică note de peste 6 la cele 
cinci materii de examen şi 
media generală de cel pu-
ţin 7. „În acest an ne-am 
confruntat cu cei mai slab 
pregătiţi candidaţi din ul-
timii ani!”, spune decanul 
Baroului Timiş, Lazăr Gru-
neanţu, care a îndeplinit şi 
funcţia de preşedinte a Co-
misiei de examinare, refe-
rindu-se nu atât la procen-
tul mic de candidaţi admişi 
în profesie, puţin peste 25% 
din cei înscrişi în concurs, 
cât la lucrările deosebit de 
slabe făcute de unii absol-
venţi de Drept cu pretenţii. 

Printre aceştia îl regă-
sim pe George Mateuţ, din 
Arad, fiul celebrului avocat 
Gheorghiţă Mateuţ, care a 
picat examenul de intrare 
în Baroul Timiş cu media 
4.26. În condiţiile în care 
avocatul Mateuţ a ajuns ce-
lebru prin „scoaterea” din 
arest a numeroşi inculpaţi 
de lux, printre care şi Ovi-
diu Tender, invocând di-
verse chichiţe din Codul de 
procedură penală, fiul său 
tocmai la această materie 
a avut probleme serioase, 
obţinând o notare nevero-
similă de 1,50. „Nu ştiu ce 
s-a întâmplat cu acest can-
didat, poate a avut emoţii, 
poate a confundat subiec-
tele, însă acest caz - în care 

fiul unui avocat celebru nu 
a obţinut notă de trecere - 
infirmă teoria potrivit căre-
ia profesia noastră este una 
închisă, în care s-ar face loc 
doar la copiii colegilor de 
breaslă”, a ţinut să precize-
ze Lazăr Gruneanţu. 

La o trecere în revistă 
a notelor obţinute de alţi 
candidaţi „cu nume”, aşa 
cum apar pe lista afişată 
pe site-ul de internet al Ba-
roului Timiş, îl regăsim pe 
Olimpiu Bratiş, fiul judecă-
torului Marian Bratiş, de la 

Curtea de Apel Timişoara, 
care a obţinut doar o medie 
de 3,50, Vlad Mihnea Epu-
re, fiul jurnalistei Lia Lucia 
Epure, director la Ziua de 
Vest, care a picat testul ba-
roului cu nota 3,76, dar şi 
alţi candidaţi cu „pedigree” 
care n-au făcut faţă exigen-
ţelor acestui examen. 

22 de candidaţi au  
contestat rezultatele 
obţinute la examen

Este adevărat, 22 de 
candidaţi au contestat re-
zultatele finale, însă exis-
tă slabe şanse ca lucruri-
le să se rezolve pozitiv. 
„Contestaţiile se soluţio-
nează pe plan local, sub 

supravegherea Comisiei 
de examen. Dacă un candi-
dat a luat nota 3, vă spun 
că sunt slabe şanse ca pro-
fesorii care au corectat 
lucrările să le fi evaluat 
superficial şi să le fi di-
minuat notele cu 3 sau 4 
puncte”, mai spune Lazăr 
Gruneanţu, amintindu-ne 
că anul trecut, din aproa-
pe 50 de contestaţii, una 
singură a fost rezolvată fa-
vorabil. Rezultatele slabe 
înregistrate de candidaţi 
în acest an au fost expli-
cate şi prin măsurile dras-
tice luate de organizatorii 
examenului pentru preve-
nirea copierii prin mijloa-
ce electronice. „Un coleg 

de-al meu, supraveghetor, 
a venit cu un telefon care 
arăta clar câte transmisii 
se fac din sala respectivă. 
Chiar cu numele de user. 
În acest fel am descoperit 
trei candidaţi care copiau 
prin intermediul  bluetoo-
th-ului de la telefoane, cu 
minireceptoare lipite în 
ureche, pe care i-am elimi-
nat din concurs. Totodată 
i-am avertizat pe ceilalţi, 
printre care erau, posibil, 
şi alţii care ar fi dorit să 
fraudeze examenul, să nu 
încerce să se inspire în 
vreun fel, pentru că vor 
avea soarta celor trei”, 
ne-a relatat decanul Baro-
ului Timiş.
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Controale

Inspectorii fiscali din Timiş 
au atras la bugetul general 
consolidat al statului sume 
suplimentare în valoare de 
334.100.000 lei, în urma 
controalelor efectuate 
în primele zece luni ale 
anului, cu peste 40% mai 
mult decât în aceeaşi pe-
rioadă a anului trecut. Din 
această sumă, diferenţele 
de impozite, taxe şi contri-

buţii au fost în valoare de 
188.200.000 lei, iar acce-
soriile aferente acestora 
au însumat 116.000.000 
lei. Acţiunile de control 
ale inspectorilor fiscali au 
vizat contribuabilii care îşi 
desfăşoară activitatea în 
domenii precum inter-
medierile în comerţul cu 
produse alimentare, bău-
turi şi tutun, transportu-
rile urbane, suburbane şi 
metropolitane de călători, 

transporturile rutiere de 
mărfuri, comerţul cu ridi-
cata al cerealelor, semin-
ţelor şi furajelor, precum 
şi al legumelor şi fructelor, 
intermedierile în comerţul 
cu diverse produse.  

Vizită

Investiţiile americane în 
România nu au fost afectate 
de criza economică mondi-
ală, ci, dimpotrivă, au fost 

infuzate sume consistente 
de capital american, a decla-
rat, la Timişoara, ambasa-
dorul SUA în România, Mark 
Gitenstein. Acesta a dat ca 
exemplu câteva companii 
americane care derulează 
afaceri în Timiş, între care 
Smithfield, Procter&Gamble, 
Azur sau Flextronics, pri-
mele trei fiind construite pe 
scheletul unor foste firme 
autohtone. Ambasadorul a 
mai spus că a aflat despre 

intenţia Procter&Gamble 
de a-şi extinde investiţia, 
România intrând într-o com-
petiţie acerbă cu alte ţări din 
regiune pentru stabilirea 
noii locaţii.

Curs

Viitorii ingineri şi teh-
nicieni care acum sunt 
studenţi la Facultatea de 
Electronica şi Telecomu-
nicaţii (ETC) din cadrul 

Universităţii Politehnice 
din Timişoara se pot 
familiariza cu cele mai 
recente tehnologii din do-
meniul telecomunicaţiilor. 
Compania Alcatel Lucent 
a dezvoltat pentru aceştia 
un curs universitar opţio-
nal specializat în reţelele 
de fibră optică. Cursul este 
structurat în 12 capitole 
care vor fi prezentate 
în 7 cursuri a câte 2 ore 
fiecare.

Eco & Deco
Mobilă... inteligentă

Fiul celebrului avocat Gheorghiţă 
Mateuţ, „trântit” la examenul  
de intrare în Baroul Timiş

PUBLICITATE

Algeţi un mobilier care să 
poată fi modificat odată 
cu creşterea copilului. 
Acest lucru este extrem 
de practic şi vă va scuti de 
cheltuieli ulterioare.
Întotdeauna alegeţi un 
mobilier inteligent com-
partimentat, care să-i ser-
vească mai târziu pentru 
depozitare.
Dacă doriţi să prelungiţi 
durata de folosire a mesei 
sau a scaunului, cumpăraţi 

Sfaturi pentru o mobilă inteligentă în camera copilului

investiţii pentru protecţia  
mediului, la aquatim

Combaterea rozătoarelor

Cum alegem 
perdele  
potrivite?      
       pagina 8

lazăr gruneanţu, decanul Baroului Timiş, un examinator foarte exigent când vine vorba de a primi noi membri în profesia de avocat

mobilă reglabilă. În cazul 
acestor piese de mobilier, 
întălţimea mesei şi a scau-
nului, cea a locului de şezut 
şi a spătarului pot fi reglate.

Un birou încorporat, care 
să dispună de un sistem de 
pliere prin care sa fie mas-
cat este ideal dacă aveţi un 
copil şcolar.

pagina 10

pagina 9

„Dacă un candidat a 
luat nota 3, vă spun 
că sunt slabe şanse 
ca profesorii care au 
corectat lucrările să le 
fi evaluat superficial.”

lazăr gruneanţu
avocat

„Acest caz  infirmă 
teoria potrivit căreia 
profesia noastră este 
una închisă, în care s-ar 
face loc doar la copiii 
colegilor de breaslă”

lazăr gruneanţu
avocat

Colţarul „Chere“, premiat pentru ingeniozitate
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alina DEgău
alina.degau@opiniatimisoarei.ro 

Casa este spaţiul în care 
ne petrecem cel mai mult 
timp, aşa că este important 
să avem un cămin frumos 
amenajat şi călduros din 
toate punctele de vedere. Im-
presia generală asupra unei 
încăperi, atunci când intrăm 
în ea, este dată de unele de-
talii deosebit de importante: 
este vorba despre perdelele 
şi draperiile folosite, adică 
de acele decoraţiuni care 
încălzesc şi colorează atmo-
sfera.

Ferestrele sunt elemen-
te arhitecturale foarte im-
portante care se încadrează 
în structura casei şi care 
au funcţia de a lăsa lumina 
naturală să pătrundă în ca-
mere. Dacă ferestrele sunt 
frumoase, atunci specialiştii 
recomandă să le decorăm 
cu perdele transparente şi 
fluide. În situaţia în care fe-
restrele nu arată perfect, le 
putem aranja cu diverse per-
dele şi draperii care să acope-
re mai bine ceea ce nu vrem 
să se vadă.

Perdelele sunt elemente 
de design care pot schimba 
radical o cameră. Acestea se 
aleg după nişte reguli clare, 
în funcţie de tapiţerie şi de 
covor. Oricum ca regulă ge-
nerală, trebuie să avem în 
vedere conceperea unui tot 
unitar, un aspect „rotund”, 
aşa cum spune designer-ul 
Alina Hambaraş: „Să nu fie o 
amenajare colţuroasă, să nu 
te deranjeze ceva, să îţi placă 
din prima.”                                                                                      

Culoarea şi materialul 
perdelelor trebuie alese ast-

fel încât să permită luminii 
naturale să pătrundă în în-
căpere. Cu cât sunt mai flu-
ide şi mai transparente, cu 
atât camera va deveni mai 
caldă. Mărimea perdelelor 
este, de asemenea, deosebit 
de importantă: dacă sunt 
lungi, acestea înalţă camera 
şi peretele pe care sunt aşe-
zate, iar cele scurte lărgesc 
spaţiul.

Asortarea culorii sau a 
materialului trebuie făcută 
cu grijă. Dacă tapiţeria fo-
losită în încăperea pe care 
vrem să o decorăm este mai 
încărcată, perdelele vor avea 
un aspect mai simplu. Ne 
putem juca, în acest caz, cu 
diferite materiale pentru 
draperii. Acestea dau, dacă 
sunt alese cu grijă, eleganţă 
ansamblului.

În situaţia în care urmărim 
o amenajare curată şi foarte 
caldă, nu trebuie să folosim 
accesorii pentru perdele, lăsa-

rea spaţiului cât mai liber fi-
ind indicată în acest caz. Deşi 
piaţa accesoriilor este foarte 
largă, mărgeluţele şi flutura-
şii se potrivesc, cel mai bine, 
doar pentru  dormitorul copi-
lului,  unde perdelele trebuie 
să aibă un aspect jucăuş şi vi-
brant.  Este foarte important 

ca, indiferent de destinaţia ca-
merei, perdelele să nu încarce 
ci să dea senzaţia de încăpere 
aerisită.                                       

La rândul lor, draperiile 
sunt elemente importante 
care întregesc aspectul unei 
camere. Materialele folosite 
la confecţionarea draperiilor 

sunt diverse: de la tafta la 
brocart, dantelă sau catifea. 
Şi acestea trebuie armoni-
zate cu tapiţeria, covorul 
şi, evident cu perdelele. 
Cele mai nobile materiale 
pornesc de la 12 lei metru 
liniar. „Sunt câteva magazi-
ne în oraşul nostru în care 

găsim tot felul de materia-
le, de la cele mai scumpe la 
cele mai ieftine, colecţii mai 
vechi, semnate de designeri 
mai mult sau mai puţin re-
numiţi. Nu avem nevoie de 
foarte mulţi bani sau de de-
signeri profesionişti ca să ne 
amenajam casa”, mai spune 
Alina Hambaraş.                                                                                                                                   

În situaţia în care bogata 
ofertă de perdele de pe piaţă 
nu ne satisface pretenţiile, 
designerii ne încurajează să 
încercăm să combinăm sin-
guri diferite nuanţe şi materi-
ale... În alegerea materialelor 
designerul Alina Hambaraş 
ne dă un sfat: „Cumpăraţi 
un metru liniar din fiecare 
material care vă place şi pu-
neţi-le în dreptul ferestrei, 
să vedeţi cum se armonizea-
ză cu restul.  Atenţie! Dacă 
magazinul din care cumpă-
raţi este unul întunecos, nu 
veţi distinge culorile reale 
ale materialelor. Pe peretele 
dumneavoastră de acasă, pot 
arăta cu totul altfel.

Cum alegem perdele potrivite?

Pentru perdeaua din dor-
mitor este suficient un voal, 
material transparent, fluid 
şi diafan. Pentru camera 
copiilor alegeţi o perdea şi 
draperii vesele, cu desene. 
Perdelele cu flori şi modele 
proeminente sunt recoman-
date într-un ambient con-
temporan. Dacă aveţi o casă 
modernă, atunci optaţi pen-
tru ţesături naturale, simple, 
deschise la culoare, cu 
falduri bogate. În bucătărie,  
perdeaua trebuie pusă cu 

alegerea perdelelor în funcţie de destinaţia încăperii

grijă - dacă geamul este de-
parte de aragaz se pot folosi 
perdele mai vaporoase, însă 
cele mai potrivite sunt cele 
simple, cu motive florale sau 
geometrice. Draperiile grele, 

din materiale nobile, sunt 
cele mai potrivite pentru 
sufragerie. Este detaliul de 
final care schimbă complet 
aspectul locuinţei şi o face 
mai călduroasă.

anDrEEa hnyatEk
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Autorităţile au demarat 
acţiunea de deratizare pe 
domeniul public la începu-
tul acestei luni. Aceasta se 
desfăşoară, în toate zonele 
domeniului public (parcuri 
, locuri virane, malurile ca-
nalului Bega, vecinătăţile 
rambleului de cale ferată 
etc).  Asociaţiile de locatari 
, instituţiile publice, societă-
ţile comerciale cât şi propri-
etarii de imobile, trebuie să 
execute deratizarea la rân-
dul lor, pentru o mai bună 
eficienţă. Lucrările trebuie 
să fie executate de firme 
specializate şi licenţiate în 
acest domeniu de activita-
te. Pentru mai multe detalii 
legate de importanţa dera-
tizării, am stat de vorbă cu 
Leonard Roman, managerul 
societăţii Deraton, speciali-
zată în acţiuni de deratiza-
re, dezinsecţie şi dezinfec-
ţie, deţinătoare a licenţei 
clasa I eliberată de A.N.R.S.C 
(Autoritatea Naţională de 
Reglementarea Serviciilor 
Comunale), pentru aria ad-
ministrativ teritorială a mu-
nicipiului Timişoara.

În ce constă un  proces 
corect de combatere a 
rozătoarelor?

Un proces corect înce-
pe cu luarea unor măsuri 
stricte de curăţenie şi se 
continuă cu acţiuni de de-
ratizare curative, urmate de 
cele preventive cu caracter 
permanent. O dată cu trece-
rea la colectarea gunoaielor 
menajere de la containerele 
supradimensionate din care 
se revărsa conţinutul la eu-
ropubele, în perioada urmă-
toare numărul rozătoarelor 
a scăzut. Acest lucru dove-
deşte că restrângerea posibi-
lităţilor de hrănire, urmată 
imediat de deratizare, duce 
la reducerea numărului ro-
zătoarelor.

Cine trebuie să ia aceste 
măsuri de curăţenie ?

Există o firmă care se 
ocupă de salubrizarea ora-
şului, însă aceste măsuri de 

curăţenie trebuie luate de 
toţi cei care se află pe aria 
administrativ teritorială, re-
spectiv administraţia locală, 
împreună cu societăţile co-
merciale, instituţiile publi-
ce, asociaţiile de bloc şi nu 
în ultimul rând, persoanele 
fizice. Curăţenia, atât în se-
zonul de primăvară, cât şi 
în cel de toamnă, duce la 
reducerea numărului de ro-
zătoare, prin eliminarea ali-
mentelor care le ţin în viaţă. 
Curăţenia  trebuie să fie în-
treţinută atât pe domeniul 
public, cât şi pe domeniul 
privat. 

următorul pas după cu-
răţenie este deratizarea. 
Cum se face aceasta?

După această măsură de 
curăţenie are loc acţiunea 
de deratizare. Aceasta se face 
prin depunerea de momeli 
toxice pe toate spaţiile men-
ţionate mai sus, acţiunea ur-
mând să se finalizeze într-o  
perioadă cât mai scurtă de 
timp. Se va începe cu perife-
riile şi se va termina cu zona 

centrală. În sezonul rece, ro-
zătoarele se îndreaptă spre 
adăposturi, către interioare. 
Atunci prezenţa lor se face 
simţită mult mai acut de că-
tre populaţie. În această peri-
oadă, când rozătoarele se află 
pe o rază mai restrânsă, tre-
buie acţionat cu raticide sub 
formă de graminee impreg-

nate cu substanţe anticoagu-
lante şi alte momeli pe bază 
de pastă alimentara, blocuri 
cerate sau prin prăfuirea ga-
leriilor. Dar şi în locurile în 
care circulă în exterior, cum 
ar fi; sub poduri, maluri de 
apă sau subsolurile blocuri-
lor. Momelile trebuie  puse în 
staţii de intoxicare, pentru a 
proteja animalele de compa-
nie sau de pază. Anticoagu-
lantele au o acţiune lentă de 
distrugere a rozătoarelor şi 
produc o hemoragie internă, 
în timp, ducând la o moarte 
neviolentă a acestora.

Cine trebuie să facă  
acţiuni de deratizare?

Toate instituţiile, societa-
tile comerciale , asociatiile 
de locatari si  proprietarii 
de imobile sunt obligaţi 
prin lege să execute acţiuni 
pentru  distrugerea acestor  
rozătoare de pe aria lor ad-
ministrativă, dar nu numai 
când se observă prezenţa lor 
ci ideal este să fie preventi-
ve.  Pentru a acţiona eficient 
trebuie utilizate  momeli 

proaspete, de aceea este bine 
ca deratizarea să fie făcută 
de firme specializate, care 
cunosc gradul de infestare 
şi posibilitatea de combatere 
eficientă a acestor rozătoare. 
Cetăţenii trebuie să verifice 
unităţile cu care urmează să 
facă deratizarea şi să aleagă 
firme care pot duce până la 
capăt o astfel de operaţiune. 
Produsele de calitate sunt 
puţin mai scumpe, însă au 
un suport mai apetisant şi 
vor fi consumate de către ro-
zătoare în proporţie de 90%, 

faţă de alte momeli.

Ce se întâmplă dacă nu 
luăm aceste măsuri ?

  Neefectuarea acţiunilor 
de deratizare duce la înmul-
ţirea excesivă a rozătoarelor, 
iar aceasta pune în pericol 
sănătatea populaţiei din aria 
municipiului. Astfel pot apă-
rea boli digestive sau boli 
contagioase. Printre cele mai 
cunoscute boli transmise de 
şobolani sunt: Pesta, Tifosul, 
Trichineloza, Tularemia, Ra-
bia, Salmoneloza. 

Combaterea rozătoarelor

„Pentru a acţiona 
eficient trebuie găsite 
momeli proaspete, de 
aceea este bine ca de-
ratizarea să fie făcută 
de firme specializate.”

leonard roman
director Deraton

„Cumpăraţi un metru 
liniar din materialul 
care vă place şi puneţi-
le în dreptul ferestrei, 
să vedeţi cum se ar-
monizează cu restul.”

alina hambaraş
designer

PUBLICITATE
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anDrEEa hnyatEk
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În Timişoara, la staţiile 
de tratare a apei ale Aqua-
tim SA se foloseşte o teh-
nologie avansată, cu siste-
me automate de tratare şi 
monitorizare a proceselor. 
Investiţiile în tehnologii 
moderne de tratare au fost 
realizate de Aquatim înce-
pând cu anul 2002, după ce 

toate branşamentele de apă 
au fost contorizate şi con-
sumul de apă s-a stabilizat, 
asigurându-se astfel folosi-
rea eficientă a capacităţii de 
tratare a staţiilor. 

În prezent, investiţiile 
derulate la staţiile de tratare 
din Timişoara se axează mai 
mult pe lucrări de optimi-
zare a proceselor existente 
şi pe lucrări de reabilitare 
sau întreţinere a activelor. 

O astfel de investiţie, finali-
zată anul acesta, este auto-
matizarea şi monitorizarea 
procesului de evacuare şi 
tratare a apelor de spălare la 
Staţia de tratare a apei Bega, 
lucrare cu impact ecologic 
semnificativ.

Într-o staţie de tratare, 
decantoarele şi filtrele fo-
losite în cadrul procesului 
tehnologic de tratare a apei 
sunt spălate periodic. Apa 

care rezultă din cadrul aces-
tor procese conţine nămol, 
motiv pentru care trebuie 
tratată, pentru a se evita 
colmatarea sistemului de 
canalizare, respectiv polu-
area apelor curgătoare din 
vecinătate.

Zilnic, la Staţia de tra-
tare Bega, în urma spălării 
filtrelor şi a decantoarelor 
rezultă aproape şase mili-
oane de litri de apă de spă-

lare, care conţin între 5.000 
şi 8.000 kg de nămol. Prin 
investiţia realizată este asi-
gurată tratarea apelor de 
spălare astfel încât să rezul-
te un nămol cu o concentra-
ţie de minim 35% substanţă 
uscată inertă din punct de 
vedere chimic. 

Instalaţia este integrată 
în sistemul de monitoriza-
re-automatizare al staţiei de 
tratare. Spre deosebire de 

lucrările la reţelele de apă 
din oraş, cele de la staţiile 
de tratare nu au un impact 
direct asupra populaţiei în 
timpul execuţiei datorită lu-
crărilor, însă au impact ma-
jor asupra cantităţii şi calită-
ţii apei potabile distribuite. 
Realizarea acestor investiţii 
contribuie, de asemenea, la 
asigurarea serviciilor de ali-
mentare cu apă la standar-
dele asumate.

www.volvotm.ro

Noul S60
Calea Lugojului 140 Telefon: 0256.24.37.37

Fax: 0356.81.67. 49

peNtru  
rebelul diN tiNe !
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Marius Moga sau George 
Hora? Cine e mai tare?

În ultima perioada Marius 
Moga nu prea mai e. Se ocu-
pă mai mult de Morandi, nu 
se mai ocupă de producţie. 
Oricum, nu sunt eu etalon în 
muzica românească.  

A ajuns ora exactă în muzica 
românească să fie dată de la 
Timişoara?

Eu zic că ora exactă în 
muzica românească a ajuns 
să fie dată de alţi oameni 
decât în urmă cu 2-3-4 ani. 
Nu contează de unde sunt, 
Bucureşti sau Timişoara. De-
pinde foarte mult unde stai. 
Eu am decis să stau aici, să 
am studiou aici şi să-i atrag 
aici, la Timişoara, pe cei din 
Bucureşti sau din ţară. 

Există o reticienţă faţă de 
Timişoara? 

Artiştilor care văd ce pot eu 
să le ofer nu le ia foarte mult 
timp să vină aici. Cei care gân-
desc superficial, şi nu gândesc 
ce vor de la viaţă, le e mai uşor 
să zică: unde mi-e mie mai 
uşor acolo mă duc, normal 
că la o oră de mine, adică la 
2 străzi de unde stau. La Timi-
şoara o oră înseamnă Aradul 
şi nu Bucureşti. Practic, nu 
prea contează de unde eşti. 

Simplul fapt că noi stăm la o 
distanţă egală de Bucureşti şi 
de Viena, pentru ei înseamnă 
ceva nou. Ce facem noi aici, 
nu seamănă deloc cu ceea ce 
ascultă ei acolo, în Capitală. 
La Bucureşti e dezavantajul că 
sunt prea mulţi pe metru pă-
trat şi se influenţează unul pe 
altul. Cei care fac ceva nou nu 
mai vin din Bucureşti. 

Se mai câştigă bani din 
muzică în condiţiile în care 
toată lumea downloadează 
orice melodie ?

Din vânzări credeţi-mă că 
nu am simţit nimic. În zilele 
noastre, să câştigi din muzică, 
înseamnă să ai concerte. Se 
câştigă bine din concerte, ca 
de altfel, în orice ramură în 
care eşti cel mai bun. 

Toţi artiştii cu care ai cola-
borat: Sistem, Puya, Activ, 
Cassa Loco  sau Voltaj, s-au 
făcut cunoscuţi prin muzica 
lor şi nu prin scandaluri. 
De ce i-ai ales pe ei şi nu pe 
Anda Adam de exemplu, 
celebră pentru pictoriale în 
Playboy?

Am fost la un pas de o co-
laborare şi cu ea. Întotdeauna 

colaborările se leagă foarte 
mult de partea umană. Dacă 
mă înţeleg cu omul, mă în-
ţeleg apoi şi cu artistul. Dacă 
cred îl el, nu e nicio problemă 
să colaborăm. Mi s-a arătat 
că există oameni cu care nu 
are rost să colaborez. Nu o 
fac doar pentru interes, să fie 
clar... Deşi, în paranteză, pot 
spune că totul e pe interes. Ei 
vor muzică de la mine, eu să 
am un artist bun. Dacă nu se 
leagă prietenii între compozi-
tori şi artişti, nu iese o muzică 
reală. Va fi un produs care iese 
ca la fabrică. 

Ce contează azi în muzica 
românească. Să ai talent, 
să munceşti sau să ai o 
imagine?

Contează să înţelegi ce 
vrei. Aici e o problemă mare: 
de la fetele de 15 ani care vor 
să cânte, până la chitarişti, in-
strumentişti. E plin de artişti 
care se plâng că nu sunt daţi 
pe radio că muzica nu le este 
ascultată. Trebuie să înţelegi 
ce vrei. E de multe ori mai im-
portant decât talentul. E plin 
de artişti de succes în Româ-
nia care nu au avut un talent 
deosebit, dar au avut un vis, 

un plan şi au rămas pe pia-
ţă 10-15 ani. Dacă ai o trupă 
rock, cânţi la Casa Studenţilor 
şi te plângi că nu eşti dat pe 
radio, vine întrebarea simplă: 
care muzică rock e dată la ra-
dio? Nu e vina nimănui că nu 
eşti dat pe radio. Radioul are 
o nişă, este o firmă indepen-
dentă, decide playlist-ul. Când 
treci de faza de frustrare, totul 
devine atât de simplu...

Ţi s-a întâmplat să fii frustrat?
Şi acum sunt frustrat. Crezi 

că toate piesele mele sunt pe 
radio? Dar eu am o altă vizi-
une. Nu e foarte important 
să fii pe radio, atâta timp cât 
exişti pe Youtube. Şi când zic 
asta, înseamnă să ai zeci, sute 
de mii de vizualizări într-un 
timp foarte scurt. Un Banică, 
un Horia Brenciu nu sunt pe 
radio, dar în concerte la ei e 
plin şi toţi oamenii le ştiu pie-
sele. 

Ai făcut rock, house, hip-
hop, dance, R&B. Manele nu 
ai încercat?

Eu ascult manele, muzică 
sârbească. Din punctul meu de 
vedere, primele manele bine 
făcute au fost la Timişoara, de 

către Hobby Music. Le ascul-
tam, inevitabil, în 2000, 2001. 
Aici s-au făcut primele manele 
dance. Aici s-a inventat stilul 
pe care-l cântau LA. Aici au 
înregistrat Adi Minune şi mai 
ştiu eu cine. Aici s-au produs 
practic primele manele care 
nu sunau a manele acustice. 
Era combinaţie între muzica 
noastră şi cea yugo-folk. Pen-
tru mine, muzica asta, plus cea 
ţigănească, balcanică e ceva 
normal, pentru că aici la Timi-
şoara le-am auzit. Eu ştiu să fac 
orchestraţie, ştiu să cânt la cla-
pe şi asta m-a ajutat, recunosc.  

Mesajele pieselor au carac-
ter social. Majoritatea sunt 
parodii la adresa societăţii 
româneşti... Te tentează o 
carieră politică?

Nu mă pricep la politică, n-o 
înţeleg şi nu vreau să vorbesc 
despre ea. Mesajul pentru unii 
e pueril, pentru mine e sincer 
şi natural. Mie mi-a plăcut foar-
te mult expresia de pe Youtube 
„băiat cu DVD caut fată cu plas-
mă”. Eu acasă nu am DVD sau 
plasmă. La melodia celor de la 
Cassa Loco, „La Mall”, scopul 
era foarte simplu: noi vorbim 
despre noi. Toţi mergem la 

Mall. Dacă nu mergi la Mall, nu 
exişti. Textele de pe albumul 
Romanisme a lui Puya tot asta 
face: arată lucruri pe care noi 
toţi le facem, le conştientizăm, 
dar nu sunt bune. Melodia „La 
Mall” am trăit-o pe pielea mea. 
Eram la facultate. Aveam o Da-
cie şi aveam benzină numai 
cât să ajungem la Mall, pentru 
că trebuia să ajungem acolo. 

Datorită mesajului au aşa de 
mare succes?

Nu neapărat. Contează foar-
te mult cum e ambalată piesa. 
Dacă nu cânta Cassa Loco me-
lodia „La Mall”, nu avea niciun 
farmec. Dacă o cântam eu, soră-
mea, sau Puya, nu era funny. 

Are George Hora un idol în 
muzica românească?

Am avut, normal. Nu ştiu 
dacă idol, cât imagini ale 
unor artişti pe care trebu-
ia să le ating. Am avut faza 
în care, la 15 ani, trebuia 
să compun ca cei de la 3rei 
Sud Est. 18 ani l-am desco-
perit pe Timbeland, care nu 
era foarte cunoscut atunci. 
Acum îmi doresc să produc 
cu cineva, să schimb energii 
cu cineva.

gEorgE hora

născut la 25 martie 1985, 
timişoara

stare civilă: necăsătorit, 
fără copii

absolvent al Facultăţii 
de muzică din timişoara. 
din 2008 este licenţiat 
în muzică şi pedagogie 
muzicală, artist, compozi-
tor, producător.

a colaborat cu artişti ca 
activ, puya, sistem, dJ 
andi & stella, Voltaj, Cassa 
loco.

„Dacă nu mergi la Mall, nu exişti”

Investiţii pentru protecţia  
mediului, la Aquatim

„Sunt frustrat. Crezi că toate pie-
sele mele sunt pe radio? dar foarte 
important e să exişti pe Youtube.”

„eu ascult manele. din punctul 
meu de vedere, primele manele 
bine făcute au fost la Timişoara.”

„melodia „la mall” nu avea niciun 
farmec dă o cântam eu, soră-mea 
sau Puya. nu era funny”.
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Feţele bisericeşti se re-
profilează, în vreme de cri-
ză. După ce au înfiinţat un 
club pentru bătrâni, unde 
bunicii pot să îşi petreacă 
timpul liber şi să îşi poves-
tească amintirile, o cantină 
socială şi o casă pentru co-
piii instituţionalizaţi, Paro-
hia Ortodoxă din cartierul 
Mehala intenţionează să 
îşi amenajeze o spălătorie 
auto. Un birou de arhitec-
tură din oraş a solicitat 
la Primăria Timişoara un 
plan urbanistic de detaliu, 
pentru a schimba o locu-
inţă într-un spaţiu unde se 
pot spăla autoturismele, în 
Piaţa Avram Iancu, colţ cu 
strada Cloşca. În acest loc, 
a existat, până acum câteva 
luni, o spălătorie, care însă 
s-a închis.

Suprafaţa pe care va fi 
amenajată spălătoria este 
de aproape 900 mp. Potri-
vit proiectului, capacitatea 
spălătoriei propuse va fi de 
trei posturi de spălare, pa-

tru posturi de aşteptare şi 
trei posturi de uscare, toate 
amplasate în limitele par-
celei studiate. În proiect se 
prevede şi realizarea unei 
construcţii noi, dar care 
va avea o durată de timp 
limitată. Reprezentanţii Pa-
rohiei din Mehala au cerut 
proiectanţilor şi să amena-
jeze o zonă de servicii pen-
tru spălătorie: o cafenea, o 
sală de aşteptare şi recepţie 

clienţi pentru programări, 
încasări etc. Investiţia nu 
va afecta spaţiul verde, care 
nici nu există acum, se ara-
tă în proiectul pentru PUD, 
aşa că se vor planta şi co-
paci ornamentali. Arhitecţii 
au precizat că nu se va crea 
poluare fonica. Necesitatea 
acestei investiţii a fost mo-
tivată prin faptul că nu sunt 
destule spălătorii de autotu-
risme în zona Mehala. 

Voicu Fodor, arhitectul 
care s-a ocupat de acest 
proiect, a fost singurul 
care a putut oferi detalii 
despre investiţia... biseri-
cească. Deşi s-a încercat să 
se ia legătura cu reprezen-
tanţii Parohiei Ortodoxe 
Mehala pentru a se detalia 
acest proiect, nimeni nu a 
putut fi contactat. „Eu mă 
ocup de partea de proiect 
pentru obţinerea PUD-ului. 
Parohia va trebui să obţină 
acordul vecinilor, dar acest 
pas se va face doar după ce 
Primăria va aproba PUD-ul. 
Va fi o spălătorie normală, 
cu o cafenea, o zonă de aş-
teptare, însă nu e vorba de 
un bar”, a spus arhitectul. 
La rândul său, Marius Flo-
rescu, purtătorul de cuvânt 
al Mitropoliei Banatului, a 
afirmat că nu ştie despre 
intenţia Parohiei: „Nu ştiu 
exact despre ce este vor-
ba. Este nevoie de un aviz 
al Mitropoliei în astfel de 
cazuri, dar nu vă pot spu-
ne dacă l-au primit sau nu. 
Este proiectul Parohiei din 
Mehala, aşa că este treaba 
lor ce avize trebuie să ob-
ţină”.

ComuniTaTeComuniTaTe

Timişoara a rămas în urmă  
cu arhitectura modernă

Spălătorie auto „cu aghiasmă” 
la Biserica Ortodoxă Mehala

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Arhitectura unui oraş 
are potenţial pentru a fi 
un vector economic, dar 
acest lucru nu a fost foar-
te bine înţeles de cei care 
au investit în Timişoara, 
spun liderii arhitecţilor 
din oraş. În opinia lui Vlad 
Gaivoronschi, preşedintele 
Ordinului Arhitecţilor fili-
ala Timiş, şi a lui Adrian 
Ionaşiu, vicepreşedinte al 
acestui for, Timişoara nu 
are, ca oraş, un proiect de 
viitor la care să adere. Pro-
fesioniştii locali se plâng 
că autorităţile din Româ-
nia, dar şi cele din Timi-
şoara, acordă o importanţă 
prea mică ideilor care pot 
genera proiecte ample, 
noi, idei care ar putea fi 
selecţionate în urma unor 
concursuri. 

Vlad Gaivoronschi, cel 
care a proiectat, printre 
altele, clădirile City Busi-
ness Center din Piaţa 700, 
crede că municipiul Cluj a 
luat-o cu mult înaintea Ti-
mişoarei, în privinţa cola-
borării cu mediul de profe-
sionişti în arhitectură şi al 
organizării de concursuri. 
Arhitectul spune că, în ul-

timii 20 de ani, „România 
s-a antrenat pentru a face 
construcţii, dar fără a avea 
calitate arhitecturală. Ar-
hitectura are calitatea de a 
reprezenta o naţiune, este 
un vector economic pentru 
oraş. Doar Ovidiu Şandor 
(patronul ModaTim Inves-
tment, proprietarul clădi-
rilor de birouri din Piaţa 
700, n.r.), a înţeles asta. 
Mulţi alţi investitori din 
Timişoara nu au înţeles”, 
a spus Gaivoronschi. Păre-
rea şefilor de la OAR Timiş 

este că Timişoara trebu-
ia să avanseze mult mai 
mult în ultimii 20 de ani, 
cu construcţii noi, dar care 
să nu fie făcute de mediul 
privat, ci de către autorită-
ţile locale sau cele centrale 
care au reprezentanţe aici. 
„Timişoara nu poate fi un 
oraş de 5 stele fără o arhi-
tectură de superclasă”, cre-
de preşedintele OAR Timiş. 
La Timişoara se desfăşoară 
a patra ediţie a Anualei de 
Arhitectură, un eveniment 
care durează o lună.

muncă de Sisif pentru 
autorităţile locale

Anul acesta, la Timişoa-
ra s-au inaugurat mai mul-
te clădiri noi, finanţate cu 
fonduri europene sau din 
bugetele locale sau naţio-
nale. Proiectele şi şantiere-
le s-au întins pe ani de zile. 
Cel mai concludent caz este 
cel al Bastionului Theresia, 
despre a cărui reabilitare se 
vorbea de un deceniu. O altă 
lucrare finalizată este noul 
corp de clădire al Palatului 
Administrativ. În primăvara 

acestui an s-a dat în folosin-
ţă şi noul sediu al Direcţiei 
Finanţelor Publice, după 10 
ani de când s-a făcut prima 
săpătură. Un proiect tergi-
versat şi întors pe toate păr-
ţile a fost şi cel al Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului, 
care s-a terminat după 10 
ani de la primele discuţii. 
În acelaşi timp, clădirile 
private s-au mişcat rapid şi 
au oferit oraşului arhitectu-
ră cu caracteristici complet 
noi: la City Business Center 
s-a creat terasă cu gazon, la 

ultimul etaj. În ultimii trei 
ani, s-au ridicat trei clădiri 
de birouri ale aceluiaşi in-
vestitor. În ceea ce priveş-
te modernizarea clădirilor 
istorice din zona centrală, 
fondurile au fost limitate şi 
asigurate tot de către com-
panii private. Un împrumut 
de 5 milioane de euro pe 
care îl face Primăria Timi-
şoara pentru reabilitarea fa-
ţadelor a fost gândit pentru 
a asigura aceste lucrări timp 
de 30 de ani, la circa 150-200 
de imobile vechi.

caiuS SEracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Angajatorii şi angajaţii din 
judeţul Timiş care au la sediu 
sau la domiciliu carnetele de 
muncă, trebuie să le depună 
la sediul Inspectoratului Teri-
torial de Muncă Timiş (ITM), 
până la data de 1 decembrie 
2010. Acest lucru este necesar 
în vederea predării carnete-
lor de muncă la Casa Judeţea-
nă de Pensii Timiş, pentru a 
fi supuse scanării. “Carnetele 
de muncă ce sunt ridicate de 
la I.T.M. Timiş sub formă de 

împrumut de către titularii 
acestora şi nu sunt înapoiate 
iar I.T.M. trebuie să le depună 
la Casa Judeţeană de Pensii 
Timiş pentru scanare. Sunt în 
număr de 158. Carnetele de 
muncă ce nu sunt depuse la 
ITM Timiş de către angajatori 
pentru noii angajaţi, carnete 
de muncă care de asemenea 
trebuiesc predate la CJP Timiş 
pentru scanare, sunt în nu-
mar de 778”, spune Mihaela 
Grigoraş, purtător de cuvânt 
al ITM Timiş. Reprezentanţii 
instituţiei speră ca până la 1 
decembrie cei care mai au de 

depus cărţi de muncă să vină 
în număr mai mare, pentru 
că de obicei românul lasă 
totul pe ultima zi. De acum 
înainte, persoanele care nu 
au carte de muncă îşi vor pu-
tea proba calitatea de angajat 
cu întocmirea unui contract 
individual de muncă între 
angajator şi angajat, înregis-
trat şi transmis electronic în 
Revisal, iar vechimea în mun-
că va fi regăsită în declaraţiile 
depuse de angajator la CJP Ti-
miş”, mai spune Mihaela Gri-
goraş. Procedura de înlocuire 
a cărţilor de muncă a început 

în urmă cu patru ani când a 
demarat acţiunea de prelua-
re, din carnetele de muncă, a 
datelor referitoare la perioa-
dele de stagiu realizat în siste-
mul public de pensii, anterior 
datei de 1 aprilie 2001, pre-
cum si a veniturilor salariale 
aferente. Cotizaţiile realizate 
ulterior acestei date, au fost 
cuantificate automat la nivel 
naţional, nemaitrebuind să 
fie justificate de carnetul de 
muncă. Iniţial, termenul li-
mită de predare a fost 30 no-
iembrie, amânat apoi pentru 
30 noiembrie 2010.

Timişorenii nu s-au înghesuit să-şi depună carnetele de muncă

În spaţiul vizat de Parohia ortodoxă mehala a mai funcţionat o spălătorie

renovarea Bastionului, una dintre singurele lucrări arhitecturale care fac cinste oraşului

Cărţile de muncă vor fi înlocuite cu registre electronice

Vom vorbi  
despre  
timişoreni

Coriolan Gârboni

De câţiva ani, chiar înainte de 
a deveni director al Filarmonicii 
Banatul, din când în când,  redac-
tori şefi de la diferite ziare sau 
reviste locale sau chiar centrale, 
mă  „ispiteau” să scriu articole 
în publicaţiile lor. Nu ştiu de ce 
am rezistat tentaţiei de a scrie, 
dar în afară de scuza clasică de 
muzician, anume că eu ştiu să 
cânt pe scenă şi nu să scriu în 
reviste, mărturisesc că nu ştiu 
de ce n-am scris. Doar de câteva 
ori am scris vreo trei articole în 
revista Orizont, câteva în Ziua şi 
cam... atât. Când Ciprian Voin a 
venit din nou cu propunerea de 
a-mi exprima opinia săptămâ-
nal,  în... Opinia Timişoarei, am 
zis OK. Dar, o condiţie: să pot să 
scriu despre ce vreau. Dacă am 
chef să scriu despre muzică, sau 
meteo, femei sau... bârfe politice, 
sport sau  agricultură, filozofie 
sau  sex – să fiu lăsat să scriu. 
Răspunsul a fost  afirmativ. Aşa 
că probabil, până când dumnea-
voastră vă veţi plictisi de mine 
sau eu voi lenevi şi mă voi plictisi 
a scrie, vom aborda subiecte 
diverse, câteodată eclectice, dar 
niciodată plictisitoare. Vom vorbi 
despre noi timişorenii, oameni 
iscoditori şi inteligenţi. Vom vorbi 
despre premierele Banatului şi 
despre geniile care s-au născut 
aici. Dar, ne vom întreba şi dacă 
merităm să fim, noi timişorenii 
capitala a culturii europene în 
2020! Vom dezbate  nevoia de 
turism cultural, dar şi aceea de 
a avea recorduri de Guinness 
Book.  Aşa că, doamnelor şi 
domnilor, domnişoare şi tineri 
domni, încep prin a vă mărturisi 
lipsa mea de experienţă jurnalis-
tică şi fiindcă eu am mărturisit-o, 
dumneavoastră aveţi „obligaţia”  
de a-mi ierta scăpările şi lipsa de 
talent scriitoricesc. În definitiv, e 
doar o simplă opinie de... artist. 
Ne revedem săptămâna viitoa-
re! Vom vorbi despre staruri  
mondiale născute în Banat. Şi, 
mai ales vom discuta de ce nu le 
promovăm!

PUBLICITATE
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caiuS SEracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Zece la sută dintre ele-
vii timişeni au apelat, cel 
puţin o dată, la o scutire 
medicală pentru a scăpa de 
orele de sport de la şcoală! 
Fenomenul e în creştere 
în Timiş, iar reprezentan-
ţii Inspectoratului Şcolar 
recunosc că dintre aceştia 
doar 1% ar trebui să fie scu-
tiţi pe bune. Motivele chiu-
lului ar fi, conform elevi-
lor, faptul că sunt nevoiţi 
să intre la ore transpiraţi 
sau trebuie să-şi mai ducă 
la şcoală un rând de echipa-
ment pentru o oră de care, 
oricum, nu au nevoie, de 

vreme ce proba de sport la 
examenul de bacalureat nu 
se mai dă decât la liceele 
vocaţionale. De partea cea-
laltă, reprezentanţii pro-
fesorilor spun că motivul 
chiulului de la sport este 
lipsa terenurilor şi a sălilor 
de sport din instituţiile de 
învăţământ. Din cei 50 000 
de elevi înscrişi în  Timiş, 
4800 au scutiri medicale 
pentru materia educaţie fi-
zică, iar dintre aceştia 1900 
sunt liceeni. Inspectorul de 
specialitate Gavril Mure-
şan spune că e greu de de-
pistat cine are scutire reală 
şi cine nu: „Noi trebuie să 
luăm în considerare aces-
te scutiri. Nu putem să nu 

le acceptăm, dacă medicii 
spun că elevii au anumite 
probleme, din cauza că-
rora nu pot să ia parte la 
orele de educaţie fizică. Ce 
pot sigur să vă spun este că 
din cei care sunt declaraţi 
inapţi la sport, doar 1% ar 
trebui scutiţi.“

nu se mai dă bacul din 
sport, sportul nu mai 
reprezintă interes

Dacă inspectorii spun 
că elevii nu preferă sportul 
pentru că nu există con-
diţii foarte bune în săli, 
liceenii spun că realitatea 
e alta: ora de sport e oră 
de mers la cafea, mai ales 
că bacul la sport nu mai e 

posibil. Un elev de clasa a 
XI-a de la un liceu din Pia-
ţa Unirii ne lămureşte: „Ce 
rost are să mai fac sport la 
şcoală? Oricum nu mai pot 
da bacul din sport, aşa că 
mi-am luat scutire. Anul 
trecut am făcut sport, dar 
deranjul era mare pentru 
că a trebuit să-mi iau pan-
taloni de trening şi adidaşi, 
plus că, după fiecare oră de 
sport, care era pusă prost, 
de la 11 la 12, a trebuit să 
merg la ore transpirat. Nu 
aveam unde să fac duş.“, 
spune elevul de 16 ani.

Unul din zece elevi fuge de orele de sport în Timiş

Citeşte mai mult despre 
acest subiect pe: 
opiniatimisoarei.ro

„Noi trebuie să luăm 
în considerare aceste 
scutiri. Ce pot sigur 
să vă spun este că din 
cei care sunt declaraţi 
inapţi la sport, doar 
1% ar trebui scutiţi.”

gavril mureşan
inspector educaţie  

fizică – ISJ Timiş

„Arhitectura repre-
zintă o naţiune, este 
un vector economic. 
Timişoara nu poate 
fi un oraş de 5 stele 
fără o arhitectură de 
superclasă!”

vlad gaivoronschi
preşedintele ordinului  

Arhitecţilor Timiş

Necesitatea aces-
tei invesiţii a fost 
motivată prin 
faptul că nu sunt 
destule spălătorii 
de autoturisme în 
zona Mehala.
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Ipocrizia
Viorel Screciu

Harry Potter şi Talismanele Morţii

horoscop
BerBec taur Gemeni rac leu Fecioară Balanţă scorpion SăgeTăTor capricorn VărSăTor PeşTi

25.11

În 2005, 
fostul star al 
lui Manches-
ter United şi 
al naţionalei 
Irlandei 
de Nord, 
George Best, se stinge din 
viaţă la 59 ani, în principal 
din cauza problemelor cu 
alcoolul pe care le-a avut în 
cea mai mare parte a vieţii 
sale şi chiar dacă el a primit 
un transplant de ficat în 
2002. Supranumit “Al 5-lea 
Beatles”, Best şi-a irosit 
talentul în băutură, femei şi 
maşini. El a declarat odată 
că “Dacă aş fi fost urât, tu 
n-ai fi auzit niciodată de 

Pele”.

26.11
În 1971, Rod Laver devine 
primul milionar din tenis. 
Australianul este singurul 
jucător din lume care, în 
două rânduri, a câştigat 
toate turneele de Grand 
Slam în acelaşi an.

27.11
În 2006, căpitanul naţiona-
lei Italiei, Fabio Cannavaro, 
câştigă trofeul “Golden 
Ball”, devenind primul 
fundaş din ultimii 10 ani 
care este ales cel mai bun 
jucător din Europa. Can-
navaro, care jucase pentru 
Juventus Torino, dar se 

transferase la Real Madrid, 
a ajutat Italia să cucereas-
că titlul mondial. În ierarhia 
“France Football”, a fost 
urmat de portarul Gian-
luigi Buffon şi de francezul 
Thierry Henry.

28.11
În 1999, paraguayanul Jose 
Luis Chilavert devine sin-
gurul portar din istoria fot-
balului care marchează un 
“hat-trick”. El transformă 
trei penalty-uri în victoria 
lui Velez Sharsfield asupra 
lui Ferrocarril Oeste. De-a 
lungul carierei, Chilavert 
a înscris 46 de goluri (35 
din penalty şi 11 din lovituri 
libere).

29.11

În 1899, omul de afaceri el-
veţian, Joan Gamper, înfiin-
ţează clubul FC Barcelona. 
În memoria sa, gruparea 
catalană organizează în fi-
ecare lună august “Trofeul 
Joan Gamper”.

30.11
În 1979, Sugar Ray Leo-
nard câştigă pentru prima 
dată titlul la categoria 
mijlocie, făcându-l KO pe 
Wilfred Benitez. Supranu-
mit “Bruce Lee”, Leonard 
obţinuse medalia de aur la 
Olimpiada din 1976. De-a 
lungul carierei a luptat 
în trei categorii diferite. 
Este considerat cel mai co-

mercial jucător din istoria 
boxului.

01.12
În 1998, 
germana Ka-
tarina Witt, 
campioană 
la patinaj 
artistic şi 
medaliată cu aur la Olimpi-
ada de iarnă de la Sarajevo 
(1984) şi Calgary (1988), 
pozează goală pentru 
revista Playboy. Witt este 
considerată una dintre cele 
mai de succes patinatoare 
din toate timpurile. Tot ea 
a fost informatoare pentru 
Stasi (Ministerul pentru 
Securitatea Statului).
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Harry Potter şi Talismanele 
Morţii, cea de-a şaptea şi 
ultima din seria aventuri-
lor lui Harry Potter, este 
realizată în două părţi. În 
partea întâi, Harry (Daniel 
Radcliffe), Ron (Rupert 
Grint) şi Hermione (Emma 
Watson) pornesc într-o 
misiune extrem de peri-
culoasă: aceea de a găsi şi 
a distruge Horcruxurile, 
cheia imortalităţii Lordului 
Cap-de-Mort. Singuri, lipsiţi 
de îndrumarea şi protecţia 
profesorilor lor, cei trei prie-
teni trebuie să se bazeze 

doar pe propriile lor puteri. 
Forţele Întunericului îi pân-
desc la fiecare pas.
Lumea Vrăjitorilor a devenit 
un loc nesigur şi periculos 
pentru toţi inamicii Lordu-
lui Cap-de-Mort. Lupta cea 
temută a început - Devora-
torii Morţii preiau controlul 
Ministerului Magiei şi a 
şcolii Hogwarts, terorizând 
şi arestând pe toţi cei care 
li se opun. Însă scopul lor 
principal este acela de a-l 
găsi pe Harry Potter şi de a 
i-l aduce, viu şi nevătămat, 
Lordului Cap-de-Mort.

spectacolefilme party expo
Timiş
Despre alte mame: Premiera ,vineri-miercuri-miercuri:  
14:00
macete: Cinema Timiş vineri 16.00, 18:00, 20:00

Cinema City
Harry Potter şi Talismanele morţii: vineri-miercuri: - 
13:00, 16:00, 19.00, 22:00
Tu, din nou!!: vineri-miercuri: 13:40, 15:50, 18:00, 20:10, 
22:20 
Aventurile lui Sammy 3D: vineri-miercuri: 13:50, 15:40 
Fură şi fugi: vineri-miercuri: 14:00, 16:10, 19:30, 21:40,   
Sorocul: vineri-miercuri: 14:10 16:10, 18:10, 20:10, 22:10  
De neoprit: vineri-miercuri: - 14:30, 16.30, 18:30, 20:30, 
22:30
3 zile de coşmar: vineri-miercuri: 14:40, 17:10, 19:40, 
22:10
Puzzle mortal 3D: vineri-miercuri: 17:30
mănâncă roagă-te iubeşte: vineri-miercuri: 18:20, 21:00

Joi, 25 noiembrie
Club Daos: Concert Celelalte Cuvinte
Club megallos: Student Night & Karaoke
Youtopia Club: Concert Paraziţii

Vineri, 26 noiembrie 
Setup Venue: Concert Luna Amară
Youtopia Club: Concert Voxis
Club megallos: Bal Stomatologie invitaţi Liviu Hodor şi Tara
Lemon: Concurs de DJ-iţe
No Name: Cezar & Gescu

SâmbăTă, 27 Noiembrie
Youtopia: Concert Direcţia 5
Dublin express: Funky Boogie Night
Celso Club: Saturday Night Fever
No Name: Ovijay si Kalman
Heaven Studio: prezentare de modă Daniela Crudu

DUmiNiCă, 28 Noiembrie
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’Arc: Hits Party
Art Club 700: Ambient Party
Club megallos: David DJ & Dony

Galeria Calina: expoziţia personală a artistului Cosmin 
Haiaş Ne-stare de fapt. Expoziţia poate fi vizitată până în 
17 decembrie zilnic de la orele 17. 

Papillon Cafe: expoziţia Cunoscuţi şi recunoscuţi par-
tea I, expoziţie a artistului Sorin Bijan. Expoziţia va sta 
pe simezele Papillon Cafe până în 10 decembrie 2010.

Centrul Cultural Francez: expoziţia Art from Scrap des-
chisă până în 15 ianuarie. Expun artiştii Cosmin Florin 
Moldovan, Benjamin Varga şi Dan Vişovan. 

La muzeul de Artă - Palatul baroc: are loc expoziţia 
de sculptură Stefan Călărăşanu. Expoziţia este deschisă 
până în 30 noiembrie.

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

Star expo: organizează Târgul cadourilor de iarnă 
simultan, în perioada 1 – 6 decembrie, chiar la intrarea 
principală, în Galeria Real 1 din Calea Aradului şi Galeria 
Real 2 din Calea Şagului,târgul cadourilor de iarnă. Aici 
vor expune peste 40 de firme din România şi Ungaria.

Teatrul maghiar de Stat Csiky Gergely: vineri, 26 no-
iembrie, ora 19, Concert de chitară jazz, susţinut de István 
Gyárfás şi Alex Man. 

Teatrul maghiar de Stat Csiky Gergely: sâmbătă, 27 
noiembrie 2010, ora 19:00, Sala Studio, „Capdelemn” de 
Gálovits Zoltán şi Vass Richárd.

Teatrul Naţional Timişoara: duminică, 28 noiembrie, ora 
19.00, Sala Mare „Remember”, un spectacol de Răzvan Mazilu 

Teatrul German de Stat Timişoara: duminică 28 noiem-
brie, ora 19.00, în sala Teatrului German, „Sunetul muzicii”, 
regia: Simona Vintilã.

Teatrul Naţional Timişoara: marţi, 30 noiembrie, ora 
19.00, Sala 2 „Privelişte Minunată spre Catedrală” un 
spectacol de Sabin Popescu. 

Teatrul maghiar de Stat Csiky Gergely: luni, 29 noiem-
brie 2010, ora 19:00, Sala Studio, „Întoarcerea lui Ulise” de 
Balázs Zoltán.

Teatrul maghiar de Stat Csiky Gergely: marţi, 30 noiem-
brie 2010, ora 19:00, Sala Studio, „Întoarcerea lui Ulise” de 
Balázs Zoltán.

A fi ipocrit astăzi în România 
este o chestiune deja banală. 
Pentru politicieni ipocrizia este 
o a doua natură, aşa încât de 
ce „oamenii de fotbal” ar face 
excepţie? Exemplul cel mai 
recent este cel al MM-ului re-
devenit stelist la insistenţele lui 
Gigi. Cei doi, nu cu foarte mult 
timp în urmă, se făceau albie 
de porci pe unde apucau. Stoica 
spunea, la un moment dat, că 
decât să mai lucreze cu Becali 
mai bine ar locui într-o cutie de 
carton. Se pare că MM-ului i-a  
furat  cineva cutia... Mai mult 
decât atât, acesta din urmă 
susţine, foarte convins, că în 
liga cea mitică, cel mai bine se 
poate lucra cu Gigi. Eu cred că, 
cel mai probabil, cei doi au o 
problemă cu ceea ce înseamnă 
„cutiuţa” de pe umeri.
Probleme la „scufiţă” are şi 
„marele” arbitru Alexandru Tu-
dor. Altfel cum se explică faptul 
că, mai mereu, acest fluieraş 
devine personajul numărul unu 
din teren? Ce a făcut omul ăsta 
la meciul mureşenilor cu steliş-
tii este... de vise rele. Un arbitru 
care ajunge să dea atâtea 
cartonaşe la o singură partidă, 
înseamnă că are mari proble-
me şi dovedeşte că nu poate 
să stăpânească un meci. La el 
pragul ipocriziei a fost depăşit 
de mult. A ajuns uşor, uşor, în 
pragul paranoiei. Pentru el, bie-
ţii fotbalişti sunt nişte duşmani, 
care trebuie reduşi la tăcere şi 
eliminaţi. Uitaţi-vă la privirea 
lui! Nu am dreptate?
Am citit într-o gazetă centrală 
că nişte ruşi, foarte potenţi 
financiar, ar dori să cumpere un 
club important din România. 
Că ruşii au bani, nu mă îndo-
iesc nici o clipă, dar mă întreb 
despre ce club este vorba? La 
câţi arici are în buzunar Copos 
parcă aici s-ar potrivi Rapidul. 
Pe de altă parte, cărpănosul 
giuleştean a mai „vândut” 
clubul de câteva ori.
Turul se încheie, pentru noi, 
cu partida din „Groapă”. Nu 
aş vrea să fiu la rândul meu 
ipocrit. În acest meci orice se 
poate întâmpla, dar parcă ar 
fi bine să ramânem neînvinşi... 
mai ales după meciul ăsta.

PUBLICITATE
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ioan gogoŞanu
ioan..gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
După ce în sezonul pre-

cedent a înregistrat cea mai 
bună clasare all-time în Liga 
întâi, în această ediţie Poli 
este pe punctul de a stabili 
un nou record: încheierea 
primei părţi a campionatu-
lui fără înfrângere. Situaţia 
aminteşte de cele de dinain-
te de revoluţie, însă perfor-
manţa timişorenilor va fi cu 
atât mai lăudabilă, cu cât ei 
nu au profitat de „benefici-
ile” regimului, de sprijinul 
unor echipe căpuşă şi nici 
n-au fost împinşi de la spate 
de arbitrii. Deşi pe propriul 
teren s-a încurcat de forma-
ţii mici, gen Gloria Bistriţa 
şi Universitatea Cluj, gru-
parea bănăţeană a răpus pe 
Rapid, Vaslui şi Oţelul, adică 

principalele contracandida-
te la primul loc.

Dacă până nu demult s-a 
spus că echipa nu este în 
stare să se ridice la aspiraţi-
ile galeriei, acum s-ar putea 
spune că a venit rândul con-
ducerii să nu ţină pasul cu 
reuşitele acesteia. Cheia este 
la Marian Iancu, care, dacă 
va găsi liniştea financiară la 
club, Poli va fi capabilă să 
scrie o nouă filă de istorie. 
Şi, atunci când îşi doreşte, 
preşedintele timişorenilor 
a demonstrat că poate re-
uşi, ultimul exemplu fiind 
recuperarea palmaresului 
(NR. „Opinia Timişoarei” a 
fost singura publicaţie care 
nu s-a dezis de denumirea 
tradiţională a grupării de pe 
stadionul Dan Păltinişanu şi 
a utilizat-o pe toată perioa-
da interimatului „FC Timi-

şoara”).
Pentru a-şi păstra invin-

cibilitatea de-a lungul turu-
lui, „alb-violeţii” mai au de 
trecut de un obstacol, parti-
da marilor orgolii cu rivala 
Dinamo. Dintre cei şase ex-
dinamovişti din lotul Poli-
tehnicii (Burcă, Alexa, Chia-
cu, Tameş, Zicu şi Contra), 
pentru Zicu trebuie să fie 
meciul revanşei faţă de cei 
care l-au izgonit în vară din 
Ştefan cel Mare.

În campionatul trecut, 
pentru prima dată în isto-
rie, Poli s-a impus în ambele 
dueluri cu trupa “câinilor 
roşii”. În tur, pe stadionul 
Dan Păltinişanu, Gigel Bu-
cur a realizat o ultimă dublă 
în tricoul “alb-violet”, iar, 
în această primăvară, Goga 
şi Cociş au marcat pentru 
prima victorie timişoreană 

în “Groapă” după o pauză 
de 45 ani.

În tabăra opusă, după 
ce a fost hulit de mai toţi 
suporterii “alb-roşiilor”, ma-
joritatea întrebându-se cum 
s-a putut ca Dinamo să plă-
tească atâţia bani pe el, Gabi 
Torje a ajuns peste noapte 
cel mai în vogă jucător de la 
Dinamo. Dacă transferul la 
liderul din Bundesliga, Bo-
russia Dortmund, s-a dove-
dit o glumă bună, acum, la 
orizont, chipurile, a apărut 
o altă grupare germană care 
ar fi interesată de el, Bayern 
Munchen. Fără să fi cucerit 
un trofeu în carieră şi cu 
doar trei sezoane de Liga 
întâi la activ, Torje riscă să-i 
calce pe urme lui Cristian 
Daminuţă (coincidenţă sau 
nu, impresariaţi de acelaşi 
agent), singurul jucător din 

lume care a semnat atât cu 
Inter, cât şi Milan, dar care 
nu a evoluat pentru echi-
pele de seniori ale celor doi 
granzi nici măcar o secun-
dă.

Provincia domină capita-
la nu doar în clasamentul Li-
gii 1, ci şi în cel al spectato-
rilor care asistă la meciuri. 
Chiar dacă mass-media cen-
trală îşi dedică majoritatea 
activităţii în a înfăţişa viaţa 
cluburilor dâmboviţene, Bu-
cureşti-ul a încetat demult 
să mai fie capitala fotbalu-
lui românesc. Cele mai im-
portante partide dintre re-
prezentantele principalelor 
centre fotbalistice din ţară 
au fost urmărite de un nu-
măr superior de spectatori 
în comparaţie cu asistenţele 
de care au beneficiat derby-
urile bucureştene.

Pagină  
oferită  
de dacs

distribuitor  UrSUS BreWerieS
băuturi alcoolice, răcoritoare, vinuri
Adresa: Str. Demetriade, Nr. 1/5, Timişoara     Telefon relaţii clienţi: 0745.529.507

Timișoara se află în faţa unei performanţe unice pentru fotbalul timișorean: un tur de campionat fără înfrângere

Este o perioadă 
norocoasă în 
amor, când te 
poţi remarca 
uşor prin as-
pectul fizic, prin 
personalitate, 
prin realizările 
tale, deoarece 
iubirea este 
strâns legată 
de imaginea 
ta în societate. 
Cu cât ai ceva 
mai deosebit de 
arătat lumii, cu 
atât admiraţia 
sexului opus 
se poate trans-
forma mai re-
pede în atracţie. 
Nu merge la 
fel de bine 
şi la serviciu. 
Dimpotrivă. 

Este perioada 
analizelor 
raţionale ale 
vieţii în doi, ori 
pentru ca s-au 
infiltrat unele 
probleme între 
voi care se cer 
reparate cât 
mai repede, 
ori pentru că 
trebuie să luaţi 
decizii legate 
de viitor care 
nu lasă loc de 
întoarcere. Val-
orile cele mai 
importante ale 
vieţii de cuplu 
sunt acum puse 
în balanţă: 
fidelitate, 
reciprocitate, 
angajamente 
respectate. 

Eşti zodia cu 
cel mai mult 
şarm şi vino-
ncoa zilele 
acestea şi poţi 
atrage atenţia 
sexului opus 
mai uşor ca 
oricând. Poţi 
face o nouă 
cucerire, ba 
chiar senti-
mentele sunt 
sincere şi pot 
naşte exact 
relaţia pe care 
o visai. În 
cuplul deja 
existent, totul 
merge bine 
şi îţi place să 
petreci cât 
mai mult timp 
alături de per-
soana dragă.  

Eşti romantic 
şi tandru, 
visezi poveşti 
frumoase de 
iubire şi, dacă 
apare şansa 
unei idile în 
calea ta, te 
vei îndrăgosti 
din nou ca 
la 18 ani. 
Îţi dăruieşti 
iubirea cu 
generozitate, 
sperând să 
primeşti la 
fel în schimb. 
Profesional, 
nu e cea mai 
bună perioadă 
pentru a 
arăta ce ştii 
sau pentru a 
te afirma în 
carieră. 

Pui mare ac-
cent pe valorile 
concrete ale 
vieţii în doi. Nu 
mai eşti la fel 
de amorezat 
ca altădată, 
dar claritatea 
minţii e un 
avantaj pentru 
consoli-
darea relaţiei, 
deoarece acum 
lucrurile se văd 
mult mai lim-
pede. Munceşti 
cu plăcere la 
serviciu pentru 
că te ocupi de 
proiecte care 
îţi pun mai 
bine în valoare 
talentele, 
nu neapărat 
cunoştinţele. 

Ispita rea îşi 
bagă coada 
în viaţa ta 
sentimentală, 
gata să dea 
peste cap toată 
liniştea pe care 
o iubeşti atât 
de mult. O 
surpriză-bombă 
te lasă fără 
replică şi are 
efecte dintre 
cele mai pro-
funde în inima 
ta. Ori e vorba 
de tentaţia 
de a trăda 
încrederea 
partenerului, 
ori treci printr-
un risc major 
ce atentează 
la unitatea 
cuplului. 

În dragoste nu 
e loc de trei, 
deci va trebui 
să discuţi serios 
cu partenerul 
în cazul în care 
între voi doi îşi 
impune regu-
lile şi o a treia 
persoană. Nu e 
neapărat vorba 
de un triunghi 
conjugal sau de 
o aventură din 
afara relaţiei, ci 
a treia persoană 
poate fi un 
prieten sau un 
părinte care 
consumă prea 
mult din timpul 
dedicat iubirii. 
Profesional, te 
preocupă mult 
viitorul. 

Ceva lipseşte 
din viaţa 
sentimentală 
pentru a 
spune că eşti 
cât de cât 
mulţumit. Chi-
ar dacă ai pe 
cineva alături, 
te simţi singur. 
Partenerul 
are unele 
probleme per-
sonale şi nu se 
comportă cu 
tine aşa cum 
ai dori, dar 
uiţi că viaţa în 
doi înseamnă 
a fi împreună 
la bine şi la 
greu, deci fii 
alături de el. 
Are nevoie de 
tine! 

Viaţa de cuplu 
nu e întotdeau-
na presărată 
de trandafiri, 
deci asumă-ţi 
responsabilităţi 
pentru a o face 
să meargă mai 
bine. Au apărut 
nişte probleme 
în care e nevoie 
de amândoi 
şi nu se pot 
rezolva doar cu 
vorbe dulci şi 
vise frumoase. 
Trebuie să vă 
implicaţi amân-
doi, punând ac-
cent pe respect, 
pe eforturile 
comune şi pe 
seriozitatea 
cu care priviţi 
viaţa în doi. 

Eşti mai 
deschis şi mai 
generos în 
sentimente, 
pentru că eşti 
conştient că 
o relaţie de 
succes depinde 
de schimbul 
reciproc şi 
echitabil dintre 
parteneri. Oferi 
- primeşti, deci 
nu pretinde 
doar atenţia 
partenerului, 
pentru că şi 
el aşteapta 
mult de la tine. 
O invitaţie 
romantică 
undeva sau o 
declaraţie de 
amor te vor 
face fericit. 

Nu reuşeşti 
să spui tot ce 
simţi încât, 
dacă eşti 
abia la primii 
fiori ai iubirii, 
nu îi vei da 
a înţelege 
celuilalt că ai 
avea ceva sen-
timente pentru 
el. Ţi-e teamă 
să nu fii inter-
pretat greşit. 
Preferi să ţii 
totul secret, ca 
să nu fii rănit 
de o eventuală 
mărturisire 
la momentul 
nepotrivit. 
La serviciu, 
munceşti mult 
iar efortul te 
epuizează. 

Nu amorul 
nebun este 
aşezat acum la 
loc de cinste 
în cuplu, ci 
maturitatea 
de care daţi 
amândoi 
dovadă, pen-
tru că relaţia 
voastră a atins 
un nivel care 
clădeşte un 
alt sistem de 
valori. Dacă 
aveţi încredere 
deplină în an-
gajamentele 
voastre, totul 
va merge 
excelent în iu-
bire. Contează 
şi sentimentele 
dar nu sunt în 
prim plan. 

San Marzano şi Opinia Timisoarei îţi aduc prânzul la birou

detalii pe www.opiniatimisoarei.ro
Răspunde corect la o întrebare și două pizza sunt deja în drum spre biroul tău!

Un meci pentru un record
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Senatorul liberal Nicolae 
Robu a intrat recent în lumea 
celor care folosesc reţele de so-
cializare, cel mai probabil pen-
tru a ţine aproape de...electorat. 
Şi-a făcut cont pe Facebook şi a 
început să îşi „culeagă” prieteni. 
Cam mulţi de-o dată, au remar-
cat cei de la Facebook. Robu „s-a 
trezit” cu o scrisoare de la echi-
pa Facebook care îl atenţiona că 
prea mulţi prieteni colectează 
într-un timp foarte scurt. Cu toa-
te acestea, numărul prietenilor 
lui Robu pe Facebook a depăşit 
cu mult cifra de 2.800.

d’ale CeTăŢii

Nu de puţine ori am întâlnit 
colegi din televiziune sau 
artişti dezamăgiţi că n-au nicio 
modalitate de a-i opri pe cei 
care-şi fac reclamă pe spatele 
lor… Cu câţiva ani în urmă, în 
drum spre mare am oprit la o 
benzinărie din Cernavodă şi 
cei din benzinarie mi-au arătat 
obrazul apostrofându-mă că 
n-am ajuns să prezint habar 
n-am ce spectacol… Într-adevăr, 
în oraş erau afişe pe care eram 
trecut prezentatorul spectacolu-
lui. Habar n-aveam… 
În altă lume, la o altă scară, 
luna trecută David Lettereman, 
concurentul lui Jay Leno, a câş-
tigat un proces intentat celor 
de la Macy’s, un puternic lanţ 
de magazine american, care au 
lansat în online zvonul că mo-
deratorul îşi cumpără săptămâ-
nal câte un parfum de la pro-
moţii… Nu-mi dau seama cum, 
dar avocaţii lui Letterman au 
descoperit sursa zvonului şi au 
recuperat prejudicii de 15.000 
de dolari. E adevărat, bani de 
buzunar pentru Letterman, dar 
nu banii erau miza acolo… E 
de neconceput ca la ei să existe 
afişe cu de Niro sau Pacino 
trecuţi fictiv, doar ca să adune 
public… adeseori la noi, asta s-a 
întâmplat cu nume mari. Nu de 
puţine ori se regăseau pe afişe 
de spectacole Piersic, Iordache, 
Dinică… Fără ca lor să le fi cerut 
cineva acceptul…
O altă lume, alte mirosuri… 
Zilele trecute m-am trezit într-
un articol de ziar drept „client 
fidel” al unei pizzerii din Bu-
cureşti… Delarte Pizza… N-am 
fost în viaţa mea pe acolo, nu 
ştiu unde e şi nici măcar nu 
mai ţin minte ziua în care am 
mâncat pizza ultima dată…
Citind articolul mi-am amintit 
de un excelent titlu apărut în 
Caţavencu, imediat dupa ’90 
când i s-a interzis regelui Mihai 
să intre în ţară, fiind blocat 
pe pistă în aeroport. Poate vă 
amintiţi momentul… Caţavencu 
a titrat…“Iliescu s-a purtat ca pe 
pista lu’ mă-sa”… Asta e ţara… 
pizza lu’ mă-sa!

Dan Negru

Pizza mami  
ei de ţară

Duminică
21 noiembrie

Burniţă, cer predomi-
nant noros după-
amiază, posibile 
precipitaţii de ploaie.
Minima:  -4˚
Maxima:  8˚

miercuri
24 noiembrie

Cer acoperit  
pe întreaga durată  
a zilei. Averse  
de ploaie.
Minima:  0˚
Maxima:  9˚

marţi
23 noiembrie

Cer acoperit  
pe întreaga durată  
a zilei. Averse  
de ploaie.
Minima:  2˚
Maxima:  9˚

Luni
22 noiembrie

Cer mai  
mult noros,  
averse  
de ploaie.
Minima:  -1˚
Maxima:  9˚

Sâmbătă
20 noiembrie

Ceaţă de dimineaţă, 
cer predominant no-
ros, posibile averse 
de ploaie.
Minima:  -4˚
Maxima:  6˚

Vineri
19 noiembrie

Noros, precipitaţii în 
cursul după-amiezii, 
ninsoare şi lapoviţă 
spre seară.
Minima:  -3˚
Maxima:  9˚

Joi
18 noiembrie

Parţial înnorat,  
posibile averse  
de ninsoare  
spre seară.
Minima:  -2˚
Maxima:  9˚

meteo

reţeta săptămânii

... zVonuri ... BârFe ... coMBinaţii ... zVonuri ... BârFe ... coMBinaţii ...

Una dintre cele mai îm-
pământenite mâncăruri 
din bucătăria ameicană 
este curcanul umplut, 
nelipsit pe mesele de 
sărbătoare de Ziua Re-
cunoştinţei de Crăciun 
ori de Anul Nou. Şi cum 
cea dintâi a trecut dar 
sărbătorile de iarnă sunt 
aproape, vă propunem şi 
noi o reţetă tradiţională 

de curcan umput din 
bucătăria americană.

ingrEDiEntE:
- 1 curcan,
- 1 ceaşcă de ceapă tocată 
mărunt,
- 1 ceaşcă de unt,
- 5 linguriţe de sherry,
- 7 ceşti de pesmet,
- 11/2 ţelină tocată,
- un vârf de cuţit de boia, 
- 1 ceaşcă de cireşe uscate 
sau stafide,

- 1 ceaşcă de nuci tăiate,
- 1 ceaşcă de supă de pui,
- 1 ceaşcă de vin alb.
- sare, piper după gust

moD DE prEpararE:
Untul se pune în tigaie, 
se adaugă ceapa şi se 
căleşte. Când se înnmoa-
ie şi devine sticloasă 
se pun sherry şi puţină 
supă. Se condimentează 
cu boia, cimbru, sare şi 
piper apoi se scoate într-

un bol şi se amestecă cu 
pesmet, ţelină cireşe, 
nuci tocate şi restul de 
supă. Curcanl se spală, 
se curăţă se umple  cu 
amestecul descris mai 
sus apoi deschizătura se 
prinde cu scobitori. 
Se aşează curcanul într-
o tavă, cu pieptul în sus 
se adaugă câteva linguri 
de unt şi o ceaşcă de vin 
alb şi se coace la foc mo-
derat 3-5 ore, în funcţie 

de mărime. Din când în 
când, se stropeşre cu 
sosul din tavă. Este bine 
ca pieptul să fie protejat 
cu folie de aluminiu. Cu 
20 de minute înainte de 
a se opri focul se scot 
scobitorile se acoperă 
şi se continuă coacerea 
până este gata. 

Curcan umplut

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Prefectul  
vrea o tribună 
ca a lui Boc

Sătul ca la fiecare sfâr-
şit de conferinţă de presă 
să dea declaraţii pentru 
televiziuni, prefectul de 
Timiş, Mircea Băcală a 
venit cu o propunere: ar 
vrea o tribună de la care să 
vorbească, la fel cum face 
şeful său, Emil Boc, premi-
erul României. Prefectul 
de Timiş le-a cerut părerea 
ziariştilor cu microfoane 
dacă e mai simplu pentru 
ei să ţină microfonul în 
mână sau să îşi monteze, 
la Prefectură, o tribună de 
la care să dea declaraţiile 
şi pe care să fie montate 
microfoanele. Niciunul din-
tre ziarişti nu a agreat ide-
ea cu tribuna.

De pe coperta FHM  
la masa de poker

Nicolae Robu 
are prea mulţi 
prieteni!

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...

A venit la Timişoara toc-
mai din Germania pentru 
a-şi întâlni sufletul pere-
che. Este vorba despre ni-
meni altul decât consulul 
Germaniei, Klaus Christian 
Brennecke. „Uns” consul al 
Germaniei la Timişoara în 
urmă cu doar un an, Kla-
us nu a stat prea mult pe 
gânduri după ce a cunos-
cut-o pe Roxana Olasz, una 
dintre cele mai cunoscute 
actriţe ale Teatrului Ger-

man de Stat din Timişoara. 
Casatoria celor doi a avut 
loc în urmă cu doar două 

săptămâni, iar consulul, din 
dragoste pentru soţia sa, i-a 
preluat acesteia numele. 

Aşadar, noul nume al con-
sulului german este Klaus 
Christian Olasz.

Consulul Germaniei  
şi-a găsit aleasa la Timişoara

Klaus Christian Brennecke roxana olasz

mircea Băcală

Apariţia în FHM i-a adus ti-
mişorencei Raluca Boancă suc-
cesul scontat. După ce a fost 
cerută în căsătorie de un om 
de afaceri elveţian şi l-a refuzat, 
focoasa brunetă a fost ofertată de 
un site de Texas Hold’em pentru 
un post de crupier. Tânăra a ac-
ceptat imediat oferta, mai ales 
că era vorba şi despre un onorariu 
impresionant pe vreme de criză şi 
s-a apucat de un curs intensiv 
de crupieră. Nu este exclus 
ca Raluca să înceapă noua 
meserie chiar pe micul 
ecran, într-unul din show-
urile de poker difuzate in-
tens pe posturile de televi-
ziune din ţară.


