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Viorel  
Screciu

La acest fiasco din 
fotbal au contribuit 

şi reprezentanţi  
ai presei. 15

dan  
negru

M-au fascinat  
iluzioniştii dintodea-
una… Copil fiind era 
normal, dar azi... 16
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daos: retro party: ‘80s & more  - Sâmbătă, 30 aprilie
No Name: La Iarbă Verde - Duminică, 1 mai

Muzica: Giuseppe Verdi,  
libretul: Temistocle Solera şi Francesco Maria Piave.
luni 2 mai, ora 19.00

sport
Iancu ameninţă:  
Titlul sau 
reconstrucţie!

Boss-ul timişorean va decide 
dacă va prelungi contractele 
care sau va miza pe tineri.  15

interviu
„Când o să avem 
un premier din 
Timişoara, o să se 
facă un stadion nou“

Interviu cu Adrian Orza 
viceprimar al Timişoarei  
din anul 2000.  11

actualitate
Poliţiştii de 
la Rutieră fac 
anchete cu pumnul

Un om de afaceri acuză  
doi agenţi de la rutieră  
că i-au rupt mâna.  4

comunitate
1 mai muncitoresc 
printre gunoaie şi 
câini comunitari
În oraş este permis să  
scoateţi grătarul doar  
la Pădurea Verde.  12

economic
Peste 5.000 de 
firme Timiş sunt 
inactive fiscal
Tranzacţiile cu o firmă inactivă 
pot fi încadrate ca infracţiuni 
de evaziune fiscală.  6

alina SabOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Guvernarea Austro-Un-
gară a reprezentat o peri-
oadă de înflorire economi-
că şi demografică pentru 
Timişoara. S-au investit 

sume importante în dez-
voltarea industriei locale, 
aşa că în Timişoara existau 
numeroase întreprinderi: 
fabrici de spirt, turnătorie 
de fier, fabrică de chibri-
turi, fabrică de cărămizi, 
de gaz, alta de lanţuri, fa-

brici de pălării, o fabrică de 
ciocolată, fabrici de îmbră-
căminte şi ţesături, mase 
plastice, lacuri şi vopsele, 
fabrici de nasturi şi pielă-
rie, întreprinderi pisciole 
ori ambalaje metalice şi 
multe, multe altele. 

De majoritatea s-a ales 
praful după Revoluţie, fi-
ind ori dărâmate, ori lăsa-
te în paragină după ce au 
fost privatizate şi vândute. 
În cel mai bun caz, foste-
le hale impunătoare au 
devenit afaceri imobiliare 

ori s-au transformat în clu-
buri.

În paginile 2-3 ale săptă-
mânalului nostru veţi afla 
ce s-a ales din brandurile 
industriale ale Timişoarei.

pag 2-3

27 aprilie - 4 mai 2011   NumăRuL 150, aNuL 4

www.opiniatimisoarei.rosăptămânal regional independent

Se dISTRIbuIe gRaTuIT îNTR-uN TIRaj de 7.500 de exemPLaRe

Cele mai proaspete informaţii. Citeşte www.opiniatimisoarei.ro! Eşti câştigător şi ştii tot ce se întamplă.
www.opiniatimisoarei.ro - Contează pe ştirile timişorenilor!

admINISTRaţIe ecOnOmic SpOrT auTO VedeTe cluburieVenimenT SOcial CuLTuRă uTile TuriSm

astăzi ai  
suplimentul  
eco & deco
paginile 7 - 10

Eco & Deco Pentru ca oraşul să nu se îngroape 
în gunoaie, colectaţi deşeuri selectiv

Importanţa deratizării, dezinsecţiei şi dezinfecţei

8

9

ALINA DEGAUalina.degau@opiniatimisoarei.ro

Covoarele persane uriaşe sau mochetele întinse pe toată suprafaţa podelelor nu mai sunt de ceva vreme pe placul celor care îşi de-corează casa. Alegerea co-voarelor poate fi o corvoadă dacă nu ţineţi cont de anu-mite detalii şi reguli care se impun pentru ca aspec-tul general al încăperii să fie unul plăcut. Covoarele, perdelele şi mobilierul sar primele în ochi atunci când intrăm într-o cameră, toc-mai de aceea toate cele trei trebuie asortate astfel încât totul să arate bine şi să nu incomodeze privitorul prin culori sau texturi care nu se potrivesc. Şi deoarece covo-rul este un accesoriu care dă ton şi culoare într-o încă-pere, trebuie să ţineţi cont de următoarele reguli. Pentru a stabili ce stil de covor trebuie folosit într-o 

încăpere trebuie să ţineţi cont de camera în care ale-geţi să îl aşezaţi. Dacă este cameră de zi, dormitor sau camera copilului trebuie să ţineţi cont de traficul pe care îl aveţi în acel spaţiu. Într-o cameră de zi în care vă petreceţi majoritatea timpului, alegeţi covoare închise la culoare şi cu un design mai elaborat. Între-ţinerea unui covor nu este foarte dificilă, dar atunci când puneţi un covor crem 

într-un loc în care obişnuiţi să mâncaţi, petele nu se vor scoate prea uşor. Următo-rul detaliu de care trebuie să ţineţi cont este dimen-siunea camerei. Designerii recomandă ca în camerele de dimensiuni mici să se pună covoare mari, deschi-se la culoare, care au un model al texturii uniform.Totuşi, covorul de dimensi-uni mari trebuie să permită ca parchetul să fie descope-rit în jurul lui, cel puţin 20 

de centimetri , pentru un aspect plăcut. În baie, dor-mitor sau camera copilului se aleg, în general, covoare de dimensiuni mai mici, în culori puternice, de diferite forme. Trecem la pasul ur-mător şi anume la culoarea pe care o alegem. Culori-le închise dau senzaţie de confort şi căldură în timp ce culorile deschise şi pale creează o iluzie de spaţiu deschis. Un covor cu im-primeuri îndrăzneţe şi cu-lori puternice (de exemplu: mov, verde crud sau galben) poate fi centrul de interes al unei încăperi. Formele geo-metrice sau imprimeurile florale pot face din covor vedeta încăperii, dar atunci trebuie să ţineţi cont că ce-lelalte lucruri din casă tre-buie să aibă culori neutre pentru a evidenţia opera de artă de pe podea. Modelul imprimat pe covor este şi el important. Dacă alegeţi un covor cu imprimeu ela-borat şi încărcat, tapiţeria mobilierului este bine să fie într-o singură culoare şi textură. Dacă dimpotrivă, mobilierul şi perdelele au un aspect mai simplu, da-ţi viaţă încăperii folosind co-voare bogate în desene. Şi zugrăveala este importantă. Folosiţi culori care pun co-vorul în valoare. Un covor lila se potriveşte într-o încă-pere zugrăvită într-o paletă de culori bej, maro, crem sau ivoriu.

Cum alegem covorul potrivit Sfaturi practice pentru o încăpere decorată corect
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Cum scoatem petele din covoareIndiferent de pată, tre-buie să acţionăm rapid şi să avem la îndemână o hârtie absorbantă cu care să tamponăm zona pătată. Niciodată nu trebuie să frecaţi pata pentru că, de obicei, prin frecare, pata se măreşte. Solvenţii şi substanţele pe care le folosiţi nu sunt 

inofensive, trebuie aşadar să vă protejaţi mâinile cu mănuşi de plastic şi să vă asiguraţi că aerisiţi bine încăperea. Petele uşoare (ceai, alcool, cafea, suc de fructe) se scot cu solvenţi volatili sau cu soluţii de amoniac. Nu aplicaţi nicio-dată direct pe pată, ci pe o cârpă curată care nu lasă 

scame. Petele grase(lapte, unt, ulei) se vor scoate folosind o pudră aplicată pe ţesătura uscată. Dacă doriţi să reîmprospă-taţi culorile covoarelor, folosiţi un truc. Soluţia infuzată de tei, aplicată pe suprafaţa covorului poate face minuni pentru culoarea acestuia. 
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Branduri pierdute de Timişoara

coriolan  
Gârboni

Privesc atent cu coa-
da ochiului la mâi-
nile care amestecă 
cărţile de tarot. 13
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apropiere de actualul Com-
plex Studenţesc, era pe vre-
muri loc de muncă pentru 
sute de persoane, la fabrici-
le „Garofiţa” sau fabrica de 
baterii „Dura”. În locul lor, 
după Revoluţie au apărut o 
facultate privată, discoteci 
sau, în cel mai bun caz, 
s-au deschis mici afaceri. 

Boom imobiliar  
pe terenurile fabricilor

În câteva situaţii, după 
ani de rămas în paragină, 

unele din fostele întreprin-
deri au fost demolate şi 
terenul a primit altă des-
tinaţie. Este cazul fabricii 
Dermatina de pe Calea 
Şagului, Fructus de pe str. 
Gh.Lazăr, Industria Lânii 
(ILSA) de pe Take Ionescu, 
sau fosta fabrică de pantofi 
din zona Modern. 

Dermatina a fost înfiin-
ţată în anul 1934, având 
ca obiect de activitate fa-
bricarea de materiale de 
şlefuit pe suport. În anul 

1954, întreprinderea a 
adaptat utilajele pentru 
fabricarea pielii artifici-
ale. De-a lungul anilor, 
gama sortimentală s-a di-
versificat, producându-se 
înlocuitori de piele pentru 
marochinărie şi tapiţerie, 
feţe de masă, mănuşi de 
protecţie şi multe altele. 
Fabrica Dermatina a dis-
părut de pe harta obiec-
tivelor economice, după 
ce, în anul 2007, AGA a 
aprobat fuziunea societă-

ţii prin absorbţie de către 
SC Bega Turism SA Timi-
şoara, aparţinând fraţilor 
Emil şi Marius Cristescu. 
La sfârşitul anilor 1990, la 
Dermatina a fost iniţiat un 
proiect de fabricare a pre-
zervativelor, dar ministrul 
Sănătăţii de la acea vreme 
a refuzat această investi-
ţie. 

Terenul de pe Calea Şa-
gului a fost curăţat, în ulti-
mii ani, de mai toate clădi-
rile, intenţia proprietarilor 
fiind, înainte de criza eco-
nomică, să găzduiască mai 
multe supermarketuri şi 
un parc de retail. 

Cine nu îşi aminteşte 
de delicioasa marmeladă 
sau de conservele de la 
Fructus? Clădirea în care 
funcţiona fabrica data din 
anul 1903 şi era un sim-
bol pentru oraş. Fabrica 
de conserve a fost cea mai 
mare de acest fel din vestul 
ţării şi i-a aparţinut lui An-
ton Holender. Din păcate, a 
dat faliment imediat după 
Revoluţie. Vechea clădire 
a fost demolată prin 2005. 
Pe locul fostei fabrici a fost 
ridicată o clădire modernă 
care găzduieşte birouri, 
apartamente de lux şi par-
care subterană.

La Industria Lânii, demo-
larea s-a produs numai anul 
trecut, după ani de zile în 
care clădirea de lângă Poli-
ţia Timiş a stat în paragină. 
Terenul a fost cumpărat de 
aproape 10 ani de omul de 
afaceri Ovidiu Tender, care 
a demarat construcţia car-
tierului „Noua Timişoară”. 

În apropiere, în zona 
Modern, hectarele pe care 
se lucra la fabrica de pan-
tofi au fost curăţate de imo-
bile şi se aşteaptă de ceva 
ani ridicarea unui al doilea 
complex de tip mall. La fos-
tul Abator din Complexul 
Studenţesc, situaţia e simi-
lară. Proprietarii vor tot un 
mall, dar criza economică a 
oprit toate investiţiile. (Lili-
ana Iedu)

Zeci de întreprinderi din Timişoara au 
dispărut, uitate de vremuri şi investitori

În locul fostelor fabrici au 
apărut clădiri de locuinţe 
de lux sau discoteci. Alte 
imobile sunt în paragină 
sau au fost demolate

alina SabOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

În halele unde odinioară 
se producea pentru creşte-
rea potenţialului economic 
al ţării, locul muncitoare-
lor cu batic şi halat a fost 
luat de baruri pe care dan-
sează domnişoare sumar 
îmbrăcate. Maşinăriile au 
fost înlocuite cu mese şi 
scaune, neoanele cu teh-
nici moderne de iluminat 
discret. Aşa s-a întâmplat, 
de exemplu, la fosta fabri-
că de pălării „Paltim”, de 
pe bd. Republicii. 

Fondată în anul 1896, fa-
brica de pălării „Paltim” a 
fost prima întreprindere de 
profil din zona de sud-est a 
Europei. Capitalul de des-
chidere a afacerii a fost aus-
triac, investiţia venind de 
la industriaşul Filip Lenste-
in, care a adus şi aparatură 
şi specialişti din străinăta-
te. Magazinele din marile 
capitale europene erau 
aprovizionate zilnic cu pă-
lăriile produse în cartierul 
Iosefin, din Timişoara. 250 
de persoane erau angajate 
la fabrică în anul 1900.

Pe lângă cloşuri şi pălă-
rii din lână şi păr de iepure, 
din 1952 fabrica „Paltim” a 
început să producă, în ex-
clusivitate pentru piaţa ro-
mânească, berete civile şi 
militare. Din 1972 şi-a ex-
tins gama produselor prin 
asimilarea producerii pă-
lăriilor din ţesături pe su-
port termoplast şi a pălări-
ilor din diferite ţesături, ce 
aveau în compoziţie fibre 
naturale (lână, bumbac, in).

Între timp, din 1948 şi 
până în 1990, societatea 
a fost în proprietatea sta-
tului, iar din 1990 a de-
venit proprietate privată, 
procesul fiind finalizat în 
1995. Activitatea a conti-
nuat la fabrică, deşi în alte 
condiţii, s-a deschis şi un 
magazin de prezentare la 
parterul imobilului de pe 
bd.Republicii. În 2006 însă, 
au apărut primele scanda-
luri între sindicat şi Consi-
liul de Administraţie al fa-

bricii, după ce o parte din 
acţiunile afacerii au fost 
vândute unei societăţi din 
Bucureşti. De prin 2007, 
în fabrică nu s-a mai lucrat 
şi au existat zvonuri că se 
dorea mutarea activităţii în 
afara oraşului, lucru care 
nu s-a mai întâmplat. În 
zilele noastre, pe lângă des-
tinaţia de club, la unul din 
etajele fostei fabrici se află 
şi o sală de escaldare pen-
tru alpiniştii amatori.

Strada Pestalozzi, din 

În vechile uzine de pe strada Pestalozzi (stânga) şi de pe Bulevardul Republicii s-au deschis cluburi

În locul fabricii Dermatina a rămas un teren viran

Fructus a devenit imobil de birouri şi locuinţe

La fabrica unde se producea Lăstunul bate acum vântul

Fosta fabrică Industria Lânii a fost demolată complet în toamna anului trecut

Preluarea fabricii de cio-
colată “Kandia” Timişoara, 
înfiinţată în anul 1890, 
de către firma concuren-
tă “Excelent” Bucureşti a 
purtat amprenta miliarda-
rului libanez Fathi Taher, 
proprietarul fabricii de 
dulciuri din capitală, care, 
în noiembrie 2003, a decis 
să lichideze concurenţa din 
Banat. A negociat cu fondul 
austriac de investiţii „Rivta 
Handelsgescare“, care con-
trola 83,96% din capitalul 
social al companiei, şi în 
schimbul sumei de cinci 
milioane de euro a devenit 
acţionar majoritar la „Kan-
dia“. 

Deşi cele două fabrici 
deţineau, împreună, o cotă 
de 40% din piaţa româneas-
că de ciocolată, proprieta-
rul Fathi Taher a hotărât 
închiderea unităţii de la 
Timişoara şi transferarea 
la Bucureşti a principalelor 
mărci fabricate în Banat. 

La scurt timp, la începutul 
lunii iunie 2007, „Kandia”, 
ajuns în portofoliul celui 
mai mare producător de 
dulciuri la nivel mondial, 
„Cadbury Schweppes”.  O 
dată cu preluarea „Kandia 
– Excelent”, producătorul 
britanic de dulciuri a intrat 

şi în posesia imobilului şi 
terenului aparţinând „Kan-
dia”. Situată în zona pieţei 
Iosefin, întreprinderea - 
aflată în conservare - se în-
tinde pe un teren de aproa-
pe 10.000 de metri pătraţi, 
evaluat la peste 5 milioane 
de euro. (Gheorghe Ilaş)

În urmă cu aproape 25 
de ani, când la Timişoara a 
început munca de creaţie la 
prototipul Daciei 500 Lastun, 
toţi specialiştii implicaţi în 
proiect aveau convingerea 
că vor realiza un autoturism 
foarte popular, de genul Vo-
lkswagen-ului din Germa-
nia. Conform indicaţiilor de 
partid şi de stat, Dacia 500 
Lăstun trebuia să fie un au-
toturism cum n-a mai fost 
pe piaţă. Să aibă mai puţin 
de trei metri lungime şi să 
poată transporta doi adulţi şi 
doi copii. De asemenea, mai 
trebuia să consume 3 litri la 
suta de kilometri şi să coste 
17.000 lei. A fost scos oficial 
la vânzare în data de 26 ia-
nuarie 1988, exact de ziua 

preşedintelui Nicolae Ceau-
şescu. Consumul redus, de 
numai 3,3 litri la suta de ki-
lometri, şi viteza maximă de 
106 kilometri pe oră, i-a de-
terminat pe mulţi români să 
renunţe la Dacia 1300 pentru 
a-şi achiziţiona un Lăstun. 
Conform datelor oficiale, din 
parcul auto aferent judeţului 
Timiş, care numără peste 
270.000 de autovehicule, 
fac parte şi 31 de Dacii 500, 
înmatriculate şi cu drept de 
a ieşi în trafic oricând îşi do-
resc proprietarii lor. Încă se 
tranzacţionează acest gen de 
vehicul, fiind iubit în mod 
special de colecţionari. „Cos-
tul unui Lăstun este între 
100 şi 1.500 de euro. Încet, 
încet devine o maşinuţă de 

colecţie şi este tot mai cău-
tată de amatorii de exotisme 
auto“, spune Cătălin Negres-
cu, un comerciant de maşini 
second hand. 

„În cazul în care maşina 
se prezintă bine din punct 
de vedere tehnic, nu văd 
nici un motiv pentru care 
s-ar putea refuza înmatricu-
larea. Încă nu s-a interzis să 
scoţi un Lăstun pe stradă!”, 
consideră reprezentanţii Po-
liţiei Rutiere. După Revolu-
ţie s-a renunţat la fabricarea 
„Lăstun-ului”, iar „Mecatim-
ul” s-a profilat pe confecţii 
metalice pentru diferite 
tipuri de autovehicule. Ul-
terior, spaţiile de producţie 
au fost închiriate la diverse 
firme. (Gheorghe Ilaş)

Alte fAbrici-brAnd de timişoArA

l Guban – fabrică de 
pantofi şi marochinărie în-
fiinţată în 1937. Se chinuie 
încă să funcţioneze.
l Fabrica de Ciorapi – a 
apărut în 1908, acum este 
o clădire nefuncţională. Se 
zvonea că va fi transfor-
mată în supermarket.
l Fabrică de seifuri - peste 
drum de fabrica “Banatul”, 
se produceau la începu-
tul anilor 1900, seifurile 
Anheuer. Aveau un foarte 
bun renume în lumea 
celor cu bani. 
l Comtim – peste 10.000 

de timişeni lucrau la fabri-
că. Este un caz fericit de 
societate care duce faima 
mai departe, deşi nu la 
acelaşi nivel ca pe vremea 
comunismului.
l Fabrica „Banatul” - cea 
mai modernă fabrică de 
pantofi din Europa. Se pro-
duceau 15.000 de perechi 
pe zi, iar marfa ajungea 
mai ales în Anglia.
l Lista poate continua 
cu fabricile UTT, „1 iunie”, 
„Bumbacul”, „Untim”, 
„Arta Textilă”, „Begapam”, 
UMT etc. etc.

Brandul „Kandia” Timişoara, în 
portofoliul englezilor de la „Kadbury”

„Dacia 500 Lăstun”, autoturismul  
de mic litraj fabricat la Timişoara 

Terenul de aproape 10.000 de metri pătraţi de la  
fosta Kandia este evaluat la peste cinci milioane de euro

Liderul sindicatului „Cartel 
Alfa” din Timiş, Ştefan 
Gogoşanu, nu se fereşte să 
spună că politicul a avut 
o influenţă importantă în 
distrugerea brandurilor 
economice ale oraşului. În 
plus, au primat interesele 
personale ale unora şi a 
grupurilor din jurul unor 
oameni influenţi, care 
nu s-au gândit la binele 
oraşului, al judeţului, ci la 
propriile afaceri. „O serie 
din întreprinderile Timi-
şoarei, şi nu au fost puţine, 
s-au desfiinţat pentru că 
la momentul respectiv 
Guvernul României nu a 
găsit de cuviinţă să ajute 
aceste unităţi care au fost 
branduri pentru Timişoara. 
A fost, poate, şi o slabă 
activitate managerială, pe 
fondul unor numiri politice 
la conducerea anumitor 
unităţi. Chiar şi salariaţii şi 
sindicatele au avut un rol 
negativ pentru că doreau 
să aibă conducători mai 
puţin autoritari şi, la un 
moment dat în procesul 
de negociere, angajatorii 
cedeau presiunilor din 
partea salariaţilor”, spune 
Gogoşanu. 
Sindicalistul are o descriere 
potrivită pentru fenomene-
le care au distrus economia 
locală: „privatizare sălba-
tică”. „S-a dorit să se scape 
de ele. Mulţi dintre propri-
etarii fabricilor s-au gandit 
la terenuri, la poziţia aces-
tuia, la materialele pe care 
le aveau în depozite. E clar 
că nu s-au făcut privatizări 
în interesul cetăţenilor, ci a 
unor grupuri de persoane”, 
opinează liderul „Cartel 
Alfa” Timiş, care adaugă că 
fabricile care funcţionează 
acum nu mai sunt branduri 
locale. „Timişoara este 
renumită acum doar prin 
amintiri”, a concluzionat 
Gogoşanu.

Ştefan  
Gogoşanu

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Doi agenţi de la Poliţia 
Rutieră Timişoara sunt cer-
cetaţi penal de procurorii 
Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Timiş, după ce 
au fost reclamaţi de un om 
de afaceri din oraş că l-au 
reţinut ilegal, l-au ame-
ninţat şi l-au bătut până 
i-au fracturat mâna. Omul 
intrase în atenţia poliţiş-
tilor pentru că a comis o 
contravenţie aflându-se la 
volanul maşinii sale. Aşa 
zisa anchetă pe care cei doi 
agenţi ar fi vrut să o facă 
împotriva reclamantului, 
după ce l-au dus la sediul 
poliţiei şi l-au încătuşat, 
n-a mai avut nici o finalita-
te odată cu apariţia avoca-
tului victimei. 

„n-o să mai apuci să-mi 
faci plângere penală”

Totul a început în urmă 
cu câteva zile la intersec-
ţia bulevardului  Liviu Re-
breanu cu Calea Girocului, 
acolo unde un echipaj al 
Poliţiei Rutiere a surprins 
un participant la trafic că 
a comis o contravenţie. 
Bărbatul aflat la volan le-a 
prezentat poliţiştilor co-
pii după actele solicitate 
de oamenii legii, şi-a re-
cunoscut fapta, dar nu a 
dorit să semneze de luare 
la cunoştinţă procesul ver-
bal întocmit de agenţi pe 
numele său. „Atunci m-au 
invitat la sediul poliţiei ca 
să dau o declaraţie, lucru 
pe care l-am acceptat fără 
probleme. Între timp mi-
am sunat şi avocatul ca 
să-i comunic ce s-a întâm-
plat, dar din acel moment 
atitudinea celor doi agenţi 
aflaţi în maşina de poliţie 
s-a schimbat radical. Unul 
dintre ei a început să facă 
mişto de mine, spunându-
mi că arestul poliţiei nu 

şi-a schimbat locul şi că 
se află tot pe bulevardul 
Take Ionescu. În momen-
tul în care am ajuns în faţa 
poliţiei şi am coborât din 
maşină, cei doi agenţi au 
tăbărât pe mine şi mi-au 
pus cătuşele, fără nici o ex-
plicaţie. Apoi am fost târât, 
de-a dreptul, în sediul Po-
liţiei Rutiere, unde mi-au 
fost scoase cătuşele, dar în 
momentul în care le-am co-
municat celor doi poliţişti 
că voi depune plângere 
penală împotriva lor a în-
ceput calvarul. Unul dintre 
agenţi, cel care purta o şu-
viţă albă în păr mi-a smuls 
telefonul din mână, l-a 
aruncat de podele şi a înce-
put să mă lovească cu pum-
nii în cap. În acest timp mă 
înjura şi mi-a spus că n-o să 
mai apuc să-i fac plângere 
penală”, povesteşte Sorin 
Meici, care acum are oase-

le de la mâna stângă frac-
turate şi multiple lovituri 
la cap şi gât. Celălalt agent 
de poliţie a asistat la co-
recţia fizică aplicată de co-
legul său victimei, dar nu 
a intervenit în nici un fel. 
Bătut bine, bărbatul în vâr-
stă de 41 de ani, a fost lăsat 
să plece acasă în prezenţa 
avocatului său, fără să mai 
dea nici o declaraţie.

comanda poliţiei  
a pasat pisica la parchet

Toate semnele agresi-
unii au fost constatate de 
medicii legişti de la IML 
Timişoara, prin certificatul 
emis cu numărul 429 din 
data de 17 aprilie. În el se 
precizează că victima are 
nevoie de cel puţin 25 de 
zile de îngrijiri medicale. 
Comanda IPJ Timiş a păs-
trat discreţia totală asupra 
acestui eveniment care, la 

vremea producerii lui, n-a 
fost menţionat în buleti-
nele de presă. În schimb 
poliţia şi-a declinat com-
petenţe în acest caz, trimi-
ţând dosarul cu plângerile 
victimei la parchet. „Întru-
cât din sesizarea în cauză 
reieşea că au fost comise 
infracţiuni, aceasta a fost 
înaintată spre competen-
tă soluţionare Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Ti-
miş”, precizează Emil An-
drei, din Partea Biroului de 
presă al UPJ Timiş. Victima 
agenţilor de la rutieră, So-
rin Meici, simţindu-se în 
pericol, a mai solicitat con-
ducerii poliţiei ca în peri-
oada în care cei doi agenţi 
vor fi cercetaţi penal să 
nu mai poarte armament 
asupra lor şi să fie trecuţi 
la o muncă de birou. Nu-
mai că Statutul poliţistului 
prevede că lucrătorii pot 
fi suspendaţi din funcţie 
şi implicit să li se retragă 
armamentul din dotare, 
dar după ce împotriva lor 
se declanşează urmărirea 
penală.

Poliţiştii de la Rutieră  
fac anchete cu pumnul

O tranzacţie între Universitatea 
„Politehnica” şi fosta fabrică „Guban” 
ar putea ajunge în atenţia DNA

n Un om de afaceri acuză doi agenţi de la rutieră că i-au rupt mâna

Sorin Meici, victima agresată de poliţişti l-a fotografiat în trafic pe agentul care l-a bătut

Urmele lăsate de loviturile încasate de omul de afaceri sunt vizibile cu ochiul liber.

gheoRghe ILaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

O tranzacţie imobiliară 
prin care Universitatea “Po-
litehnica” Timişoara a achi-
ziţionat, în urmă cu doi ani, 
un teren cu o suprafaţă de 
12.000 de metri pătraţi de la 
“GP&Company” Timişoara, 
fostă “Guban”, a intrat în 
atenţia procurorilor antico-
rupţie, în urma unui denunţ 
penal în care fostul director 
al întreprinderii, Petru Ghe-
orghe, este acuzat că a intrat 
în această afacere fără să fi 
avut mandatul Consiliului 
de Administraţie. În această 
poveste apare şi numele fos-
tului ministru Anton Anton, 
care pe ultima sută de metri 
a mandatului său în fruntea 
Ministerului Educaţiei a emis 
o Ordonanţă de Urgenţă care 
a autorizat Institutul Politeh-
nic “Traian Vuia” să cumpe-
re un teren în suprafaţă de 
12.000 metri pătraţi de la 
firma locală producătoare de 
încălţăminte GP&Company, 
pentru amenajarea unei baze 
sportive. În actul normativ s-a 
stipulat că terenul va fi achi-
ziţionat din fonduri publice, 
iar plata va fi efectuată după 
evaluare şi în urma negocie-
rii. Urgenţa ordonanţei a fost 
justificată prin faptul că pro-
prietarul dorea să vândă tere-
nul în cel mai scurt timp posi-
bil şi, drept armare, a înaintat 
universităţii o ofertă avanta-
joasă. “Există riscul ca supra-
faţa să fie achiziţionată de 
alte companii care ar putea 
construi clădiri şi ar pertur-
ba astfel activitatea sportivă 
a instituţiei de învăţământ”, 
şi-a argumentat ministrul 
Anton Anton decizia de a da 
bani pentru achiziţionarea 
terenului de la “Guban”. La 
vremea respectivă, firma 

“GP&Company” era controla-
tă de acţionari persoane fizi-
ce (66,1% din capitalul social), 
Europa Capital (27,4%), SIF Ol-
tenia (6,29%), Romarta Steil-
mann (0,068%), Broadhurst 
Investments Limited (0,054%). 

“terenul s-a vândut fără 
mandat special din  
partea adunării generale 
a administratorilor”

Cum era de aşteptat, tran-
zacţia s-a realizat în scurt 
timp de la publicarea ordo-
nanţei de urgenţă în Moni-
torul Oficial, iar Institul Poli-
tehnic a devenit proprietarul 
terenului în discuţie. Numai 
că, în jocul milioanelor de 
euro a intervenit un outsider 
care a fost pe punctul de a 
da peste cap întreaga aface-
re. SC “Europa Capital” SA 
Bucureşti a notificat rapid 
conducerea Universităţii Po-
litehnica să renunţe la tran-
zacţia cu GP&Company SA 
întrucât exista pericolul de a 
pierde milioanele de euro din 
bani publici. “Vă solicităm să 
blocaţi orice plată în contul 

contractului de vânzare cum-
părare al terenului înscris în 
CF nr. 117639 şi a oricăror 
alte contracte de vânzare-
cumpărare ale unor terenuri 
proprietatea GP&Company 
SA necunoscute nouă. De ase-
menea, vă solicităm respectu-
os să luaţi de îndată măsurile 
legale necesare pentru anu-
larea contractului de vânza-
re-cumpărare menţionat, ce 
a stat la baza înscrierii drep-
tului de propietate al Univer-
sităţii Politehnica în cartea 
funciară”, s-a menţionat în 
notificarea trimisă conducerii 

Politehnicii de către “Europa 
Capital”. În argumentarea 
cererii, firma din Bucureşti 
a dezvăluit că s-a adresat in-
stanţelor de judecată pentru 
a stopa tranzacţie. “Deţinem 
aproximativ 30% din acţiuni-
le societăţii GP&Company SA, 
calitate în care am formulat o 
serie de acţiuni în justiţie care 
au ca obiect anularea hotărâ-
rilor AGA prin care s-a decis 
negocierea în principiu a vân-
zării terenurilor în discuţie. 
Finalitatea acestor acţiuni în 
justiţie o reprezintă constata-
rea unei realităţi neîndoielni-
ce, respectiv lipsa mandatului 
acordat de adunarea generală 
a administratorilor pentru a 
decide vânzarea terenurilor 
în discuţie. Valoarea terenu-
rilor depăşeşte jumătate din 
valoarea activelor contabile 
ale societăţii, motiv pentru 
care este nevoie de un man-
dat special al adunării genera-
le”, a precizat în documentele 
depuse pe rolul instanţelor 
de judecată reprezentanta 
SC “Europa Capital” SA, ad-
ministratorul Maria Negrea. 

Ulterior, tranzacţia a fost 
stopată, după ce acţionarii 
GP&Company SA au înscris 
în cartea funciară un drept de 
ipotecă legal pentru suma de 
2,5 milioane de euro.

“a fost o achiziţie  
finalizată în termenii 
contractului!”

În cursul anului 2009, în 
urma unor negocieri directe 
între conducerea Universită-
ţii Politehnica şi acţionarii bu-
cureşteni ai fostului “Guban”, 
tranzacţia s-a finalizat. “Toate 
acţiunile au fost retrase de pe 
rolul instanţelor de judecată, 
după ce Politehnica a achitat 
o diferenţă de preţ destul de 
consistentă. În cursul discuţi-
ilor au recunoscut confidenţi-
al că tot aranjamentul a fost 
făcut cu directorul Gheorghe, 
de aceea nu se mai putea re-
nunţa la tranzacţie, mai cu 
seamă că finanţarea se făcea 
din bani publici. A fost un 
mic scandal, estompat de cali-
tăţile de negociatori a celor de 
la Politehnică”, ne-a dezvăluit 
fostul reprezentant al “Euro 
Capital” la Timişoara, Adrian 
Mureşan. De cealaltă parte, 
rectorul Universităţii Politeh-
nica, Nicolae Robu, spune că 
nu a fost vorba despre niciun 
proces, că tranzacţia s-a în-
cheiat în termenii stipulaţi 
în contract. “Nu a fost vorba 
despre nici un proces! A fost 
o achiziţie care s-a finalizat 
în termenii contractului. Nu 
s-a făcut vorbire despre nici 
un proces, cel puţin nu cu 
ştirea Politehnicii”, ne-a de-
clarat Nicolae Robu. Valoarea 
tranzacţiei nu a fost făcută 
publică, însă, în condiţiile în 
care la vremea respectivă uni-
versitatea a scos la vânzare un 
teren în suprafaţă de 750 mp, 
în zona campusului, cu front 
stradal şi pretabil la construi-

rea unui P+4, pe care cerea nu 
mai puţin de 1,7 milioane de 
euro, se estimează că valoa-
rea tranzacţiei putea depăşi 
15 milioane de euro. În ciuda 
eforturilor noastre, nu am re-
uşit să aflăm şi opinia fostului 
director Petru Gheorghe des-
pre această afacere…

n la mijloc este un teren de 12 mii de metri pătraţi pe care universitatea l-a cumpărat de la CP&Company

Vânzarea unui teren aparţinând fostei fabrici Guban către Universitatea Politehnica face 
obiectul unui denunţ penal

Certificatul medico-legal arată că Sorin Meici are nevoie de 
25 de zile de îngrijiri medicale

Vă solicităm să luaţi 
măsurile legale nece-
sare pentru anularea 
contractului de vânza-
re-cumpărare menţi-
onat, ce a stat la baza 
înscrierii dreptului de 
propietate al Univer-
sităţii Politehnica în 
cartea funciară.
fragment din notificarea trimisă Po-

litehnicii de către “Europa Capital”

Nu a fost vorba despre 
nici un proces! A fost o 
achiziţie care s-a fina-
lizat în termenii con-
tractului. Nu s-a făcut 
vorbire despre nici un 
proces, cel puţin nu cu 
ştirea Politehnicii.

 nicolae robu
rector Universitatea Politehnica

Unul dintre agenţi, cel 
care purta o şuviţă 
albă în păr mi-a smuls 
telefonul din mână, l-a 
aruncat de podele şi a 
început să mă loveas-
că cu pumnii în cap. În 
acest timp mă înjura 
şi mi-a spus că n-o să 
mai apuc să-i fac plân-
gere penală.

 Sorin meici
 victimă
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Tranzacţia s-a 
realizat în scurt timp 
de la publicarea 
ordonanţei în 
Monitorul Oficial, iar 
Institul Politehnic a 
devenit proprietarul 
terenului în discuţie.
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Agenţia Naţională de Ad-
ministrare Fiscală a dat pu-
blicităţii lista actualizată a 
firmelor declarate inactive, 
la nivelul lunii martie 2011. 
Conform situaţiei semnate 
de preşedintele ANAF, So-
rin Blejnar, nu mai puţin de 
108.027 de agenţi economici 
din România au îndeplinit 
condiţiile pentru a fi decla-
raţi inactivi fiscal. Judeţul 
Timiş ocupă locul II în topul 
firmelor inactive din Româ-
nia, cu 5299 de firme trase 

pe dreapta mediului econo-
mic, fiind devansat doar de 
Bucureşti, cu 30.925 de con-
tribuabili inactivi, şi plasat 
în faţa Constanţei, cu 4.818 
agenţi economici inactivi. 
Mai mult, rata de inactivi-
tate în judeţul nostru este 
foarte mare, în condiţiile în 
care, de la ultima evaluare, 
numărul firmelor inactive a 
crescut cu peste 1000. Prin-
tre acestea regăsim nume 
sonore din mediul econo-
mic timişean, precum Agri-
cola Lovrin SA, Asociaţia 
Economiştilor, Asociaţia 
Camera Naţională a Taxime-

triştilor, Filiala Timiş, Astral 
Company SA, Autoimpex 
SRL, Brutaria Bănăţeană 
SRL, Camping Giroc SRL, 
Cannabis SA, Cargo Logic 
SA, Casa Agronomului Timi-
şoara, Cumputrade III SRL, 
Giarmata Beton SRL, Imobi-
liare Viola SRL, Insolvency 
SRL, Lombarda Sirio Costru-
zione SRL şi alţii. „Este o 
discuţie mai complexă aici, 
pentru că nu trebuie făcută 
confuzia între o firmă inac-
tivă fiscală şi alta care este 
în procedură de insolvenţă. 
Inactive fiscal sunt firmele 
care nu au depus nici o de-
claraţie pe parcursul unui 
semestru calendaristic şi nu 
li s-a aprobat, la cerere, de 
către organul fiscal compe-
tent o măsură privind înde-
plinirea obligaţiilor fiscale 
declarative în regim deroga-
toriu”, ne-a declarat directo-
rul executiv al Direcţiei Ge-
nerale a Finanţelor Publice 
Timiş, Mircea Călin. 

Măsura inactivării intră 
în vigoare doar după apariţia 
listei în Monitorul Oficial al 
României. „Reactivarea este 
posibilă dacă contribuabilul 
şi-a îndeplinit toate obligaţii-
le declarative sau i s-a aprobat 

trecerea în regimul derogato-
riu de declarare. Din păcate, 
foarte puţini contribuabili 
inactivi solicită reactivarea”, 
mai spune şeful Finanţelor 
din Timiş. Un Ordin al Pre-
şedintelui ANAF din 2006 
stipulează că sunt declaraţi 
inactivi şi contribuabilii care 
se sustrag de la efectuarea in-
specţiei fiscale, prin declara-
rea unor date de identificare a 
sediului social care nu permit 
organului fiscal identificarea 
acestuia, sau atunci când or-
ganele fiscale au constatat că 
agentul nu funcţionează la 
sediul social sau la domiciliul 
fiscal declarat. „Contribua-
bilul declarat inactiv nu mai 
are dreptul de a utiliza facturi 
sau alte documente fiscale. 
Documentele fiscale emise de 
un contribuabil declarat inac-
tiv nu produc efecte juridice 
din punct de vedere fiscal, iar 
Codul Fiscal permite autorită-
ţilor fiscale să nu ia în consi-
derare o tranzacţie efectuată 
fie cu un contribuabil inactiv, 
fie de către un contribuabil 
inactiv. Mai mult, tranzacţiile 
cu un contribuabil inactiv pot 
fi încadrate la evaziune fisca-
lă”, spun specialiştii în Drept 
Fiscal.

economic Eco & Deco Pentru ca oraşul să nu se îngroape  
în gunoaie, colectaţi deşeurile selectiv

Importanţa deratizării,  
dezinsecţiei şi dezinfecţei
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Covoarele persane uriaşe 
sau mochetele întinse pe 
toată suprafaţa podelelor 
nu mai sunt de ceva vreme 
pe placul celor care îşi deco-
rează casa. Alegerea covoa-
relor poate fi o corvoadă, 
dacă nu ţineţi cont de anu-
mite detalii şi reguli care 
se impun pentru ca aspec-
tul general al încăperii să 
fie unul plăcut. Covoarele, 
perdelele şi mobilierul sar 
primele în ochi atunci când 
intrăm într-o cameră, toc-
mai de aceea toate cele trei 
trebuie asortate, astfel încât 
totul să arate bine şi să nu 
incomodeze privitorul prin 
culori sau texturi care nu se 
potrivesc. Deoarece covorul 
este un accesoriu care dă 
ton şi culoare într-o încăpe-
re, trebuie să ţineţi cont de 
următoarele reguli. 

Pentru a stabili ce stil de 
covor trebuie folosit într-o 

încăpere trebuie să ţineţi 
cont de camera în care ale-
geţi să îl aşezaţi. Dacă este 
cameră de zi, dormitor sau 
camera copilului trebuie 
să ţineţi cont de traficul pe 
care îl aveţi în acel spaţiu. 
Într-o cameră de zi în care 
vă petreceţi majoritatea 
timpului, alegeţi covoare 
închise la culoare şi cu un 
design mai elaborat. Între-
ţinerea unui covor nu este 
foarte dificilă, dar atunci 
când puneţi un covor crem 

într-un loc în care obişnuiţi 
să mâncaţi, petele nu se vor 
scoate prea uşor. Următo-
rul detaliu de care trebuie 
să ţineţi cont este dimen-
siunea camerei. Designerii 
recomandă ca în camerele 
de dimensiuni mici să se 
pună covoare mari, deschi-
se la culoare, care au un 
model al texturii uniform.
Totuşi, covorul de dimensi-
uni mari trebuie să permită 
ca parchetul să fie descope-
rit în jurul lui, cel puţin 20 

de centimetri , pentru un 
aspect plăcut. În baie, dor-
mitor sau camera copilului 
se aleg, în general, covoare 
de dimensiuni mai mici, în 
culori puternice, de diferite 
forme. Trecem la pasul ur-
mător şi anume la culoarea 
pe care o alegem. Culori-
le închise dau senzaţie de 
confort şi căldură în timp 
ce culorile deschise şi pale 
creează o iluzie de spaţiu 
deschis. Un covor cu im-
primeuri îndrăzneţe şi cu-
lori puternice (de exemplu: 
mov, verde crud sau galben) 
poate fi centrul de interes al 
unei încăperi. Formele geo-
metrice sau imprimeurile 
florale pot face din covor 
vedeta încăperii, dar atunci 
trebuie să ţineţi cont că ce-
lelalte lucruri din casă tre-
buie să aibă culori neutre 
pentru a evidenţia opera de 
artă de pe podea. Modelul 
imprimat pe covor este şi 
el important. Dacă alegeţi 
un covor cu imprimeu ela-
borat şi încărcat, tapiţeria 
mobilierului este bine să 
fie într-o singură culoare şi 
textură. Dacă dimpotrivă, 
mobilierul şi perdelele au 
un aspect mai simplu, da-ţi 
viaţă încăperii folosind co-
voare bogate în desene. Şi 
zugrăveala este importantă. 
Folosiţi culori care pun co-
vorul în valoare. Un covor 
lila se potriveşte într-o încă-
pere zugrăvită într-o paletă 
de culori bej, maro, crem 
sau ivoriu.

Cum alegem covorul potrivit
n Sfaturi practice pentru o încăpere decorată corect

Peste 5.000 de firme  
din judeţul Timiş sunt 
declarate inactive fiscal
n Tranzacţiile încheiate cu o firmă inactivă pot fi încadrate ca infracţiuni de evaziune fiscală

pulS ecOnOmic

APRoAPe GATA

procentul de realizare a 
gropii ecologice de gunoi 
a judeţului timiş, situat pe 
raza comunei ghizela, este 
de 92%. deponeul ecologic 
va avea o capacitate totală 
de peste 5 milioane de metri 
cubi, fiecare modul de depo-
zitare a deşeurilor va avea o 
înălţime de 20 de metri şi o 
capacitate de prelucrare zilni-
că de 448 mc. durata de viaţă 
a gropii de gunoi va fi de 41 
de ani. Consiliul Judeţean ti-
miş trebuie să mai organizeze 
licitaţia pentru firma care va 
opera pe deponeu, proce-
dură întârziată din cauză că 
lipseşte un raport de costuri. 
actul este necesar pentru a 
se stabili un preţ de operare. 

APeL PenTRU PRoIeCTe

În cadrul programului ipa de 
Cooperare transfrontalieră 
românia - republica serbia 
are un fond de investiţii alocat 
de 15,3 milioane euro alocaţi 
de Uniunea europeană din 
fonduri ipa pentru dezvoltare 
economică şi socială, mediu 
şi pregătirea pentru situaţii de 
urgenţă şi pentru promovarea 
activităţilor „people to people” 
din zona de graniţă dintre 
românia şi republica serbia. 
Cel de-al doilea apel pentru 
propuneri de proiecte a fost 
lansat în data de 25 martie 
2011, iar data limită pentru de-
punerea proiectelor este de 27 
iunie 2011. Beneficiari ai acestui 
program pot fi: autorităţi regio-
nale şi locale, ong-uri, asociaţii 
non-profit, universităţi, institute 
de cercetare.

ConCURS LA UPT

„it engineering Contest” (iteC) 
este un festival naţional, orga-
nizat în perioada 20 - 22 mai de 
liga studenţilor din Facultatea 
de automatică şi Calculatoare. 
aflat la a patra ediţie, proiectul 
a fost creat pentru a stimula 
interesul în dezvoltarea de 
aplicaţii în domeniul it atât al 
studenţilor, cât şi al elevilor şi 
de a-i pune în contact pe aceş-
tia cu firmele din domeniu şi 
cu cadrele didactice. studenţii 
îşi pot folosi cunoştinţele şi 
experienţa dobândită în cadrul 
facultăţi, având posibilitatea 
de a participa la probe din do-
meniile software şi hardware 
şi de a-şi testa capabilităţile de 
muncă în echipă.  Înscrierile 
se pot face până în data de 20 
mai. Formularul de înscriere se 
poate găsi pe site-ul concursu-
lui: http://itec.ligaac.ro.

PUBLICITATE

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Vând teren intravi-
lan în Săvârşin, zonă 
de case, utilităţi, în 
vecinatatea palatu-
lui regal, S: 11.000 
m.p., zonă deosebită, 
parţial livadă; se poate 
dezmembra şi vinde 
parţial. tel:0721227457, 
0726312340.

www.renault.ro
0% avans** prin renault

Finance
auto euroPa S.r.l. l Str. Miresei nr. 1, TIMIŞOARA, Tel.: 0356 / 803 411

l Calea Şagului, colţ cu Ovidiu Cotruş, TIMIŞOARA, Tel.: 0356 / 803 463
l Str. Calea Caransebeşului nr 5, LUGOJ, Tel.: 0256 / 328 968

** Avans de leasing valabil cu trei tichete valorice, DAE 11,84%, calcul făcut pe 36 luni, valoare reziduală 25%, cost finanţare 8.363 euro

Inactive fiscal sunt 
firmele care nu au 
depus nici o declara-
ţie pe parcursul unui 
semestru calendaris-
tic şi nu li s-a aprobat, 
la cerere, de către 
organul fiscal compe-
tent o măsură privind 
îndeplinirea obligaţii-
lor fiscale declarative 
în regim derogatoriu.

 mircea Călin
 director executiv - Direcţia Gene-

rală a Finanţelor Publice Timiş

Societăţile comerciale care nu au depus nicio declaraţie fiscală pe parcursul unui semestru calendaristic sunt declarate inactive fiscal

caSa de aSigurări de Sănătate timiş, 
cu sediul în timişoara, str. corbului, nr.4 

organizează concurs în data de 04.05.2011,ora 10 - proba scrisă şi în data 
de 06.05.2011, ora 12 - interviul, pentru ocuparea pe perioada determinată 
a următoarei funcţii publice de execuţie temporar vacantă:

- referent cl. III, asIstent tr. 3 -  
compartImentul resurse umane

Dosarele  de înscriere în vederea participării la concurs se depun la se-
cretariatul comisiei de concurs la sediul CAS Timiş - Compartimentul 
Resurse Umane , et.1, camera 38, până în data de 02.05.2011.

Informaţiile privind condiţiile de participare la concurs, actele necesare 
înscrierii, bibliografia şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul in-
stituţiei unde acestea sunt afişate şi la Compartimentul Resurse Umane, 
la telefon 0256/ 20.17.72, interior 129.

Cum scoatem petele din covoare
Indiferent de pată, tre-
buie să acţionăm rapid 
şi să avem la îndemână 
o hârtie absorbantă cu 
care să tamponăm zona 
pătată. Niciodată nu 
trebuie să frecaţi pata 
pentru că, de obicei, prin 
frecare, pata se măreşte. 
Solvenţii şi substanţele 
pe care le folosiţi nu sunt 

inofensive, trebuie aşadar 
să vă protejaţi mâinile cu 
mănuşi de plastic şi să vă 
asiguraţi că aerisiţi bine 
încăperea. Petele uşoare 
(ceai, alcool, cafea, suc de 
fructe) se scot cu solvenţi 
volatili sau cu soluţii de 
amoniac. Nu aplicaţi nicio-
dată direct pe pată, ci pe o 
cârpă curată care nu lasă 

scame. Petele grase(lapte, 
unt, ulei) se vor scoate 
folosind o pudră aplicată 
pe ţesătura uscată. Dacă 
doriţi să reîmprospă-
taţi culorile covoarelor, 
folosiţi un truc. Soluţia 
infuzată de tei, aplicată 
pe suprafaţa covorului 
poate face minuni pentru 
culoarea acestuia. 

Lista completă a 
firmelor inactive  
fiscal o găsiţi pe 
opiniatimisoarei.ro
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-curăţenie profesională-

curăţenie industrială
la birouri

...şi oriunde ai nevoie...

Tel. 0356.265.091

Cele mai proaspete informaţii. Eşti câştigător şi ştii tot ce se întamplă.

www.opiniatimisoarei.ro
contează pe ştirile timişorenilor!

Pentru ca oraşul să nu 
se îngroape în gunoaie, 
colectaţi deşeuri selectiv
n „Mai dă-mi o şansă!  Colectează selectiv!” pentru un mediu curat

n leonard Roman, directorul companiei Deraton, preşedintele Asociaţiei Române de Combatere a Vectorilor 
din Igiena publică ne prezintă câteva măsuri prin care pot fi combătuţi vectorii ce transmit boli virale şi bacteriene

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Diete adaptate pentru tine

Învaţă să mănânci sănătos

Consultaţii săptămânale gratuite

Suport şi motivaţie  
pentru a ajunge la  
greutatea perfectă

Împreună e mai uşor

toate  

consultaţiile  

sunt gratuite

programează-te acum!
073 777 0 777; info@natur-clinic.ro

iulius mall timişoara, la etajul 1
WWW.natUr-CliniC.ro

Am desfăşurat cam-
panii de igienizare a 
oraşului şi am sesizat o 
îmbunătăţire în sensul 
diminuării cantităţii de 
deşeuri colectate, de la 
o campanie la alta.

 alexandra baciu
secretar general  

Eco Club Timişoara

cum se  
reciclează hârtia

Hârtia, cu excepţia do-
cumentelor care trebuie 
să fie tocate din raţiuni 
de confidenţialitate, este 
bine să fie lăsată întreagă, 
presată şi nemototolită. Se 
pot recicla consumabile, 
hârtia de imprimantă, 
caiete, agende, plicuri, sau 
ziare, reviste, materiale 
promoţionale, etc. Nu se 
pot recicla: hârtia igienică, 
şerveţelele, batistele de 
unică folosinţă, sau hârtia 
ori cartonul care a ajuns în 
contact cu mâncarea.

alina deGau
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Trăim într-o lume care se 
prăbuşeşte vizibil, iar moti-
vele sunt numeroase. Româ-
nia se îngroapă în gunoaie, 
aerul se îmbibă cu emisiile 
deşeurilor,  iar mediul în-
conjurător devine din ce în 
ce mai dezastruos. Acestea 
sunt câteva dintre cuvin-
tele care definesc circuitul 
prin care distrugem „aerul 
verde” pe care îl respirăm. 
Există însă români cu spirit 
civic şi cu dragoste pentru 
natură. Diversele şi nume-

roasele campanii făcute de 
cei care vor să trăiască într-o 
lume mai curată îşi propun, 
printre altele, şi să educe po-
pulaţia. Buna funcţionare a 
naturii ţine şi de omul care 
trăieşte în ea şi care ţine ca 
mediul în care se învârte să 
fie mereu verde. Timişore-
nii adună deşeuri voluntar, 
statul alocă fonduri pentru 
proiecte de ecologizare şi 
igienizare, mai rămâne doar 
să facem „ceva-ul” de care 
are nevoie natura.

Un proiect iniţiat de orga-
nizaţia non-profit Eco Club 
Timişoara vrea ca pe lângă 
un oraş mai curat, populaţia 
să fie informată şi educată. 
Un mod inteligent şi bene-
fic pentru marea masă de 
oameni de a face acel “ceva” 
pentru natură este ca deşeu-
rile să se colecteze selectiv. 
Asta înseamnă că deşeurile 
reciclabile se vor separa de 
cele menajere, biodegrada-
bile, prin pubele instalate 
în cât mai multe instituţii şi 
locuri din oraş. Colectarea 
selectivă în care se formează 
un şir de 4, 5 pubele pentru 
fiecare deşeu s-a do-
vedit a fi greoaie 
pentru popula-
ţia care de-abia 
începe să 
a d o p t e 
un com-

portament ecologic. Astfel, 
selectarea duală, aşa cum 
este ea numită, poate fi cea 
mai bună soluţie pentru 
buna funcţionare a mediu-
lui. După statisticile orga-
nizaţiei, cetăţenii încep să 
colecteze selectiv mai ales 
că fiecare mare instituţie din 
oraş are instalat un astfel de 
sistem de colectare. „Am des-
făşurat campanii de igieniza-
re a oraşului şi am sesizat o 
îmbunătăţire în sensul dimi-
nuării cantităţii de deşeuri 
colectate, de la o campanie 
la alta.” spune Alexandra Ba-
ciu, secretarul general al Eco 
Club Timişoara. 

copacii nu sunt  
din hârtie

Dacă trecem de pasul 
colectării selective şi facem 
din asta un mod de viaţă, pu-
tem vorbi de un alt proiect 
care ne ajută să trăim mai 
frumos. După ce aruncăm 
deşeurile la pubela potrivită 
putem începe să reducem 
numărul lor. Reducerea can-
tităţii de hârtie aruncată la 

gunoi, creşterea cantităţii de 
hârtie reciclată şi plantarea 
spaţiilor verzi fac din mediu 
unul sănătos.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

andreea HnYaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro 

În ultimul timp, dome-
niul sănătăţii mediului 
întâmpină tot mai multe 
dificultăţi în ceea ce pri-
veşte protejarea sănătăţii 
publice. În timp ce multe 
din problemele asociate să-
nătăţii mediului din secolul 
XIX, precum lipsa unei igie-
ne publice au fost depăşite, 
noi provocări au apărut în 
secolul XX şi continuă să 
persiste şi în secolul XXI.

Problema asociată cu 
mizeria din locuinţe, din 
mediul înconjurător şi lip-
sa intervenţiei unor speci-
alişti într-un mediu infes-
tat, persistă chiar şi acum. 
Proprietăţiile neîntreţinute 
adesea pot fi infestate cu 
şobolani, şoricei, ţânţari, 
purici, ploşniţe şi gândaci 
de bucătărie, care infestea-
ză şi spaţiile şi locuinţele 
învecinate.

Principalele cauze care 
duc la înmulţirea vectori-
lor în spaţiile urbane sunt 
condiţiile climatice, în care 
diferenţa dintre anotimpul 
rece şi anotimpul cald se 
face fără clasicele anotim-
puri tampon (primăvara şi 
toamna). Acestea duc la cre-
area de cicluri succesive de 
dezvoltare a insectelor, ex-
tinderi continue ale mediu-
lui urban, prin apariţia de 
noi cartiere, concomitent 
cu demolările vechilor imo-
bile, care constituiau un 
habitat sigur pentru vectori 
şi duc la dispersarea arealu-
lui de dezvoltare al vectori-
lor. Această răspândire care 
afectează sănătatea publi-
că, poate fi oprită doar prin 
înţelegerea nevoii de a mo-
nitoriza şi de a acţiona în 
mediile identificate.

Rolul autorităţilor locale 

în protejarea sănătăţii pu-
blice constă în implicarea 
acestora în identificarea 
gradului de infestare cu 
vectori,  dar şi în asigura-
rea pentru tratarea proble-
melor întâmpinate, pentru 
care vor fi luate măsuri de 
control eficiente. Cu toate 
acestea, pentru ca autori-
tăţile să îşi îndeplinească 
rolul în mod corespunză-
tor, ele trebuie să aibă vo-
inţa de a furniza resursele 
necesare pentru a efectua 
lucrări, şi de a pune în apli-
care reglementările legale 
existente, fără de care acţi-
uniile necesare pentru pro-
tejarea sănătăţii publice nu 
pot avea loc.

Din fericire, autorităţi-
le locale din Timişoara au 

înţeles importanţa comba-
terii vectorilor în mediul 
urban şi ţin cont de particu-
larităţiile terenului pe care 
este aşezat oraşul, respec-
tiv aria unei foste mlaştini. 
Astfel încât, de-a lungul 
ultimilor ani au fost dema-
rate şi executate cu succes 
mai multe acţiuni generale 
de combatere a vectorilor 
atât în Timişoara cât şi în 
judeţul Timiş (în localităţi-
ile predispuse infestării cu 
vectori şi în cazuri speciale, 
cum ar fi inundaţiile din 
2005).

Cu excepţia câtorva 
exemple precum febra 
West Nile şi encefalita, ce-
lelalte boli transmise de 
ţânţari au fost rare în Ro-
mânia. Cu toate acestea, 

îngrijorarea creşte odată 
cu înmulţirea călătoriilor 
internaţionale şi a comer-
ţului de import, care pot in-
troduce atât noi vectori cât 
şi agenţi patogeni în ţara 
noastră.

Dintre speciile de ţân-

ţari, ţânţarul Tigru este 
cel mai cunoscut, datorită 
recentei răspândiri geogra-
fice. A pătruns în Europa 
din nordul Africii (Egipt) 
până în sudul Italiei, de aici 
ameninţând şi celelalte ţări 
de pe bătrânul contintent. 

Studii efectuate de specia-
liştii italieni au demonstrat 
că această specie este pur-
tătoare a cel puţin 22 de vi-
ruşi, incluzând cei care cau-
zează febra dengue şi febra 
galbenă. Ţânţarii Tigru sunt 
responsabili şi cu răspândi-
rea malariei în Europa, un 
fapt neobişnuit, având în 
vedere că nici o persoană 
nu s-a îmbolnăvit în aceste 
locuri până de curând. Însă, 
în ultima perioadă astfel de 
incidente sunt tot mai des 
întâlnite.

Servicile DDD (deratiza-
re, dezinfecţie şi dezinsec-
ţie) sunt importante atât pe 
domeniul public cât şi pe 
domeniul privat. În mediul 
urban şi rural, o curăţenie 
adecvată şi controlul apelor 
stătătoare sunt nişte factori 
cheie în ciclul evolutiv al 
insectelor care pot provoca 
boli transmisibile. Orice re-
cipient (anvelope uzate, bu-
toaie, jardiniere etc) în care 
apa poate stagna mai mult 
de 21 de zile sunt habitate 
exceptionale pentru înmul-
ţirea ţânţarilor. Resturile 
menajere nepăstrate în 
condiţii igienice (europu-
bele sau alţi recipienţi cu 
închidere etanşă) pot duce 
la descompunerea acesto-
ra şi la crearea unui mediu 
propice pentru dezvoltarea 
muştelor şi rozătoarelor.

Aşadar, implicarea auto-
rităţiilor guvernamentale 
şi locale cât şi a instituţii-
lor publice, a societăţilor 
comerciale şi nu în ultimul 
rând a populaţiei poate 
duce, prin măsuri corabo-
rate de distrugere a vectori-
lor la reducerea riscului de 
îmbolnăvire a cetăţenilor.

Importanţa deratizării,  
dezinsecţiei şi dezinfecţiei

timişoara, un oraş aşezat pe o fostă mlaştină, în prezent fără probleme majore cu insectele

De-alungul 
ultimilor ani au 
fost demarate 
şi executate cu 
succes mai multe 
acţiuni generale 
de combatere a 
vectorilor.

Curăţenia adecvată 
şi controlul apelor 
stătătoare sunt 
nişte factori cheie 
în ciclul evolutiv 
al insectelor care 
pot provoca boli 
transmisibile.

o mare parte dintre localităţile din judeţul timiș au fost protejate de-a lungul timpului de insecte şi rozătoare



27 aPRILIe - 4 maI 2011, NR 148 

www.opiniatimisoarei.ro

oPINIa TImIşoaReI

SăPTămâNaL INdePeNdeNT 11 10 interviu

ciprian VOin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Sunteţi viceprimar de 11 ani. 
Nu v-aţi săturat?

Dacă faci ceva ce îţi place, 
nu te saturi! Ai satisfacţii în 
munca asta dacă eşti preocu-
pat şi pui pasiune. Nu cred 
că se pune problema să mă 
satur. Se pune problema de 
a face mai bine în fiecare zi, 
ceea ce fac.

Dar de politică nu v-aţi 
săturat?

De politică cred că orice 
om normal e sătul. Eu nu pot 
să spun că am făcut politică 
pentru că m-am rezumat la 
a face administraţie. Politica, 
după cum se face la noi, poate 
să suţină ideea de a te sătura 
de ea. 

până la urmă politica v-a pus 
în funcţie... deci faceţi şi poli-
tică, nu numai administraţie...

Asta nu înseamnă că preo-
cuparea unui om care lucrea-
ză în administraţie trebuie să 
fie, zi de zi, politica. Eu mă 
refer la politică la ideea de a 
încerca să îţi construieşti o 
imagine fără să ai nimic în 
spate. Asta mă deranjează pe 
mine la politicieni. 

De ce aţi anunţat dumnea-
voastră candidatura lui 
ciuhandu la un nou mandat?

Eu nu îmi pot permite să 
anunţ candidatura nimănui. 
Aşa au scris ziarele. Eu am 
spus doar că mi se pare nor-
mal ca domnul Ciuhandu să 
candideze din moment ce e 
primul în sondaje. Am spus 
că anunţul oficial nu îl poate 
face decât persoana în cauză. 
Mi se pare normal să candi-
deze, indiferent de supărările 
sau nemulţumirile unora faţă 
de acest lucru.

De ce credeţi că stă cel mai 
bine în sondaje? Sunt mulţi 
nemulţumiţi de cum arată 
timişoara. 

 Faptul că nu sunt mulţu-
mit de cum arată Timişoara 
înseamnă altceva... Ştiţi prin-
cipiul lui Decartes, “Când mă 
analizez mă detest, când mă 
compar mă liniştesc”? E vala-
bil foarte bine în Timişoara. 
Să fim realişti. Să vedem şi 
care sunt contraofertele care 
se prezintă. Eu nu vreau să le 
comentez din eleganţă...

Dar aveţi alianţe cu unii 
dintre cei care reprezintă 
aceste contraoferte despre 
care vorbiţi...

Noi chiar am respectat 
alianţele astea. Chiar i-am 
atenţionat pe colegii noştri 
de alianţă că au început cam 
devreme campania, pentru că 
mai avem multe de făcut. 

Dacă ciuhandu nu mai vrea 
să candideze, pentru că în 
unele cercuri politice s-a 
vorbit şi despre asta...

În care cercuri? Sună atât 
de pompos - cercuri politice... 
Le spuneţi aşa unor oameni 
care mai bine s-ar ocupa de 
altceva decât de politică...

şi cum să le spunem? oameni 
politici? politruci?

Da politruci. E un termen 
bun. Cercuri de politruci. Îmi 
place.

Bun. aveţi de gând să can-
didaţi dacă ciuhandu se va 
retrage?

Nu mi-am pus această 
problemă pentru că nu va fi 
cazul.

Deci candidează ciuhandu?
Până la o altă variantă.... 

Oricum, să ne înţelegem, se 
poate întâmpla orice pe pla-
neta asta.

V-ar plăcea să fiţi primar?
Chestia asta cu dacă îţi pla-

ce să fii primar... hmm. Între-
barea ar trebui să fie dacă îmi 
place să fiu viceprimar. 

Întrebarea este dacă v-ar 
plăcea să fiţi primar...

Eu sunt un om de echi-
pă. N-am încercat niciodată 
să uzurpez persoanele care 
au avut încredere în mine şi 
m-au promovat. Nu am să fac 
niciodată asta. Eu sunt un tip 
de echipă şi am dovedit-o în 
15 ani de când sunt în politi-
că. Dacă eu să vă spun că, dacă 
nu candidează domnul Ciu-
handu şi partidul mă alege pe 
mine să candidez, o voi face, 
mâine toată presa va spune că 
Ciuhandu nu mai candidea-
ză şi că o să candidze Orza... 
Ştiu că le-ar plăcea multora să 
audă o astfel de veste, că nu 
mai candidează Ciuhandu, 
pentru că ar fi singura varian-
tă în care ar putea să câştige 
alegerile, dar nu pot să le dau 

vestea asta şi nu cred că o să 
aibă parte de ea...

aveţi în subordine Direcţia 
de Mediu. timişoara este 
oraşul cel mai prăfuit din 
românia. cum aţi permis ca 
lucrurile să degenereze atât 
de mult?

Păi aş putea să vă răspund 
că am preluat doar de doi ani 
Direcţia de Mediu. Dar nu am 
să vă răspund aşa. Direcţia de 
Mediu nu e singură responsa-
bilă de situaţia asta. Praf e şi 
în alte oraşe din România şi 
din Europa. E praf în Timişoa-
ra, în primul rând pentru că 
se construieşte foarte mult. 
Şi construieşte prost pentru 
mediu. Noi ce putem face de 
la mediu, facem. Am început 
să spălăm străzile, să deca-
păm pământul din zonele 
unde acesta depăşeşte bordu-
rile, am început cruciada asta 
împotriva şantierelor. Şi o să 
vedeţi în perioada următoare, 
deşi nu îmi doresc asta, şanti-
ere închise.

De ce nu aţi făcut toate aces-
tea în urmă cu doi ani, să nu 
se ajungă aici?

Noi am început să facem 
parcări ecologice în urmă cu 
doi ani...

Vă întreb încă o dată... De ce 
nu aţi început cu decaparea 
pământului care se revarsă 
peste borduri, mai devreme, 
să nu se ajungă acum aici?

Am început cu alte multe 
lucruri mai demult. Extin-
dem suprafaţa de spaţiu ver-
de... Nu vreau să mă laud, dar 
vedeţi cifrele, câte spaţii verzi 

noi s-au amenajat şi o să ve-
deţi că dreptatea e de partea 
mea.

Eu nu am spus că nu e de par-
tea dumneavoastră drepta-
tea... eu vă întreb altceva. De 
ce nu aţi început decaparea 
pământului mai demult?

Şi eu vă răspund că am în-
ceput altele. M-aş fi bucurat să 
fie fonduri şi pentru asta să 
începem mai demult, dar nu 
au fost. Până şi spălatul străzii 
costă.

aveţi în subordine şi Direcţia 
patrimoniu, care este con-
dusă de constantin Nicuşor 
Miuţ care este cercetat penal 
de DNa. cum mai aveţi în-
credere să semnaţi acte care 
poartă şi semnătura lui?

Eu teoretic la experienţa 
pe care o am în administra-
ţie ar trebui să spun că nu 
am încredere în nimeni. Nu 
e problemă de a avea încre-
dere sau nu în cineva. Un act 
nu e semnat doar de x sau de 
y. Există un adevărat circuit 
al actelor. Un primar şi un 
viceprimar semnează un act 
după ce el a fost arhiverificat 
în prealabil. În nicio ţară nu 
se duce primarul să măsoare 
nu ştiu ce suprafaţă să vadă 
dacă e de 4000 de meri patraţi 
sau de 2500. De aia există con-
troale şi supracontroale. Cei 
ce greşesc o să răspundă la un 
moment dat.

Dacă va fi găsit vinovat trebu-
ie să plece?

Evident! Oricine e găsit vi-
novat trebuie să plece, indife-
rent cum îl cheamă.

aţi fost şi dumneavoastră 
citat la DNa...

Da am mers şi m-au în-
trebat de ce nu am votat 
proiectul respectiv. Nu l-am 
votat pentru că nu am fost 
în sală. Nu eram la lucru 
atunci, îmi lausem câteva 
zile libere pentru că fusese 
ziua mea.

cum se face că administra-
ţia din care faceţi parte nu a 
fost în stare să refacă parcul 
copiilor de mai bine de 5 
ani? ştiu că o să îmi spuneţi 
că a tot fost blocat politic 
proiectul, dar au trecut 
totuşi 5 ani...

Eu nu spun. Eu o să arăt lu-
crul ăsta. O să amenajăm un 
loc special în Parcul Copiilor, 
un panou unde vor fi afişate 
toate proiectele referitoare la 
acest obiectiv şi o să punem 
numele, partidul şi votul fie-
cărui consilier local la aceste 
proiecte. 

Sunt peste 5 ani totuşi...
Da sunt. Pe spatele pano-

ului o să punem şi articolele 
din presă, pentru că trebuie 
şi presa să îşi asume o parte 
din această nenorocire. Pre-
sa, în loc să ne sprijine că 
vrem să facem ceva, a luat 
partea celor care au blocat 
aceste proiecte.

păi dacă totul a fost atât de 
politizat, de ce nu aţi încercat 
să negociaţi cu celelalte 
partide?

Vedeţi cât de bolnavi am 
ajuns dacă un jurnalist vine şi 
întreabă de negocieri pentru 
o lucrare la parcul copiilor?

păi sigur că vă întreb, nu 
spun că e normal, dar pe 
mine mă interesează re-
zultatul final, adică parcul 
copiilor să fie reabilitat... 
ce ar trebui să vă interese-
ze şi pe dumneavoastră...

Cum să negociez Par-
cul Copiilor??? Uite că nu 
am reuşit să negociem. Eu 
nu îmi imaginez că cineva 
transformă Parcul Copiilor 
în tribună politică. Hai, ok 
frate, îl transformi în tri-
bună politică un an... Dar 
cinci?!

la cluj autorităţile locale 
şi judeţene construiesc un 
stadion nou de la zero. De 
ce nu se întâmplă acelaşi 
lucru şi la noi?

Acolo guvernul constru-
ieşte un stadion  nou. Banii 
vin de la guvern, e drept 
prin consiliul judeţean. 
Când o să avem un premier 
din Timişoara, o să se facă 
un stadion şi la noi. Eu vă 
promit că dacă ajung prim 
ministru o să fac un stadion 
nou la Timişoara.

Deci nu o să avem nicioda-
tă un stadion nou...

Îi explicam cuiva lucrul 
acesta. Dacă ar fi 37 de sta-
dioane noi în România şi 
numai la Timişoara nu ar 
fi, atunci am avea o proble-
mă. Aşa, că se face la Cluj, 
de unde e premierul şi la 
Bucureşti, care e eticheta 
noastră naţională (a se citi 
cu ironie, n.red.) nu e nimic 
ieşit din comun în societa-
tea bolnavă în care trăim. 
O să avem stadion la Iaşi 
când vom avea prim minis-
tru din Iaşi! Domnule Voin, 
eu am făcut 25 de terenuri 
de sport în Timişoara. Păs-
trând proporţiile, unii m-au 
înjurat poate pe bună drep-
tate,  pentru asta, am făcut 
un teren şi la Generală nr. 
18, că acolo am fost eu elev! 
Aşa se întâmplă şi cu stadi-
oanele în România...

potrivit declaraţiei de ave-
re, sunteţi cel mai sărac om 
din administraţia locală. 
aveţi pe numele dumnea-
voastră doar un peugeot. 

Eu sunt mulţumit. Peu-
geot-ul l-am luat cu Progra-
mul Rabla şi i l-am dat lui 
mama că ea îl foloseşte. Pe 
mine nu mă interesează 
topurile de acest gen. Ori-
cum nu aş avea vreo şansă 
să bat la capitolul material 
nici măcar oameni din po-
litică...

Dar nici măcar subalterni? 
ca Miuţ sau ciupa sau 
cojocari? cum vă simţiţi 
când ştiţi că subalterni 
de-ai dumneavoastră sunt 
mult mai bogaţi ca dum-
neavoastră?

Nu mă interesează clasa-
mentele astea. Eu concurez 
în alte clasamente nu în 
astea.

„Când o să avem un premier 
din Timişoara, o să se facă  
un stadion nou şi la noi“

Adrian Orza este viceprimar al Timişoarei din 2000. Are în subordine Direcţia de Mediu, Direcţia Pa-
trimoniu, Direcţia de Asistenţă Socială şi Cantina de Ajutor Social.adRIaN oRza
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Din dorinţa de a fi cât mai 
aproape de clienţii săi, Aqua-
tim pune la dispoziţia aces-
tora o serie de modalităţi de 
plată a facturii de apă rece şi 
canalizare. În primul rând, 
consumatorii pot plăti factu-
ra la casieriile societăţii, din 
Timişoara şi din cele cinci su-
cursale din judeţ, în numerar 
sau cu cardul, ultima variantă 
fiind posibilă, deocamdată, 
doar la casieriile din Timişoa-
ra. Este important de reţinut 
că la casieriile sucursalelor se 
pot plăti numai facturile din 
localitatea respectivă şi din lo-
calităţile arondate.  În cazul în 
care utilizatorii aleg să plăteas-
că factura de apă rece la casi-
eriile Aquatim, prezentarea 
facturii nu este necesară.

Plata facturii se poate face 
de asemenea, la toate agenţii-
le şi prin bancomatele din re-
ţeaua BRD, la unităţile poştale 
informatizate din Timişoara, 
iar în restul localităţilor unde 
operează Aquatim, la toate 
ghişeele poştale şi la factorii 
poştali şi la orice magazin din 
reţeaua PayPoint. În aceste ca-

zuri, consumatorii trebuie să 
prezinte factura de apă rece 
pentru efectuarea plăţii.

Ca metode bancare, sunt 
posibile plăţi cu bilet la or-
din  sau filă CEC (persoanele 
juridice), prin virament ban-
car, sau prin debitarea directă 
a contului. Contul Aquatim 
este RO63 BRDE 360S V072 
4535 3600, deschis la BRD Ti-
mişoara.

Facturile Aquatim trebuie 
achitate în termen de 15 zile 
de la data emiterii. Data emi-
terii facturii şi data scadenţei 
sunt înscrise pe factură. Ne-
achitarea facturii în termen 
de 30 zile calendaristice de 
la data scadenţei atrage după 
sine penalităţi de întârziere 
egale cu nivelul dobânzii da-
torate pentru neplata la ter-
men a obligaţiilor bugetare; în 
prezent acestea sunt de 0,1% 
pe zi de întârziere. Penalită-
ţile se datorează începând cu 
prima zi după data scadenţei. 
În cazul în care aceasta nu 
se va achita în termen de cel 
mult 30 de zile calendaristice 
de la data scadenţei, se vor lua 

măsuri de sistare a furnizării 
apei, ajungându-se până la de-
montarea contorului de bran-
şament. Apariţia unei astfel 
de situaţii este în defavoarea 
clientului care, după achitarea 
facturii, va trebui să suporte şi 
cheltuielile de rebranşare. De 
aceea, înainte de expirarea pe-
rioadei de scadenţă Aquatim 
transmite sms-uri şi somaţii 
de plată clienţilor restanţieri 
pentru a le reaminti de nece-

sitatea achitării la termen a 
facturii.

Trebuie precizat faptul că 
suma totală afişată pe factu-
ră este calculată în funcţie de 
cantitatea de apă rece consu-
mată şi evacuată în sistemul 
de canalizare şi de cantitatea 
medie lunară de ape meteo-
rice.  

Începând cu luna aprilie 
2010, Aquatim citeşte contoa-
rele de branşament de apă 

rece ale consumatorilor din 
Timişoara la un interval de 2 
luni, dar facturarea consumu-
lui de apă este lunară. 

În cazul asociaţiilor de lo-
catari/proprietari, este posibil 
ca perioada de citire stabilită 
de Aquatim să nu corespundă 
cu perioada de citire a contoa-
relor de apartament. Pentru 
a reduce diferenţele rezultate 
din citirile contoarelor, se re-
comandă stabilirea unei date 
pentru citirea contoarelor de 
apartament cât mai apropia-
tă de data citirii efectuată de 
Aquatim. 

De asemenea, consumato-
rii mai au la dispoziţie posibi-
litatea de autocitire a conto-
rului de branşament. Indexul 
contorului se poate transmite 
lunar, la “data următoarei 
citiri” înscrisă pe factură, la 
numărul de telefon: 0256 226 
656 pentru Timişoara sau la 
numerele de telefon de la su-
cursale pentru alte oraşe din 
judeţ. Pentru evitarea apariţiei 
unor greşeli, Aquatim verifică 
periodic  corectitudinea date-
lor transmise.

Cantitatea de apă evacuată 
de consumatorii casnici la ca-
nalizarea oraşului se conside-
ră ca fiind 95% din cantitatea 
consumată de apă potabilă. 
Înmulţind această cantitate cu 
tariful de canalizare se poate 
determina costul plătit de cli-
ent pentru serviciul de canali-
zare.

În ceea ce priveşte costul 
apei meteorice, este important 
de subliniat faptul că utilizatorii 
nu plătesc apa de ploaie ci ser-
viciul efectuat de Aquatim S.A., 
care include: colectarea, trans-
portul şi epurarea apelor mete-
orice. Costul acestui serviciu se 
calculează înmulţind cantitatea 
de precipitaţii de pe unitatea 
de suprafaţă (metru cub de apă 
meteorică/metru pătrat de su-
prafaţă), notată pe factură «can-
titate A.N.M. «  (Administraţia 
Naţională de Meteorologie) cu 
suprafaţa declarată de utilizator 
la încheierea contractului cu 
Aquatim şi apoi cu tariful pen-
tru canalizare.

Modalităţi de plată a facturii de 
apă rece la îndemâna clienţilor

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

caSierii aquaTim 
timişoara, orar 08:00 – 18:00  
str. gheorghe lazăr nr. 11/a, str. oituz nr. 3, str. gavril musicescu 
nr. 3  
localităţi arondate: Fibiş, Foeni, ghiroda, giulvăz, moşniţa 
nouă, pişchia, recaş, săcălaz, sânmihaiu român, Şag.  
Buziaş: Str. principală nr. 16 
localităţi arondate: racoviţa, sacoşu turcesc, Victor Vlad 
delamarina, Criciova.  
deta: Str. mihai viteazul nr. 31 
localităţi arondate: Ciacova, gătaia, ghilad, Voiteg, Banloc.  
Făget: Str. lugojului nr 25 
localităţi arondate: traian Vuia, Balinţ, Curtea, Bethausen.  
Jimbolia: Str. Spre est nr. 74 
localităţi arondate: gottlob, Cenei, Checea, Uivar, Becicherecu 
mic, satchinez.  
Sânnicolau mare: Str. negru vodă nr. 7 
localităţi arondate: lovrin, saravale, sânpetru mare, periam, Variaş
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Oraş european, multi-
culturalitate, ”Mica Vienă”, 
toate acestea îşi pierd  înţe-
lesul când ajungi în unele 
zone ale oraşului. Aici uiţi 
că te afli în Timişoara şi 
poţi să juri că ai aterizt în-
tr-un sat.  Timişorenii care 
locuiesc la case nu se sfiesc 
să crească în curţi animale, 
chiar dacă acest lucru îi de-
ranjează pe vecini. Deşi au 
fost amendaţi de poliţie şi 
de inspectorii de mediu din 
cadrul primăriei, de mai 
multe ori, oamenii nu se 
sinchisesc, cresc mai depar-
te orătănii şi alte animale, 
spre disperarea vecinilor 
care nu mai suportă miro-
sul.

herghelie  
de cai în ronaţ

Este şi cazul unei familii 
de romi din cartierul Ro-
naţ. ”Pute, nu că miroase. 
Au zeci de cai aici. Eu stau 
chiar lângă ei şi nu pot să-mi 
deschid geamurile la casă. 
Pute a gunoi, a grajd. De 
vreo 18 ani mă chinui cu ei 
aici. Românii au murit şi ţi-
ganii s-au îmbogăţit. Au fost 
şi de la Mediu aici, au venit 
şi poliţiştii, dar degeaba”, 
se plânge doamna Elena, o 
bătrână care locuieşte chiar 
lângă o ”fermă” de cai im-
provizată pe strada Anvers 
din cartier.

Herghelia de cai aparţine 
unei familii de romi, amen-
dată de mai multe ori de poli-
ţiştii locali. Vecinii îi acuză că 
sunt mână în mână cu oame-
nii legii, care îi lasă să creas-
că în continuare animale. 

”Vin tiruri cu cai, dar 
acum nu mai pot intra, că 
le-a interzis poliţia să mai 
descarce. Eu cred că vin cu 
cai furaţi, cred că au colec-
ţie aici. Îi trimiteau în Italia 
într-o vreme. Ştiu că mai au 
şi ponei, cresc raţe, gâşte. Le 
lasă pe toate pe stradă”, ne-a 
spus un alt timişorean de pe 
aceeaşi stradă. Bărbatul lo-
cuieşte acolo de mai bine de 
50 de ani şi se luptă cu aerul 
urât mirositor. 

Potrivit Nicoletei Popa, 
purtător de cuvânt la Poli-
ţia Locală, crescătorii de cai 
au primit amenzi pentru 
că aveau 20 de cai în curte. 
”Au fost sancţionaţi de mai 
multe ori, dar numărul 
cailor era mai mic ultima 
dată când am fost în con-
trol. Au primit şi somaţii 
de la mediu, dar de multe 
ori nu i-am găsit acasă şi le-
am lăsat somaţii să meargă 
la Garda de Mediu. Le-am 
dat şase sancţiuni şi patru 
somaţii anul trecut”, ne-a 

spus Nicoleta Popa.

vaci între blocuri
O situaţie asemănătoare 

este şi pe strada Paroşeni 
din Mehala, aproape de bi-
serica din cartier. O familie 
creştea 40 de vaci, însă a 
decis să le mute în localita-
tea Şandra, după ce au pri-
mit amenzi usturătoare de 
la poliţişti. Au păstrat însă 
câţiva porci, iepuri şi găini. 
Deşi au mutat vacile la fer-
mă, timişorenii spun că şi 
la două luni de la mutare 
încă primeau amenzi de la 
Primăria Timişoara. 

„Am crescut vaci aici 20 
de ani, iar anul trecut le-am 
mutat. După ce le-am mu-
tat încă veneau şi ne lipeau 
amenzi pe poartă. Ne jude-
căm cu primăria, pentru 
2.000 de lei din cauza asta. 

Ei ne-au spus că nu avem 
voie să creştem niciun ani-
mal, dar legea spune altce-
va”, spune o femeie de pe 
strada cu pricina. Familia 
creşte câţiva iepuri şi pă-
sări, mai mult din pasiunea 
pentru copilul lor, student 
la Medicină Veterinară. În 
aceeaşi situaţie se află zeci 
de timişoreni, chiar dacă lo-
cuiesc pe străzi importante 
din oraş. 

amenzi de până  
la 2.000 de lei

Dacă creşteţi mai multe 
animale decât aveţi voie, 
puteţi primi amenzi destul 
de mari de la poliţiştii lo-
cali, de până la 2.000 de lei. 
În plus, acestora se adaugă 
şi amenzile specialiştilor de 
la Garda de Mediu, dar şi 
ale celor de la Direcţia Sani-

tar-Veterinară. Anul trecut, 
oamenii legii au dat zeci de 
amenzi şi au făcut câteva 
zeci de somaţii timişoreni-
lor care au animale în gos-
podării. 

timişorenii pot  
creşte un număr  
limitat de animale

În cazul în care vreţi să 
creşteţi animale, legea spu-
ne că aveţi voie să ţineţi în 
curtea casei doi porci, două-
zeci de păsări, o vacă matu-
ră şi un viţel, într-o gospo-
dărie proprietate privată cu 
o suprafaţă îngrădită, desti-
nată întreţinerii şi creşterii 
animalelor de minimum 
500 de metri pătraţi. Tre-
buie să aibă însă construi-
te adăposturi din material 
uşor de igienizat, sistem de 
colectare a deşeurilor, fosă 

septică şi să menţină cură-
ţenia în permanenţă. 

Reprezentanţii Primăriei 
Timişoara spun că au făcut 
controale în fiecare an şi că 
vor merge şi anul acesta să 
ia la puricat gospodăriile ti-
mişorenilor. 

”Anul acesta am aşteptat 
să se termine recensămân-
tul agricol. Avem sute de 
porci şi de păsări, dar tre-
buie să vă spun că cifrele 
scad de la an la an. Tot mai 
mulţi timişoreni renunţă la 
ideea de a creşte animale 
în oraş”, ne-a declarat Vasi-
le Ciupa, şeful Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei 
Timişoara. 

Potrivit Direcţiei Regio-
nale de Statistică, la ultimul 
recensământ efectuat, timi-
şorenii aveau 177 de bovine 
şi 488 de porci, dar şi mii de 
păsări şi câteva zeci de cai, 
oi şi capre. Recensământul 
agricol a fost efectuat la 
începutul acestui an, însă 
abia anul viitor vor fi cunos-
cute rezultatele.

caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Locurile în care timişorenii 
îşi pot petrece 1 Mai sunt des-
tul de puţine atât în Timişoara 
cât şi în afara oraşului. Pădu-
rea Verde, Parcul Bihor, Şag, 
Albina sau Giroc sunt doar câ-
teva dintre locurile care vor fi 
luate cu asalt de timişoreni în 
data de 1 Mai. 

grătare printre câini  
comunitari la pădurea 
verde, iar în parcul  
Bihor doar picnic 

Pentru cei care nu au o 
maşină la dispoziţie să iasă 
la grătar în afara oraşului, 
recomandarea tuturor este 
Pădurea Verde. Acolo fiecare 
cetăţean poate să vină cu gră-
tarul, cărbunii şi lemnele de 
acasă şi se poate instala să-şi 
prepare tot ce-şi doreşte. Pe 
lângă faptul că locul este des-
tul de mic pentru grătare şi 
timişorenii vor fi nevoiţi să se 
înghesuie unii în alţii, un alt 
impediment la Pădurea Ver-
de ar fi câinii comunitari care 
„cerşesc“ dacă nu „fură“ câte 
un mic, o halcă de carne sau o 
bucăţică de pâine. Din fericire 
aceştia s-au “umanizat” şi nu 
mai reprezintă niciun pericol, 
nici pentru copii, dar nici pă-
rinţi. “Nu ne mai deranjează 
câinii. Ne-am obişnuit de mult 
cu ei. Stau cuminţi lângă gră-
tar şi din când în când le mai 
aruncăm câte un mic, o felie 
de pâine”, spune Marcel Avă-
tămăniţei, unul dintre timişo-
renii ieşiţi la grătar în spate la 
Muzeul Satului. Acesta spune 
că vine ori de câte ori are oca-
zia, pentru că e singurul loc cu 
verdeaţă unde-şi poate întin-
de măsuţa, sta la soare şi bea 
o bere în linişte. Gunoiul s-a 
obişnuit să-l strângă şi să-l de-
pună în cele câteva coşuri de 
gunoi aflate la capătul lizierei. 
“Spre surprinderea mea e mai 
curat ca în alţi ani, chiar dacă 
e mai multă lume. Am înce-
put şi noi să ne civilizăm, cel 
puţin aici la Pădurea Verde”, 
mai spune timişoreanul. 

Dacă nu vreţi să mergeţi la 
Pădurea Verde, o zi de 1 Mai 
se poate desfăşura în Parcul 
Bihor din spatele fostului Aba-
tor. Special creat pentru a fi 
un parc de picnic, în acest loc 
îţi este interzis să faci focul şi 
implicit să prăjeşti aripioare, 
mici sau piept de pui la grătar. 
Poţi însă să-ţi aduci de acasă 
un coşuleţ unde să-ţi pui un 
sandviş şi chiar să te aşezi pe 
iarbă dacă ai o pătură. Impor-
tant este să nu distrugi spaţiul 
verde. Poliţiştii locali veghează 
la buna administrare a parcu-
lui şi fiecare încercare de dis-
trugere se amendează drastic 

cu sume cumprinse între 300 
şi 2500 de lei. “Singurul loc 
de agrement unde poţi să faci 
grătare este la Pădurea Verde. 
În rest în niciun alt parc nu ai 
voie acest lurcu”, spune Nico-
leta Popa, purtător de cuvânt 
al Poliţiei Locale. Deşi s-a vor-
bit mult despre faptul că nu 
ai avea voie în parcuri să-ţi aş-
terni pătura, legea nu-ţi înter-
zice acest lucru în niciun spa-
ţiu verde din oraş. Mai mult, 
poliţiştii locali nu au aplicat 
vreo amendă pentru aşa ceva 
în ultimii doi ani. 

Senzaţii tari la şag!  
cu cinci lei stai  
între gunoaie

La doar câţiva kilometri de 
Timişoara, la Şag, haosul este 
la el acasă. Cum intri pe fale-
za Timişului, te întâmpină un 
container plin de gunoi din 
care se revarsă zeci de peturi, 
pungi, şi doze de bere pe iar-
ba de un verde crud. Pentru 
ca pesajul să fie înntregit, un 
domn, care se dă drept admi-
nistrator te întâmpină cerân-
du-ţi 5 lei de intrare. Dai banii 
şi nici nu primeşti „O zi bună“, 
darămite vreo hârtie igienică 
sau pungă de gunoi. „Am fost 
şi anul trecut aici, de fapt în 
fiecare an venim, dar aşa mi-
zerie ca acum eu nu am mai 
văzut. E păcat, pentru că la Al-
bina sau Giroc e mai curat, iar 
aici e totul mizerabil. Noi am 
avut noroc că n-am plătit banii 
de intrare, pentru că domnul 
acela nu era când am venit 
noi. Cei de lângă însă au dat 5 
lei“, spune timişoreanca Lavi-
nia Ştefan venită la Şag atât cu 
copii, cât şi cu prietenii să se 
relaxeze după o zi de muncă. 
La doi metri lângă ei stă aşezat 
pe o pătură Gheorghe Maliţa, 
care a venit la Şag cu cei doi 
copii au săi. „Eu am plătit cinci 
lei la intrare, dar n-am primit 
nimic. L-am şi întrebat pe 
domnul respectiv eu unde mă 
duc la toaletă, unde arunc gu-
noiul? El a ridicat din umeri“.

Autorităţile locale ştiu de 
problemă şi spun că de fapt 
oamenii sunt de vină că-i dau 
bani acelui om. „Normal ar 
fi ca atunci când cineva cere 
bani omul căruia i s-au cerut 
bani ar trebui să-i ceară şi o 
legitimaţie nu să-i dea bani 
aşa oricum. De la 1 Mai nu 
se va mai cere niciun ban. 
Noi până acum, când ceream 
bani ofeream şi o toaletă şi o 
plasă de gunoi, de acum însă 
nu se va mai face acest lucru. 
În schimb voi da o hotărâre 
de consiliu local prin care să 
fie administrată plaja de o 
firmă privată. Atunci să-i văd 
eu cum mai aruncă mizerii pe 
jos“, spune primarul din Şag, 
Venus Oprea.

comunitatecomunitate12 

Plaja privată te scapă de gunoaie şi manele
La 10 kilometri de Timi-
şoara, înspre Buziaş, ai 
două opţiuni: să mergi 
la iarbă verde la o terasă 
amenajată cu parcare şi 
grătare sau pur şi simplu 
în natură. Asta chiar la 
ieşirea din Albina pe ma-
lul Timişului. Diferenţele 
dintre cele două locuri 
sunt izbitoare. În partea 
stângă te loveşti de un 
drum unde cu greu intri 
cu maşina de teren, treci 
pe lângă o stână de oi şi 
ai şansa să ajungi pe o 
faleză plină de scaieţi şi 
bălării. În partea dreaptă, 
unde un timişorean şi-a 
construit o bază de agre-

ment, ai asfalt, parcare, 
iarbă tăiată la milimetru şi 
muzică de calitate. „Pentru 
fiecare persoana care intră 
aici, noi avem o taxă de 
intrare de 4 lei, iar pentru 
copii este de 2 lei. Noi le 

oferim tot ce nu găsesc 
în natură: curăţenie, 
toalete, grătare unde pot 
să-şi pună la prăjit cărnu-
rile şi micii, umbreluţe şi 
multă verdeaţă, dar le şi 
cerem să strângă după Comentează pe 

opiniatimisoarei.ro

Privesc atent cu coada ochiu-
lui la mâinile care amestecă 
cărţile de tarot. Sunt mâini de 
“cocoană”, cu degete prelungi 
ca de pianistă. Un inel galben 
cu piatră verde se bălăngănea 
pe un deget al mâinii ei drep-
te. Coana Pufi răsfiră pe masă 
cărţile de ghicit, într-o pasien-
ţă aproape personală. Carţile 
de ghicit sunt vechi, frecate 
şi jerpelite, cu poze şterse şi 
semne de neînţeles  pentru 
mine. Femeia îşi ţuguie buzele 
şi ridicând dintr-o sprânceană, 
ciocăni cu unghia o carte de 
pe masă. “Mda’... e şi bine... 
da-i şi rău !” - zise coana Pufi. 
Mă uitam la mâinile ei arse de 
soare şi la unghiile ei scurte, 
dar curate. Coana Pufi începu 
uşor, ca-ntr-un descântec 
să-mi spună ce va fi cu viitorul 
meu.( Astăzi, realizez că 
predicţiile ei făcute atunci, au 
fost aproape în totalitate... 
adevărate şi s-au împlinit !!) 
Mă uitam atunci la faţa ei 
prelungă, cu nasul mărişor şi 
dinţii laţi, şi încercam să mi-o 
imaginez tânără şi frumoasă. 
Nu reuşeam deloc. Ţăranii din 
sat spuneau că e vrăjitoare, că 
ghiceşte viitorul în cafea şi în 
cărţi, că noaptea se dezbrăca 
goală la râu şi aruncă bleste-
me asupra unora. Tot sătenii 
mai spuneau că Coana Pufi 
(fosta stăpâna a castelului 
din sat) punea ceva în laptele 
pe care încerca să-l vândă 
lor; ca de aceea era aşa de 
bun şi untos laptele, că era 
primenit prin vrăji. Coana Pufi 
nu avea pensie nici măcar 
după defunctul ei soţ Conu’ 
Riz. Că el, Conu’ o fost ofiţer 
în armată romană, dar doar 
când era cu nemţii împotriva 
ruşilor, deci era un... hitlerist 
ucigaş. Apoi, coana Pufi a scos 
un album de familie, îmbrăcat 
într-o catifea roşie. L-a deschis 
uşor şi ca în transă începu 
să-mi vorbească de fiecare 
fotografie în parte. Nu pot 
azi să vă descriu în cuvinte 
ce am simţit atunci. Priveam 
năucit la poze cu familia ei în 
Hawaii, la New York, Paris sau 
Roma. O vedeam pe tânăra 
Pufi, fotografiată, conducând 
un automobil în Zurich sau 
cu Conu’ Riz la schi în Alpi. 
O vedeam dansând fericită, 
zâmbind cu dinţii ei laţi din fo-
tografia îngălbenită, ciocnind 
pahare de şampanie…… Am 
privit împreună cu ea  câteva 
ore, mai nulte albume.  Ochii 
ei erau roşii de plânsul   fără 
de lacrimi, iar buza de jos îi 
sângera  uşor , de la strânsul 
mut din dinţi. Nu  simţeam  la 
această doamnă  revoltă, sau 
blesteme, nu resemnare, nici 
regrete, nimic decât doar  …
suferinţă  mută! Seara, cand 
am plecat de la căsuţa mică 
a coanei Pufi şi am trecut 
pe lângă uriaşul castel care 
odata a fost al ei, am suspi-
nat. Aveam în mână o sticlă 
cu lapte primit în dar şi vă 
mărturisesc că a fost cel mai 
“ trist lapte” din lume, pe care 
l-am băut vreodată ! Ca şi 
când vaca coanei lăptărese, ar 
fi făcut  direct iaurt acru în loc 
de lapte spumos şi dulce.

Cocoana  
lăptăreasa

Coriolan 
Gârboni
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1 Mai muncitoresc printre gunoaie, 
câini comunitari şi manele
n În oraş îţi poţi scoate grătarul doar la Pădurea Verde

n Sute de păsări, porci, vaci sau cai cresc an de an în curţile timişorenilor care stau la casă

Grătarele sfârâie la Şag pe acorduri de manele, printre plăsuţe, gunoaie şi doze de bere

În grajduri, o familie a crescut 40 de vaci în cartierul Mehala

Pe strada Anvers, un timişorean şi-a scos calul la plimbare

Câinii comunitari se relaxează după o masă sănatoasăLa Şag te întâmpină un container din care se revarsă gunoaiele

ei, să nu facă gălăgie şi 
să-şi arunce mucurile de 
ţigară la coş”, spune Titus 
Ianovici, proprietarul bazei 
de agrement. Acesta este 
extrem de nemulţumit de 
timişorenii care, spune el, 
sunt principalii vinovaţi că 
zonele de iarbă verde sunt 
pline de gunoaie. „Oamenii 
sunt animale. Am clienţi 
care deşi le-am dat pungi 
de gunoi şi pahare unde 
să-şi pună seminţele şi 
mucurile de ţigară le-au 
ascuns sub pătură. Să vă 
mai spun că au aruncat 
resturile de la salată pe 
jos lângă pătură?”, spune 
acesta.

Timişoara... „la ţară“

Dacă creşteţi mai 
multe animale 
decât aveţi voie, 
puteţi primi 
amenzi destul de 
mari de la poliţiştii 
locali, de până la 
2.000 de lei.
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Jurnaliştii sunt o specie 
aparte. Am scris în acest 
colţ de pagină despre 
conducători, antrenori, 
jucători şi suporteri. Am 
concluzionat că toţi aceştia 
au partea lor de vină pen-
tru situaţia în care se află 
fotbalul nostru cel de toate 
zilele. Un fotbal a cărui 
imagine se degradează din 
ce în ce mai mult, fără ca 
cei de mai sus citaţi să facă 
ceva valabil.
Din păcate la acest fiasco 
au contribuit şi cei care 
sunt, generic vorbind, 
reprezentanţi ai presei. De 
ce? Asta pentru că din ceea 
ce au scris şi au vorbit nu 
au făcut altceva decât să 
accentueze declinul. Goana 
după senzaţional a trimis 
în derizoriu fenomenul 
numit fotbal. Evenimentele 
colaterale, fără substanţă, 
au fost aduse în prim plan. 
Bikinii fetelor, panseurile 
becalioţilor, dansurile din 
buric, viaţa de noapte şi 
beţiile pseudofotbailştilor 
din ligă, ţin capul de afiş 
prin ziare şi show-rile de 
televiziune.
O analiză tehnico-tactică 
a unui meci, recunosc, nu 
va aduce, din nefericire, 
acelaşi rating ca afişarea 
„balcoanelor” fetiţei care 
strigă ştirile la postul cu 
„G” sau care se combină cu 
X-ulescu. Pe de altă parte, 
e mult mai simplu să faci o 
discuţie despre felul în care 
se bălăcăresc conducătorii 
decât să te apleci asupra 
modului în care aceştia ar 
fi trebuit să îşi facă treaba 
din momentul în care s-au 
cocoţat în vârful pirami-
dei. E mult mai lesne să îl 
asmuţi pe Piţi împotriva lui 
Mititelu, decât să încerci să 
desluşeşti de ce copiii ro-
mânilor nu mai bat mingea 
în spatele blocului.
Noua generaţie de 
jurnalişti, cu excepţiile de 
rigoare, absolut valabile, 
a fost crescută în această 
atmosferă de bălăcăreală... 
concluziile vin de la sine. 
Nu sunt un nostalgic, dar 
parcă era altceva când 
aveai de a face cu Chirilă, 
Ţopescu, Eftimie Ionescu, 
Ghiţulescu şi mai pe aici, 
Secoşan... ca să dau doar 
câteva nume. O generaţie 
care a trecut prin biblioteci 
şi prin şcoală. Unii au mai 
dat  cu piciorul în minge, şi 
au simţit mirosul vestia-
rului. Ei au fost alături de 
un Dobrin la un pahar de 
vorbă. Niciodată nu au 
stat la taclale, singuri, cu 
„domnul Google”. Chestie 
de educaţie... De la cărţile 
predecesorilor la oile ăstora 
e o cale atât de lungă 
încât...

Jurnaliştii

Viorel  
Screciu
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Furios şi iute în viteza a 
5-a: Vineri - miercuri: 14:10, 
16:50, 19:30, 22:10
Thor: Vineri - Miercuri : 
22:00
Apă pentru elefanţi: Vineri 
- miercuri: 13:50, 16:20, 
19:00, 21:30
Concediu de la căsnicie: 
Vineri - miercuri: 15:40, 
18:00, 20:10
Rio: Vineri - miercuri: 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00
Transfer de identitate: 
Vineri - miercuri: 22:20
Animals United - echipa 
trăsniţilor: Vineri - miercuri: 
13:40
Invadarea lumii - Bătălia 
Los Angeles: Vineri - mier-
curi: 17:30
Hop-Ţop: Vineri - miercuri: 
13:20, 15:20
Dincolo de limite: Vineri - 
miercuri: 14:50, 19:15, 21:40
nevastă de împrumut: Vi-
neri - miercuri: 13:30, 16:10, 
18:40, 21:00

JoI 28 APRILIe
Atelier DIY: Kalashnikov Collective, Vise 
Od Milimetria, Pavilionul 32
River Deck: Blazzaj
Life!Pub: Super Karaoke Party

VIneRI 29 APRILIe
Pantheon: Sasha Lopez & Broono
Railly Cafe & Dance: Timisoara Music 
Talent
Life!Pub: I love retro music
Bunker: Cloudberry si Indie-Rock Arlito 
Art 700: Hits & Classics
Dublin express: Karaoke Night
Scottish Pub: I love Scottish

SâMBăTă 30 APRILIe
Life!Pub: Coyote Ugly Party
Bunker: 31st Party
Daos: Retro party: ‘80s & more
Art 700: Saturday Night Madness
Jaxx Pub: Retro Party

DUMInICă 1 MAI
no name: La Iarbă Verde
Art Club 700: Retro Fever
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’Arc: Hits Party

Teatrul German de Stat Timişoara: 
joi 28 aprilie, ora 17.30, în sala Teatrului 
German de Stat, „Frumoasa şi Bestia“, de 
Simona Vintilă. 

Teatrul German de Stat Timişoara: 
vineri 29 aprilie, ora 19.00 seară muzicală 
după o idee de Dana Borteanu împreună 
cu orchestra TGST sub conducerea muzi-
cală a lui Ioan Opra.

Teatrul German de Stat Timişoara: 
marţi 3 mai, ora 17.00, în sala Teatrului 
German de Stat, “Frumoasa şi Bestia”, de 
Simona Vintilă. 

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Ger-
gely”: sala Studio, miercuri, 4 mai, ora 
20:00, “Omul invizibil” de Bearbeitung 
nach Herbert George Wells von Alex Hal-
ka, prelucrare după Herbert George Wells 
de Alex Halka, in regia lui Alex Halka.

Filarmonica Banatul: sala Capitol, 
vineri, 29 aprilie, ora 19,00, concert 
simfonic inaugural (dirijor: Federico 
Longo – Italia, solist: Bogdan Zvoristeanu 
– Elveţia).

Filarmonica Banatul: sala Capitol, 
sâmbătă, 30 aprilie, ora 19,00: concert 
cu Big-Band-ul Timişoara (dirijor: Franz 
Hoffner – Germania).

Filarmonica Banatul: sala Capitol, luni, 2 
mai, ora 19.00: recital de pian Csiky Boldizsar.

Filarmonica Banatul: sala Capitol,: miercuri, 
4 mai, ora 19,00: recital aniversar Gustav 
Mahler (100 de ani de la moartea compozi-
torului) – Sorina Munteanu (la pian: Silviana 
Cardu, recitator: Marius Nicolae Munteanu).

Teatrul naţional Timişoara: Sala Mare, 
joi, 28 aprilie, ora 19, Ţarul Ivan îşi schimbă 
meseria, un spectacol de Sabina Bijan, după 
Mihail Bulgakov. 

Teatrul naţional Timişoara: vineri 29 
aprilie, ora 19.00, Sala 2, Boala Familiei M. 
Un spectacol de Radu Afrim, după Fausto 
Paradivino. 

Teatrul naţional Timişoara: Sala Mare, 
sâmbătă, 30 aprilie, ora 19, Ţarul Ivan îşi 
schimbă mesria, un spectacol de Sabina 
Bijan, după Mihail Bulgakov. 

opera naţională Română Timişoara: luni 
2 mai, ora 19.00 Opera în concert Attila. 
Muzica: Giuseppe Verdi, libretul: Temistocle 
Solera şi Francesco Maria Piave.

opera naţională Română Timişoara: 
miercuri 4 mai, ora 11.00 Operetă pentru 
copii, Muzica Cornel Trăilescu, libretul Tudor 
Muşatescu şi Nina Stoiceva.

daN duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Rezultatele ezitante din 
ultimele etape  - nici o victo-
rie în ultimele patru întâlniri 
la Timişoara - înregistrate de 
alb-violeţi l-au determinat pe 
Marian Iancu să iasă la ram-
pă afirmând că vine timpul 
schimbărilor.  Neputinţa jucă-
torilor de-a lega două victorii, 
accidentările şi suspendările 
care îl pun pe Dusan Uhrin jr. 
în imposibilitatea de-a trimite 
în teren două distribuţii identi-
ce în două meciuri la rând l-au 
adus pe boss-ul bănăţenilor 
aproape în pragul disperării. 
Conştient că e foarte aproape 
să piardă şansa unui prim titlu 
de campion cu Poli Timişoara, 
Iancu se orientează din mers 
şi pregăteşte strategia pentru 
vară şi implicit sezonul urmă-
tor. “Dacă echipa mare câştigă 
campionatul am nevoie de 
jucători cu experienţă pentru 
Champions League, dacă nu, 
atunci ne orientăm spre pe-
piniera proprie şi aducem ju-
cători tineri cu care începem 
reconstrucţia şi nu mai aştept 
până în iarnă. E timpul pen-
tru a doua generaţie de tineri 
după ce Pantilimon şi compa-
nia şi-au făcut şi îşi fac în con-
tinuare datoria. Vom vedea 
la vară. Dacă pierdem titlul 
atunci e clar, ştim ce avem de 
făcut, aducem jucători tineri 
încă din vară şi continuăm 
munca la echipa mare” afirmă 
patronul Timişoarei. 

alexa, rămâne  
sau pleacă? 

Numai puţin de patru 
jucători se află la final de 
contract, dintre aceştia cel 

puţin doi având şanse să 
continue şi din vară alături 
de colegii lor de acum. Ma-
gera, Goga, Helder şi Alexa 
aşteaptă încheierea campi-
onatului pentru a merge la 
negocieri cu Iancu. “Au mai 
fost jucători care au ajuns la 
finalul primilor trei ani de 
contract, dar clubul a acti-
vat opţiunea de prelungire 
pentru încă doi, aşa cum era 
prevăzut în contract. Lotul 
va depinde foarte mult de 
locul pe care îl vom ocupa 
în clasament, de obiectivul 
pentru sezonul următor”, a 
explicat Daniel Stanciu. Cel 
mai probabil cei doi sunt 
Goga şi Magera. Ultimele 
evoluţii ale lui Helder îl dau 
aproape sigur ca plecat de 
la Timişoara iar situaţia lui 
Alexa este una încurcată.  
Căpitanul alb-violeţilor are 
32 de ani iar conducătorul 
Politehnicii doreşte să pro-
ducă un şoc la echipă în 
cazul ratării obiectivului. 
“Vorbim în iunie. Vom face 

schimbările strict pe criterii 
pur fotbalistice, pur sporti-
ve” a declarat Marian Iancu.

În forţă, spre podium
“Satelitul” Politehnicii e de 

neînvins. Alb-violeţii antrenaţi 
de Adrian Stoicov au repur-
tat şase succese din tot atâtea 
meciuri şi adună puncte după 
dezastrul din tur. În iarnă a 
preluat frâiele băncii tehni-
ce fostul secund, a reorgani-
zat echipa şi a plecat un nou 
drum. “Eu am preluat echipa 
în ultimele trei etape din tur, 
am pierdut două meciuri în 
deplasare şi am câştigat acasă. 
Probabil că nu au încredere în 
ei afară, au fost învăţaţi mai 
mult să se apere. Am încercat 
să le dau plăcerea de a juca, vor 
fi probabil câteva schimbări 
în lot” declara fostul jucător al 
Politehnicii Timişoara, în iar-
nă. De atunci alb-violeţii mici 
au urcat treaptă cu treaptă în 
clasamentul Seriei C5 având 
şanse să prindă chiar şi locul al 
doilea la finalul sezonului. Evo-

luţiile bune ale câtorva jucători 
din lotul echipei antrenate de 
Stoicov a atras atenţia condu-
cerii clubului de pe Bega. ”Ne 
vom orienta asupra jucătorilor 
din pepiniera proprie” spunea 
Iancu după ce a sesizat inefici-
enţa unor fotbalişti din lotul 
echipei mari. “Din punctul 
de vedere al  nivelului la care 
au ajuns, ar putea face pasul, 
pe lângă cei şase care oricum 
mai fac uneori antrenamente 
cu prima echipă, Cuciorvă, 
Dăruială, Florin Ilie şi Boştină. 
E o şansă mare pentru ei” mai 
spune Adrian Stoicov care nu 
îşi face probleme că va rămâ-
ne descoperit pentru sezonul 
următor. “Aducem jucători de 
la Poli 2002 (n.n. echipa ce ac-
tiveaza în D Timiş)” concluzio-
nează “principalul” de la Poli II. 
De remarcat este de asemenea 
faptul că fotbaliştii de la Poli II 
nu au pierdut niciun meci pe 
teren propriu în actuala ediţie 
de campionat.

Marian Iancu ameninţă:  
Titlul sau reconstrucţie!
n În funcţie de locul ocupat de Poli la finalul campionatului, patron Marian Iancu va decide 
dacă va prelungi contractele care expiră sau va miza pe tinerii de la echipa a doua

Filarmonica Banatul Timişoara: Ştefania Becheanu, pictor şi 
grafician, absolventă a Facultăţii de Artă şi Design Timişoara va 
expune o parte dintre lucrările sale în cadrul vernisajului „Şapte 
zile“. Expoziţia poate fi vizitată până în 21 mai.  

Darc Caffe: Expoziţia ’Necomestibile’ a fotografilor Pîşlea Paul şi 
Pată Vlad Expoziţia rămâne deschisă în perioada 28 aprilie - 21 mai. 

Galeria Axa Art: Expoziţie de pictură Igor Isac. Lucrările sale ex-
ploatează o mitografie eminesciană, a Zburătorului care fascinează, 
ipostaziat în chipul femeii care aşteaptă nostalgic strania ivire a 
iubitului, într-un peisaj hieratic, cu accente expresionism simbolice. 
Expoziţia e deschisă până în 30 mai. 

Librăria Cartea de nisip: marţi 3 mai, ora 18.00, prezentare de 
carte Vând kilometri a scriitorului Mihai Barbu. Vând kilometri 
deschide în premieră pofta cititorilor români pentru literatura de 
călătorie. 

Librăria Cartea de nisip: marţi 3 mai, ora 20.00 lansare de carte 
Kamasutra pentru intelectuali. Poetul Şerban Foarţă realizează o 
Kamasutra extrem de originală ca text implicativ la caricaturile 
explicative ale lui Ion Barbu, într-un album interzis persoanelor sub 
18 ani şi bărbaţilor întârziaţi.

Muzeul de Artă Timişoara şi Muzeul Banatului Timişoara: vă 
invită la vernisajul expoziţiei „De la primele scrieri la multimedia“ 
- O scurtă istorie a comunicării şi mai mult...“. Prima expoziţie din 
România vizitată cu telefonul mobil poate fi vizitată zilnic până în 
30 aprilie 2011.

Furios şi iute în viteza a 5-a
Vin Diesel şi Paul Walker 
conduc o echipă formată 
din toate starurile care 
au jucat în filmele anteri-
oare ale francizei clădite 
pe viteză – Fast Five. În al 
cincilea film al seriei, fostul 
poliţist Brian O’Conner 
(Paul Walker) face echipă 
cu fostul puşcăriaş Dom 
Toretto (Vin Diesel), de 
partea cealaltă a legii. 
Dwayne Johnson se 
alătură unei echipe de 
actori formată din Jordana 
Brewster, Chris “Ludacris” 
Bridges, Tyrese Gibson, 
Sung Kang, Gal Gadot, Matt 
Schulze, Tego Calderon şi 
Don Omar pentru o cursă 
nebună cu miză supremă.
De când Brian şi Mia Toret-
to (Brewster) l-au ajutat pe 
Dom să evadeze, au trecut 
multe graniţe pentru a scă-
pa de autorităţi. Ascunşi 
acum într-un colţ din Rio 
de Janeiro, cei trei trebuie 

să dea o ultimă lovitură 
pentru a-şi putea recăpăta 
libertatea. Îşi adună echipa 
de piloţi de elită şi sunt 
conştienţi că au o singură 
şansă pentru a fi liberi oda-
tă pentru totdeauna: să-l 
înfrunte pe omul de afaceri 
corupt care îi vrea morţi. 
Dar acesta nu e singurul 
care îi vânează.
Agentul federal Luke Hob-
bs (Johnson), un tip dur 
şi inflexibil, nu-şi ratează 
niciodată ţintele. Când 
primeşte misiunea să dea 
de urma lui Dom şi Brian, 
îşi adună echipa şi lansea-
ză artileria grea pentru 
a-i captura. Dar îşi va da 
seama curând că e greu 
să-i mai deosebeşti pe cei 
buni de cei răi. Aşa că va fi 
nevoit să se bazeze numai 
şi numai pe instinctele sale 
pentru a-şi încolţi prada... 
înainte ca altcineva să o 
doboare înaintea lui.

horoscop
BerBec  
Şefii te critică iar clienţii sunt nemulţu-
miţi de serviciile pe care le prestezi, deşi 
tu faci tot posibilul să răspunzi tuturor 
cerinţelor cât se poate de bine. Posibil 
ca pretenţiile să fie mult peste puterile 
tale şi deşi încerci să te auto-depăşeşti, 
tot nu poţi ajunge la nivelul dorit de cei 
care stau cu ochii pe tine. Te poţi aştepta 
la o mustrare la serviciu, la o reclamaţie 
agresivă sau la o marfă returnată.  
  
taur: 
Călătoriile nu sunt cea mai bună idee 
pentru săptămâna asta, de aceea ar 
fi recomandabil să nu pleci la drum, 
deoarece surprizele cele mai neplăcute 
de la drum pot să apară. Ori primeşti 
veşti proaste de departe, ori deplasarea 
programată pentru săptămâna asta e 
înţesată de piedici şi situaţii neprevă-
zute, încât aproape că ar fi mai bine 
pentru tine dacă nu ai pleca nicăieri.  

Gemeni: 
În cuplu, există uneori momente de ră-
ceală şi detaşare, când nu sentimentele 
sunt cele care cântăresc cel mai mult, 
ci capacitatea fiecăruia de a ierta, de a 
trece cu vederea lucrurile imperfecte, 
de a discuta cu maturitate despre anga-
jamentele fiecăruia dintre voi. Puneţi în 
balanţă valorile mature ale vieţii în doi, 
nu numai fluturii din stomac , pentru 
că acum contează mai mult respectul, 
fidelitatea şi seriozitatea cu care vă 
implicaţi fiecare în destinul celuilalt.  

rac: 
Pentru a putea trece la etapa urmă-
toare a planurilor tale, trebuie mai 
întâi să arunci o privire înapoi, să vezi 
de unde ai pornit, cum ai ajuns aici 
şi ce ar trebui să faci în continuare. E 
vremea unei treceri în revistă a paşilor 
parcurşi până aici sau să apelezi la 
vechile amintiri pe care le credeai 
uitate, dar care pot oferi acum, după 
atâta vreme, soluţia ideală la ceea ce 
te preocupă în prezent. 

leu: 
Situaţiile de criză cer reacţii spontane, 
deci nu ai prea mult timp la dispoziţie 
pentru a interveni. Dacă dai piept cu 
un obstacol care, pe moment, pare 
imposibil de trecut, trebuie să te mişti 
repede, să cauţi imediat soluţia pentru 
că nu ai timp de gândire. Este vorba de 
o intervenţie urgentă, fără să poţi amâ-
na nimic, ca atare fii pe fază, pentru a 
interveni în forţă. 
  
Fecioară: 
Este o zi pe placul tău, când inima ta 
este răsfăţată de gesturi tandre din 
partea celui drag şi tot ce trăieşti este la 
intensitate maximă. Există şi şansa de a 
întâlni o persoană cu mult şarm care îţi 
atrage atenţia prin aspectul fizic, printr-
o voce melodioasă şi un comportament 
extrem de amabil, încât mai e doar un 
pas să se lege de aici o frumoasă poves-
te de dragoste.  

Balanţa: 
Ai un mare ţel de atins în carieră, 
dar e cale lungă până vei ajunge la 
materializarea lui. Trebuie să mai pui 
mână pe carte, să înveţi ceva nou, să 
apelezi la persoane specializate în 
domeniul cu pricina, deci caută de pe 
acum mijloacele concrete de a-ţi vedea 
visul împlinit. Ai toate şansele să ajungi 
acolo, doar că trebuie să te foloseşti de 
foarte multe instrumente intermediare.  

scorpion: 
În loc să stai şi să plângi că lucrurile au 
luat o întorsătură nefastă, adună-ţi mai 
bine forţele şi caută o soluţie adecvată. 
Nu lacrimile sau suspinele sau procese-
le de conştiinţă sunt soluţia în situaţia 
de faţă, ci e nevoie de o reacţie matură, 
echilibrată, potrivită împrejurărilor 
date, deci acţionează cumpătat, fără a 
tinde spre extreme în nicio direcţie.

săgetător: 
Vestea care soseşte te bucură la maxi-
mum, pentru că este exact informaţia 
de care aveai nevoie pentru a alunga 
complet incertitudinea din inima ta. 
Stăteai ca pe ghimpi, aşteptând un 
semn dintr-o anumită direcţie, care 
iată, soseşte acum exact în forma de 
care aveai nevoie. Că e o aprobare, că 
e un pont folositor, că e un răspuns 
afirmativ la problema care te preocupa, 
de acum te simţi mult mai sigur pe ţine 
şi profiţi de auspiciile norocoase ale 
săptămânii.  

capricorn: 
Persoana care intervine în treburile 
tale are un efect excepţional pentru 
cursul evenimentelor, deci profită de 
ajutorul pe care ţi-l oferă, deoarece 
este unicat. Este un sprijin complet 
neaşteptat şi pur amical, fără a se 
aştepta nimic în schimb, tocmai de 
aceea eşti uimit de forma în care 
apare. Te aşteptai ca orice ajutor să 
aibă şi un preţ de plătit, dar de data 
această ţi se oferă pe tavă fără a fi 
nevoie de un contra-serviciu. 
  
vărsător: 
Un prieten intervine în afacerile tale cu 
un sfat folositor exact la momentul po-
trivit pentru a rezolva o problemă care 
te frământă. Este un sfat salvator, o idee 
genială care merită pusă în practică 
sau o prietenie din care vei avea multe 
de câştigat. Prin astfel de intervenţii 
benefice poţi cerne prietenii adevăraţi 
de prietenii nefolositori, pentriu că cei 
care participă activ în viaţa ta sunt cei 
care vin cu idei bune.  

Peşti: 
Nimereşti într-un anturaj extrem de 
pestriţ încât nu ştii cum să te adaptezi 
situaţiei. Aici sunt şi tineri şi bătrâni, şi 
proşti şi destepţi, şi serioşi şi superfici-
ali, iar tu ai contacte şi cu unii şi cu alţii. 
Ţi-e foarte greu să te adaptezi fiecărei 
situaţii, pentru că de fiecare dată trebu-
ie să îţi ajustezi discursul şi conduita în 
funcţie de caracterul celui din faţa ta.

PUBLICITATE

lukas magera, dorin goga, helder da Silva şi dan alexa aşteaptă finalul campionatului pentru a negocia prelungirea contractelor cu poli

Dacă echipa mare 
câştigă campionatul 
am nevoie de jucători 
cu experienţă pentru 
Champions League, 
dacă nu, atunci ne 
orientăm spre pepini-
era proprie şi aducem 
jucători tineri cu care 
începem reconstruc-
ţia şi nu mai aştept 
până în iarnă...

 marian iancu
 patron Poli Timişoara

Spălare exterioară/interioară
Polish profesional
Curăţat tapiţerie piele/textil

Curăţat climă auto

Timişoara, Calea Sever Bocu
(fosta Lipovei), nr. 84

0256.213.587
0733.928.546
0728.878.495

www.spalatoriapicobello.ro

profesionala
  Timisoara

Tinerii „promovaţi“ de Poli
l pantilimon (foto), 
Torje*, Latovlevici**, 
Scutaru, Luchin, Mera***, 
Pătraş***, Popovici,  
Axente – jucători veniţi 
„de tineri” în lotul lui Poli
l Poparadu, Fuchs, Dobriceanu, Jitaru – jucători “de-
taşaţi” la Poli II
l Fl. Ilie, Boştină, Cuciorvă, Dăruială – jucători care ar 
putea face pasul la prima echipă

*Jucător plecat la dinamo
**Jucător plecat la steaua
***Jucători împrumutaţi la Unirea Urziceni

Comentează pe 
www.fortaviola.ro
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M-au fascinat iluzioniştii 
dintodeauna… Copil fiind era 
normal, dar şi azi, matur , 
am rămas la fel de pasionat 
de spectacole de magie. Toc-
mai am cunoscut un batrân 
care are 98 de ani şi care pe 
la 10 ani l-a văzut pe Hou-
dini în carne şi oase. E unul 
din cei mai interesanţi magi-
cieni din lume… şi am cunos-
cut destui. Am stat la taclale 
cu batrânul vreo 45 minute, 
povestea vieţii lui are miros 
de film artistic. Auschwitz e 
locul unde giumbuşlucurile 
magiei i-au salvat viaţa. Nu 
ştiu dacă o să-l mai revăd 
vreodată şi mi-e teamă ca 
astfel de poveşti, fără tâţe 
goale şi certuri mondene nu 
au trecere la ziare sau televi-
zuni. Fie la noi, Chişinău sau 
Kiev. Toţi încep să fie o apă 
şi-un pamânt monden… 
La despărţirea de bătrânul 
magician m-am trezit, după 
minute bune, fără ceasul 
de la mână. Puţin panicat, 
m-am cautat prin buzunare, 
moment în care chelnerul re-
staurantului s-a apropiat de 
mine şi mi-a întins un plic. 
Aşa-l rugase batrânul… Fi-
reşte, acolo era ceasul meu… 
Mi-l şterpelise fără să simt…
Am avut şansa să văd multe 
spectacole de magie, în 
diferite locuri din lume. 
Mai mult chiar, am avut 
şansa să cunosc câţiva dintre 
marii iluzionişti ai lumi, 
într-un show tv pe care l-am 
prezentat cu ceva vreme în 
urmă, “Secret Talent”. Marea 
mea fascinaţie rămâne însă 
HARRY HOUDINI, un evreu 
ungur, născut la Budapesta şi 
devenit legenda iluzionismu-
lui. Houdini a petrecut ani 
întregi învăţând cum funcţio-
neaza mecanismele lacătelor 
şi cătuşelor. Maestru în 
deschiderea dispozitivelor de 
securitate de orice tip, era un 
adevărat show-man, avea 
un fel aparte de a-şi prezenta 
numerele, multe dintre ele 
inexplicabile şi-n ziua de azi.
Numele lui real a fost Erik 
Weisz şi-n adolescenţă a fost 
fascinat de un mare magi-
cian francez, Jean Eugene 
Houdin. Atât de fascinat 
încât a adăugat doar un -i 
numelui… Houdini…
Unul dintre numerele cu 
care a rămas în legenda este 
cel în care, pe hipodromul 
din Londra, a reuşit să facă 
să dispară un elefant împreu-
nă cu dresorul său…
Impresionant este că, înainte 
de a muri, i-a promis soţiei 
sale că-i va trimite un mesaj 
de dincolo. 10 ani soţia lui 
Houdini a organizat şedinţe 
de spiritism sperând într-o 
legătură . O zi mai frumoasă 
pentru dispariţia lui defini-
tivă nici că se putea: 31 oct, 
de Halloween... Ce bombă 
de presă ar fi ca într-o vreme 
dominată de divorţuri cineva 
să pomenească şi de una din 
cele mai frumoase poveşti de 
dragoste din toate timpu-
rile… Cea dintre Houdini şi 
soţia sa…
Speranţa soţiei lui Houdini e 
considerată de mulţi una din 
cele mai frumoase declara-
ţii de dragoste dincolo de 
moarte. O moarte în care 
Erik Weisz n-a prea crezut 
niciodată…

Hocus - pocus

Dan  
Negru

Opinie

16 

DuminiCă
1 mai

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat.
Minima. 11˚
Maxima. 22˚

miErCuri
4 mai

Cerul  
va fi mai  
parţial  
înnorat.
Minima.  9˚
Maxima. 20˚

marţi
3 mai

Cerul  
va fi înnorat.  
Averse  
de ploaie
Minima.  9˚
Maxima. 22˚

Luni
2 mai

Cerul va fi  
înnorat. Averse  
de ploaie,  
posibil tunete.
Minima.  11˚
Maxima. 23˚

Sâmbătă
30 apriliE

Cerul va fi  
înnorat.  
Averse  
de ploaie.
Minima.  9˚
Maxima. 23˚

VinEri
29 apriliE

Cerul va fi  
înnorat.  
Averse  
de ploaie.
Minima.  9˚
Maxima. 22˚

Joi
28 apriliE

Cerul  
va fi  
mai mult  
senin.  
Minima.  9˚
Maxima. 23˚
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Cu maşina 
Camerei 
Deputaţilor, 
după copii, 
la şcoală

Vacanţa de Paşte s-a pre-
lungit pentru parlamentarii 
ţării până după data de 1 
mai, alt moment de petre-
cut în familie sau alături 
de prietenii alegători din 
judeţele care i-au trimis în 
Camera Deputaţilor sau 
în Senat. Nici nu e de mi-
rare că miercuri, plenul 
Parlamentului era aproape 
gol. Unul dintre deputaţi, 
Ovidiu Ganţ, reprezentant 
al minorităţii germane, se 
afla, ieri, la ora prânzului, 
în Piaţa Unirii. Parlamenta-
rul şi-a luat copiii de la şcoa-
lă şi i-a suit direct în maşina 
de serviciu, cu număr de 
Camera Deputaţilor, dotată 
chiar şi cu şofer. Grijuliu, 
Ganţ s-a aşezat pe locurile 
din spate, alături de micuţi, 
iar şoferul i-a dus mai de-
parte, spre casă. Este aproa-
pe de la sine înţeles că, gnaţ 
nu face notă discordantă, 
majoritatea parlamentari-
lor folosind maşinile date 
de la Parlament în scopuri 
personale, mai mult decât 
în cele care ar fi spre benefi-
ciul alegătorilor. 

deputatul liberal Horia 
Cristian a început să facă 
valuri prin partid, după 
ce a fost scos de pe lista 
cu posibilii candidaţi la 
primăria timişoara din 
partea pnl. mai mult, el 
nu se regăseşte nici pe 
lista posibililor candidaţi 
ai pnl pentru preşe-
dinţia CJt. se pare că 
nemulţumirea deputatu-
lui vine după ce acesta 
şi-ar fi dorit cu ardoare 
să candideze la primărie, 
mai ales că şeful său, 
nicolae robu, preşedin-
tele pnl timiş amână să 
îşi anunţe clar candi-
datura pentru această 
funcţie. Fără prea multe 
explicaţii, Biroul poli-
tic Judeţean al pnl a 
decis să mai taie de pe 
lista cu posibili candidaţi 
câteva nume, fapt care 
l-a nemulţumit profund 
pe Horia Cristian care 

a început să vocifereze 
prin partid. aşadar, pe 
celebra de acum listă au 
rămas nicolae robu şi 
petru ehegartner, pentru 
primăria timişoara şi 
Cristian Buşoi şi alin 
nica, pentru Consiliul Ju-
deţean timiş. de cealaltă 
parte, psd îl propune pe 
titu Bojin la CJt şi pe so-
rin grindeanu la primăria 
timişoara, iar partidul 
Conservator pe maria 
grapini la primărie şi 

pe Costel roman la CJt. 
Cu toţii vor intra într-un 
sondaj, iar cel mai bine 
cotat, va candida. Ceea 
ce este sigur, însă, e 
că Horia Cristian 
nu se mai 
regăseşte 
pe nicio 
listă. să 

fie acesta tributul plătit 
de deputat pentru că nu 
l-a susţinut pe robu la 
preşedinţia pnl timiş?

După prelungirea contrac-
tului cu Wizz Air, operatorul 
aerian care transportă înspre şi 
de pe Aeroportul Internaţional 
Timişoara peste 400.000 de pa-
sageri pe an, conducerea socie-
tăţii a început să creioneze un 
program de investiţii ambiţios, 
care să satisfacă până şi cele mai 
dure pretenţii ale miliardarilor 
bănăţeni amatori de plimbări 
cu avionul. Dacă modernizarea 
pistei de aterizare-decolare sau 
preluarea aeroportului din Arad 
nu reprezintă decât simple eta-
pe intermediare către atingerea 
target-ului de două milioane de 
călători pe an, transportul uno-
ra dintre pasageri de la scara 
avionului până în parcarea din 
faţa autogării, unde sunt aştep-
taţi de limuzinele proprii, încă 
reprezintă o variabilă cu câteva 
necunoscute. 

Se discută aprins despre 
eventuala achiziţionare a unui 
microbuz confortabil, aşa cum 
a solicitat insistent un miliardar 
local, sau este posibilă aderarea 
aeroportului la programul ecolo-

gic „Verde pentru biciclete”. Ulti-
ma variantă ar putea fi apreciată 
şi de reprezentanţii „Bega Grup”, 
care au şi iniţiat această campa-
nie, în condiţiile în care pedala-
tul de la avion până în parcare ar 
promova din plin această iniţia-
tivă velocipedică. De asemenea, 
pentru sublinierea statutului de 
VIP, pot fi achiziţionate biciclete 
BMW sau Mercedes cu cutii au-
tomatice, sistem audio încorpo-
rat în ghidon şi zeci de viteze la 
discreţia miliardarilor grăbiţi să 
mai prindă cine ştie ce tranzacţii 
uimitoare cu statul...

Verde pentru biciclete  
şi pe Aeroportul Timişoara?

Cătunul Sălciua Nouă, 
„colonizat” de miliardari

De teama papa-
razzilor care ar pu-
tea să-i surprindă în 
cine ştie ce relaţii 
nepotrivite cu in-
stituţiile statului, o 
parte dintre oame-
nii cu bani din Timişoara şi-au luat lumea 
în cap şi şi-au construit domenii în cele mai 
neaşteptate locuri din judeţ. Unul dintre cele 
mai exotice „ascunzişuri” de vipuri este sătu-
cul Sălciua Nouă, izolat la circa 35 de kilome-
tri de Timişoara, după dealurile viniviticole 
ale Recaşului. Construit în urmă cu 85 de ani 
de coloniştii români aduşi din Ardeal, satul îşi 
trăieşte o a doua tinereţe imobiliară. Printre 
căsuţele aflate în ruină, răsfirate prin vegeta-
ţia luxuriantă care încojoară zona, în Sălciua 
au început să apară vile de toată frumuseţea, 
ba chiar şi un autentic ranch aparţinând unui 
controversat om politic timişorean. Medici, 
procurori, poliţişti şi afacerişti de tranziţie 
şi-au găsit un refugiu de weekend la doar o 
aruncătură de volan de Timişoara, alăturân-
du-se celor 41 de localnici care, probabil, au 
decis să nu mai aştepte americanii, ci valul de 
colonişti cu bani 
din capitala Ba-
natului...

Horia Cristian, lăsat pe 
dinafară de colegii liberali

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...

Materialele din această pagină pot fi considerate ca făcând parte din genul publicistic pamflet şi trebuie tratate ca atare

aeroportul „traian vuia“

ovidiu ganţ


