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Duminică
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Sâmbătă
27

o
 C
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Viorel  
Screciu

Suporteri se dove-
desc din nou a fi 

deasupra prestaţiilor 
echipei. 15

dan  
negru

La 44 de ani Raab este 
cel mai puternic mode-
rator de televiziune din 

spaţiul german. 16

Timp liber - pagina 14
Concert: anda adam
Pantheon - Vineri, 20 mai

Ţarul Ivan îşi schimbă meseria
un spectacol de Sabin Popescu, după Mihail Bulgakov
Sâmbătă, 21 mai, ora 19, Sala Mare TNT

sport
Pleacă acum  
sau mai rămâne 
până în iarnă?

Antrenorului Dusan Uhrin jr.  
i se reproşează că nu  
a promovat tineri.  15

interviu
„Absorbţia în mucă 
a absolvenţilor este 
foarte redusă!“

Interviu cu decanul Facultăţii 
de Economie şi Administrarea 
Afacerilor din cadrul UVT.  11

eXCLusiv
metode noi de 
contrabandă cu 
ţigări prin vămi

Cărăuşii au inventat „pantofii 
cu filtru, biscuiţii care scot 
fum şi sucul de nicotină”.  4

Comunitate
Creşele private au 
luat locul celor de 
stat în Timişoara
Părinţii care vor să-şi înscrie 
copiii la creşă trebuie să o facă 
cu câteva luni înainte.  12

administraţie
Strada Gladiolelor 
a rămas blocată  
în anii ’70!
Pentru că este neasfaltată, pe 
aici nici măcar maşinile de 
gunoi nu pot intra.  6

GHEORGHE ILAŞ
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

În fiecare an universitar, 
piaţa lucrărilor de licenţă 
devine efervescentă în luni-
le mai şi iunie. E perioada 
în care studenţii care au 
venit la facultate ca la o ve-

ritabilă fabrică de diplome 
încearcă să treacă şi ultimul 
hop al stresului universitar: 
cel al examenului de licen-
ţă. Obişnuiţi de-atâta timp 
să cumpere cursuri tipărite, 
referate de seminar, note 
peste 5 şi chiar bunăvoinţa 
profesorilor, acei studenţi 

nu vor face nici un efort bi-
bliografic pentru a-şi scrie 
singuri cele 60 de pagini ale 
lucrării de licenţă, ci vor da 
buzna pe internet sau la co-
mercianţii de ocazie pentru 
a-şi face rost de indispensa-
bilul „bilet” de absolvire al 
facultăţii. Preţurile la care 

se vând lucrările de licenţă 
variază între 50 şi 200 de 
euro, însă metodele de de-
pistare a falsurilor au deve-
nit tot mai sofisticate, astfel 
că tinerii învăţăcei prinşi 
asupra faptului riscă exma-
tricularea. Citiţi în paginile 
2 - 3 un amplu reportaj des-

pre metodele prin care se 
face trafic cu lucrări de li-
cenţă şi măsurile pregătite 
de cele mai importante uni-
versităţi din Timişoara pen-
tru a combate această piaţă 
în continuă dezvoltare... 
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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!
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Astăzi ai  
suplimentul  
Familie &  
Timp liber
paginile 7 - 10

ALINA DEGAUalina.degau@opiniatimisoarei.ro

În fiecare colţ, la fieca-re pas, pericolul pândeşte! Adrenalina invadează tot corpul, bătăile inimii se accelerează. Labirinturi, extratereştrii, picturi pe pereţi copiate parcă din filmele ştiinţifico-fantas-tice şi... misiuni de înde-plinit.Totul într-un cadru impresionant, profesionist şi provocator. De asta veţi avea parte dacă încercaţi un nou mod de a vă petrece timpul cu prietenii. Mega-zone Laser Games înseam-nă o arenă de 600 de metri pătraţi, aşezată pe două ni-vele cu un labirint grozav care te dă pe spate. Când intri acolo ai impresia că joci într-o producţie SF. Lupta pe viaţă şi pe ”moar-te” pe care o duci când intri la un astfel de joc este deosebit de incitantă. Această luptă se dă cu o armă laser care nu provoa-că nici un fel de durere. Cu un decor impresionant hi-gh-tech, doi sau mai mulţi participanţi se împuşcă şi se luptă pentru a-şi atinge scopul(misiunea). La intra-rea în joc, primiţi o vestă specială de ultimă genera-ţie dotată cu senzori care reţin dacă şi de câte ori aţi fost împuşcat, dar şi 

ce punctaj aţi obţinut la final. Vestele au led-uri ul-traluminoase în opt culori şi cântăresc aproximativ 2 kilograme. Pot fi ”îmbră-cate” de oricine, cu vârsta cuprinsă între şase şi 60 de ani. Misiunile pe care le au cei care merg la Megazone Laser Games fac din orice client novice, un cunoscă-tor desăvârşit în tainele luptelor. Pe lângă pasiu-nea pe care o dobândiţi mergând la Lasertag, mai aveţi şansa să petreceţi timp de calitate alături de prieteni şi oameni dragi. Este un joc de echipă per-fect pentru orice gen de di-vertisment. Fie că alegeţi să faceţi un team-building, să vă sărbătoriţi ziua de naştere sau pur şi simplu să ieşiţi din cotidian, Me-gazone Laser Games este locul ideal pentru orga-nizarea celor mai reuşite petreceri. 

Cum se joacă?Megazone Timişoara dis-pune de echipamente de ultimă generaţie, compuse din vestă şi armă. Jucătorii sunt conduşi într-un ”ves-ting room”unde au parte de un instructaj rapid din par-tea personalului. Urmează echiparea şi se dă startul la joc şi senzaţii tari. O tură de joc durează 20 de minute şi 

costă 20 de lei, timp în care combatanţii îţi duc lupta pe cei 600 de metri pătraţi care le stau la dispoziţie. Arena dispune de două baze şi de două mine care trag aleato-riu în jucători, făcând astfel jocul mult mai incitant. Sof-tware-ul încorporat în vestă înregistrează activitatea ju-cătorilor, şi emite cu acura-teţe la finalul jocului o fişă de scor în timp real, cu aju-torul celui mai avansat sis-tem de radio din industrie. Pe lângă impresionatul labirint în care sunteţi invi-tat, puteţi să vă bucuraţi de o pauză alături de o cafea 

delicioasă sau de alte bău-turi la preţuri mici în Spa-ce Bar-ul din incintă. Space Bar este o poveste futuristă în care vă veţi dori să eva-daţi ori de câte ori aveţi ocazia. Cu un design uluitor care dă impresia că aţi păşit pe o navă spaţială, localul are o capacitate de 50 de lo-curi. Mobilierul alb-negru şi decorul de inspiraţie SF vă vor atrage ca un magnet la Space Bar-ul pe care îl găsiţi la Megazone Laser Games. Tariful pentru petrecerile standard este de 699 de lei preţ pentru care organiza-torii oferă pizza, băuturi, sala de petrecere şi 3 jocuri a câte 20 de minute pentru un grup de pâna la 20 de ju-câtori. 

Familie & Timp liber Cei mai potriviţi câini pentru apartament

AIRSOFT:  Arme, tactici şi regulamente stricte

8

10

Jocurile cu arme laser sunt la mare căutare în rândul tinerilor
Labirinturi, extratereştrii, picturi pe pereţi copiate parcă din filmele ştiinţifico-fantastice şi... misiuni de îndeplinit.

Comentează pe opiniatimisoarei.ro

 Megazone Laser Games este unicul loc din Timişoara care oferă senzaţii tari la cele mai înalte standarde

Şi copii pot avea parte de experienţe unice
 „Oraşul Copiilor” din incinta Megazone Laser Land este un loc de poveste care vă va uimi prin redarea obiectelor cotidiene în varianta pentru micuţi. Încăperi ca bucătăria, baia, gara-jul sau spitalul, perfect şi complet aranjate şi utilate, vă vor încânta nă-drăvanii. Este locul per-fect pentru o petrecere dată în cinstea copilului unde jucăriile şi muzica 

de poveste sunt la discre-ţie. Copiii sub 7 ani sunt principalii clienţi ai acestui 

loc magic în care se pot juca, mânca şi face tot ce vor pentru  10 lei/oră.

AIRSOFT  
Arme, tactici  
şi regulamente 
stricte pag 10

Jocurile cu arme 
laser sunt la mare 
căutare în rândul 
tinerilor pag 7

Cât de importantă 
este fotoprotecţia 
copiilor împotriva  
ultravioletelor? pag 9

Coriolan  
Gârboni

În 1947, oamenii 
din satul bănăţean 

nu erau pregătiţi 
pentru revoluţie. 13

CITEŞTE ŞTIRILE, dEzbATE PE fORuM,  
AfLă dETALII dIn CuLISE, CâŞTIGă PREMII

ToTul despre 
echipa Ta

Studenţii timişoreni cumpără 
lucrări de licenţă prin SMS
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GHEORGHE ILAŞ
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Pentru cei mai mulţi din-
tre studenţii din anii termi-
nali, lucrarea de licenţă nu 
mai este de mult un motiv de 
stres. Site-urile de pe internet 
sunt împânzite cu anunţuri 
de vânzare-cumpărare, lucru 
care nu poate decât să-i bucu-
re pe tinerii care se scutesc de 
câteva luni de multă muncă 
şi stres. “Cu siguranţă îmi voi 
cumpăra lucrarea de licenţă. 
Lucrez, pentru că altfel nu 
pot supravieţui în Timişoara 
şi efectiv timpul nu-mi per-
mite să muncesc la o lucrare 
de nota 10. E o “afacere” care 
se practică de ani de zile, nu 
mi-e frică că voi fi prins. Voi 
plăti aproximativ 6 milioane 
de lei vechi şi mi-o va face 
un coleg de facultate”, spune 
unul dintre studenţii de la 
Jurnalism. Efectiv, în acestă 
perioadă, studenţii cu aptitu-
dini în întocmirea lucrărilor 
de licenţă pot dobândi mici 
averi. În trei zile pot onora o 
comandă urgentă, indiferent 
care ar fi tema disertaţiei fi-
nale propuse de client, iar 
acest interval scurt, în care 
pot livra marfa, se datorează 
zecilor de pagini de internet 
care oferă contra cost lucrări 
din orice domeniu. Inclusiv 
medicină. Unul dintre cele 
mai vizitate site-uri de acest 
fel, care pare profilat pe afa-
ceri cu lucrări de licenţă, este 
studenţie.ro, care are aproa-
pe 45.000 de vizitatori unici 
în fiecare zi. Singura cerinţă a 
cumpărătorilor este ca, odată 
achiziţionată, respectiva lu-
crare să fie scoasă de pe site 
până la terminarea sesiunii 
de licenţă, pentru a nu fi de-
pistate proiectele care au fost 
prezentate şi în alţi ani.

Cumpărarea unei  
licenţe prin SmS,  
cea mai ieftină metodă!

Costă numai 10 euro 
plus TVA şi poate fi cum-

părată din orice reţea de 
telefonie mobilă. “Descar-
că acestă licenţă printr-un 
SMS cu doar 10 euro plus 
TVA”, este oferta primită 
pe telefon de cei interesaţi. 
Urmează instrucţiunile. Lu-
crările de licenţă sunt în 
toate domenile. Este pre-
zentat titlul şi cuprinsul, 
nota şi numărul de pagini. 

Operaţiunea este foarte 
simplă. “Notaţi adresa de 
e-mail unde vreţi să vă fie 
livrată comanda, după care 
introduceţi numărul de te-
lefon. (Pentru operatorul 
Vodafone şi Cosmote pro-
cesul presupune trimiterea 
a două SMS-uri de verifica-
re, tarifate la valoarea unui 
SMS normal în această re-

ţea)”, mai precizează oferta. 
După ce plata a fost confir-
mată, lucrarea comandată 
este primită în câteva zile. 
Pentru cei care nu au în-
credere în această metodă 
GSM, scrierea cuvântului 
“licenţă” pe motoarele de 
căutare îi trimite direct că-
tre anunţurile unde sunt 
puse în vânzare lucrarile 

care au trecut deja prin co-
misiile de evaluare. Preţu-
rile încep de la 40 de euro, 
pentru cei de la facultăţile 
de Jurnalism sau Relaţii Pu-
blice, şi pot ajunge şi la 200 
euro, pentru cei de la Con-
tabilitate sau Marketing.

Lucări de licenţă  
prin mica publicitate

“Vând lucrare de licenţă 
în Psihologie, prezentată la 
Bucureşti, lucrare de Market-
ing şi Contabilitate prezenta-
te la Timişoara. Informaţii pe 
mail: helyaiulya@yahoo.com. 
Tel: 0740036XXX. Preţ: 200 
euro” sau “Vând licenţă în 
domeniul Jurnalismului cu ti-
tlul: Publicitatea în televiziu-
ne. Cei interesati pot suna la: 
0745679XXX, 0763981XXX. 
Pret 60 Euro, negociabil” sau  
“Vând licenţă & disertaţie cu 
titlul “Compunerea – Mijloc 
intern de îmbogăţire a voca-
bularului în limba română”, 

tel: 0726211XXX” sunt doar 
câteva dintre sutele de anun-
ţuri prin care se oferă lucrări 
de licenţă. Riscul ca acestea să 
fie depistate de comisiile de 
evaluare îi fac pe vânzători să 
scadă preţul, în timp ce stu-
denţii care doresc să coman-
de o anumită temă de licenţă 
trebuie să scoată mai mulţi 
bani din portofel.  “Elaborăm 
lucrări de licenţă în aproape 
toate domeniile. Motive pen-
tru care să ne alegeţi pe noi: 
echipa noastră denotă serio-
zitate şi promtitudine; echipa 
noastră nu conţine persoane 
habarniste; preţurile sunt ne-
gociabile, nici mici, dar nici 
mari; ne puteţi găsi şi după 
ce primiţi licenţa, vă stăm la 
dispoziţie pentru modificări 
în cuantumul preţului plătit. 
Motive pentru care să nu ne 
alegeti: nu ne autointitulăm 
“cei mai cei”; nu “vindem 
sub preţul pieţei“; Informaţii 
la telefon 0788169XXX”, este 
un alt tip de anunţ, mult mai 
prietenos, în care “specialiş-
tii” în lucrări de licenţă în-
cearcă să atragă publicul prin 
mesajul direct şi aparent plin 
de fair-play. În cele mai multe 
dintre cazuri, însă, nu ajungi 
să-l cunoşti pe “autorul” lu-
crării de licenţă, pentru că 
acesta şi-a luat măsuri de 
prevedere. Totul se petrece 
foarte simplu: un mail şi un 
cont bancar al unei persoane 
fizice autorizate unde se var-
să banii! 

Noua Lege a educaţiei 
prevede amenzi de până 
la 50.000 de lei pentru 
traficul de lucrări de 
licenţă

Totuşi, cine are o temă 
prestabilită şi doreşte să in-
tre în posesia unei lucrări de 
pe aceste site-uri specializa-
te, primul pas constă în tri-
miterea unui e-mail în care 
să se specifice cuprinsul lu-
crării, numărul de pagini şi 
modul de redactare (mărime 
text, fond, spaţiere etc). Pre-
ţul este de 15 lei pe pagină, 
pentru o lucrare până în 40 
de pagini. Dacă se doreşte o 

Pe site-ul www.studentie.ro puteţi alege din sute de lucrări de licenţă, unele dintre ele chiar din medicină

După ce ai ales titlul lucrării trebuie să o plăteşti simplu şi comod, printr-un SMS

lucrare mai voluminoasa, în-
tr-un timp mai scurt, cu apli-
caţii powepoint, grafice sau 
anexe preţul este mai mare, 
însă se poate negocia. Pentru 
a începe colaborarea, este ab-
solut obligatoriu trimiterea 
unui avans, iar într-un timp 
destul de scurt se primesc şi 
primele rezultate ale muncii. 
Întocmirea lucrării durează 3 
- 4 săptămâni, iar plata inte-
grală se face până la maxim 
5 zile după primirea materi-
alelor. “Clientul poate cere 
spre vizionare anumite surse 
bibliografice, capitole, figuri, 
studii de caz, sau părţi de lu-
crări, însă doar dacă a plătit 
în avans pentru acele surse 
bibliografice”, precizează 
scriitorii de lucrări în primul 
„contract” virtual. În acelaşi 
prim e-mail, furnizorii lucră-
rii te avertizează că afacerea 
este la limita legii. “Deoarece 
legislaţia în vigoare interzi-
ce vânzarea de materiale şi 
lucrări ştiinţifice în vederea 
facilitării, falsificării de că-
tre cumpărător a calităţii 
de autor al unei lucrări de 
licenţă, de diplomă, de di-
sertaţie sau de doctorat, 
TOATE materialele furniza-
te şi toate serviciile oferite 
sunt oferite DOAR pentru 
includerea în bibliografia 
propriei lucrări şi nu este 
permisă falsificarea calităţii 
de autor a materialelor de 
către clienţi”, spun traficaţii 
lucrărilor de licenţă. Totuşi, 
riscurile sunt destul de mici, 
în condiţiile în care vechea 
lege a Educaţiei nu conţinea 
nici o referire la traficul cu 
aceste lucrări. În noua lege, 
cea din 2011, se interzice 
„comercializarea de lucrări 
ştiinţifice în vederea facilită-
rii falsificării de către cum-
părător a calităţii de autor” 
al unei astfel de opere. Fapta 
este considerată contraven-
ţie, trebuie depistată de Poli-
ţie şi se soldează cu amendă 
de la 5.000 la 50.000 de lei.

liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Rectorii universităţilor 
din Timişoara spun la uni-
son că achiziţionarea de lu-
crări de licenţă sau doar ca-
pitole din aceste lucrări, de 
pe internet, nu sunt altceva 
decât furturi. Universităţile 
nu agrează acest tip de co-
merţ şi au  început deja să 
achiziţioneze fel de fel de 
sisteme de a combate acest 
fenomen.

Universitatea Politeh-
nica din Timişoara, spre 
exemplu, este prima din 
Timişoara care şi-a achiziţi-
onat un sistem de detectare 
a aparaturii de copiat. Cu 
alte cuvinte, semnalul ori-
cărui telefon este bruiat de 
aceste aparate.

„Universitatea Politeh-
nica din Timişoara face tot 
ce-i stă în putinţă pentru a 
descuraja acest fenomen 
negativ al copiatului. Sun-
tem prima şi probabil sin-
gura universitate din ţară 
care a achiziţionat dispo-
zitive de detectare a apara-
turii de copiat, bazată  pe 
telefoane mobile şi suntem 
în curs de a achiziţiona un 
soft de detectare a plagia-
tului. Mai exact, la intrarea 
absolventului în examenul 
de licenţă, textul lucrării 
sale se introduce în acest 
soft care găseşte pasajele 
care sunt identice cu alte lu-
crări”, ne-a declarat Nicolae 
Robu, rectorul Universităţii 
Politehnica din Timişoara.

Şi la Universitatea de 
Vest profesorii verifică dacă 
lucrările sunt sau nu copia-
te de pe internet sau dacă 
sunt cumpărate. „Cea mai 
simplă verificare se face di-
rect pe Google. Se introdu-

ce în sistem doua-trei fraze 
cheie. Secretarul comisiei 
are datoria să verifice”, ne-a 
explicat prof. univ. Ioan Tal-
poş, rectorul Universităţii 
de Vest din Timişoara.

Ambii rectori spun că 
împotriva studenţilor care 
îşi cumpără lucrările de li-
cenţă se iau măsuri dure. 
„Am avut cazuri foarte pu-
ţine în care, cu ocazia sus-
ţinerii lucrării de licenţă, 
s-a constatat că cel ce se 
pretinde autor al proiectu-
lui nu era în stare să-l sus-
ţină, astfel încât concluzia 
că proiectul a fost preluat, 
a devenit limpede. În aces-
te situaţii, absolvenţii sunt 
exmatriculaţi şi nu le mai 
dăm posibilitatea să mai ob-
ţină diplomă de la universi-
tatea noastră”, a mai spus 
Robu.

„Aplicam legea! Studen-
tului i se anulează orice 
rezultat obţinut în învă-
ţământul universitar”, a 
adaugat şi Talpoş.

Profesorii coordonatori 
de lucrări de licenţă 
nu-şi pun semnătura pe 
proiectele cumpărate 
de pe internet

De-a lungul timpului, 
prin mâinile profesorului 
Marcel Tolcea, de la Faculta-
tea de Jurnalism şi Ştiinţele 
Comunicării a Universităţii 
de Vest, au trecut sute de 
lucrări de licenţă. Ochiul 
său vigilent a observat orice 
paragraf preluat de studenţi 
şi care urma să fie introdus 

de student în lucrarea de 
licenţă. Nu şi-a pus semnă-
tura pe asa ceva. „Problema 
nu e să prinzi pe cineva asu-
pra faptului, ci să întâmpini 
fenomenul”, a spus Tolcea.

Profesorul spune că el 
cunoaşte acest fenomen, 
că unii studenţi mai obiş-
nuiesc să îşi cumpere de pe 
internet lucrări de licenţă, 
însă profesorii coordona-
tori ar trebui să fie atenţi şi 
să nu îşi pună semnătura pe 
astfel de lucrări.

„Nu accept să nu văd lu-
crarea, să o citesc. Mai bine 
cinstit, să coordonezi 7-10 
lucrări bune, decât necin-
stit 50 de lucrari proaste. 
Cred că şi vânzătorii trebu-
ie sancţionaţi. Am propus 
ca de anul viitor examenul 
de licenţă să se desfăşoare 
în două părţi. Prima parte 
să fie una practică, în care 
studentul se prezintă cu un 
dosar care să conţină arti-
cole scrise de el, şi o a doua 
parte,  teoretică”, a mai 
spus Tolcea.

Profesorii coordonatori 
s-au confruntat şi cu situ-
aţii amuzante de-a lungul 
timpului. „La o universi-
tate particulară, eram în 
comisie, au venit studenţi 
cu lucrări tip Imaginea 
manastirii X, scrisa în anii 
1980 de cineva de la Teo-
logie. Am avut şi lucrări 
scrise înainte de 1989 cu 
citate din Ceauşescu”, şi-a 
adus aminte Marcel Tol-
cea.

nicolae robu 
Rectorul Universităţii  
Politehnica 
Suntem prima şi probabil sin-

gura universitate din ţară care 
a achiziţionat dispozitive de de-
tectare a aparaturii de copiat, ba-
zată  pe telefoane mobile şi sun-
tem în curs de a achiziţiona un 
soft de detectare a plagiatului.

ioan talpoş
Rectorul Universităţii  
de Vest din Timişoara 
Cea mai simplă verificare se 

face direct pe Google. Se intro-
duce în sistem două-trei fraze 
cheie. Secretarul comisiei are da-
toria să verifice.

marcel tolcea
profesor coordonator  
lucrări de licenţă 
Am propus ca de anul viitor 

examenul de licenţă să se desfă-
şoare în două părţi. Prima parte 
să fie una practică, în care stu-
dentul se prezintă cu un dosar 
care să conţină articole scrise de 
el, şi o a doua parte,  teoretică.

„Studenţii prinşi cu lucrări de licenţă 
cumpărate sunt exmatriculaţi!”

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Pe zi ce trece, mult aş-
teptatele parcări subterane 
din centrul Timişoarei se 
transformă într-un vis. Şi 
încă unul foarte îndepăr-
tat. Nici cea de-a doua lici-
taţie pentru găsirea unui 
constructor nu s-a putut 
ţine zilele trecute la Timi-
şoara, pentru că nimeni nu 
a fost curios să se înscrie 
în condiţiile impuse de Pri-
mărie. 

Reprezentanţii Adminis-
trării Domeniului Public 
spun că au purtat discuţii 
cu şase firme, însă niciuna 
nu a prezentat vreo ofertă 
pentru a le amenaja timişo-
renilor preţioasele parcări 

subterane. Şeful ADP, Liviu 
Barbu, spune că cei cu care 
a discutat până acum s-au 
oprit asupra mai multor 
aspecte care nu au fost in-
cluse în caietul de sarcini. 

”Nu am avut oferte, dar 
s-a stabilit că se prelungeş-
te termenul. În 29 iunie o 
să aibă loc o altă procedură 
de selectare a unui parte-
ner de asociere. A apărut 
o discuţie şi în ceea ce pri-
veşte caietul de sarcini. Noi 
momentan am modificat 
data, ceilalţi parametri ră-
mânând la fel. În zilele ur-
mătoare, vom vedea dacă 
e nevoie şi de modificarea 
caietului de sarcini. Trebu-
ie să găsim formula adec-
vată”, ne-a declarat Liviu 
Barbu. 

Din spusele şefului ADP, 
străinii nu mai vor să con-
struiască parcări în Timi-

şoara deoarece nu sunt 
mulţumiţi de procesul de 
asociere. Dacă primăria le-

ar concesiona terenul sau 
ar face un parteneriat pu-
blic-privat, lucrurile ar sta 
altfel, este de părere Barbu. 

Dacă nimeni nu depune 
oferta nici în 29 iunie, par-
cările ar putea deveni un 
simplu vis, deoarece hotă-
rârea de consiliu local prin 
care a fost atribuit terenul 
către ADP expiră în 25 iu-
lie. Locaţiile pentru parcări 
subterane au fost deja sta-
bilite. Este vorba despre 
Parcul Botanic, care are şi 
15 străzi arondate, zona 
Brătianu-Ungureanu, cu 17 
străzi arondate, şi zona Oi-
tuz – Tribunal, cu 19 străzi 
arondate.

aNChetăaCtuaLitate

PUBLICITATE

SerGiu miaT
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro

Ca să nu fie prinşi de va-
meşi şi de poliţiştii de fron-
tieră, micii contrabandişti 
de ţigări de la graniţa cu Ser-
bia au inventat „pantofii cu 
filtru, vegeta cu gust de tu-
tun, biscuiţii care scot fum 
şi ţigările muzicale”, după 
ce controalele autorităţii de 
frontieră au fost mai drasti-
ce în ultimele două luni.

De la metodele vechi... 
După reţinerea celor pes-

te 140 de poliţişti de fronti-
eră şi vameşi care lucrau pe 
graniţa de vest a României, 
în urma descinderilor pro-
curorilor şi ofiţerilor antico-
rupţie, din luna februarie, 
micii contrabandişti au fost 
nevoiţi să schimbe metode-

le clasice prin care introdu-
ceau ilegal ţigări în ţară. Ei 
au renunţat să mai ţină re-
zervoare duble, de combus-
tibil, dintre care unul să fie 
burduşit cu cartuşe de ţigări, 
să mai înghesuie pachete în 
portierele maşinilor, sau în 
locaşe special amenajate, 
dar şi printre piesele mo-
torului de la autovehicolul 
cu care circulau. Cu noile 
metode de contrabandă, ro-
ţile de rezervă ale maşinilor 
au scăpat şi ele, în cele mai 
multe dintre cazuri, să mai 
ascundă pachetele cu tutun. 

...la metodele noi
Astfel că lucrătorii va-

mali şi poliţiştii de fron-
tieră au descoperit ţigări 
ascunse în cele mai neaş-
teptate locuri. Inventivi-
tatea contrabandiştilor i-a 

făcut pe aceştia să ascundă 
pachete cu ţigări în propria 
încălţăminle, purtată de 
obicei cu două, trei numere 
mai mari, sau în pachetele 
cu vegeta, un praf din legu-
me produs în Serbia şi foar-
te căutat în România. Can-
titatea de vegeta care era 
scoasă nu intra la capitolul 
pierderi colaterale, ci era 
transportată separat într-o 
altă pungă. Alţi contraban-
dişti au pitit sute de ţigări 
în locul biscuiţilor care ar 
fi trebuit să se găsească în 
pachetele pe care le aveau 
asupra lor la trecerea fronti-
erei. Sute de pachete au fost 
descoperite de poliţiştii de 
frontieră disimulate în cuti-
ile de sucuri naturale cum-
părate din Serbia. O cantita-
te mai mare de ţigări a fost 
găsită în boxele audio din 

maşinile tunate, dar care, 
totuşi, nu alterau calitatea 
sunetului care ieşea din di-
fuzoare. Un alt locaş prefe-
rat de contrabandişti, până 
la descoperirea lui, s-a aflat 
în pungile cu detergent 
pentru maşinile de spălat 
din care era scoasă o parte 
din conţinut şi înlocuită cu 

ţigări, potrivit Biroului de 
presă al poliţiei de frontieră 
din Caraş-Severin, unde au 
fost depistate invenţiile mi-
cilor traficanţi. Este vorba 
despre punctele de trecere 
a frontierei de la  Naidăş şi 
Moldova Veche.

Ţigariada de  
după embargou

Micii contrabandişti lo-
cuiesc de obicei în localităţi 
aflate în apropierea frontie-
rei şi, de cele mai multe ori, 
sunt cărăuşii care transpor-
tă cantităţi mici de ţigări, 
dar care se colectează în 
cantităţi mai mari într-un 
depozit clandestin. În func-
ţie de punctul prin care ies 
şi reintră în ţară, cărăuşii 
ajung să facă mai multe 
drumuri în aceeaşi zi, iar 
prezenţa lor acolo să fie to-

lerată în multe momente 
de vameşi, dar şi de poliţiş-
tii de frontieră care le devin 
astel complici. În multe ca-
zuri existenţa cărăuşilor de-
pinde de micile câştiguri bă-
neşti pe care ei le realizează 
de la transportul clandestin 
al ţigărilor. Ei au fost la fel 
de inventivi şi în perioada 
embargoului impus de ONU 
fostei Iugoslavii, atunci 
când era în floare contra-
banda cu motorină şi benzi-
nă, ducându-şi traiul cu ba-
nii câştigaţi din transportul 
ilegal de combustibili. Din 
aceeaşi bani ei plătesc şi 
amenzile contravenţionale 
pe care autoritatea vamală 
le mai aplică, din când în 
când, cărăuşilor.

Contrabandă cu ţigări ascunse  
în pantofi şi în pachete de biscuiţi

Firma „Alinstal” a cerut intrarea în insolvenţă după 
ce a acumulat datorii de peste 1,2 milioane de euro

n Micii contrabandişti de ţigări de la graniţa cu Serbia au inventat „pantofii 
cu filtru, vegeta cu gust de tutun, biscuiţii care scot fum şi sucul de nicotină”

Facturile pentru încălzire majorate vin începand cu luna mai

GHEORGHE ILAŞ
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Una dintre cele mai im-
portante firme de pe piaţa 
instalaţiilor din Banat, SC 
„Alinstal” SRL Timişoara, a 
intrat în atenţia Poliţiei Eco-
nomice şi a Gărzii Financia-
re, după ce peste 50 de fur-
nizori de ţevi de cupru, pvc, 
polietilenă şi alte materiale 
pentru instalaţii sanitare în 
construcţii din toată ţara au 
reclamat faptul că sunt victi-
mele unei „ţepe” în derulare. 
Ba mai mult, unul dintre foş-
tii parteneri de afaceri a lui 
Florin Tuleu, administratorul 
societăţii comerciale „Alin-
stal”, a trimis peste 1000 de 
înştiinţări către producătorii 
şi dealerii de pe piaţa instala-
ţiilor pentru a-i avertiza că o 
eventuală colaborare cu rese-
larul de la Timişoara poate să 
le producă grave prejudicii fi-
nanciare. „Am sesizat Poliţia, 
Garda, Parchetul şi alte insti-
tuţii cu rol de control, dar şi 
peste 1000 de producători şi 
dealeri de instalaţii din ţară 
despre modul în care Alin-
stal şi-a fraudat partenerii de 
afaceri. Această firmă a soli-
citat deschiderea procedurii 
de insolvenţă, care este o 
procedură legală, însă există 
toate semnele că a făcut-o cu 
rea credinţă, pentru a lăsa 
în urmă datorii de peste 1,2 
milioane de euro”, spune Adi 
Szucsik, directorul zonal al 
HTI International Romania. 
Printre cei 50 de creditori 
din toată ţara, care s-au reu-
nit în Consiliul Creditorilor 
în dosarul insolvenţei „Alin-
stal”, se află şi Adi Szucsik, în 
calitate de păgubit cu câteva 
zeci de mii de euro. „Noi i-am 
furnizat ţevile pentru canali-
zarea din Dudeştii Noi. Am 
aflat de patronul firmei care 
a executat lucrarea că a achi-
tat până şi ultimul metru de 
ţeavă, aşa că Florin Tuleu nu 
poate invoca neplata materi-
alelor ca explicaţie la datoria 
avută către noi”, mai spune 
directorul pe zona Banat a 
HTI Internaţional Romania.

„această ţeapă a fost 
pregătită din timp!”

În data de 11 ianuarie 
2011, administratorul firmei 
„Alinstal”, Florin Tuleu, a 
depus la Tribunalul Timiş o 
cerere de declanşare a proce-
durii de insolvenţă şi intrare 
în reorganizare judiciară. În 
prealabil, după cum spun 
creditorii care au contestat, 
iniţial, cererea de intrare în 
reorganizare judiciară, de-
pozitul firmei aflat la ieşirea 
din Dumbrăviţa a fost golit 
de marfă până la ultimul şu-
rub, iar maşinile firmei au 
fost trecute pe persoană fi-
zică. Operaţiunea de mutare 
a stocurilor de marfă într-un 
depozit clandestin din Calea 
Şagului, după cum spun re-
clamanţii, a fost privită cu 
oarecare suspiciune, în con-
diţiile în care majoritatea 
mărfurilor reprezentau un 
gaj fără drept de deposedare 
instituit de unul dintre credi-
tori. Mai mult, spun credito-
rii, patronul timişorean nu 
a mai răspuns la telefoane şi 
nu a mai putut fi găsit de nici 
un furnizor. Imediat după 
cererea de declanşare a pro-
cedurii de insolvenţă, mai 

exact în data de 17 ianuarie 
2011, sediul şi depozitul fir-
mei „Alinstal” au fost închi-
se, angajaţii concediaţi, iar 
marfa a dispărut aproape în 
totalitate. Nu au mai fost găsi-
te de către furnizorii care au 
încercat, în ultimul moment, 
să facă retururi din comenzi-
le trimise la Timişoara nici 
măcar mostrele sau marfa lă-
sată în custodie. „Am primit 
fişele de inventar de la admi-
nistratorul judiciar şi mi-am 
întărit convingerea că aceas-
tă ţeapă a fost pregătită din 
timp. Au mai fost lăsate în 

depozit doar mici exponate 
la fiecare sortiment de mar-
fă, cum ar fi câteva şuruburi 
sau robineţi. Este incredibil 
ce s-a întâmplat, mai cu sea-
mă că jumătate din această 
suma restantă reprezintă un 
credit neplătit la o impor-
tantă bancă din oraş”, ne-a 
declarat Adi Szucsik. Con-
form informaţiilor puse la 
dispoziţia organelor de con-
trol, activitatea de comerţ 
a firmei aflate în insolvenţă 
continuă pe SC Danne Adver-
tising SRL Timişoara, unde 
acţionari sunt doi cumnaţi ai 

patronului Tuleu. “De pe si-
te-ul Alinstal se poate vedea 
că cei doi fraţi Ciobanu au 
fost angajaţi ai Alinstal, deci 
e clar că au acces la toate in-
formaţiile despre clienţi, fur-
nizori şi proiecte. Mai mult 
Anne-Marie Camelia Cioba-
nu, administratorul Danne 
Advertising SRL, a fost ani 
de zile directorul economic 
al Alinstal, ea ocupându-se 
în 2010 de emiterea şi sem-
narea a peste 120 de bilete la 
ordin fără acoperire, refuza-
te ulterior la plată. În acest 
moment, Danne Advertising 
SRL lucrează cu foştii clienţi 
ai Alinstal, livrându-le marfă 
din stocurile Alinstal, neplă-
tită către furnizori, dar şi 
marfă pe care o achiziţionea-
ză de la câţiva furnizori cu 
plata în avans”, se precizează 
în plângerea penală depusă 
la Poliţia Timiş. Între timp, 
pagina de internet a firmei 
Alinstal a fost suspendată de 
către provideri…

Planuri de afaceri  
care propun achitarea  
datoriilor în… 50 de ani

Pentru redresarea eco-
nomică a firmei şi plătirea 

datoriilor către bănci şi 
furnizori, administratorul 
Alinstal a adus în atenţia 
Consiliului Creditorilor 
două planuri de afaceri. “În 
primul a propus să plăteas-
că datoriile către noi în 50 
de ani, în al doilea – în 30 
de ani. Cred că continuă 
să-i sfideze pe toţi cei care 
i-a ţepuit cu mari sume de 
bani”, mai spune directorul 
HTI Romania. “Dacă Alin-
stal a intrat în procedură 
de reorganizare judiciară, 
scopul principal ar trebui 
să fie redresarea prin reor-
ganizare a acestei firme şi 
achitarea datoriilor acumu-
late, nu cedarea stocurilor, 
contractelor şi a clienţilor 
Alinstal către o altă firmă a 
familiei lor, spre beneficiul 
personal direct al acestora 
şi în defavoarea creditorilor 
înşelaţi. De fapt, suntem 
în faţa unei situaţii clasice 
de fraudare a intereselor 
şi drepturilor creditorilor 
societăţii comerciale Alin-
stal”, spune unul dintre 
avocaţii timişoreni speciali-
zaţi în procedura insolven-
ţei. Conform datelor exis-
tente pe site-ul Ministerului 
Finanţelor Publice, ultimul 
bilanţ public al SC Alinstal 
SRL Timişoara indică faptul 
că  această firmă are datorii 
de 5,2 milioane de lei, chel-
tuieli totale de 8,1 milioane 
de lei, active imobilizate de 
1,9 milioane de lei, creanţe 
de 2,3 milioane de lei, acti-
ve circulante de 3,1 milioa-
ne de lei, dar şi stocuri de 
peste 600.000 de lei. Care 
au dispărut fără urmă… În 
ciuda insistenţelor noastre 
de a afla şi opinia adminis-
tratorului Alinstal despre 
acest caz, nu am reuşit să-l 
determinăm să iasă din si-
lencio stampa în care a in-
trat de câteva luni. Tocmai 
de aceea suntem pregătiţi 
să găzduim un drept la re-
plică din partea sa în zilele 
ce urmează…

n Creditorii companiei i-au făcut plâgere penală administratorului acestei companii

Situaţia companiei Alinstal este departe de a fi „fără complicaţii”
Datoriile firmei “Alinstal” se cifrează la peste 
1,3 milioane de euro

Florin Tuleu pluteşte pe ape tulburi, dar are vestă de salvare
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Un alt loc folosit 
de contrabandişti, 
era pungile cu 
detergent de 
haine din care era 
scoasă o parte 
din conţinut şi 
înlocuită cu ţigări.

Parcările subterane din Timişoara nu interesează pe nimeni

Nu am avut oferte, 
dar s-a stabilit că se 
prelungeşte terme-
nul. În zilele următoa-
re, vom vedea dacă e 
nevoie de modifica-
rea caietului de sar-
cini. Trebuie să găsim 
formula adecvată.

 Liviu barbu
director ADP
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În fiecare colţ, la fieca-
re pas, pericolul pândeşte! 
Adrenalina invadează tot 
corpul, bătăile inimii se 
accelerează. Labirinturi, 
extratereştrii, picturi pe 
pereţi copiate parcă din 
filmele ştiinţifico-fantas-
tice şi... misiuni de înde-
plinit.Totul într-un cadru 
impresionant, profesionist 
şi provocator. De asta veţi 
avea parte dacă încercaţi 
un nou mod de a vă petrece 
timpul cu prietenii. Mega-
zone Laser Games înseam-
nă o arenă de 600 de metri 
pătraţi, aşezată pe două ni-
vele cu un labirint grozav 
care te dă pe spate. Când 
intri acolo ai impresia că 
joci într-o producţie SF. 
Lupta pe viaţă şi pe ”moar-
te” pe care o duci când 
intri la un astfel de joc 
este deosebit de incitantă. 
Această luptă se dă cu o 
armă laser care nu provoa-
că nici un fel de durere. Cu 
un decor impresionant hi-
gh-tech, doi sau mai mulţi 
participanţi se împuşcă şi 
se luptă pentru a-şi atinge 
scopul(misiunea). La intra-
rea în joc, primiţi o vestă 
specială de ultimă gene-
raţie dotată cu senzori 
care reţin dacă şi de câte 
ori aţi fost împuşcat, dar 

şi ce punctaj aţi obţinut 
la final. Vestele au led-uri 
ultraluminoase în opt cu-
lori şi cântăresc aproxima-
tiv două kilograme. Pot fi 
”îmbrăcate” de oricine, cu 
vârsta cuprinsă între şase 
şi 60 de ani. Misiunile pe 
care le au cei care merg la 
Megazone Laser Games fac 
din orice client novice, un 
cunoscător desăvârşit în 
tainele luptelor. Pe lângă 
pasiunea pe care o dobân-
diţi mergând la Lasertag, 
mai aveţi şansa să petre-
ceţi timp de calitate ală-
turi de prieteni şi oameni 
dragi. Este un joc de echi-
pă perfect pentru orice 
gen de divertisment. Fie că 
alegeţi să faceţi un team-
building, să vă sărbătoriţi 
ziua de naştere sau pur şi 
simplu să ieşiţi din cotidi-
an, Megazone Laser Games 
este locul ideal pentru or-
ganizarea celor mai reuşi-
te petreceri. 

Cum se joacă?
Megazone Timişoara dis-

pune de echipamente de 
ultimă generaţie, compuse 
din vestă şi armă. Jucătorii 
sunt conduşi într-un ”ves-
ting room”unde au parte de 
un instructaj rapid din par-
tea personalului. Urmează 
echiparea şi se dă startul la 
joc şi senzaţii tari. O tură de 
joc durează 20 de minute şi 

costă 20 de lei, timp în care 
combatanţii îşi duc lupta pe 
cei 600 de metri pătraţi care 
le stau la dispoziţie. Arena 
dispune de două baze şi de 
două mine care trag aleato-
riu în jucători, făcând astfel 
jocul mult mai incitant. Sof-
tware-ul încorporat în vestă 
înregistrează activitatea ju-
cătorilor, şi emite cu acura-
teţe la finalul jocului o fişă 
de scor în timp real, cu aju-
torul celui mai avansat sis-
tem de radio din industrie. 

Pe lângă impresionatul 
labirint în care sunteţi invi-
tat, puteţi să vă bucuraţi de 
o pauză alături de o cafea 

delicioasă sau de alte bău-
turi la preţuri mici în Spa-
ce Bar-ul din incintă. Space 
Bar este o poveste futuristă 
în care veţi dori să evadaţi 
ori de câte ori aveţi ocazia. 
Cu un design uluitor care 
dă impresia că aţi păşit pe 
o navă spaţială, localul are 
o capacitate de 50 de lo-
curi. Mobilierul alb-negru şi 
decorul de inspiraţie SF vă 
vor atrage ca un magnet la 
Space Bar-ul pe care îl găsiţi 
la Megazone Laser Games. 
Tariful pentru petrecerile 
standard este de 699 de lei 
preţ pentru care organiza-
torii oferă pizza, băuturi, 
sala de petrecere şi 3 jocuri 
a câte 20 de minute pentru 
un grup de pâna la 20 de ju-
câtori. 
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GHEORGHE  ILAŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Relocat în urmă cu patru 
ani într-un sediu nou pus 
la dispoziţie de conducerea 
întreprinderii „Elba”, Ter-
minalul Timişoara al Bursei 
Române de Mărfuri (BRM) 
şi-a crescut, treptat, volumul 
de activitate, trendul pozitiv 
fiind menţinut, paradoxal, 
chiar şi în perioada crizei 
economice. Dacă în iunie 
2007, peste 90% din licitaţiile 
derulate prin terminalul bur-
sier de la Timişoara aveau ca 
unici beneficiari CFR şi Poşta 
Română, în prezent situaţia 
s-a schimbat radical, iar cei 
mai importanţi beneficiari ai 
tranzacţiilor pe bursă sunt câ-
teva zeci de primării din zona 
Banatului. 

Atragerea administraţiilor 
locale înspre contractarea 
de servicii prin intermediul 
bursei a fost anunţată ca stra-
tegie de perspectivă, încă de 
la mijlocul anului 2007, de 
directorul executiv Grigore 
Zoiade. În acest fel s-a reuşit 
relansarea tranzacţiilor pe 
bursă la Timişoara. “Cei care 
deţin produsele de vânzare 
vor anunţa la bursă disponi-

bilitatea de tranzacţionare, 
preţul de pornire şi cantita-
tea, iar cumpărătorii intere-
saţi vor licita de aici. Acest sis-
tem va completa procedura 
actuală de licitaţie, în care cel 
interesat să achiziţioneze pro-
duse sau servicii îşi anunţă in-
tenţia, iar furnizorii licitează, 
oferind preţul cel mai avan-
tajos”, a propus la vremea 
respectivă directorul Zoiade, 
inversând, practic, rolul acto-
rilor în cadrul  tranzacţiilor. 

Practic, nu mai mergeau 
beneficiarii către furnizori, ci 

furnizorii de servicii şi mate-
riale către instituţiile interesa-
te. În acest fel, încă din primul 
an plin de activitate, respectiv 
2008, volumul tranzacţiilor a 
sărit la peste 25 milioane de 
lei, în acest fel Terminalul Ti-
mişoara ajungând pe locul VII 
în topul celor 33 de terminale 
ale Bursei Române de Mărfuri 
din toată ţara. 

afaceri cu 35  
de primării din Banat

„Anul trecut am organizat 
peste 100 de proceduri de 

achiziţii! Am avut tranzacţii 
chiar şi de 1,4 milioane de 
euro sau 850.000 euro. În to-
tal, cred că volumul nostru de 
activitate a depăşit suma de 
10 milioane de euro. După ac-
tivitatea din primele trei luni, 
cred că anul acesta mergem 
către 15 milioane de euro. 
Această dezvoltare a activi-
tăţii poate fi pusă pe seama 
schimbării partenerilor noş-
tri tradiţionali, CFR şi Poşta, 
care nu au mai avut atât de 
mulţi bani pentru achiziţii, 
cu primăriile din Timiş, Arad 

şi Caraş-Severin. Lucrăm cu 
circa 35 de primării din Ti-
miş, două sau trei din Arad 
şi una din Caraş-Severin, şi 
avem contracte pentru achi-
ziţii de materiale necesare la 
refacerea drumurilor, lucră-
rilor de canalizare, renovarea 
unor clădiri publice”, ne-a de-
clarat Grigore Zoiade. 

Un alt factor important 
care a favorizat dezvoltarea 
Terminalului Timişoara a 
Bursei de Mărfuri Bucureşti 
a fost şi desfiinţarea termi-
nalului Bursei de Mărfuri Ti-
mişoara care funcţiona la Ca-
mera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timiş. „Gata, ne-
am luat gândul de la acel ter-
minal! Nu ştiu ce s-a întâm-
plat, nu au vrut să lucreze, 
nu au găsit clienţi, însă nu au 
derulat nici o tranzacţie. Am 
încercat să facem tot ce a de-
pins de noi pentru ca aface-
rea să meargă, dar eforturile 
noastre nu au fost împărtăşi-
te şi de cei de la Cameră”, ne 
spunea în 2008 Daniel Râş-
noveanu, directorul Bursei 
de Mărfuri Timişoara.

eCoNomiC Familie & Timp liber Cei mai potriviţi câini  
pentru apartament

AIRSOFT:  Arme, tactici  
şi regulamente stricte
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Jocurile cu arme laser sunt la 
mare căutare în rândul tinerilor

Terminalul Timişoara al Bursei de 
Mărfuri Bucureşti estimează tranzacţii 
de peste 15 milioane de euro în 2011

PulS eConomiC

ColTerM vreA bAnii

până în prezent, peste 200 
de asociaţii de locatari din 
Timişoara au anunţat că 
refuză să plătească factu-
rile suplimentare emise de 
Colterm, adică între 15 şi 30 
de lei pentru fiecare aparta-
ment, în funcţie de mărime, 
timp de 10 luni. aceste 
adaosuri la facturi reprezintă 
tentativa Colterm de a-şi 
recupera în mod eşalonat 
suma de 18 milioane de euro, 
cât susţin reprezentanţii 
regiei că s-a pierdut în 2009 
şi 2010 din cauza faptului că 
prefectura Timiş a atacat în 
instanţă decizia de majo-
rare a preţului gigacaloriei. 
Colterm a anunţat că va da 
în judecată toate asociaţiile 
care refuză să plătească 
facturile suplimentare. 

„verDe” PenTru FirMe

Semnele ieşirii din recesiu-
ne sunt vizibile şi în datele 
oficiului registrului Comer-
ţului Timiş, din care reise că 
în primele trei luni ale anului 
în curs au fost înfiinţate 1229 
de firme noi, din care peste 
500 doar în luna martie. În 
aceeaşi perioadă a anului 
trecut, numărul firmelor 
înregistrate la orC Timiş 
era de doar 1023. Mai mult, 
dacă în primul trimestru al 
anului 2010 a fost suspenda-
tă activitatea a 821 de firme, 
în acest an doar 224 de 
patroni au decis să opreas-
că “motoarele” afacerilor. 
Majoritatea suspendărilor de 
activitate sunt din domeniul 
serviciilor, comerţului şi 
consultanţei.

„veDeTA” vânzărilor

Televizorul cu ecran plat con-
tinuă să fie „vedeta” vânză-
rilor din sectorul electrocas-
nicelor de larg consum din 
românia, această piaţă fiind 
în creştere faţă de aceeaşi 
perioadă a anului trecut cu 
15%. Un raport gfK Temax 
estimează că, în primul 
trimestru al anului în curs, 
volumul vânzărilor în dome-
niul bunurilor de folosinţă 
îndelungată a ajuns la 307 
milioane de euro. Creşteri 
semnificative se consemnea-
ză şi la camere foto digitale 
(28,6%), iT (26%), imprimante 
şi multifuncţionale (23,3%), 
electrocasnice mici, pentru 
prima dată de la începutul 
crizei, (6,5), dar şi o scădere 
de peste 20% pe piaţa echi-
pamentelor de birou.

Labirinturi, 
extratereştrii, 
picturi pe pereţi 
copiate parcă din 
filmele ştiinţifico-
fantastice şi... 
misiuni de 
îndeplinit.

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.

n Megazone laser games este unicul loc din Timişoara care oferă senzaţii tari la cele mai înalte standarde
Comentează pe
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe
opiniatimisoarei.ro

n Terminalul Timişoara al Bursei Române şi-a crescut, treptat, volumul de activitate

Şi copii pot avea parte de experienţe unice
 „Oraşul Copiilor” din 
incinta Megazone Laser 
Land este un loc de 
poveste care vă va uimi 
prin redarea obiectelor 
cotidiene în varianta 
pentru micuţi. Încăperi 
ca bucătăria, baia, gara-
jul sau spitalul, perfect 
şi complet aranjate şi 
utilate, vă vor încânta nă-
drăvanii. Este locul per-
fect pentru o petrecere 
dată în cinstea copilului 
unde jucăriile şi muzica 

de poveste sunt la discre-
ţie. Copiii sub 7 ani sunt 
principalii clienţi ai acestui 

loc magic în care se pot 
juca, mânca şi face tot ce 
vor pentru  10 lei/oră.

PUBLICITATE

CITAŢIE
Emisă la data de 10.05.2011

ROMÂNIA - TRIBUNALUL TIMIŞ - SECŢIA COMERCIALĂ - DOSAR NR. 1719/30/2011

Intimata SC CAT-
FLO-IMO SRL 
(J35/3479/2006, CUI 
19164748), cu ultimul 
domiciliu cunoscut în 

Timişoara, Proclamaţia 
de la Timişoara, nr. 7, et. 
1, ap.1/A/I/I, camera 11, 
judeţul Timiş, în prezent 
cu domiciliul necunos-

cut, este chemată la Tri-
bunalul Timiş, cu sediul 
în Timişoara, str. Ţepeş 
Vodă, nr.2A, în dosarul 
nr. 1719/30/2011, pentru 

termenul din 07.06.2011, 
sala 168, CM3, în proces 
cu petenta SC ALCOM 
SA, având ca obiect ra-
diere.

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Unul dintre cei mai im-
portanţi specialişti în imo-
biliare, grecul Ilias Papa-
georgiadis, anunţă că dacă 
vrem să construim blocuri 
cu apartamente ar fi bine 
să ne ţinem banii la ciorap 
până peste vreo 2 ani, când 
piaţa imobiliară va începe să 
se dezmorţească.

Predicţiile în această zonă 
nu sunt prea roz pentru peri-
oada următoare, asta şi pen-
tru că în urmă cu trei ani, 
toată lumea s-a crezut expert 
în construcţia şi vânzarea 
de blocuri. „Prima generaţie 
a imobiliarelor începe de 

abia în 2012 şi se va simţi 
prin 2013, 2014. Atunci se 
vor construi apartamente şi 
blocuri adaptate la realita-
te. Cele făcute în 2007-2008 
sunt apartamente din vise. 
Ce s-a construit până acum 
au fost apartamente de 150 
de metri pătraţi pe care oa-
menii nu au putut nicioda-
taă să le cumpere şi aşa se 
şi explică de ce în Timişoara 
au apărut cartiere în care ni-
meni nu locuieşte. Ce se va 
construi de acum înainte vor 
fi apartamente de maxim 60 
de metri pătraţi, accesibile 
tuturor cetăţenilor.

Până acum toată lumea 
s-a priceput la toate, la ori-
ce. Trebuie să înţelegem că 

imobiliarele sunt ceva foar-
te complicat, unde e nevoie 
de studii de piaţă. Nu poţi 
construi blocuri într-o zonă 
în care oamenii vor vile”, a 
declarat grecul care condu-
ce una dintre companiile de 
top din Romania din dome-
niul consultanţei imobiliare.

Străinii vin la timişoara 
doar dacă găsesc ceva 
ieşit din comun

Ilias Papageorgiadis a mai 
declarat că dacă piaţa imobi-
liară  din Timişoara speră să 
revină la nivelul anilor 2007-
2008, când a cunoscut cea 
mai mare creştere, trebuie 
să mai aştepte ani buni. Asta 
pentru că, spune el, străinii 

nu vor mai veni pe Bega, 
decât dacă vor gasi aici ceva 
ieşit din comun. “România 
trăieşte din imobiliare. Când 
imobiliarele au mers bine, a 
mers bine şi economia Ro-
mâniei. Când au fost la pă-
mânt, a căzut la pământ şi 
economia. Trebuie să ştiţi că 
străinii, din cauza crizei au 
plecat din România şi nu se 
vor mai întoarce decât dacă 
găsesc ceva extraordinar în 
ţară. Şi dacă o vor face, vor 
căuta în Bucureşti prima 
dată şi de abia apoi în Timi-
şoara”, a mai precizat acesta.

Niciodată piaţa imobiliară nu va mai ajunge la vârfurile din 2007-2008! 

Când imobiliarele au 
mers bine, a mers bine 
şi economia. Când au 
fost la pământ, a căzut 
şi economia.

 Ilias Papageorgiadis
patron firmă consultaţă imobiliară

Terminalul Timişoara al bursei române ţinteşte anul acesta cele mai mari tranzacţii
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Înainte de a lua decizia de 
a adopta sau de a cumpăra 
un câine pe care să îl ţineţi în 
apartament trebuie neapărat 
să ţineţi cont de anumite sfa-
turi şi reguli. Adoptarea sau 
cumpărarea unui câine este 
în primul rând o responsabi-
litate care trebuie asumată, 
ţinând cont că un câine vă 
schimbă complet stilul de via-
ţă. Cea mai bună cale pentru 
a şti ce rasă de câine se adap-
tează cel mai bine într-un spa-
ţiu închis este să consultaţi 
un dresor, un crescător sau 
alte informaţii despre carac-
teristicile câinelui. Dacă ale-
geţi un câine doar pentru că 
vă place aspectul său sau ca să 
îndepliniţi dorinţa unui copil, 
de exemplu, există riscul ca 
după cateva luni să îl vindeţi 
sau mai rău, să îl abandonaţi. 
Înainte de a alege să locuiţi cu 
un animal de companie într-
un apartament, luaţi în calcul 
şi părerea unui dresor care 
vă va spune că… un câine nu 
trebuie să stea în apartament. 

„Locul câinelui este în curte” 
a devenit un dicton dat de 
multe persoane care ştiu ce 
înseamnă să creşti un câine 
în apartament. Totuşi, dacă 
pasiunea şi iubirea pentru 
animale este mai importantă, 
aveţi grijă ce rasă alegeţi să 
vă ţină companie. Orice rasă 
de câine trebuie plimbată de 
trei ori pe zi, în aer liber. Ori-
ce rasă de câine năpârleşte şi 
roade mobila, cablurile sau 
alte obiecte. Totuşi, sunt câte-
va rase care se adaptează mai 
bine în mediul închis al casei.

Pudelul, spre exemplu 
este un câine popular pentru 
că adoră să fie în compania 
omului, un câine agreabil, 
care urăşte să fie singur. Sunt 
câini excelenţi pentru copii şi 
adolescenţi. Blana pudelului 
este cârlionţată, fină, cu o tex-
tură lânoasă care cere îngriji-
re zilnică. 

Bichonul este un câine 
vioi, jucăuş, inteligent şi me-
reu vesel, care devine foarte 
ataşat de stăpân. Uneori poa-
te fi gălăgios, iar asta poate  fi 
pe placul copiilor şi nemul-
ţumirea vecinilor. Blana bi-
chonului trebuie periată de 
2-3 ori pe săptămână ca să îşi 
păstreze aspectul frumos şi să 
nu se încâlcească. 

OPInIA TIMIŞOAREI
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întreţinerea unui câine este 
importantă şi costitsitoare
. Spălatul, tunsul, freza-
tul, tăiatul unghiilor şi 
curăţarea urechilor costă, 
în funcţie de talie, de la 
60 de lei la 130 de lei, şi se 
face aproximativ o dată 
pe săptămână. Un lucru 
pe care mulţi stăpâni nu 
îl ştiu este acela că un 
câine nu este bine să fie 

spălat de prea multe ori. 
Dresorul Valentin Chiriţă 
recomandă ca blana 
câinelui să fie spălată mai 
des cu apă curată, fără so-
luţii de curăţare, şi o dată 
la două-trei săptămâni cu 
un şampon pentru copii, 
care este unul dintre cele 
mai bune pentru blană.

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

www.opiniatimisoarei.ro
CoNtează Pe ştiriLe timişoreNiLor!

CITEŞTE ŞTIRILE, dEzbATE PE fORuM,  
AfLă dETALII dIn CuLISE, CâŞTIGă PREMII

ToTul deSPre eCHiPa Ta
www.fortaviola.ro

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

Soarele, 
pielea şi 
copiii

n Cât de 
importantă este 
fotoprotecţia 
împotriva  
ultravioletelor?

n Pudel, Bichon şi Chow-Chow sunt cele mai căutate rase
alina deGau
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Tuturor ne place pielea 
fină a copiilor, dar nu trebu-
ie să uităm că pe lângă fap-
tul că este fină, este şi foarte 
sensibilă. Este binecunoscut 
faptul că protejarea pielii 
de radiaţiile solare nu mai 
este o necesitate de vacanţă, 
ci un obicei cotidian. Când 
vine vorba de radiaţiile ul-
traviolete trebuie să ţineţi 
cont că pot fi foarte dăună-
toare pentru pielea sensibilă 
a copiilor. 

Principalele boli care pot 
apărea din cauza expunerii 
la soare sunt bolile de piele, 
insolaţia, cancerul de piele 
sau o stare generală proastă 
cauzată de radiaţiile puter-
nice. Influenţa radiaţiilor 
solare depinde de sezon, 
momentul din zi, altitudine 
sau latitudine. Este necesar 
să asigurăm pielii fotopro-
tecţia de care are nevoie în 
toate perioadele însorite ale 
anului şi mai ales la orele 
de insolaţie maximă, între 
11:00 şi 16:00. 

Desigur, pielea copiilor 
necesită o şi mai mare pro-
tejare de razele soarelui. 
Copii cu vârste mici de la un 
an la trei, persoanele predis-
puse la fotosensibilizare sau 
la boli care sunt derivate din 
expunerea la soare cum ar 
fi urticariile solare, trebuie 
să fie extrem de bine prote-
jaţi de soare. Din fericire, pe 
piaţă au apărut numeroase 
produse pentru pielea copii-
lor şi a bebeluşilor care sunt 
expuşi la radiaţiile solare. 
Medicul dermatolog Nadiţa 
Popovici recomandă să ale-
geţi fotoprotecţia în funcţie 
de tipul de piele şi de condi-
ţiile de expunere. 

„Cei cu pielea deschisă la 
culoare, în condiţii normale 
de expunere vor folosi creme 
cu SPFde minimum 30, iar 
după mai multe zile de expu-
nere pot folosi creme cu SPF 
20. În condiţii extreme, de 
mare, munte, zone tropicale, 
este indicat să se folosească 
creme cu SPF 50+.” 

Şi pielea închisă la culoa-
re trebuie să fie protejată cu 
creme de protecţie cu SPF 20, 
iar în condiţii extreme numă-
rul nu scade de SPF 50. Per-
soanele cu piele intolerantă, 
fie că sunt sugari, copii sau 
adulţi trebuie să folosească 
creme cu SPF 50 în primele 
zile ale unei expuneri. 

Folosirea corectă  
a cremei cu SPF

Aplicarea şi folosirea cre-
mei este importantă pentru 
o protecţie corectă dată pie-
lii. Cremele de fotoprotecţie 

ajută pielea să nu se „ardă”. 
Ele conţin substanţe care 
absorb radiaţia luminoasă 
şi acţionează ca o haină de 
protecţie. „Indiferent că 
stai la plajă sau doar mergi 
pe stradă, trebuie să ştii 
să aplici corect cremele de 
fotoprotecţie”, mai  spune 
medicul deramtolog Nadiţa 
Popovici. Crema cu protec-
ţie solară se aplică cu 20 
de minute înainte de expu-
nere, iar procesul se repetă 
din două în două ore dacă vă 

expuneţi la soare. Cantita-
tea optimă de cremă pentru 
ten este cât mărimea unei 
alune de pădure iar pentru 
corp stratul trebuie să fie 
uniform. 

Regulile de expunere şi 
de protecţie la razele ultra-
violete sunt valabile atât 
pentru adulţi, cât şi pentru 
copii. Există însă câteva as-
pecte în fotoprotecţia copi-
lului pe care nu trebuie să le 
neglijaţi. Pentru a diminua 
riscurile trebuie să evitaţi 
expunerea directă la lumina 
solară sau la cea reflecta-
tă de apă sau de nisip. 
Fotoprotecţia trebuie 
asigurată şi în cazul în 
care cerul este înnorat, 
după cum spune medicul 
dermatolog  Nadiţa Popo-
vici: „80% dintre razele 
solare penetrează şi prin 
nori, astfel că arsurile 
solare se pot produ-
ce şi în zilele înno-
rate. „Aşadar, crema 
de protecţie solară nu 
trebuie să lipsească 
nici în aceste zile. Co-
pii trebuie să poarte 
haine cât mai deschise 
la culoare, şi să aibă 
corpul acoperit“. 

Bebeluşii nu au 

voie să stea direct la soare, 
potrivit medicilor. Totuşi, 
pentru părinţii care se încu-
metă să îi scoată la plimbare 
în zile însorite, trebuie să îi 
îmbrace complet, în haine 
extrem de deschise la culoa-
re, iar crema cu SPF ridicat 
şi băscuţa să nu lipsească.

Cei mai potriviţi câini 
pentru apartament

80% dintre razele so-
lare penetrează şi prin 
nori, astfel că arsurile 
solare se pot produce 
şi în zilele înnorate.

 nadiţa Popovici
medic specialist  

dermatolog

Chow-chow-ul este 
un câine leneş, care 
doarme 90% din timp, 
mânâncă puţin şi nu 
face gălăgie. Este spec-
taculos, dar nu poate 
fi considerat un câine 
”drăgălaş” cu care să te 
joci non-stop.

 Valentin Chiriţă
dresor atestat

bichonii sunt cei mai iubiţi de către copii

Pudelul este un câine care necesită multă îngrijire cosmetică

Chow-chowul este cel 
mai bun câine pentru apar-
tament, după părerea dreso-
rului Valentin Chiriţă. Acesta 
ne-a explicat şi de ce. „Chow-
chow este un câine leneş, 
care doarme 90% din timp, 
mânâncă puţin şi nu face gă-
lăgie. Este spectaculos, dar nu 
poate fi considerat un câine 
”drăgălaş” cu care să te joci 
non-stop.” Blana acestui câi-
ne este de lungime medie, iar 
asta nu poate constitui decât 
un mare avantaj. 

Ca un secret dat de dreso-
rul Valentin Chiriţă, trebuie 
să ştiţi că blana medie sau 
lungă a unui câine care nă-
pârleşte poate fi mult mai 
uşor curăţată de pe covoare-
le din casă. Nu este un câine 
care are nevoie de activitate 
sau de multă mişcare. 

Dresorul Valentin Chiriţă 
spune că nu este recomandat 
pentru casă nici un câine care 
face parte din rasa Terrier. 
Aceştia sunt câini care dacă 
aud ceva în casă… răscolesc 
tot, distrug parchetul, etc. În 
plus au nevoie de multă acti-
vitate care nu poate fi făcută 
în casă. Câinii de talie mică, 
de exemplu rasa Beagle, nu 
sunt pentru apartament. Un 
câine de vânătoare ca Beagle-
ul poate săpa într-un perete 
sau zid al casei dacă li se pare 
că au auzit ceva.
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alina deGau
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Pasionaţii de arme au 
ocazia să vadă şi să foloseas-
că cele mai fidele replici, în 
locuri special amenajate. Iu-
bitorii de sport combinat cu 
multă adrenalină, distracţie 
şi senzaţii unice. Războaie-
le şi misiunile de îndeplinit 
vor fi la îndemâna oricărui 
doritor. Muniţia folosită este 
formată din bile cu diametrul 
de câţiva milimetri. Cuvântul 
care defineşte cel mai bine 
acest joc este „adrenalina” 
care invadează corpul supu-
nându-l unui stres continuu 
şi palpitant. După diferite 
scenarii de „război”, cu o 
instruire făcută de oameni 
calificaţi, acest joc este unul 
de echipă care vă va solicita 
la maximum. Fie că alegeţi 
scenariile de război pe timp 
de noapte sau pe cele de zi, 
totul se desfăşoară într-un 

cadru deosebit de real. Până 
şi muzica folosită la aceste 
lupte este una care imită per-
fect sunetele din război. Ace-
soriile, hainele şi armele sunt 
cât se poate de reale. Bocancii 
pe care trebuie să îi încălţaţi 
şi hainele de camuflaj sunt 
obligatorii. Airsoft-ul este al-
ternativa mai realistă şi mai 

curată a paintball-ului. Este 
un joc de echipă menit să 
imite mai fidel tactici şi misi-
uni militare. Muniţia folosită 
la airsoft este diferită de cea 
de la paintball din mai multe 
motive. În afară de bilele de 
mic diametru, diferenţele ţin 
de tactici. Raza armelor este 
mult mai mică decât cea a 

markerelor folosite în jocul 
de paintball. Specialiştii spun 
că nu mai merge să te ascunzi 
după un copac şi să  tragi or-
beşte sperând că poate poate 
nimereşti vreun adversar.  Ca 
regulă generală, trasul pe ne-
văzute este un punct interzis 
în regulament.  În al doilea 
rând, o întrebare frecventă 

se naşte din această diferenţă 
de joc. Dacă bilele cu vopsea 
lipsesc, cum ne dăm seama 
cine a fost lovit şi cine nu? 
Aici răspunsul este cât se poa-
te de simplu. Întregul joc se 
bazează pe un cod al onoarei. 
Dacă ai fost „împuşcat” ieşi 
din joc dacă ţii la onoare şi 
nu vrei să trişezi. În funcţie 
de regulamentul dat, cel lovit 
trebuie să îşi lege o panglică 
roşie de braţ sau să iasă pur şi 
simplu din joc pentru câteva 
minute, stabilite în prealabil. 
Airsoft-ul poate deveni aşa-
dar un hobby sau o variantă 
perfectă pentru team-buil-
dinguri şi ieşiri cu prietenii. 
„Este important tot echipa-
mentul. Hainele, bocancii 
şi ochelarii de protecţie nu 
trebuie să lipsească”, spune 
Adrian Staici de la Defence 
School Timişoara care deţi-
ne şi un magazin de replici 
ale celor mai impresionante 
arme de război. Kalashnikov, 

Uzzi sau MP16 sunt doar câte-
va dintre armele pe care veţi 
avea ocazia să le testaţi dacă 
participaţi la unul dintre cele 
mai incitante jocuri de echi-
pă, airsoft-ul. 

10 iNterviu

CiPrian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

De ce ar trebui un absol-
vent de liceu să aleagă 
Facultatea de Economie şi 
adminstrarea afacerilor?

Un absolvent de liceu are 
multe oportunităţi de carie-
ră în ceea ce priveşte învă-
ţământul superior. Dar dacă 
ar dori sa aleagă domeniul 
economic, cu siguranţă l-aş 
sfătui să aleagă facultatea 
noastră. Spun asta pentru că 
întotdeauna trebuie să tinzi 
spre cei mai buni, şi facul-
tatea noastră este una din-
tre cele mai bune din ţară 
şi cea mai bună din vestul 
ţării. Pe lângă diplomele şi 
certificările pe care faculta-
tea noastră le are, pot să vă 
spun că suntem în top 700 
al facultăţilor de economie 
şi de bussines din lume. Un 
juriu din nouă specialişti de 
pe toate continentele a ho-
tărât să ne acorde acest loc 
merituos dat fiind faptul că 
în lume există peste zece mii 
de facultăţi cu acest profil. 
Dincolo de asta, dacă alegi 
facultatea noastră, nu alegi 
doar un program de studii 
ci un mod de viaţă.  Suntem 
în parteneriate puternice cu 
mediul privat, cu diferite 
alte universităţi din ţară şi 
străinătate. Până la urmă nu 
poţi să trăieşti izolat. Sunt 
toţi parteneri puternici. 
Anual 80 de studenţi plecă la 
universităţi din străinătate şi 
toţi studenţii din anul doi, în 
care practica este obligatorie,  
sunt prinşi în ample progra-
me de practică finanţate din 
fonduri europene. Am depă-
şit astfel vechea meteahnă a 
învăţământului superior şi 
anume că studenţii învaţă 
doar teorie şi practică deloc.

toate anunţurile de an-
gajare cer experienţă. ce 
experienţă poate avea un 
absolvent de facultate?

Sunt multe domenii de 
activitate în care practica e 
obligatorie. Poate în alte do-
menii nu e aşa. De exemplu  
pot să învăţ legislaţia şi în-
tr-o sală de tribunal, pot să 
recit ce am învăţat, dar nu 
pot să vorbesc despre o fac-
tură dacă nu am văzut una 
în viaţa mea, dacă nu am 
completat una în viaţa mea, 
sau dacă nu ştiu cum se ex-
trage TVA-ul dintr-o sumă 
brută. Sunt lucruri care nu 
pot fi doar discutate teore-
tic. De aceea, practica este 
extrem de importantă. Noi 
suntem în permanentă le-
gătură cu mediul de afaceri 
pentru a vedea ce nevoi au 
ei, ce trebuie să-i învăţăm 
pe studenţi. Noi schimbăm 
planul de învăţământ şi în 
funcţie de necesităţile me-
diul economic. În lumea de 
azi nu rezistă nici cel mai 
puternic şi nici cel mai slab 
ci cel care se adaptează mai 
bine şi mai repede. Aşa că 
ne adaptăm la cerinţele 
mediului de afaceri. Noi nu 
creăm studenţi doar pentru 
a avea o diplomă.

păi scoateţi în fiecare an pe 
bandă rulantă economişti 
pe care mediul de afaceri nu 
poate să-i absoarbă. ajung 
să lucreze vânzători...

Acest lucru se întâmplă 
peste tot în lume. Nu e ne-
aparat nevoie să urmezi o 
carieră în domeniul pe care 
l-ai studiat. Pe de altă par-
te, la noi sunt cam 2000 de 
absolvenţi în fiecare an, o 
cifră într-adevăr mare. Dar 
dacă ne raportăm la media 
europenă în ceea ce priveş-
te populaţia cu studii supe-
rioare, suntem sub această 
medie. Problema nu este 
numărul mare de studenţi 
ci capacitatea redusă de an-
gajare pe care o are econo-
mia românească. Din 21 de 
milioane de români, sunt 
angajaţi cam patru milioa-
ne şi jumătate de oameni, 
dintre care un milion şi ju-
mătate lucrează la stat. În 
condiţiile în care angajările 
în sectoul bugetar sunt sis-
tate, mediul economic nu 
poate să preia surplusul. 
Aşa că studenţii ies pe ban-
dă cum spuneţi dumnea-
voastră, dar capacitatea de 
absorbţie a economiei este 
foarte redusă.

şi atunci nu ar trebui co-
relată oferta universitară 
la cerinţele pieţei? până la 
urmă într-un student statul 
investeşte mulţi bani până 
să îl scoată absolvent... 
poate acei bani ar fi mai 
folosiţi în altă parte.

Este o problemă com-
plexă. Totuşi eu rămân la 
părerea că numărul mare 
de studenţi e problema. O 
naţiune puternică este o 
naţiune educată. Eu cred că 
trebuie lucrat la capacitatea 
de absorbţie a economiei. 

Până la urmă nici o socie-
tate economică nu poate 
să reziste fără să ţină o evi-
denţă contabilă, fără să facă 
nişte planificări financiare 
sau strategii de cash-flow...  
De bine de rău orice firmă 
trebuie să aibă un econo-
mist sau contabil. Aşa că 
plaja de adresabilitate pe 
care o au studenţii noştri 
este largă. 

câţi studenţi sunt pe locuri 
bugetate şi câţi studiază 
cu taxă?

Noi în fiecare an avem 
455 de locuri bugetate. În 
trei ani înseamnă cam 1500 
de locuri bugetate. Restul 
până la 6000 sunt cu taxă. 
Problema este că învăţă-
mântul este subfinanţat 
şi nici taxa aceea nu aco-
peră costurile. Noi dorim 
să facem performaţă ca la 
Harvard, dar cu cheltuieli 
româneşti. Investiţia în în-
văţământ se face pe termen 
mediu. Or, noi în România 
ultimilor 20 de ani am avut 
3 legi ale educaţiei!

cum credeţi că a influenţat 
calitatea studenţilor scoa-
terea admiterii şi introdu-
cerea acestui concurs de 
dosare? Este echitabil? un 
10 obţinut într-un liceu de 
prestigiu din timişaora 
nu e echivalent cu un 10 
obţinut la Jimbolia...

Da, aveţi dreptate... Noi 
organizăm admiterea pe 
bază de concurs de dosare 
cu excepţia specializărilor 
în care se predă într-o lim-
bă străină unde se dă un 
test de limbă. Am încercat 
să îmbunătăţim acea for-
mulă de calcul a mediei de 
admitere astfel încât să fie 
cât mai echitabilă. Până la 

urmă bătaia este pe locurile 
fără taxă. Există mai multe 
abordări şi în învăţământul 
superior din lume. Există 
un curent care spune ceva 
de genul: deschidem uşa la 
intrare vin mulţi, dar ter-
mină câţi pot. Alţii fac o se-
lecţie mai riguroasă la înce-
put, dar cu aceia merg până 
la capăt.  La noi în facultate 
30% dintre cei care încep 
studiile nu le termină. Doar 
70% reuşesc să îşi ia licenţa. 
Acesta e un indicator sufici-
ent de relevant.

câţi dintre studenţii care 
termină facultatea la dum-
neavoastră îşi găsesc de 
lucru în domeniu?

În ultimii ani nu am avut 
nici un student înregistrat 
la şomaj... De găsit loc de 
muncă îşi găsesc. Cam 80% 
dintre ei îşi găsesc de lucru 
chiar în specializarea pe 
care au studiat-o.

aveţi un master în fiscalita-
te. cum apreciaţi fiscalita-
tea din românia?

În momentul de faţă 
obiectivul numărul unu al 
statului este de a strânge 
cât mai mulţi bani la buget. 
România e un stat puternic 
fiscalizat. Eu cred că toate 
aceste măsuri care au fost 
luate în ultima perioadă nu 
sunt măsuri de încurajare 
a economiei, de creştere...  
Pentru asta e nevoie de o 
relaxare fiscală mai mare. 
Toate măsurile, să amin-
tesc, de exemplu, doar 
majorarea TVA-ului,  sunt 
măsuri care arată nevoia 
statului de a strânge cât 
mai mulţi bani la buget. To-
tuşi, eu cred că evaziunea 
fiscală  în România încă are 
cote foarte ridicate.

atunci nu ar fi mai normal 
să se încerce o colectare 
mai bună, mai eficentă la 
buget şi nu impunerea de 
noi impozite sau majora-
rea lor?

Sigur că ar fi mai corect. 
Dar se pare că nu se poate...

Sunteţi ministrul finanţe-
lor pentru o zi. care sunt 
primele trei schimbări pe 
care le-aţi face?

Într-o singură zi nu re-
uşesc să schimb nimic dat 
fiind tot aparatul birocratic 
pe care trebuie să îl stră-
bat...

atunci sunteţi ministru cât 
vreţi dumneavoastră...

O să vă spun altceva. 
Ministrul de finanţe, dom-
nul Ialomiţenau este ab-
solvent al facultăţii noas-
tre promoţia 1983. Am 
discutat cu dumnealui la 
Bucureşti de nenumărate 
ori. I-am spus: “Ştii că aşa 
trebuie făcut, de ce nu faci 
aşa?” Mi-a răspuns: “ştiu, 
dar nu se poate că e ordin 
politic... Trebuie să ne în-
cadrăm în nişte norme, 
sunt alte restricţii, altele 
decât cele de natură pro-
fesională...” E greu să dai 
sfaturi să impui păreri de 
specialist. Ei le ştiu dar nu 
pot să le pună în practică... 
Uite vă spun şi o schimba-
re pe care aş face-o! Codul 
nostru fiscal e mult prea 
stufos. L-aş simplifica... 
Se schimbă oricum foarte 
des. Ajungi să nu mai ai 
credibilitate în ochii in-
vestitorilor, dar se întâm-
plă când predai la faculta-
te să nu ajungi să te pui la 
punct cu noutăţile, aşa se 
schimbă impozitele de la o 
zi la alta...

a fost impus acel impozit 
minim... a fost benefic pen-
tru economie? care a fost 
rezultatul lui?

S-au închis multe fir-
me...Au rămas peştii mari 
şi au murit cei mici. Nu 
ştiu dacă e o politică viabilă 
asta...  Personal nu cred că 
a fost o opţiune bună acest 
impozit...

Sunteţi cel mai tânăr 
decan de facultate din 
vestul româniei. lumea 
e obişnuită cu decani cu 
părul alb... 

Înainte de a fi decan am 
fost 4 ani cancelarul facul-
tăţii. Lucrurile s-au schim-
bat şi trebuie să se schimbe 
şi mentalităţile. Instituţiile 
de învăţământ superior nu 
mai trebuie privite ca fiind 
închise în nişte globuri de 
cristal... Dinamismul tre-
buie să îşi spună cuvântul. 
Decanul nu reprezintă doar 
o imagine, o prezenţă, o so-
mitate în domeniu, o statu-
ie la care ceilaţi trebuie să 
se închine. Într-o economie 
de piaţă trebuie să fii dina-
mic. Contează calităţile de 
antreprenor de manage-
ment, de jucător pe piaţă... 
Până la urmă eşti ales de-
can şi prin prisma încrede-
rii pe care ţi-o acordă cor-
pul profesoral. Noi avem 
mulţi profesori tineri şi 
dacă au crezut în mine, nu 
o să-i dezamăgesc. Funcţia 
de decan e o responsabilita-
te pentru cel care o are, nu 
un premiu, o recompensă. 
Este o promisiune că în ur-
mătorii patru ani vei duce 
la îndeplinire sarcinile pe 
care ţi le-ai luat.

Scoatem studenţi pe bandă, dar capacitatea 
de absorbţie a economiei este redusă!

Are 38 de ani. Este decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor 
din cadrul Universităţii de Vest Timişoara. În 2008 când a fost ales în această 
funcţie era cel mai tânăr decan al unei facultăţi din România.marilen PirTea
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servicii cat mai sigure si complete, spre deplina satisfactie
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al succesului. Va oferim:
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internationale•Transporturi ADR•Servicii rutiere expres•Depozitare interna 
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Tel.: 0256287932; Fax:0256244821; E-mail:office@mvtlog.ro

www.mvtlog.ro
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AIRSOFT:  Arme, tactici  
şi regulamente stricte
n „Jocul de-a războiul“ cu replici fidele de mitraliere, puşti şi pistoale - Airsoft-ul, un nou mod de distracţie 

Este important tot 
echipamentul. Haine-
le, bocancii şi oche-
larii de protecţie nu 
trebuie să lipsească.

 adrian Staici
manager Defence  
School Timişoara

Kalashnikov, uzzi sau MP16 sunt doar câteva dintre armele pe care le puteţi testa la Airsoft
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„Dacă ni s-ar asfalta 
strada ar fi pentru prima 
dată când aş simţi că a 
meritat să trăiesc“. Aşa-şi 
începe Nicolae Hegyesi, 
locatar al blocului de pe 
strada Ripensia nr. 6, ori-
ce discurs când dă ochii cu 
reprezentanţii primăriei. 
Din 1972 de când s-a mu-
tat în acel bloc are o sin-
gură problemă: strada din 
spatele imobilului, care a 
rămas uitată de autorităţi 
în negura timpului. Mai 
precis, strada cu nume de 
floare (Gladiolelor) este 
perpendiculară pe strada 
1 Decembrie, una dintre 
străzile reabilitate recent 
de la un capăt la celălalt. 
Totuşi strada Gladiolelor 
a rămas aşa cum au găsit-o 
locatarii atunci când s-au 
mutat în blocul respectiv, 
în 1972. „De atunci nimeni 
nu mai venit să mai facă 
nimic. Sunt 40 de ani şi 
singura îmbunătăţire care 
s-a făcut a fost să ne adu-
că nişte pietre, care după 
cum vedeţi sunt şi astăzi“, 
povesteşte Nicolae Hegyesi 
vicepreşedintele de cartier 
al zonei Campus Universi-
tar Medicinei şi locatar al 
blocului de pe strada Ri-
pensiei. 

Din cauza faptului că 
strada este încă neasfalta-
tă, dar şi pentru că o parte 
din ea este înclinată spre 
imobil, accesul maşinilor 
la capătul străzii este prac-
tic interzis. „Nimeni nu 
intră cu maşini mari aici. 
Când vin cei cu gunoiul noi 
trebuie să luăm tomberoa-
nele să le ducem până la ca-
pătul străzii şi abia atunci 
le putem goli. Doamne 
fereşte de vreun incendiu 
mare, că nu ştiu dacă cine-
va de la pompieri se riscă 
să intre pe această stradă“, 
mai spune Nicolae Hegyesi, 
completat de un alt vecin, 
Gheorghe Negreanu: „Eu 
i-am întrebat pe cei care 
se ocupă de gunoi de ce 
nu intră cu maşini şi mi-au 
răspuns că dacă se răstoar-
nă ei nu vor plăti maşina 
lor. Adevărul e că au drep-
tate, pentru că eu cu maşi-
na mea mică nu pot trece 
peste acel dâmb“, spune şi 
Gheorghe Negreanu. 

alte străzi s-au putut 
repara, strada  
Gladiolelor nu!

Problema este cunoscută 
autorităţilor. Aproape în fi-
ecare an pe holurile primă-
riei, la biroul de reclamaţii 
sau în audienţe oficialii din 

administraţie se trezesc cu 
Nicolae Hegyesi care recla-
mă aceeaşi problemă: stra-
da neasfaltată. „Am sperat 
prin 2002, când au termi-
nat 1 Decembrie, că or s-o 
asfalteze, dar nicio şansă. 
De atunci, an de an, am fă-
cut reclamaţii la Primărie. 
De fiecare dată am primit 
acelaşi răspuns: când vor 
fi bani, se va face. Nicioda-
tă nu s-a întâmplat acest 
lucru. În 2008 mi s-a spus 

că strada va intra în reabi-
litare, însă eu nu văd nicio 
îmbunătăţire“. Ciudat este 
faptul că celelalte străzi 
care sunt tot perpendicu-
lare pe strada 1 Decembrie 
au fost asfaltate. Este cazul 
străzii Retezat şi a străzii 
Satu Nou.  

Pe hârtie proiectul  
arată excelent,  
în realitate,  
nu s-a făcut nimic

La ultima reclamaţie fă-
cută de Nicolae Hegyesi în 
septembrie 2010 la primă-
rie, răspunsul oficialităţilor 
locale a fost unul extraordi-
nar. Culiţă Chiş, directorul 
Direcţiei tehnice, cel care le 
răspunde celor care stau pe 
strada respectivă, le explică 
oamenilor că strada va ară-
ta ca-n filme: spaţiul verde 
se va dubla, iar reţeaua de 
canalizare va fi schimbată. 
„Prin proiectul de amenaja-
re a străzii, reţeaua de gaze 

naturale, aflată în zona ver-
de nu va fi afectată, lăţimea 
zonei verzi se va mări (în 
medie se va dubla). Pentru 
respectarea pantelor trans-
versale ale străzii ce urmea-
ză a se moderniza, branşa-
mentele care alimentează 
cele 3 scări ale blocului vor 
fi schimbate. Solicitarea 
dumneavoastră referitoare 
la diferenţa de nivel a străzii 
pe sectoarele menţionate va 
fi rezolvată odată cu întoc-
mirea proiectului tehnic şi 
a detaliilor de execuţie. So-
luţia tehnică va fi detaliată 
în cadrul Proiectului Tehnic. 
Vă mulţumim pentru înţele-
gere“, se arată în răspunsul 
datat  29.09.2010. În realita-
te însă niciun muncitor nu a 
venit acolo.

„Strada e în  
lista de priorităţi“

Viceprimarul Sorin 
Grindeanu susţine că stra-
da va fi reabilitată complet. 
O dată exactă, este însă im-
posibil de stabilit. “Cunosc 
problema locuitorilor de 
acolo. Este intrată pe in-
vestiţii, e la faza de proiec-
tare, trebuie să se parcurgă 
nişte paşi. Nu se poate face 
cum vrea Grindeanu. Atâ-
ta cât e pe buget, când se 
termină proiectarea se va 
scoate la lictaţie“, declară 
viceprimarul Timişoarei. 
Până atunci însă, locui-
torii mai au probabil de 
aşteptat câţiva ani buni… 
Ce mai contează câţiva ani 
când ai aşteptat 40?

roxana deaConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Peste 300.000 de locui-
tori şi doar 400 de locuri în 
creşele de stat. Se întâmplă 
în Timişoara, unde părinţii 
cu copii mici trăiesc o ade-
vărată aventură pentru a-şi 
înscrie pruncii la o creşă. 
Majoritatea trebuie să um-
ble zile întregi şi să aştepte 
chiar şi luni bune pentru 
a-şi putea duce copilaşii la o 
creşă.

Este şi cazul Cameliei 
Bariu, mama unei fetiţe de 
numai un an şi jumătate. S-a 
plimbat câteva zile să încer-
ce să-i găsească un loc la o 
creşă fiicei sale, Patricia. Tot 
ce a reuşit a fost să ajungă 
pe listele de aşteptare. „Am 
fost la două creşe, în Soare-
lui şi în Girocului, deoarece 
sunt în zona în care locuiesc 
eu. La una dintre ele ne-am 
pus pe lista de aşteptare pe 
locul 70 abia şi la următoa-
rea erau chiar mai mulţi în 
faţa noastră, în condiţiile 
în care fiecare avea doar 20 
de locuri disponibile. Dacă 
nu găsim loc o vom lăsa la 
părinţi, că nu avem ce face 
altceva. În altă zonă nu mă 
pot duce cu fetiţa, este prea 
departe“, spune Camelia 
Bariu. Patricia nu va mai 
prinde un loc la creşă, mai 
ales că peste câteva luni va 
împlini doi ani şi va trebui 
să meargă la grădiniţă.

mii de părinţi apelează  
la creşele private  
sau la bunici

În aceeaşi situaţie se află 
alte câteva zeci de mii de 
părinţi. În Timişoara în fie-
care an, sunt aduşi pe lume 
aproape 6.000 de nou-năs-
cuţi. Oraşul de pe Bega are 
doar 13 creşe finanţate de 
stat, unde pot intra doar 405 
de bebeluşi până la doi ani. 
Cei mai mulţi părinţi ajung 
să apeleze la instituţiile pri-
vate, unde plătesc aproape 
de cinci ori mai mult decât ar 
plăti la o creşă de stat, iar cei 
care nu au un buget suficient 
îi lasă pe cei mici la bunici. 
„Nicio creşă din Timişoara 
nu mai are locuri de mult 
timp. Noi am avut o creşă 
aici şi vin foarte mulţi părinţi 
la noi, dar nu avem unde să 
le ţinem copiii. Avem un 
spaţiu, dar ne trebuie auto-
rizaţie de la primărie şi fon-
duri ca să îl igienizăm şi să îl 
pregătim. Ne-au cerut o listă 
de dotări, pe care le-am dat-o. 
Acum aşteptăm, dar am pu-
tea face o creşă pentru 30 de 

copii“, explică Angela Rădu-
can, director la Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 14. 

Pentru a-şi lăsa copilul 
la o creşă din Timişoara, fi-
nanţată de statul român, pă-
rinţii scot din buzunar între 
200 şi 300 de lei pe lună, în 

timp ce la o creşă particula-
ră plătesc în jur de 600 de 
lei sau chiar mai mult, în 
funcţie de program. Dotările 
sunt şi ele discutabile. La o 
creşă de stat copiii stau une-
ori şi înghesuiţi, în funcţie 
de cât de mulţi sunt înscrişi, 

în timp ce la una privată o 
educatoare se ocupă doar de 
câţiva copilaşi. 

„Avem locuri, deşi vin 
foarte mulţi la noi. Pentru 
programul scurt, de la 6:30 
până la 12:30, plătiţi 350 de 
lei pe lună, iar mesele costă 

8,5 lei. Noi avem maximum 
zece copii la trei educatoare, 
iar acum avem locuri pentru 
că mulţi dintre cei înscrişi 
vor trece la grupele de 2-3 
ani“, spune patronul unei 
creşe private. 

Numărul creşelor parti-
culare în Timişoara este deja 
de ordinul sutelor. Cum afa-
cerea este una profitabilă, 
tot mai mulţi şi-au deschis 
astfel de instituţii. 

ministerul construieşte 
creşe în timişoara

Problemele părinţilor 
nu-şi vor găsi însă rezolvare 
în curând. Reprezentanţii 
Primăriei Timişoara caută 
chiar în aceste zile mai mul-
te locaţii pe care să le trimită 
către Ministerul Dezvoltării 
Regionale, care demarează 
un program prin care se vor 
construi creşe în mai multe 
oraşe din ţară. 

„Am găsit deja 13 locaţii 
pretabile pentru a le oferi 
programului ministerului. 
În general am optat pentru 
suprafeţe de teren în curtea 
şcolilor sau în apropiere de 
şcoli şi grădiniţe, pentru că 
e clar că aceste creşe tre-

buie legate de genul acesta 
de proces de învăţământ. 
Urmează să le predăm Pre-
fecturii Timiş, iar mai apoi 
Ministerul Dezvoltării să 
decidă pe care anume din 
amplasamentele respective 
se va face această investiţie. 
Cele 13 locaţii ar acoperi un 
număr de 300 de locuri în 
creşe“, declară Adrian Orza, 
viceprimar al Timişoarei. 
Oricum, numărul de locuri 
nu va acoperi în niciun caz 
cererea timişorenilor care 
preferă să apeleze la institu-
ţiile private sau la bunici. 

ComuNitateComuNitate12 

Din 1972 nu a mai 
venit nimeni să mai 
facă nimic. Sunt 40 de 
ani şi singura îmbună-
tăţire care s-a făcut a 
fost să ne aducă nişte 
pietre, care după cum 
vedeţi sunt şi astăzi.

 nicolae Hegyesi
locatar strada Ripensia

Cunosc problema 
locuitorilor de acolo. 
Este intrată pe inves-
tiţii e la faza de pro-
iectare, trebuie să se 
parcurgă nişte paşi. 
Nu se poate face cum 
vrea Grindeanu.

 Sorin Grindeanu
viceprimar

Când în 1947, comuniştii au 
venit la putere, oamenii din să-
tucul bănăţean dintre dealuri, 
nu erau pregătiţi pentru noua 
revoluţie. Poate că în alte zone, 
unde era sărăcie lucie oamenii 
se aşteptau la schimbări. Dar 
aici, în „mândreţea lor de 
sat bănăţean“, unde aveau 
curent electric, baraj şi moară, 
castel cu fântână arteziană, 
combine şi tractoare, oamenii 
nu vedeau de ce ar schimba 
toate astea, cu nişte incerti-
tudini... politice, importate de 
la ruşi. Atunci, tovarăşii noi 
veniţi, au făcut ceva extraor-
dinar. Au hotărât că tot ceea 
ce aparţinea de trecut, trebuia 
distrus şi abandonat. Astfel, 
au luat dinamită şi au detonat 
încărcătura în fundaţia caste-
lului, castel ce trona sfidător 
în mijlocul satului. Castelul s-a 
cutremurat şi s-a fisurat... niţel. 
Atât doar. Castelul a rămas 
la fel de semeţ. Apoi au luat 
batozele şi combinele nemţeşti 
şi le-au lăsat abandonate pe 
câmp, să ruginească. Au naţi-
onalizat moara şi au înfundat 
cu pământ canalul de irigaţie. 
Livada cu pomi fructiferi au 
tăiat-o, iar pe cei mai harnici 
şi gospodari oameni ai satului 
i-au arestat şi i-au numit 
chiaburi. Tot atunci apăreau 
lozinci gen: „PMR sprijină micii 
meseriaşi“ etc. Bunicul meu, 
care a fost sărac toată viaţa 
lui, dar era un excelent zidar 
şi tâmplar, a muşcat momeala 
lozincii. S-a împrumutat de la 
bancă şi mai târziu de la CEC 
şi şi-a cumpărat pământ. Şi-a 
cumpărat scule de tâmplă-
rie şi zidărie şi a început să 
muncească. Pe brânci. Apoi, 
au venit cu „colectiva“! L-au 
arestat pe bunicu că n-a vrut 
să se înscrie în C.A.P. şi l-au 
ţinut închis şase luni până a 
semnat adeziunea. Astfel, din 
omul cu două clase primare, 
sărac lipit pământului, dar 
harnic peste măsură, bunicul a 
devenit chiabur peste noapte. 
Şi deci, implicit, un duşman al 
noii orânduiri şi al poporului. 
Tot la două luni, venea un 
colonel de securitate şi-l con-
voca  la... convorbiri. De multe 
ori, el se întorcea cu lacrimi în 
ochi, umilit şi bătut, că nu voia 
să devină informator. În plus, 
fiind baptist era considerat un 
spion al americanilor, un insti-
gator şi legionar. Eu, copil fiind, 
nu înţelegeam nimic din ce se 
întâmplă. Mă bucuram doar 
de atelierul de tâmplărie al 
bunicului meu, care-mi făcea 
tot felul de jucării: săbii, puşti, 
arbalete şi chiar şi un autobuz 
de lemn în care încăpeam doi 
copii. Bunicul fiind copil orfan, 
pe mine mă răsfăţa şi mă 
ferea de orice grijă. Nu voia 
să fim săraci şi să ştim cum e 
să-ţi fie o foame... animalică. 
Rar, el povestea că atunci 
când era copil şi mergea cu 
vaca la păscut, mânca fructe 
verzi din pom de foame şi 
fura lapte direct de la ugerul 
vacii, lapte pe care-l mulgea în 
pălăria sa micuţă şi-l bea apoi 
nesăţios. Când ajungea seara 
acasă cu vaca, el lua bătaie 
că vaca nu avea destul lapte. 
Această poveste, cu bunicul 
meu mic, orfan, sugând de 
foame la ugerul vacii (ca un 
viţelus uman) m-a obsedat ani 
şi ani de zile. Bietul meu bunic 
….copilaş orfan-chiabur!!

Chiaburul

Coriolan 
Gârboni

oPinie

Pentru a-şi lăsa 
copilul la o creşă 
din Timişoara, 
finanţată de statul 
român, părinţii 
scot din buzunar 
între 200 şi 300 
de lei pe lună.

Creşele private au luat locul 
celor de stat în Timişoara
n Părinţii care vor să-şi înscrie copiii la creşă trebuie să o facă înainte cu câteva luni

Deşi în Timişoara se nasc peste 6.000 de copii în fiecare an, în creşele de stat sunt doar 400 de locuri

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Strada Gladiolelor din oraşul florilor 
a rămas încremenită în anii 70!
n Pentru că este neasfaltată, pe aici nici măcar maşinile de gunoi nu pot intra

Strada gladiolelor arata la fel ca in urma cu 40 de ani

Strada Satu nou, paralelă cu Gladiolelor a fost reabilitată 
complet deşi nu avea la fel de mari probleme

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Românii au de 
recuperat, pentru 
că nu au fost

Noi am avut o creşă 
aici şi vin foarte mulţi 
părinţi la noi, dar 
nu avem unde să le 
ţinem copiii. Avem un 
spaţiu, dar ne trebu-
ie autorizaţie de la 
primărie şi fonduri ca 
să îl igienizăm şi să îl 
pregătim.

 Angela Răducan
director grădiniţa PP nr. 14

La una dintre ele 
ne-am pus pe lista de 
aşteptare pe locul 70 
abia şi la următoa-
rea erau chiar mai 
mulţi în faţa noastră. 
Fiecare avea doar 20 
de locuri disponibile. 
Dacă nu găsim loc o 
vom lăsa la bunici.

 Cameliei bariu
mămică

Am găsit deja 13 loca-
ţii pretabile pentru a 
le oferi programului 
ministerului. Minis-
terul Dezvoltării va 
decide pe care se va 
face această investi-
ţie. Cele 13 locaţii ar 
acoperi un număr de 
300 de locuri în creşe. 

 Adrian Orza
viceprimar
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În ultimele cinci sezoane, 
luându-l în calcul şi pe cel ce 
se încheie la finele săptămâ-
nii, căpitanul alb-violeţilor a 
bifat  şapte prezenţe în un-
sprezecele echipei sale. Aici 
am cuantificat şi absenţa din 
partida de sâmbătă şi sa adău-
găm că în alte trei dispute cu 
Dinamo, Dan Alexa a încasat 
şi câte un cartonaş galben. Iată 
cum arată statistica ultimelor 
cinci ediţii de campionat.

www.FortavioLa.rotimP LiBer

Fanii lui Poli sunt dezamăgiţi. 
Este o stare de spirit firească 
după o partidă urmărită cu 
sufletul la gură în care favoriţii 
nu au reuşit să facă un joc 
pe măsura pretenţiilor. Ca 
mai întotdeauna, în ultimii 
ani, suporteri se dovedesc a fi 
deasupra prestaţiilor echipei. 
Amărăciunea este cu atât mai 
mare cu cât am fost depăşiţi 
de o echipă care, cel puţin din 
punctul meu de vedere, nu a 
rupt gura târgului decât poate 
prin mobilizare, la toate nive-
lurile, ambiţie şi cam atât. Asta 
în timp ce Timişoara a avut o 
conjunctură cum nu se poate 
mai favorabilă. Galaţiul a pro-
fitat însă de seria inadmisibilă 
de egaluri realizate de Poli pe 
teren propriu cu echipe de mij-
locul şi coada clasamentului.
Am putea face o discuţie 
interminabilă asupra cauzelor 
care au dus la acest parcurs 
nefinalizat cu un titlu în anul 
aniversar. Mă gândesc că, spre 
deosebire de noi care am avut 
trei antrenori în acelaşi sezon, 
oţelarii sunt cu Munteanu pe 
bancă de ceva timp. Specia-
liştii, pornind de la această 
comparaţie, pot organiza un 
adevărat simpozion pe margi-
nea temei mai sus enunţată.
Mă mai gândesc şi la finalu-
rile de partidă, nu puţine, în 
care Poli a salvat puncte prin 
execuţiile de excepţie ale lui 
Zicu sau Goga. Mulţi s-au 
înghesuit să spună că asta 
este o virtute. Se poate. Dar 
ulciorul nu merge de multe 
ori la apă. La Galaţi nu a mai 
ţinut figura. Exact în momen-
tul în care aveam mai mare 
nevoie de chestia asta.
Ce este de făcut? Mobilizare şi 
nu deprimare! Aşa acţionea-
ză o echipă mare. Locul doi 
este la îndemână chiar dacă 
în ultima partidă la Timişoara 
vine Dinamo. Mai ales Dina-
mo. De pe poziţia secundă se 
poate ataca Champions Lea-
gue. Putem accede în grupe, 
din preliminarii, demonstrând 
că avem totuşi valoare. 
Valoare chiar mai mare decât 
cea a Oţelului care se vede 
deja cu sacii în căruţă după 
un campionat...hmm. Cred 
că acum este momentul să 
arătăm ce putem. Pasărea 
Phoenix poate cânta imnul 
Champion League chiar şi 
dintr-un fotbal dominat de 
„Marea ţiganiadă“.

Mobilizare

Viorel  
Screciu

oPinie

15 
speCtaCoLefiLme party eXpo

Piraţii din Caraibe - Pe ape 
şi mai tulburi: Vineri - mier-
curi : 14:50, 17:40, 23:30
iubit de împrumut: Vineri 
- miercuri : 14:40, 17:00, 
19:20, 21:30
Priest - răzbunătorul: Vi-
neri - miercuri : 17:15, 19:10, 
21:00, 22:50
Thor: Vineri - miercuri : 
14:30, 17:30, 19:50, 22:10
Furios şi iute în viteza a 
5-a: Vineri - miercuri : 13:30, 
16:20, 19:00, 21:40
Apă pentru elefanţi: Vineri 
- miercuri : 18:20, 20:50
Scream 4 - Coşmarul conti-
nuă: Vineri - miercuri : 21:40
rio: Vineri - miercuri : 
13:20(ro), 15:30(ro)
Scufiţa roşie: Vineri - mier-
curi : 17:10, 19:20
Hop-Ţop: Vineri - miercuri: 
15:00
nevastă de împrumut: Vi-
neri - miercuri : 13:40, 16:00

Joi, 19 MAi
Setup: Concenrt caritabil Sanctuar, 
Synergis
Daos: Concert Prime`s Private Party
life!Pub: Super Karaoke Party
lemon: Specijalno Srpsko Uzivo Vece

vineri 20 MAi
Pantheon: Anda Adam 
Club 30: Party de vineri seara
life!Pub: Concert Regal
Setup: Lorn Live Set
Fratelli: PeeJay Vincent
Jaxx Pub: Concert Ambersmith & 
Persona

SâMbăTă 21 MAi
bunker: Stund Up Comedy cu Neuronu
Setup: Sub Lab 4
Daos: Kitsch Party k lumea
life!Pub: Coyote Ugly Party
Art 700: Saturday Night Madness
Jaxx Pub: Retro Party

DuMiniCă 22 MAi
Art Club 700: Retro Fever
van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’Arc: Hits Party

Teatrul Studenţesc Thespis: joi 19 mai, 
ora 20.00, Casa Studenţilor, sala Studio 
202, spectacolul Al 9-lea cer. comedie după 
Marius Damian, pus în scenă de Albert 
Bach. 

Teatrul naţional Timişoara: joi, 19 mai, 
ora 19.00, Studio 5,  spectacolul Nu, eu nu 
regret nimic, un concept de Sabina Bija. 

Teatrul Studenţesc Thespis: vineri 20 
mai, ora 20.00, Casa Studenţilor, sala 
Studio 202, spectacolul “Shakespeare Ri-lă-
ud-id“, bazat pe fragmentele din comediile 
şi tragediile lui William Shakespeare.

Teatrului German de Stat Timişoara: 
sâmbătă 21 mai, ora 19, în sala Teatrului 
German de Stat, “Don Carlos“, de Friedrich 
Schiller în regia lui Alexander Hausvater. 

Teatrul naţional Timişoara: Sala Mare, 
sâmbătă, 21 mai, ora 19, Ţarul Ivan îşi 
schimbă mesria, un spectacol de Sabin 
Popescu, după Mihail Bulgakov. 

Teatrul naţional Timişoara: duminică, 
22 mai, ora 19.00, Sala 2, Iulius Caesar 
după William Shakespeare, un spectacol de 
Alexander Hausvater.

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gerge-
ly“: luni 23 mai, ora 17, Sala Studio, Efecte 
Secundare după Woody Allen, regizor 
coregraf: Katona Gabor.

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gerge-
ly“: luni 23 mai, ora 19, Sala Mare, William 
Shakespeare: Visul unei nopţi de vară.

Teatrul naţional Timişoara: marţi, 24 
mai, ora 19.00, Sala 2, Iulius Caesar după 
William Shakespeare, un spectacol de 
Alexander Hausvater.

opera naţională română Timisoara: 
miercuri, ora 18, Aida, operă în patru acte de 
Giuseppe Verdi. Libretul: Antonio Ghislanzoni. 

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gerge-
ly“: marţi 24 mai, ora 18, Sala Mare, Schiţe 
- idei libere pentru actori şi dansatori.

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Ger-
gely“: marţi 24 mai, ora 21, Sala Mare, 
Tasnadi Istvan Originea Speciilor.

Scârţ Scarţ loc lejer: joi, 27 ianuarie ora 
22.00, Arta Pârţului, în interpretarea acto-
rului Kocsárdi Levente. Spectacol în limba 
română. Biletele costă 15 lei.

dAn duŢu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Poli – Dinamo este un 
derby etern care se con-
sumă şi te consumă ca su-
porter, de ani buni de zile. 
Dacă în sezoanele trecute 
miza o constituiau şi punc-
tele puse în joc pe lângă 
orgoliul nemăsurat pe care 
îl aduce în discuţie acest 
meci, de această dată fie 
vorba numai de rivalitate 
de ordin sentimental. Poate 
şi faptul că meciul se dis-
pută în ultima etapă când 
deja se ştie campioana par-
că mai scade din ferocita-
tea cu care se pregătea de-a 
lungul timpului această 
întâlnire. Rămâne duelul 
galeriilor şi disputa pur 
sportivă din teren unde, 
după cum arată clasamen-
tul, ambele echipe au ne-
voie de victorie. Timişoarei 
îi trebuiesc toate cele trei 
puncte pentru ca orice alt 

rezultat în afara victoriei 
(coroborat cu un succes al 
Vasluiului la Târgu Jiu) o 
pot trimite pe poziţia a tre-
ia a podiumului primei ligi 
şi automat în afara prelimi-
narilor Champions League. 
De partea cealaltă, Dinamo 
se află în luptă directă cu 
Rapid şi Steaua pentru un 

loc în grupele Europa Lea-
gue. O victorie pe „Dan Păl-
tinişanu“ ar aduce linişte în 
tabăra „câinilor roşii“. Ar 
putea fi însă şi cântecul de 
lebădă pentru Dusan Uhrin 
jr. la Timişoara. Deocam-
dată, spune Marian Iancu, 
nu se pune problema, cel 
puţin nu din partea patro-

natului echipei de pe Bega. 
„Nu e acesta (n.n. meciul 
cu Dinamo) ultimul pentru 
Dusan la Timişoara. În iar-
nă însă se pune problema 
altfel. S-ar putea să nu do-
rească să continue alături 
de jucători tineri, să nu-i 
cunoască, echipa să scâr-
ţâie şi atunci să fie nevoit 

să renunţe. El e un antre-
nor tânăr, nu a promovat 
jucători ca alţii dinaintea 
lui (n.n. Hagi, Olăroiu) ci a 
lucrat cu jucători în majori-
tate de peste 25 de ani. Cu 
tineri e mai greu. Repet, în 
iarnă vom avea o discuţie 
şi vedem dacă ajungem la 
o înţelegere şi continuăm 
sau ne despărţim“ a decla-
rat Iancu care se gândeşte 
să păstreze din iarnă doi ju-
cători aflaţi la sfârşitul ca-
rierei, 4-5 până în 27-28 de 
ani, cu experienţă, 5-6 până 
în 26 de ani şi 10-11 jucă-
tori în jurul vârstei de 21-
22 de ani. În cel de-al doilea 
mandat la Timişoara, cehul 
a înregistrat opt victorii, 
cinci egaluri şi două înfrân-
geri, cifre considerate bune 
având în vedere lotul de 
care a beneficiat la sosirea 
sa la echipă.

Pleacă acum sau în iarnă?
n Unul dintre reproşurile aduse de Iancu lui Uhrin este că nu a promovat tineri

Orice meci fără Alexa 
e greu, iar dacă e vor-
ba de Dinamo cu atât 
mai mult. Nu avem ce 
să facem, trebuie să 
câştigăm acest meci 
şi vreau să cred că Du-
san va găsi soluţii de 
înlocuire a lui Alexa.

 marian iancu

Papillon Cafe: Expoziţia Sinteza fotografică realizată de absolvenţii 
specializării Jurnalism de la Facultatea de Ştiinte Politice, Filosofie şi 
Ştiinţe ale comunicării, Universitatea de Vest, Timişoara. Expoziţia 
poate fi vizitată până în 12 iunie.

libraria Humanitas Joc Secund: expoziţie de lucrări grafice ale 
lui Jean Chauvelot numită „Un pic de tot“. Expoziţia poate fi vizitată 
până în 11 iunie. 

Muzeul de Artă - Palatul baroc: Expoziţia Naturi Statice Germane 
şi Austriece din Colecţia Muzeului Naţional Brukenthal Sibiu. Expo-
ziţia poate fi vizionată până în 31 mai. 

Muzeul de Artă - Palatul baroc: expoziţie în memoria lui Ioachim 
Miloia ce conţine lucrări de pictură religioasa şi laică, documente 
ale vremii şi publicaţii, va putea fi vizitată zilnic între orele 10-18, 
până în 31 mai.

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 până în 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.

Piraţii din Caraibe

În această poveste despre ade-
văr, trădare, tinereţe şi moarte, 
căpitanul Jack Sparrow reîntâl-
neşte o femeie din trecutul său 
şi habar n-are dacă între ei se 
reaprinde scânteia dragostei 
sau ea doar îl foloseşte pentru 
a găsi legendara Fântână a Ti-

nereţii. Când este obligat să se 
urce la bordul navei Revenge, 
condusă de formidabilul pirat 
Blackbeard, Jack se trezeşte în 
faţa unei neaşteptate aventuri 
în care nu ştie de ce să se teamă 
mai mult: de Blackbeard sau de 
femeia din trecutul său

horosCop
berbeC
Odată cu săptămâna pe care urmează 
să o parcurgeţi, se deschide un sezon 
fabulos - sezonul succesului, al rea-
lizărilor dar şi al câştigurilor. Este, în 
general, o perioadă favorabilă pentru 
toate zodiile dar parcă mai mult 
pentru voi, pentru că planetele, în 
tranzitul lor, se instalează pentru o lun-
gă perioadă de timp în zona banilor şi 
a câştigurilor. E vorba de banii de zi cu 
zi şi nu neparat de depozitele de bani 
pe care vi le faceţi pentru zile negre. 
Aşa încât odată cu această săptămână 
aveţi toate şansele să vehiculaţi valori, 
bunuri materiale şi chiar să obţineţi 
bani de pe urma eforturilor voastre 
profesionale. Este o săptămână care vă 
cere siguranţă profesională şi anume 
să fiţi siguri de ceea ce ştiţi să faceţi, 
să realizaţi sarcinile pe care vi le-aţi 
asumat cu multă hotărâre, cu multă 
claritate şi cât se poate de bine, astfel 
încât nimeni să nu vă poate reproşa 
nimic.

taur
O săptămână minunată pentru voi! În-
cepe o perioadă bună în viaţa voastră. 
Marte se instalează în semnul vostru 
zodiacal şi odată cu aceste zile, voinţa, 
hotărârea, determinarea, curajul, 
energia, vitalitatea, bucuria de a trăi, 
sunt mult mai accentuate. Şi de aici, 
sentimentul că aveţi tot ce vă trebuie 
pentru a lupta cu dificultăţile, pentru 
a vă impune opinia, soluţiile, pentru a 
demara proiectele la care v-aţi gândit. 
Ieşiţi, odată cu această săptămână, din 
perioada (care poate a durat destul de 
mult) în care v-aţi simţit frânaţi, blocaţi 
sau obosiţi, nemotivaţi, distanţaţi, daţi 
deoparte, uitaţi - şi lucrurile se schim-
bă. În primul rând, printr-o altă dispo-
ziţie, printr-o altă atiudine pe care o 
abordaţi, o altă stare de spirit, un alt 
interior. Lucrul acesta vă face să aveţi 
puterea să schimbaţi realitatea în care 
trăiţi, să generaţi alte situaţii, odată ce 

voi aveţi altă atitudine şi vă implicaţi 
altfel. În tot cazul, este o săptămână 
care pune accentul pe voinţă.

Gemeni
O săptămână foarte frumoasă. Îi poate 
avantaja pe Gemenii care lucrează 
în străinătate, care au de finalizat un 
proiect, sunt implicaţi până peste 
cap în treburile profesionale sau cei 
care vor să acorde mai multă atenţie 
sentimentelor, dragostei, iubirii. Nu 
în sensul neapărat de a iniţia sau de a 
aprofunda o relaţie, ci de a-şi analiza 
sentimentele şi de a vedea cum stau şi 
dacă îşi pot permite, în acest moment 
al vieţii lor, o relaţie sau trecerea la 
o etapă superioară. Planetele ce se 
instalează în Taur, începând cu această 
săptămână, se referă, în harta voastră, 
la autoanaliză, autocunostere şi intro-
specţie. Probabil că sunt două capitole 
importante pentru voi, care cer o ana-
liză mai profundă: banii şi dragostea. 
Începând cu această săptămână, la 
locul de muncă şi în activitatea profesi-
onală vi se cere să observaţi mai atent, 
mai lucid, plusurile şi minusurile activi-
tăţii voastre profesionale, nu numai ce 
faceţi bine şi ce greşiţi, ci care este tot 
contextul în care v-aţi plasat munca.

raC
Planetele ce se instalează odată cu 
această săptămână (şi care aduc 
abundenţă, împlinire, realizări), îşi 
găsesc locul în harta voastră în zona 
prietenilor şi zona iubirii sau a atenţiei 
publice. Aşa că odată cu această săp-
tămână, pentru o perioadă de timp ce 
acoperă toată vara, intraţi într-o zonă 
a vizibilităţii, a simpatiei publice ori a 
relaţiilor de susţinere şi de prietenie, 
relaţii pe care le consolidaţi acum. 
S-ar putea ca în următoarele zile să 
aveţi mai multe invitaţii, mai multe 
evenimente la care participaţi, să 
descoperiţi că aveţi interese comune 
cu persoanele pe care tocmai le-aţi 

întâlnit de puţină vreme sau pe care 
urmează să le contactaţi cu ocazia 
participării la diverse evenimente. 
Cert este că viaţa voastră trece acum 
printr-un pasaj al publicităţii sau 
marketing-ului.  

Leu
Provocări pozitive apar în viaţa 
voastră, în planul carierei. Planetele 
instalate în Taur vorbesc de putere şi 
de reuşite materiale şi financiare. Ele 
sunt posibile dacă acceptaţi uriaşele 
provocări pe care astrele vi le aduc în 
faţă: o funcţie mai înaltă, un proiect 
provocator, poate chiar întâlniri care 
au în centrul lor discuţii importante. 
Aspecte foarte bune se formează între 
planete pragmatice instalate în Taur, 
care vorbesc de câştiguri în următoa-
rea perioadă ce se întinde pe toată 
vara. Planetele instalate în zona muncii 
vorbesc, încă din această săptămână, 
de o victorie pe care o repurtaţi în faţa 
reprezentanţilor unei instituţii impor-
tante, în faţa şefilor voştri, pe care o 
simţiţi în lupta voastră cu sistemul, cu 
oamenii, cu publicul.

FeCioară
Planetele instalate în Taur în această 
săptămână, vorbesc de reuşita ma-
terială şi financiară, ce vine la voi pe 
cale juridică, administrativă, legală sau 
valorificând un act important. Primiţi 
o aprobare sau poate fi vorba chiar şi 
de o călătorie pe care aţi aşteptat-o 
îndelung şi iată, poate fi aprobat 
bugetul pentru această călătorie. 
Începând cu această săptămână şi 
pe toată perioada verii, aveţi şansa 
să convingeţi oamenii cu care vă 
întâlniţi, persoanele cu care trataţi, 
colaboratorii voştri profesionali de 
valoarea cunoştinţelor acumulate 
până acum. Foarte bună săptămâna 
pentru cei care dau examane, precum 
şi pentru cei care au diverse întâlniri 
unde trebuie să convingă, trebuie să 

lămurească, trebuie să determine un 
răspuns. Aveţi şansa să atrageţi de 
partea lor persoane care au putere de 
vot sau au putere de decizie şi până la 
urmă sorţii să fie favorabili pentru voi.  

balanţă
Este normal să vă gândiţi la avere, la 
câştiguri, la prosperitate. Din această 
săptămână, cam toată vara ne vom 
gândi la bani şi asta veţi face şi voi. 
Multe planete în Taur, un semn al 
prezentului dar şi al câştigurilor imme-
diate. Iată o perioadă minunată pentru 
a vă mări averea. N-o faceţi singuri, ci 
cu ajutorul celor din preajma voastră, 
care nu vă lasă să cheltuiţi, dacă nu 
cumva adaugă din câştigurile lor la 
câştigul comun. Colaborarea cu parte-
nerul de viaţă poate fi minunată mai 
ales dacă are suces în această perioadă 
iar datoria voastră este să sustienti şi 
chiar să le ţineţi contabilitatea, lucru 
de care nu fugiţi în aceste zile.

sCorpion
Zodia Taurului este foarte activată, în-
cepând din această săptămână, pentru 
o perioadă de timp ce acoperă toată 
vara. În felul acesta, domeniul relaţiilor 
este foarte puternic dinamizat plane-
tar şi asta vă ajută să înţelegeţi cum vă 
privesc oamenii, care este locul vostru 
în mediul în care trăiţi şi mai ales care 
este imaginea pe care o arătaţi celor-
lalţi. Vă ajută, această perioadă, să 
corectaţi diverse aspecte la voi, pentru 
a reuşi să transmiteţi o imagine cât 
mai fidelă cu ceea ce vreţi să fiţi în faţa 
celorlaţi. Orice fel de contact sau de 
relaţie de colaborare, de parteneriat 
este puternic luată în atenţie, în acest 
moment, de tranzitele planetare. Aveţi 
şansa să clarificaţi rolul vostru într-o 
relaţie, poziţia într-o relaţie, câştigul 
vostru într-un parteneriat, pentru că se 
anunţă conversaţii practice, utile, baza-
te pe argumente, pe dovezi şi ieşite 
din sfera emoţionalului.  

săgetator
Multe planete în Taur, în această 
săptămână. Aşa că vă puteţi gândi la 
o muncă spornică, ce în mod normal 
ar trebui să vă umple buzunarele. 
Numai că această muncă vă cere 
abnegaţie, conştiinciozitate, prezenţă, 
implicare totală. Dacă nu veţi investi 
în munca pe care o faceţi, nu vor veni 
nici roadele. Taurul nu este un semn 
al jumătăţilor de măsură şi dacă este 
activat începând cu această săptămână 
în zona muncii, este clar că vă poate 
aduce abundenţă promisă, numai dacă 
şi voi investiţi muncă 100% sau interes 
şi atenţie. Era important ca până acum 
să vă fi stabilit deja zona de activitate, 
tipul de atitudine, tipul de proiect în 
care vă implicaţi, modul în care vreţi 
să abordaţi activitatea profesională. 
Presupunând că aţi făcut până acum 
toate lucrurile acestea, înseamnă că 
aveţi toate şansele să beneficiaţi de 
oportunităţile astrale ce se ivesc şi care 
vorbesc de câştiguri.  

CapriCorn
Multe planete în Taur, în această săptă-
mână. Este activată zona iubirii, zonă 
bucuriei de a fi, zona distracţiei. Nu 
înseamnă neapărat că aţi intrat în va-
canţă şi că vă mai intorceti la serviciu 
în septembrie, ci înseamnă că abordaţi 
problemele vieţii, situaţiile de zi cu zi 
mai lejer. Nu este prima dată când vi 
se întâmplă lucrul acesta. Jupiter în 
Taur a mai trecut în harta voastră prin 
zona inimii acum doisprezece ani, aşa 
că puteţi face comparaţie cu perioada 
de atunci. Sigur, în acest moment 
nu va sta nimeni în cale şi puteţi să 
valorificaţi 100% oportunităţile astrale. 
Este o perioadă foarte bună pentru 
cei îndrăgostiţi sau pentru cei care vor 
să treacă la o etapă mai înaltă în zona 
iubirii, în relaţia sentimentală, să se 
implice mai mult, să-şi ia mai multe 
angajamente sau să înceapă să aibă 

realizări. Pentru Capricornii care au 
ezitat să fie părinţi este o perioadă 
bună să se gândească la rolul de 
părinţi, să-şi dorească să fie părinţi, să 
se implice mai mult şi să devină părinţi 
mai buni.

Vărsător
Odată cu planetele ce se instalează 
în Taur, din această săptămână se 
deschide o perioadă în viaţa voastră, 
ce acoperă toată vara şi care vorbeşte 
de siguranţă în viaţa personală. Poate 
unii dintre voi veţi folosi această uriaşă 
energie astrală pentru a vă crea un 
mediu mai plăcut în care să locuiţi, 
astfel încât ambientul să fie unul mai 
plăcut. Alţii vor simţi nevoia să se 
izoleze, să se detaşeze, să se închidă 
pentru a lucra sau pentru a-şi îngriji 
sănătatea. Tendinţa este să fiţi centraţi 
pe interesele voastre din acest mo-
ment. Luni şi marţi Luna în Scorpion 
accentuează axa responsabilităţilor.  

Peşti
Această săptămână activează zona 
cunoaşterii şi zona educaţiei. Este 
o săptămână care poate să vă ajute 
să rezolvaţi acte importante, de 
exemplu. Pentru că planetele sunt 
instalate în Taur, vi se cere tenacitate, 
consecvenţă, perseverenţă. Insistenţa 
este cheia succesului dar şi felul în 
care ştiţi să argumentaţi, felul în care 
ştiţi să nu vă lăsaţi înfrânţi într-o 
conversaţie, într-o discuţie, să nu va 
lăsaţi intimidaţi de funcţia persoanei 
din faţă voastră sau de poziţia 
socială pe care o are. Toate lucrurile 
acestea pot fi răsplătite. O victorie 
pe care o obţineţi acum în planul 
dialogului, în planul conversaţiilor, 
poate fi convertită până la urmă în 
plan financiar. Pentru că obţinând 
o aprobare sau un act, reuşiţi să vă 
descurcaţi mai departe în afacerile 
voastre şi în activităţile voastre, care 
vă pot duce la câştig financiar.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

Organizatorii Festivalu-
lui Plai au confirmat încă 4 
trupe pe lista celor ce vor 
urca pe scena de la Muzeul 
Satului Bănăţean. Formaţiile 
menţionate sunt din Polo-
nia, China, Austria şi chiar 
şi din România. Tinerii se 
lăuda că au traversat conti-
nente întregi pentru a-i con-
vinge să cânte la Timişoara. 
Warsaw Village Band vine 
din Polonia. În 1997 era un 
simplu grup de prieteni cu 
un album numit “Hop Şa 
Şa” şi cu o pasiune pentru 
muzica tradiţională polone-
ză. Forbidden City Chamber 
Orchestra vin tocmai din 
China, unde muzica vremu-
rilor vechi are o încărcătură 

sacră. Trupa este alcătuită 
din 10 muzicieni veritabili, 
de formaţie clasică aduşi 
împreună atât de virtuozi-
tatea remarcabilă pe care o 
au în comun, cât şi de sensi-
bilitatea împărtăşită cu care 
abordează elemente ale mu-
zicii populare chineze. Tun-
derground este o formaţie 
din Miercurea Ciuc, din ţara 
noastră. Sunt şapte tineri 
care au decis în 2004, într-o 
cafenea, să pună bazele unei 
trupe. Pe scena festivalului 
va urca şi The Idan Raichel 
Acoustic Project, din Isra-
el. Va cânta alături de zece 
muzicieni şi va susţine şi un 
workshop.

Muzică din China şi Polonia pe scena la Festivalul Plai

Din nou fără Dan Alexa pe teren
2010-2011 TUR: prezent, 
RETUR: absent
2009-2010 TUR: prezent, 
RETUR: prezent
2008-2009 TUR: prezent 
galben, RETUR: absent (1-3, 
antr. Gabi Balint)
2007-2008 TUR: prezent 
galben, RETUR: absent (1-1, 
antr. Dusan Uhrin jr.)
2006-2007 TUR: prezent 
galben, RETUR: prezent

După ratarea obiectivului, colaborarea lui Dusan uhrin jr. cu Marian iancu a devenit incertă

A fost odată...
Sabău: noiembrie 2009, în 
campionat, la Timişoara, 
2-0: „Am obţinut o victorie 
importantă, istorică pentru 
cei din Timişoara. Jucătorii 
sunt cei care au scris astăzi 
istorie. Cred că am con-
trolat jocul de la un capăt 
la celălalt, am avut ocazii 
mai multe, iar victoria este 
meritată. Vreau să le mulţu-
mesc suporterilor care au 
încurajat echipa când am 
traversat momente grele, au 
avut încredere în mine, au 

venit la antrenamente, ne-
au încurajat şi au înţeles că 
performanţa se obţine prin 
muncă şi prin multă dăruire. 
Totuşi, nu înţeleg acest 
entuziasm al unor suporteri 
care au exagerat cu bucuria 
de la finalul meciului. Vreau 
ca ei să fie şi în momentele 
grele alături de echipă şi să 
se manifeste civilizat“.
balint: aprilie 2009, semi-
finalele Cupei, la Cluj, 4-1: 
„Pe Dinamo e greu să o baţi 
cu 1-0. Ori o baţi la scor, ori 

te bate. Echipa deja joacă 
ca o campioană. Jucătorii 
respectă ce discutăm. Şi-au 
dat seama că împreună 
putem avea rezultate mari. 
L-am surprins pe Rednic cu 
4 goluri, nu se aştepta la 
asta. Mă bucur că cei care au 
intrat astăzi au arătat că au 
respect faţă de Timişoara, 
îmi pare rau de cei acciden-
taţi dar cei care intră trebuie 
să dea totul. Pe asta am 
mizat, să fim mai motivaţi 
decât ei“.

Dan Alexa

trupa warsaw village Band vine din Polonia
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D’aLe CetăŢii

M-am uitat la Eurovisi-
on doar pentru Ste-
phan Raab, prezenta-
torul show-ului. Chiar 
dacă nu şi-a putut 
arăta forţa de mare 
moderator, e greu într-
un show limitat , cu 
bariere stricte, precum 
Eurovision, sunt sigur 
că mulţi i-au aşteptat 
prezenţa .
La 44 de ani Raab 
este cel mai puternic 
moderator de televiziu-
ne din spaţiul german. 
“Vivasion” sau “TV 
Total” sunt show-uri 
care au facut istorie în 
Germania. A fost prima 
vedetă a canalului mu-
zical VIVA. Am cochetat 
chiar la un moment 
dat cu “Beat Raab”, 
varianta “Beat star”, un 
show care era cât pe ce 
să ajungă şi în Româ-
nia şi pe care Stephan 
l-a făcut celebru.
Discret, tabloidele nem-
ţeşti au reuşit târziu 
să-i fotografieze cele 
două fetiţe născute 
în 2004 şi 2006, iubit 
de nemţi, dar urât de 
emigranţi datorită alu-
ziilor sarcastice făcute 
adeseori, Raab rămâne 
un model de televiziu-
ne, unul dintre cei mai 
puternici moderatori 
ai ultimilor ani. Am 
rezistat să mă uit la 
Eurovision sperând să-l 
văd mai des şi mai im-
plicat…Mi-am spus că e 
imposibil să nu-şi facă 
în vreun fel numărul…
Am zâmbit când şi-a 
luat co-prezentatoarea 
în cârcă, uimindu-i pe 
toţi cei ce nu-l ştiau…
Când au început votu-
rile şi aranjamentele 
am luat telecomanda…
Raab se retrăsese şi 
el din cadru, nu era la 
dialogurile cu ţările 
care trimiteau votu-
rile…E un moderator 
scump şi probabil şi-a 
negociat apariţia la 
minute de prezenţă şi 
posturile publice au 
găuri mari prin bugete, 
oriunde ar fi ele…

EuRAABvision

Dan  
Negru

oPinie
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DuminiCă
22 mai

Cerul  
va fi mai  
mult  
însorit.
Minima. 14˚
Maxima. 28˚

miErCuri
25 mai

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat. 
Minima.  13˚
Maxima. 25˚

marţi
24 mai

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat. 
Minima. 13˚
Maxima. 26˚

Luni
23 mai

Cerul  
va fi mai  
mult  
însorit.
Minima.  13˚
Maxima. 28˚

Sâmbătă
21 mai

Cerul  
va fi mai  
mult  
însorit.
Minima.  12˚
Maxima. 28˚

VinEri
20 mai

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat.  
Minima.  12˚
Maxima. 27˚

Joi
19 mai

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat. 
Minima. 11˚
Maxima. 27˚

meteo

...
 z

V
o

n
u

ri
 ..

. b
â

rF
e 

...
 C

o
m

bi
n

a
ţi

i .
.. 

zV
o

n
u

ri
 ..

. b
â

rF
e 

...
 C

o
m

bi
n

a
ţi

i .
.. 

...
 z

V
o

n
u

ri
 ..

. b
â

rF
e 

...
 C

o
m

bi
n

a
ţi

i .
.. 

zV
o

n
u

ri
 ..

.
Câinii 
comunitari, 
cei mai buni 
prieteni ai... 
poliţiştilor

Dacă unii îşi dau întâlni-
re în centru ”la peşti” sau 
la Dom în Piaţa Unirii ori 
în faţa Catedralei, alţii pre-
feră sediul Inspectoratului 
de Poliţie Timiş. Şi adeseori 
merg în gaşcă. Traversează 
aproape regulamentar şi se 
tăvălesc pe iarba din faţa 
IPJ. Este vorba despre o hai-
tă de câini comunitari care 
şi-ar dori, probabil, să le 
facă, de ce nu, concurenţă 
câinilor poliţişti, de vreme 
ce îşi fac veacul în jurul se-
diului poliţiei. Se pare că şi 
oamenii legii îi îndrăgesc 
şi le mai oferă din ujină 
câte o îmbucătură, astfel 
că patrupedele merg la ore 
fixe şi aşteaptă liniştite 
”prânzul”. De altfel, pen-
dulează între privăriile de 
peste drum şi clădirea IPJ. 
Admirabil este că majori-
tatea căţeilor traversează 
bulevardul Take Ionescu 
în mod ordonat şi foarte 
aproape de zebră. Fac şi 
popasuri. Hârjoneala nu 
trece neobservată, astfel că 
trecătorii se opresc adese-
ori şi le mai dau şi ei câte 
un codru de pâine. Vorba 
ceea, viaţă de... câine. 

Fostele glorii ale politehnicii 
Timişoara care nu au reuşit 
să obţină cu poli Timişoara 
decât un loc 5 în liga 1, le-au 
pus gând rău actualilor fot-
balişti de la poli. la un tur-
neu demonstrativ, Marcel 
Băban, fost golgeter al Timi-
şoarei în anii ’90 i-a propus 
actualului secund de la poli, 
iosif rotariu să facă cumva 
şi să se organizeze un meci 
de fotbal în sală între actualii 
componenţi ai alb-violeţilor 
şi foştii divizionari a şi B. 
Băban le-a explicat foştilor 

săi colegi că dacă înfrunta-
rea ar avea loc i-ar cam face 
de „cacao” pe Zicu &Co. 
Mănuşa fiind aruncată, 
urmează să vedem cine 
şi-ar păstra supremaţia 
în inimile fanilor, dar şi pe 
teren: fotbaliştii trecuţi bine 
de 40 de ani, sau cei care 
acum în 2011 i-au înfuriat pe 
fani capotând lamentabil în 
faţa oţelului în chiar lupta 
directă pentru titlu.

A intrat val-vârtej pe uşă şi 
a reuşit să rupă clanţa de la 
intrarea în sala de conferinţe! 
Este vorba despre prefectul 
Mircea Băcală care a intrat 
grăbit în sala de videoconferin-
ţe a Prefecturii Timiş, locaţia 
în care se ţin conferinţele de 
presă. A deschis brusc uşa şi 
a reuşit să îi rupă închizătoa-
rea. „Mergeţi să faceţi poză!”, 
le-a spus, amuzat de situaţie, 
reprezentantul Guvernului în 
teritoriu, jurnaliştilor deja pre-
zenţi în sală. Cel mai proba-
bil, Mircea Băcală va schimba 
broasca uşii din banii săi. Nu ar 
fi prima dată când ar apela la 
bugetul propriu pentru a aco-
peri unele cheltuieli. De exem-
plu, de Ziua Naţională a Româ-

niei a observat că steagurile de 
la intrarea în Parcul Central 
sunt zdrenţuite. Nu a stat prea 
mult pe gânduri şi a comandat 
steaguri nou-nouţe pentru a le 
înlocui pe cele vechi.

Prefectul Terminator! Directorul Direcţiei Agricole 
a renunţat la... agricultură

Întâiul agricultor 
al judeţului, Tiberiu 
Lelescu, şeful Direcţi-
ei Agricole, a renun-
ţat pentru o perioadă 
la agricultură. Dacă 
până în acest an se lă-
uda cu producţia pro-
prie de roşii, cartofi sau castraveţi, în acest an, 
acesta a ales ca în curtea din spatele casei în care 
locuieşte să planteze gazon. Acesta e mândru de 
gazonul care a crescut, însă recunoaşte că-i pare 
rău că nu mai poate să plivească piru sau pălă-
mida dintre straturile de ceapă sau părădaisă 
şi-i pare rău că nu 
mai poate mânca 
o ceapă cu brânză 
şi şonc din pro-
ducţie proprie.

Care generaţie e mai bună:  
a lui Băban sau a lui Zicu?

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

Clanţa nu i-a făcut faţă prefectului tiberiu Lelescu

Considerat un adevărat 
obstacol în calea cuceririi 
de către Timişoara a titlu-
lui de capitală culturală eu-
ropeană în 2019, acvariul 
din Piaţa Operei ascunde o 
serie de complicităţi maso-
nice şi combinaţii politice 
ţesute abil în cele mai im-
portante birouri ale primă-
riei. Surse a căror credibili-
tate „coposiană” nu poate 
fi pusă la îndoială ne-au 
dezvăluit că pasivitatea cu 
care edilii locali au privit 
mutilarea arhitectonică a 
centrului oraşului are la 
bază un „troc” politic care 
a făcut posibil, în februa-
rie 2006, salvarea vicepri-
marului Adrian Orza de la 
o iminentă demitere. La 

vremea respectivă, PSD Ti-
miş, prin vocea autoritară 
a preşedintelui Ilie Sârbu, a 
cerut demisia viceprimaru-
lui Orza şi sesizarea DNA, 
susţinând că a văzut acte 
„clare ca lumina zilei” din 
care reieşea că achiziţiile 
pentru sistemul informa-
tic al administraţiei locale 
a costat un milion de euro 
şi nu 460.000 de euro cum 
s-a comunicat oficial şi că 
toate achiziţiile - făcute 
sub protecţia lui Orza - s-au 
făcut fără licitaţie. În plin 
scandal pe această temă, 
Sergiu Ştirbu, proprietarul 
galeriei din pasajul Operei, 
consilier local din partea 
PNL, a făcut un gest apa-
rent inexplicabil: a demisi-

onat din partid şi a trecut 
de partea ţărăniştilor. Şi-a 
motivat gestul prin aceea 
că nu mai vrea să voteze 
aşa cum îi „dictează” lide-
rul de partid Ovidiu Drăgă-
nescu. Sursele conspirate 

sub mantia mâncată de 
molii a PNŢCD ne-au expli-
cat că prin acea „achiziţie” 
partidul lui Ciuhandu şi-a 
asigurat numărul de voturi 
necesare în Consiliul Local 
pentru a bloca o eventua-
lă tentativă a opoziţiei de 
revocare din funcţie a lui 
Orza. După acest episod 
din agitata viaţă politică a 
Timişoarei, la câţiva metri 
de Operă a început să creas-
că falnic acvariul de traver-
se şi sticlă în care plutesc, 
nevăzute, mari interese de 
partid şi de business din 
oraşul covrigilor... 

Misterul acvariului de sticlă din oraşul… covrigilor


