
maxime în weekend - 27 - 29 mai

Duminică
27

o
 C

Sâmbătă
28

o
 C

Vineri
29

o
 C

Viorel  
Screciu

Şefii de la cluburi 
sunt printre cei care 
ar putea să schimbe 

ceva în fotbal. 15

dan  
negru

Cândva, demult,  
am stat lipit de un  
perete privindu-l şi 

ascultându-l... 16

Opera în trei acte Traviata
Muzica: Giuseppe Verdi, libretul: Francesco Maria Piave

Duminică, 29 mai, ora 19.00, Opera Naţională

sport
Vară fierbinte 
pentru conducere 
şi jucători

Conducerea trebuie să decidă 
pe ce jucători se va baza  
în următorul sezon.  15

interviu
„O femeie fermă, 
este considerată 
stridentă!“

Interviu cu Emilia Milutinovici, 
consilier judeţean din partea 
Partidului Social Democrat .  11

eXCLusiv
Raziile din vămile 
din vest rămân  
fără urmări

Şefii de la Moraviţa „Salvaţi 
din Iinfern“ de protectorii  
de la IGPF.  4

Comunitate
De-a v-aţi 
ascunselea  
printre morminte
Locuitorii din Plopi vor să 
construiască un parc de joacă 
pe terenul fostului cimitir.  12

eConomie
Profesia de 
mediator bate 
pasul pe loc
Justiţiabilii refuză medierea şi 
preferă judecata chiar dacă un 
proces e mai costisitor.  6

GHEORGHE ILAŞ
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Începând cu Crucea din 
neon ce tronează în faţa 
Catedralei Mitropolitane, 
continuând cu sculptu-
rile din cadrul “Taberei 
Tuborg“ de lângă Parcul 
Copiilor şi terminând cu 
statuile dedicate Revoluţiei 
din Decembrie 1989, mo-
numentele Timişoarei sunt 
la graniţa, foarte subţire de 
altfel, dintre kitsch şi artă 
modernă. Timişoreanul 
obişnuit, care nu vede cu 
ochi artistic, aşa numitele 
“monumente“, este de-a 
dreptul oripilat de multe 
dintre ele, iar la rândul lor, 
specialiştii din domeniu 
consideră că multe dintre 
ele.. lasă de dorit.  Singu-
rele lucrări de artă plastică 
apreciate de toată lumea 
sunt cele vechi, care, cul-
mea, toate au fost donate 
Timişoarei din străinătate.
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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  
eco &  
deco
paginile 7 - 10

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro
Pentru că vara este pe punctul de a se instala, este momentul să vă readuceţi la viaţă oaza de răcoare din curtea dumneavoastră, şi anume, piscina. Cu un cost care variază între 300 şi 500 euro, piscina din cur-tea dumneavoastră se poate transforma în oceanul de pe malul unei plaje exotice. Pentru că apa obligatoriu trebuie schimbată o dată pe an, cea mai potrivită pe-rioadă este chiar aceasta. Pentru început, cu o perie obişnuită însă cu produse speciale, trebuie să cură-ţaţi toti pereţii piscinei de depunerile de calcar, de alge şi bacterii. În zonele cu apă dură, se recomandă adăugarea de produse spe-ciale la începutul fiecărui sezon, pentru că există un mare risc de depuneri de calcar. Dacă piscina goală nu prezintă depuneri de calcar sau poluanţi, trebuie să verificaţi filtrul şi apoi să o umpleţi cu apă proaspătă. 

După reglarea pH-ului la va-lorile normale, adică între 7.0 şi 7.4, trebuie să aplicaţi un tratament pe bază de clor. Mare atenţie, că dezin-fectanţii concentraţi au un efect decolorant. Se reco-mandă un dezinfectant cu dizolvarea mai înceată, care se aplică într-un skimmer, un dispozitiv de dozare, care ajută la evitarea apari-ţiei petelor decoloratoare. În cazul în care nu aveţi un sistem automat de întreţi-nere a piscinei, trebuie să ştiţi că o dată pe săptămâ-nă trebuie să-i aplicaţi un tratament cu un ingredient activ pentru dezinfecţie şi prevenire a dezvoltării algelor, la fel cum mai tre-buie să ştiţi că filtrarea este elementul esenţial pentru a menţine o apă pură şi cristalină. Aceasta trebuie dimensionată în funcţie de volumul de apă, iar piesele pentru recircularea apei să fie aşezate în aşa fel încât să fie recirculată toată apa din piscină. Filtrarea cu nisip cuarţos este cel mai utilizat procedeu în întreaga lume, 

pentru a asigura o apă de calitate şi o întreţinere sim-plă.
Cea mai comună cauză a turbidităţii apei din piscină este filtrul murdar sau con-taminat. Aceasta apare în 

general la piscinele unde viteza procesului de back washing nu este suficien-tă, însă şi pentru această problemă există substanţe speciale. Chiar dacă apa din piscină este tratată corect, 

acumularea de substanţe dizolvate (în special săruri) este inevitabilă. Concentra-ţia excesivă de săruri poate fi prevenită doar adăugând apa proaspătă după un pro-gram regulat, adică un 5% 

din volumul total de pe o săptămână, echivalentul a 5 minute de back-washing. În cazul piscinelor acoperi-te, riscul acumulării de să-ruri este mai mic, deoarece cantitatea de apă evaporată este mai mică, astfel redu-cându-se şi cantitatea de apă proaspătă ce trebuie adăugată regulat. Aşa arată un minim de investiţe pen-tru ca grădina dumneavoas-tră să devină un loc răcoros şi anul acesta. 

Eco & Deco
Creaţi propriile cosmetice, chiar la dumneavoastră 

Fântânile arteziene în grădini înlocuiesc piticii de altădată

8

10

Este 
momentul să readuceţi piscina la viaţă

Se recomandă un dezinfectant care se aplică într-un un dispozitiv de dozare, care ajută la evitarea apariţiei petelor decoloratoare.

Comentează pe opiniatimisoarei.ro

 Cu câteva sute de euro piscina dumeavoastră poate prinde viaţă şi anul acesta

Un sistem de acoperire a piscinei vă poate scăpa de multe bătăi de cap

Este momentul  
să readuceţi  
piscina  
la viaţă pag 7

Fântâni  
arteziene în locul 
piticilor de  
grădină pag 10

Creaţi propriile 
cosmetice, chiar  
la dumneavoastră 
acasă pag 8-9

coriolan  
Gârboni

Diavolul ca  
„partener stelar“ şi 

îngerii ca „roboţi 
din OZN-uri“. 13

cItEŞtE ŞtIRILE, DEzbAtE PE fORum,  
AfLă DEtALII DIn cuLISE, câŞtIGă PREmII

ToTul despre 
echipa Ta

Monumentele Timişoarei 
între kitsch şi... artă modernă
n În topul monumentelor de prost gust se află Crucea din Neon din faţa Catedralei

timp liber - pagina 14
concert: DIREcţIA 5
pantheon - Vineri, 27 mai
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În Timişoara există apro-
ximativ 150 de monumente. 
Cele mai multe sunt obiecte 
comemorative care au legă-
tură cu Revoluţia din 1989 
şi câteva sunt cel puţin spus 
controversate: Monumen-
tul „Deschidere“ (foto 2), 
sculptat de Ingo Glass din 
oţel naval în 1990 aşezat pe 
Calea Martirilor din Timi-
şoara, a fost donat Timişoa-
rei de Asociaţia „Memoria-
lul Revoluţiei“, în memoria 
victimelor Revoluţiei antico-
muniste. O altă statuie, „În-
vingătorul“ (foto 3) a fost 
amplasată pe bulevardul 
Take Ionescu, tot de către 
„Memorialul Revoluţiei“, 
fiind sculptată din bronz 
de artistul Constantin Popo-
vici. Aceeaşi asociaţie a pus 
mai multe monumente în 
Timişoara, dintre care mai 
putem aminti „Omul ţintă“ 
(foto 4), de lângă Clinica de 
Oftalmologie din Piaţa 700, 
sculptat din bronz de către 
Bela Szakacs, în memoria 

eroilor martiri din 1989. Tot 
cu acelaşi scop a fost mon-
tată şi Crucea de neoane 
din faţa Catedralei Mitro-
politane care a fost adusă 
din Maramureş de un grup 
de maramureşeni. Cele mai 
controversate obiecte de 
artă plastică sunt cele care 
formează ansamblul numit 
„Tabăra Tuborg“ (foto 1) 
din spatele Parcului Copi-
ilor, aşezate acolo în anul 
2003. Sculpturile au fost re-
alizate de mai mulţi artişti 
şi au fost finanţate integral 
de compania daneză Tub-
org, în ideea autorităţilor 
locale de a lansa o mişcare 
de avangardă în domeniul 
artelor plastice şi de a scoate 
arta în stradă...

„Nu am fost consultaţi 
niciodată asupra  
statuilor amplasate  
în Timişoara!“

Preşedintele Filialei Timiş 
a Uniunii Artiştilor Plastici 
din România, criticul de artă 
Ioan Szekernyes, spune că 
Timişoara este săracă în sta-
tui şi monumente, din acest 
punct de vedere fiind mult 
în urma altor oraşe din ţară. 
„Mi-aş dori ca Timişoara să 
ajungă un oraş al parcurilor 

şi pieţelor generoase, dar 
mult mai bogată în statui. 
Văd că se investesc mulţi 
bani în parcuri, dar, din nefe-
ricire, nimeni nu se gândeşte 
şi la amplasarea unor lucrări 
de artă plastică în aceste oaze 
de verdeaţă. Mai ales acum, 
când Timişoara candidează 
la titlul de Capitală Cultu-
rală Europeană în 2019, eu 
cred că se impune ca edilii 
să acorde o mai mare atenţie 
acestei probleme de peisa-
gistică urbană. Cât priveşte 
statuile dedicate Revoluţiei 
din decembrie 89, eu cred că 
intenţia a fost bună. Unele 
sunt reuşite, altele lasă de 
dorit... Domnul Traian Orban 
(preşedintele asociaţiei Me-
morialul Revoluţiei, n.red.) a 

dorit, probabil, ca fiecare loc 
unde au murit oameni să fie 
marcat cu o statuie. La reali-
zarea şi amplasarea acestora 
a contribuit foarte mult fac-
torul sentimental, să se pună 
repede! Poate ar fi fost bine 
să se mai aştepte puţin, pen-
tru ca artiştii care au creat 
şi realizat acele lucrări să se 
detaşeze de evenimentele 
tragice de la revoluţie. Şi în 
cazul busturilor de pe Aleea 
Personalităţilor am avut o 
observaţie: ca soclul să facă 
parte integrantă din lucrarea 
artistică. Nu s-a ţinut cont de 
recomandarea noastră, s-a 
mers pe socluri standard, şi 
aşa s-a ajuns ca unele busturi 
să fie disproporţionate în 

raport cu soclul“, ne-a de-
clarat Ioan Szekernyes, des-
tul de revoltat că în cadrul 
comisiilor care autorizează 
ridicarea de statui în Timi-
şoara nu există şi reprezen-
tanţi ai UAP. „În alte oraşe, 
din aceste comisii fac parte, 
obligatoriu, şi artişti plastici. 
Din păcate, specialiştii din 
cadrul UAP Timiş nu au fost 
consultaţi niciodată asupra 
statuilor sau monumentelor 
amplasate în oraş. Au apărut 
lucrări despre care nu am 
ştiu nimic, le-am văzut din-
tr-o dată pe teren. Aşa a fost 
cazul culturiştilor de plastic 
din faţa Sălii Olimpia sau a 
statuilor din curtea caselor 
reconstruite în zona Parcu-

lui Rozelor“, a mai precizat 
Szekernyes. 

Momumente fără  
aprobări explicite?

Istoricul Ioan Haţegan îl 
completează pe preşedintele 
Filialei Timiş a Uniunii Ar-
tiştilor Plastici din România 
şi spune că monumentele 
care comemorează martirii 
Revoluţiei au fost amplasate 
într-un moment în care le-
gislaţia nu era foarte clară. 
„La începutul anilor 1990 s-a 
organizat o tabără de sculp-
tură, iniţiatorii nu aveau cu-
noştinţe de specialitate şi nu 
au solicitat sfatul unor speci-
alişti în arta plastică, s-au dus 
la Bucureşti şi au ales oameni 
care au zis: eu vreau să fac o 
statuie din bronz, din piatră 
etc. Aşa au apărut acele 13-15 
monumente care reprezintă 
evenimentele din Decembrie 
1989, într-un stil extrem de 
modern, extrem de suges-
tiv, dar pe care nu le priveşti 
neapărat cu plăcere. Dacă te 
opreşti în faţa uneia, începi să 
te întrebi ce a dorit să sugere-
ze sculptorul, cum a aranjat 
el tema, cum a expus el ideea 
în operă şi unde au fost am-
plasate“, îşi aminteşte istori-
cul timişorean Ioan Haţegan.
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Timişoara atacă titlul de Ca  pitală Culturală Europeană 
plină de statui care nu sunt    pe gustul nimănui

oricine poate pune  
un monument în Timişoara?

Orice timişorean care vrea 
să pună un monument de 
for public în oraş trebuie să 
întocmească o documentaţie, 
pe care să o trimită mai apoi 
Direcţiei pentru Cultură şi Pa-
trimoniu Naţional Timiş sau 
direct Ministerului Culturii. 
Până la instalarea propriu-zisă 
a monumentului sunt nece-
sare mai multe documente, 
printre care şi un aviz de la 
Direcţia judeţeană, un Certi-
ficat de urbanism eliberat de 
Consiliul Local, un plan de 
încadrare zonală, eliberat de 
Biroul de urbanism, un plan 
de situaţie, un fotomontaj al 
locului de amplasare, plus un 
colaj al lucrării, o susţinere 
teoretică, precum şi un CV al 
autorului lucrării. „Pot pune 
orice monument, cu aproba-
rea comisiei. Cel care propune 
monumentul trebuie să facă 
documentaţia necesară“, ne-a 
declarat Andrei Medinski, 
secretarul comisiei de monu-
mente din cadrul Direcţiei 
pentru Cultură şi Patrimoniu. 

Fiecare statuie sau monu-
ment trebuie să aibă o fişă 
analitică, pentru ca Ministerul 
Culturii să întocmească o listă 
cu acestea. Andrei Medinski 

spune că a trimis adrese la fi-
ecare primărie, dar că niciuna 
din judeţul Timiş nu a întoc-
mit fişele până acum. 

„Monumentele de dinainte 
de 1989 din Timişoara sunt 
în patrimoniul Primăriei, dar 
nu există o valoare financiară 
pentru fiecare. Eu le-am pro-
pus să facem o comisie care 
să le estimeze valoarea. Ei au 
răspuns cu... linişte“, a mai 
spus Medinski. Reprezentanţii 
Primăriei Timişoara spun că 
ei au întocmit listele încă de 
anul trecut şi, contrar spuselor 
secretarului comisiei de mo-
numente de for public, muni-
cipalitatea are în patrimoniu 
doar...  trei monumente. 

„Există trei lucrări de artă 
plastică monumentală de for 
public care sunt administrate 
de Primăria Timişoara. Este 
vorba despre statuia lui Ale-
xandru Mocioni, Virgil Eco-
nomu din Calea Dorobanţilor 
şi de monumentul Reginei 
Maria. Am trimis fişele anali-
tice din aprilie 2010. Nu sunt 
alte monumente de for pu-
blic care să fie administrate 
de noi“, ne-a declarat Flavius 
Boncea, purtător de cuvânt al 
Primăriei Timişoara.

La polul opus faţă de mo-
numentele noi, care nu sunt 
pe gustul specialiştilor, dar 
nici al timişorenilor obişnu-
iţi, se află statuile vechi ale 
oraşului. Toate sunt primite 
din străinătate. 

Coloana Ciumei (foto 5), 
cunoscută şi ca Statuia Ciu-
mei sau Monumentul Sfin-
tei Treimi, este înălţată în 
Piaţa Unirii, în concordanţă 
cu stilul arhitectonic al clă-
dirilor dimprejur, baroc. 
Statuia aminteşte de înceta-
rea epidemiei de ciumă care 
devastase întreg Banatul. 
Piatra de fundaţie a acestui 
monument a fost pusă la 23 
noiembrie 1740 de consili-
erul administraţiei locale 
de pe atunci, Johann An-
ton Deschan von Hannsen. 
Monumentul este compus 
dintr-o coloană înaltă triun-
ghiulară, împodobită simbo-
lic, pe care tronează Sfânta 
Treime: Tatăl şi Fiul ţin 
coroana cerească deasupra 
capului Sfintei Fecioare Ma-
ria, care îngenunchează la 
picioarele lor. La baza coloa-
nei se află statuia Sfântului 
Ioan de Nepomuk iar sub el, 
Sfânta Rozalia. Monumentul 
este confecţionat din gresie, 
el fiind creat la Viena şi adus 
la Timişoara pe calea apei, 
pe Dunăre, Tisa şi pe canalul 
Bega.

Statuia Lupoaicei (foto 6) 
din Timişoara îi înfăţişează 
pe legendarii întemeietori ai 

Romei, fraţii Romulus şi Re-
mus, alăptaţi de o lupoaică. 
Statuia redă legenda înteme-
ierii Romei, conform căreia 
cei doi fraţi care au înteme-
iat oraşul au fost îngrijiţi de o 
lupoaică. Monumentul, aflat 
în Piaţa Victoriei, între Cate-
drală şi Operă, reprezintă un 
cadou făcut Timişoarei de că-
tre municipalitatea oraşului 
Roma, ca un simbol al lati-
nităţii care uneşte popoarele 
român şi italian. Inaugurarea 
monumentului a avut loc la 
23 aprilie 1926 în prezenţa a 
10.000 de oameni. La eveni-
ment au luat parte dr. Samuil 

Şagovici, primarul Timişoa-
rei, Vasile Goldiş, ministrul 
cultelor, Grigore Trancu-Iaşi, 
ministrul muncii precum şi 
delegaţi de-ai lui Benito Mus-
solini, conducătorul statului 
italian din acea vreme. 

Un alt monument repre-
zentativ pentru Timişoara 
este Statuia Sfântului Ne-
pomuk (foto 7),  amplasată 
în Piaţa Libertăţii, în faţa 
clădirii fostei primării a ora-
şului. Monumentul arhitec-
tural, realizat în stil baroc, 
a fost construit după planu-
rile arhitecţilor vienezi F. 
Blim şi E. Wasserburger, la 

Viena, în 1756. Soclul mo-
numentului este construit 
din granit sculptat cu ima-
gini ce redau legenda sfân-
tului. De-a lungul timpului 
statuia a fost mutată de mai 
multe ori, dar în anul 1974, 
monumentul revine în faţa 
fostei primării, acolo unde îi 
fusese locul iniţial, unde se 
află şi acum. Monumentul îl 
înfăţişează pe Sfântul Nepo-
muk, patronul cultului cato-
lic din zona Banatului, dea-
supra acestuia înălţându-se 
figura Sfintei Fecioare Maria 
ce ţine în mână flori de crin, 
simbolul purităţii. 

Vechile monumente sunt primite din străinătate

Nu-ţi dai seama în me-
moria cui este destina-
tă această statuie. Cred 
că e în memoria revo-
luţionarilor. Noi ăştia 
mai în vârstă avem altă 
concepţie despre ce în-
seamnă un monument.

 Ligia zangor
despre “Învingătorul“,  

bulevardul Take Ionescu

Nu cred că trebuiau 
atâtea monumente 
pentru morţii revoluţi-
ei. Poate era mai bine 
să fi fost unul mare, 
frumos care să inspire 
cu adevărat lupta care 
a avut loc la Revoluţie.

 elena cîrstea
despre „omul ţintă“,  

Piaţa 700

Este groaznică. Nu se 
potriveşte deloc cu 
Catedrala, cu clădirile 
vechi din centru, cu 
nimic. Este oribilă. Mă 
minunez de fiecare 
dată când trec seara 
pe aici.

 Emanuel turcu
despre Crucea de neon  

din faţa Catedralei

E ceva deosebit. E 
artă Feng-shui. E 
minunată după ce te 
îmbeţi sâmbătă seara. 
Vii aici, te uiţi, te 
minunezi şi te întreb 
oare ce-o fi: cămilă, 
struţ, struţo-cămilă.

 claudiu neşa 
despre „Art Tuborg“,  

Parcul Copiilor

Toată rugina şi negrea-
la care este pe monu-
ment semnifică viaţa 
grea prin care trecem. 
De fapt, dacă stau să 
mă gândesc ar trebui 
să-i reprezinte pe actu-
alii conducători.

 ioan botezatu
despre „Deschidere“ , 

Casa Tineretului

Timişoara este 
săracă în statui 
şi monumente, 
din acest punct 
de vedere fiind 
mult în urma 
altor oraşe din 
ţară.

fOtO 1
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Decizie neaşteptată la Pri-
măria Timişoara! Directorul 
Direcţiei de Patrimoniu, Ni-
cuşor Miuţ, vrea să plece din 
primărie pentru că nu îi mai 
ajung banii de salariu. Miuţ 
spune că se va transfera în 
mediul privat, unde îşi va în-
cepe o afacere. 

„Nu mi-am dat demisia şi 
nici nu mi-o dau. Intenţionez 
să plec în domeniul privat din 
motiv de salarizare proastă. 
Demisie înseamnă să pleci 
când te cerţi cu cineva. Eu nu 
pot să mai suport să stau pe 
27 de milioane (n.r. lei vechi) 
şi să suport atâta stres. Mi se 
cuvine mult mai mult”, ne-a 
declarat Nicuşor Miuţ. 

Şeful de la Patrimoniu nu 
a decis încă perioada în care 
va părăsi direcţia, însă ne-a 
mărturisit că aşteaptă să se 
întoarcă primarul dintr-o de-
legaţie. 

”Domnul primar este ple-
cat în delegaţie, la Viena. Am 
discutat cu dânsul şi când se 
întoarce o să perfectăm lu-
crurile”, a mai spus Miuţ. 

Deocamdată nu se ştie 
cine va fi numit la conduce-
rea Direcţiei de Patrimoniu 
în locul lui Nicuşor Miuţ, 
dar se discută despre Mar-
tin Staia, cel care decide 
soarta bazelor sportive din 
Timişoara. Acesta i-a mai ţi-
nut locul lui Miuţ şi cu alte 
ocazii şi este subordonat al 
acestuia. 

”O să fie numit un interi-

mar până la organizarea con-
cursului. Martin Staia i-a mai 
ţinut locul, este posibil ca el 

să fie numit interimar, dar 
nu ştim sigur acum, mai ales 
că domnul Miuţ nu a plecat 

încă”, ne-a declarat Flavius 
Boncea, purtător de cuvânt 
Primăria Timişoara. 

Nicuşor Miuţ conduce 
Direcţia de Patrimoniu din 
cadrul municipalităţii încă 
din luna mai a anului 1999, 
de când primăria a preluat 
Regia Urbis. 

Anul trecut, Miuţ a fost 
audiat de DNA împreună 
cu alţi angajaţi din cadrul 
municipalităţii. Obiectul 
anchetei celor de la Direcţia 
Anticorupţie îl constituie 
terenul pe care se află baza 
sportivă şi de agrement Hea-
ven din Timişoara, care a 
fost închiriat omului de afa-
ceri Dorin Epure.

aNcheTăacTualiTaTe

PUBLICITATE

Sergiu miaT
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro

Toţii şefii structurilor po-
liţiei de frontieră care s-au 
aflat la comanda diverse-
lor structuri în care au fost 
strecuraţi investigatori sub 
acoperire pentru a demasca 
contrabanda cu ţigări, de pe 
frontiera cu Serbia, au fost 
salvaţi de şefii lor de la IGPF 
Bucureşti şi mutaţi în locuri 
călduţe.

şefii: „No comment”
De la şefii Inspectora-

tului Poliţiei de Frontieră 
Timiş şi până la ultimul 
şef  al unei grupe de lucru 
din punctul de frontieră 
de la Moraviţa, toţi par sal-
vaţi de tăvălugul DNA. In-
spectorul şef Cornel Iureş 
a demisionat din funcţia 
deţinută la IJPF Timiş, iar 
acum este ofiţer la Direc-
ţia Generală Anticorupţie, 
din cadrul MAI. La fel s-a 
întâmplat şi cu adjunctul 
său, comisarul Ioan Mudu-
re. Ambii ofiţeri aflaţi la 
comanda inspectoratului 
ştiau de acţiunea procuto-
rilor anticorupţie, dar şi 
de faptul că printre lucră-
tori au fost infiltraţi inves-
tigatori sub acoperire. O 
mică parte dintre subordo-
naţii lor au aflat de acest 
lucru şi au stat cuminţi 
în perioada investigată de 
procurorii anticorupţie. 
„Nu comentez”, e singura 
propoziţie pe care fostul 
inspector şef Cornel Iureş 
a decis să o facă publică, 

viszavi de trecutul său la 
poliţia de frontieră. 

Pedepse de ochii lumii
Şeful punctului de fron-

tieră Stamora-Moraviţa, co-
misarul şef  Ioan Rovinari, a 
demisionat din funcţie după 
arestarea preventivă a „Loru-
lui Moraviţa”, acuzat de acte 
de corupţie şi constituire de 
grup infracţuional organizat. 
Omul a intrat în procedura 
de „cercetare prealabilă”, 
după ce comanda IGPF Bucu-
reşti a decis eliberarea acestu-
ia din funcţie. La fel ca el au 
păţit şi ofiţerii Marius Dinu, 
şeful Biroului Supraveghere 
şi Control Trecere Frontieră, 
comisarul şef  Vasile Turda, 

şefului Sectorului PF Moravi-
ţa, adjunctul acestuia, comi-
sarul şef  Tudorică Marian. 
Lor li se adaugă comisarul şef 
Gheorghe Pălimariu, şeful 
sectorului Poliţiei de Frontie-
ră Deta, care însă a fost nevo-
it să se pensioneze, fără alte 
consecinţe. Locurile lăsate va-
cante de ofiţerii care au intrat 
în cercetare administrativă 
a fost luate de alţi lucrători, 
pe perioade determinate, 
până la scoaterea la concurs 
a posturilor. În hora cercetă-
rii au mai intrat şi şeful SPF 
Cruceni, precum şi un ofiţer 
specialist din acelaşi sector. „ 
Din verificările efectuate au 
fost constatate deficienţe în 
activitatea managerială, pre-

cum şi neglijenţa sau lipsa de 
preocupare  în îndeplinirea 
îndatoririlor de serviciu ma-
nifestată de ofiţerii cu funcţii 
de conducere din cadrul IJPF 
Timiş şi sectoarelor din sub-

ordine, constând în ineficien-
ţa controalelor efectuate şi a 
muncii operative şi informa-
tive, ineficienta implicare în 
combaterea traficului ilegal 
cu ţigări şi lipsa de fermita-
te în aplicarea unor măsuri 
disciplinare împotriva celor 
vinovaţi”, este concluzia ofi-
ţerilor Serviciului Control 
din IGPF Bucureşti care ar fi 
puricat actrivitatea şefilor din 
Timiş.

Pedepsiţi... la „mai bine”
Deşi concluziile cercetă-

rii prealabile la care au fost 
supuşi şefii „Lotului Moravi-
ţa” au fost negative, aceştia 
au fost plasaţi în alte funcţii, 
tot cu responsabilităţi de 

conducere. Dacă fostul in-
spector şef Iureş şi adjunctul 
lui Mudure au ajuns la DGA, 
Vasile Turda, fost subofiţer 
de jandarmi şi nepot al cân-
tăreţului Gheorghe Turda a 
aterizat din funcţia de şef al 
SPF Moraviţa, la Aeroportul 
Internaţional „Traian Vuia „ 
Timişoara. La plecare de pe 
graniţa cu Serbia el şi-a luat 
şi o subalternă preferată, 
“ofiţereasa” Macrina.  Fostul 
adjunct de la SPF Moravi-
ţa, Comisarul şef Tudorică 
Marian, ridicat în grad la 
excepţional exect în perioa-
da monitorizării DNA de la 
Moraviţa, este acum ofiţer la 
Combaterea Infracţionalită-
ţii Transfrontaliere de la IJPF 
Timiş. Comisarul şef, Dinu 
Marius, consemnat şi el în 
raportul de control bate pa-
sul pe loc la IJPF Timiş.

unii s-au murdărit  
„la buzunare”

Numele câtorva dintre 
foştii şefi de la poliţia de 
frontieră Timiş apar în de-
claraţiile, date în faţa procu-
rorilor anticorupţie, de către 
lucrătorii poliţiei de frontie-
ră care fac parte din „Lotul 
Moraviţa” . Numele şefilor 
este legat de piramida şpă-
gii de pe frontiera de vest. 
Acum semnatarii declara-
ţiilor trebuie să şi demon-
streze, în instanţă, că banii 
rezultaţi din contrabanda cu 
ţigări nu se opreau doar în 
buzunarele lor.

Şefii de la Moraviţa - „Salvaţi din 
infern” de protectorii de la IGPF

Judecătoarea din cauza căreia a divorţat 
preşedinta Curţii de Apel Timişoara, Lidia 
Barac, nu va mai fi exclusă din magistratură

n Toţi ocupă acum câte un post călduţ în alte structuri

Nicuşor Miuţ nu mai suportă stresul pe bani puţini

Descinderile din Vama Moraviţa din luna februarie au fost mai mult un foc de paie

GHEORGHE ILAŞ
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a făcut lumină într-
un scandal cu tentă sexuală 
care mocnea în sânul justiţi-
ei bănăţene, care a fost la un 
pas să ducă la excluderea din 
magistratură a unui jude-
cător din Reşiţa. Mai exact, 
ÎCCJ a soluţionat dosarul 
11/J/2010 în care un magis-
trat de la Tribunalul Caraş-
Severin a fost acuzat de să-
vârşirea mai multor abateri 
disciplinare, raportate la Le-
gea 161/2003 de prevenire şi 
sancţionare a corupţiei, ma-
terializate prin favorizarea 
în mai multe procese a avo-
catului Nicolae Barac, fostul 
soţ al preşedintei Curţii de 
Apel Timişoara, Lidia Barac. 
Instanţa supremă respins 
acţiunea disciplinară formu-
lată de Comisia de disciplină 
pentru judecători din cadrul 
Consiliului Superior al Ma-
gistraturii împotriva magis-
tratului Rodica Măgureanu, 
de la Tribunalul Caraş-Seve-
rin, pe care a considerat-o ca 
neîntemeiată.

Decizia completului de 
şapte judecători de la Curtea 
Supremă de Justiţie a stârnit 
nedumerirea preşedintei 
Curţii de Apel Timişoara, 
Lidia Barac, actualmente 
delegată în funcţia de se-
cretar de stat la Ministerul 
Justiţiei, în condiţiile în care 
existau dovezi că judecătoa-
rea din Reşiţa a participat 
la soluţionarea a 20 de do-
sare în care apărarea unei 
din părţi a fost asigurată 
de avocatul Nicolae Barac. 
„Secţia constată că nu-
mai într-un număr de şase 
cauze (D.3146/290/2008, 
D . 2 0 5 4 / 1 1 5 / 2 0 0 9 , 
D . 9 1 / 2 0 8 / 2 0 0 9 , 
D . 8 2 7 / 2 0 8 / 2 0 0 7 , 
D . 7 9 9 / 1 1 5 / 2 0 0 9 , 

D.87/208/2010) părţile au 
fost asistate/reprezentate de 
avocatul Nicolae Barac, în 
celelalte fiind prezentă fiica 
sa, avocat şi ea, cu privire 
la care nu s-a putut stabili 
nici o situaţie de conflict 
de interes, interdicţie sau 
incompatibilitate. Dintre 
cele şase cauze, numai una a 
fost soluţionată în favoarea 
reclamantului reprezentat 
de avocatul Nicolae Barac”, 
se precizează în Hotărârea 
nr. 2J din 9 martie 2011 a 
instanţei supreme. „Nu îmi 
explic modul în care şi-a 
făcut motivarea secţia pen-
tru judecători”, a comentat 
Lidia Barac hotărârea in-
stanţei supreme. Substratul 
acestei acţiuni disciplinare, 
cu tentă penală, împotriva 
judecătoarei Rodica Măgu-
reanu îl reprezintă faptul că 
aceasta a avut, o perioadă 
mai îndelungată de timp, o 
relaţie de prietenie cu Nico-
lae Barac, relaţie care a dus 

la destrămarea căsniciei Li-
diei Barac...

„relaţiile intime,  
similare căsătoriei”  
dintre judecătoare  
şi avocat nu au  
putut fi dovedite

În data de 3 septembrie 
2008, preşedinta Curţii de Apel 
Timişoara, Lidia Barac, a sesizat 
conducerea Tribunalului Ca-
raş-Severin cu privire la faptul 
că judecătoarea Rodica Măgu-
reanu are “relaţii intime, simi-
lare căsătoriei” cu avocatul Ni-
colae Barac, acesta intrând în 
calitate de apărător în mai mul-
te dosare judecate de Măgurea-
nu, totodată solicitând “luarea 
măsurilor necesare pentru ca 
imaginea instanţei să nu fie 
afectată”. Sesizarea ajunsă la 
preşedinta instanţei de la Reşi-
ţa, Daniela Iancu, a survenit la 
doar o zi după ce şefa justiţiei 
bănăţene a cerut Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie strămuta-
rea divoţului pe rolul altei in-

stanţe din ţară, invocând 
aceleaşi motive legate de 
presupusele relaţii intime ale 
soţului său cu judecătoarea 
Măgureanu. Conducerea Tri-
bunalului Caraş-Severin a luat 
act imediat de sesizarea preşe-
dintei Curtii de Apel Timisoara, 
Lidia Barac, şi a cerut Inspecţiei 
Judiciare a Consiliului Superior 
al Magistraturii să demareze 
o anchetă împotriva judeca-
toarei Rodica Magureanu. Ca 
urmare a acestei cereri, la data 
de 09.02.2010 CSM a desemnat 
inspectorul care a efectuat ve-
rificările prealabile, iar la data 
de 12.05.2010 a fost înaintată 
Comisiei de disciplină pentru 
judecători din cadrul CSM nota 
nr. 262/IJ/208/SIJ/2010 prin 
care s-a apreciat că se impune 
exercitarea acţiunii disciplina-
re faţă de Rodica Măgureanu. 
Ajunsă pe rolul Secţiei pentru 
judecători din cadrul Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, ac-
ţiunea a fost respinsă. Instanţa 
supremă pentru judecători a 

stabilit că judecătoarea Măgu-
reanu nu a “oferit” sentinţe 
favorabile avocatului Barac, 
iar “relaţiile intime, similare 
căsătoriei”, care ar fi constituit 
“manifestări contra demnităţii 
funcţiei ori de natură să afecte-
ze imparţialitatea şi prestigiul 
acesteia”, nu au fost dovedite. 
“Din administrarea tuturor 
probelor rezultă fără dubiu că 
există o relaţie de prietenie în-
tre doamna judecător Rodica 
Măgureanu şi avocatul Nicolae 
Barac, lucru recunoscut chiar 
de aceasta. Nu s-a stabilit şi, 
de altfel, Consiliul nici nu are 
căderea să cerceteze dacă în-
tre un judecător şi un avocat 
ar fi existat o relaţie “similară 
căsătoriei”, după cum afirmă 
doamna Lidia Barac. Or, simpla 
existenţă a unei relaţii de prie-
tenie între un magistrat şi un 
avocat nu constituie o manifes-
tare contrară demnităţii func-
ţiei de judecător, de natură să 
afecteze imparţialitatea sau 
prestigiul funcţiei”, precizea-

ză judecătorii Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie în motivarea 
acestei hotărâri, stabilind că  
această “relaţie de prietenie de 
familie”, cum a afirmat Rodica 
Măgureanu, nu a afectat corec-
titudinea actului de justiţie, 
întrucât mare parte din sen-
tinţele judecătoarei din Reşiţa 
au fost în defavoarea clienţilor 
avocatului Barac.

hotărârea ÎccJ,  
atacată cu recurs?

Solicitată pentru a-şi spu-
ne opinia vizavi de soluţio-
narea acestei acţiuni disci-
plinare de către judecătorii 
ÎCCJ, secretarul de stat Lidia 
Barac a precizat că nu are 
nici o legătură cu sesizarea 
CSM în cazul Rodica Măgu-
reanu. “Divorţul s-a încheiat 
în 2008, este un episod din 
viaţa mea de care nu vreau 
să-mi mai amintesc nicioda-
tă! Şi n-ar trebui nici ca altci-
neva să scormone într-o rană 
pe care timpul a cicatrizat-o 
demult!”, a precizat Lidia 
Barac. Domnia sa aştepta, 
cu siguranţă, un alt dezno-
dământ al acestui caz, după 
cum ne spunea în toamna 
anului trecut. „Este de dato-
ria altor autorităţi să verifice 
dacă este vorba despre slabă 
pregătire profesională, trafic 
de influenţă sau alt gen de 
complicităţi. Noi am pus la 
dispoziţia CSM toate infor-
maţiile solicitate şi, cu sigu-
ranţă, dacă se vor constata 
anumite nereguli, nimeni nu 
va fi protejat şi se vor lua mă-
surile legale ce se impun”. 
Comisia de disciplină pentru 
judecători din cadrul CSM a 
declarat recurs împotriva ho-
tărârii ÎCCJ. În ciuda eforturi-
lor noastre, nu am reuşit să 
aflăm şi opinia judecătoarei 
Rodica Măgureanu...

n În acest caz e implicat şi fostul soţ al Lidiei Barac, avocatul Nicolae Barac cr care, se presupune că 
a fost favorizat în mai multe dosare de judecătoarea în cauză

Lidia Barac Sesizarea făcută de coelgii lui Nicolae Barac
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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.

Nicuşor Miuţ îşi dă demisia din Primăria Timişoara

Nu mi-am dat de-
misia şi nici nu mi-o 
dau. Intenţionez să 
plec în domeniul 
privat din motiv de 
salarizare proastă. 
Demisie înseamnă 
să pleci când te cerţi 
cu cineva. Eu nu pot 
să mai suport să stau 
pe 27 de milioane 
(n.r. lei vechi) şi să 
suport atâta stres. 
Mi se cuvine mult 
mai mult.

 nicuşor miuţComentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Deta va avea un parc in-
dustrial în care sunt aştep-
taţi marii investitori, va oferi 
noi locuri de muncă oameni-
lor din zonă şi aşteaptă să 
adune la buget cât mai mulţi 
bani. 

Proiectul câştigat de Deta 
este în colaborare cu comu-
na Plandişte din Serbia, prin 
programul IPA România-Ser-
bia şi se numeşte „Centre 
suport de dezvoltare a IMM-
urilor în localităţile Plandiş-
te şi Deta“. Valoarea totală a 

proiectului este de 350.740 
euro, din care 140.740 euro 
reprezintă bugetul alocat 
Detei. Durata proiectului 
este de 12 luni, timp în care 
se vor face studiile de fezabi-
litate şi proiectul construirii 
parcului tehnologic şi indus-
trial. 

„Pentru crearea parcului 
industrial trebuie să găsim 
şi investitori, iar aceştia nu 
vor veni pe orice teren, de-
oarece noi avem deja infra-
structura pusă la punct din 
toate punctele de vedere. 
Putem spune că suntem 
deja în concurenţă cu Sân-

nicolau Mare, la Deta nu lu-
crează numai cine nu vrea“, 
a declarat Petru Roman, pri-
marul din Deta. 

La Deta trăiesc 8.000 de 
oameni, iar şomajul este de 
doar 2%. Aici sunt patru fa-
brici mari la care lucrează 
muncitori aduşi din localită-
ţile învecinate. 

Parcul industrial de la 
Deta urmează să fie contru-
it pe 22 de hectare de teren 
pe care Primăria de aici le va 
pune la dispoziţie.

andreea HnYaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Pentru că vara este pe 
punctul de a se instala, este 
momentul să vă readuceţi 
la viaţă oaza de răcoare 
din curtea dumneavoastră, 
şi anume, piscina. Cu un 
cost care variază între 300 
şi 500 euro, piscina din cur-
tea dumneavoastră se poate 
transforma în oceanul de 
pe malul unei plaje exotice. 

Pentru că apa obligatoriu 
trebuie schimbată o dată pe 
an, cea mai potrivită pe-
rioadă este chiar aceasta. 
Pentru început, cu o perie 
obişnuită însă cu produse 
speciale, trebuie să cură-
ţaţi toti pereţii piscinei de 
depunerile de calcar, de 
alge şi bacterii. În zonele 
cu apă dură, se recomandă 
adăugarea de produse spe-
ciale la începutul fiecărui 
sezon, pentru că există un 
mare risc de depuneri de 
calcar. Dacă piscina goală 
nu prezintă depuneri de 
calcar sau poluanţi, trebuie 
să verificaţi filtrul şi apoi să 
o umpleţi cu apă proaspătă. 

După reglarea pH-ului la va-
lorile normale, adică între 
7.0 şi 7.4, trebuie să aplicaţi 
un tratament pe bază de 
clor. Mare atenţie, că dezin-
fectanţii concentraţi au un 
efect decolorant. Se reco-
mandă un dezinfectant cu 
dizolvarea mai înceată, care 
se aplică într-un skimmer, 
un dispozitiv de dozare, 
care ajută la evitarea apari-
ţiei petelor decoloratoare. 
În cazul în care nu aveţi un 
sistem automat de întreţi-
nere a piscinei, trebuie să 
ştiţi că o dată pe săptămâ-
nă trebuie să-i aplicaţi un 
tratament cu un ingredient 
activ pentru dezinfecţie 
şi prevenire a dezvoltării 
algelor, la fel cum mai tre-
buie să ştiţi că filtrarea este 
elementul esenţial pentru 
a menţine o apă pură şi 
cristalină. Aceasta trebuie 
dimensionată în funcţie de 
volumul de apă, iar piesele 
pentru recircularea apei să 
fie aşezate în aşa fel încât să 
fie recirculată toată apa din 
piscină. Filtrarea cu nisip 
cuarţos este cel mai utilizat 
procedeu în întreaga lume, 

pentru a asigura o apă de 
calitate şi o întreţinere sim-
plă.

Cea mai comună cauză a 
turbidităţii apei din piscină 
este filtrul murdar sau con-
taminat. Aceasta apare în 

general la piscinele unde 
viteza procesului de back 
washing nu este suficien-
tă, însă şi pentru această 
problemă există substanţe 
speciale. Chiar dacă apa din 
piscină este tratată corect, 

acumularea de substanţe 
dizolvate (în special săruri) 
este inevitabilă. Concentra-
ţia excesivă de săruri poate 
fi prevenită doar adăugând 
apa proaspătă după un pro-
gram regulat, adică un 5% 

din volumul total de pe o 
săptămână, echivalentul a 
5 minute de back-washing. 
În cazul piscinelor acoperi-
te, riscul acumulării de să-
ruri este mai mic, deoarece 
cantitatea de apă evaporată 
este mai mică, astfel redu-
cându-se şi cantitatea de 
apă proaspătă ce trebuie 
adăugată regulat. Aşa arată 
un minim de investiţe pen-
tru ca grădina dumneavoas-
tră să devină un loc răcoros 
şi anul acesta.
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GHEORGHE  ILAŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Apărută pe piaţa mun-
cii prin intermediul Legii 
192/2006, profesia de medi-
ator şi cea mai puţin costisi-
toare metodă de soluţionare 
a conflictelor sau litigiilor 
civile, medierea, nu a stâr-
nit interesul justiţiabililor. 
Oamenii continuă să bată să-
lile de judecată, să plătească 
avocaţi şi, uneori, prin inter-
mediul traficanţilor de influ-
enţă, să cumpere sentinţe 
favorabile, ignorând faptul 
că există, deja, în mod legal, 
persoane autorizate care le 
pot face economii în buget 
şi scurta calvarul presupus 
de un proces. Potrivit art. 7 
din Legea nr. 192/2006, poa-
te fi mediator orice persoană 
care posedă capacitate de-
plină de exerciţiu, să fie ab-
solvent de studii superioare, 
să aibă o vechime în muncă 
de cel puţin trei ani sau să fi 
absolvit un program postu-
niversitar de nivel master în 
domeniu, acreditat şi avizat 
de Consiliul de mediere. Un 
mediator trebuie să se bucu-
re de  o bună reputaţie şi să 
nu fi fost condamnat defi-
nitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni intenţionate, de 
natură să atingă prestigiul 
profesiei. Poate fi mediator 
orice persoană care a absol-
vit cursurile pentru forma-
rea mediatorilor, cu excepţia 
masterului în domeniu sau a 
fost autorizată ca mediator, 
în condiţiile legii. Cursurile 
sunt organizate, sporadic, 
în diferite oraşe din ţară, de 
câteva firme acreditate din 
Bucureşti, Craiova şi Cluj, 
costul celor 80 de ore de pre-
gătire fiind de aproape 1000 
de euro. În ultimii trei ani, la 
Timişoara au fost organiza-
te două astfel de cursuri, de 
către Asociaţia Pro Mediere 

Craiova şi Asociaţia Media-
torilor Ultrasilvam din Cluj, 
la care s-au înscris fosţi poli-
ţişti, judecători, notari, avo-
caţi, soţii de avocaţi şi alte 
persoane interesate. Printre 
cei 65 de mediatori din Timiş 
aflaţi pe tabloul mediatori-
lor din România îi regăsim 
pe judecătorii Ion Graur şi 
Doina Bârcaci, notarul Ana 
Claici, foştii poliţisti Ilie Ber-
tea şi Emil Crăciunoiu, omul 
de afaceri Dinu Călin, dar şi 
Ariadne Antonescu, Raluca 
Gozob, Claudia Miat sau Ana 
Crâznic. Pe tabloul mediato-
rilor autorizaţi din România 
există 2623 de persoane.

„oamenii nu au  
încredere în mediere!”

În ciuda faptului că s-au 
creat toate condiţiile legale 
pentru funcţionarea media-
torilor, populaţia ignoră cu 
desăvârşire această profesie. 
“În urmă cu doi ani m-am în-
scris pentru a urma un curs 
de mediator. M-am autorizat 

prin intermediul Consiliului 
de Mediere şi am aşteptat să-
mi cresc veniturile prin acest 
job suplimentar, însă în za-
dar. Am ajuns la concluzia 
că oamenii nu procedează 
la mediere pentru stingerea 
unui viitor litigiu, nefiind 
familiarizaţi cu această pro-
cedură. Vreau să vă spun că 
acel curs era la Craiova şi, 
de exemplu, Braşovului i-au 
fost alocate 9 locuri, care nu 
au fost ocupate. Se plătea 
atât cursul, cazarea, masa şi 
transportul. Cheltuieli care 
nu sunt deloc neglijabile, 
apropiindu-se de 10.000 lei 
vechi”, ne-a declarat unul 
dintre timişorenii acreditaţi 
în profesia de mediator. La 
ora actuală, după cum apre-
ciază Anca Elisabeta Ciucă, 
preşedinta Consiliului de 
mediere, organismul care 
coordonează această profe-
sie în România, o şedinţă de 
mediere nu poate ţine mai 
mult de patru ore şi costă 
minim 150 de lei, însă acest 

preţ poate urca în funcţie de 
complexitatea speţei supusă 
medierii. În prealabil, există 
cel puţin o întâlnire de pre-
gătire cu părţile, care nu se 
plăteşte. “Justiţiabilii nu au 
încredere în autoritatea me-
dierii. Nu vor! Am discutat cu 
ei, le-am explicat avantajele 
medierii, mai cu seamă în 
procesele între fraţi, surori, 
unde trebuie să se împartă 
bunuri, dar fără succes. Au 
refuzat categoric medierea. 
Într-un dosar, după un an de 
procese, o femeie mi-a cerut 
să-i acord o scutire de plată a 
taxei de timbru pentru că nu 
mai avea bani să plătească 
expertul. Se judeca mai de-
parte, chiar dacă medierea 
nu ar fi fost atât de costisitoa-
re”, ne-a declarat purtătorul 
de cuvânt al Judecătoriei Ti-
mişoara, judecătorul Dumi-
tru Hantea.

ecoNoMic Eco & Deco Creaţi propriile cosmetice,  
chiar la dumneavoastră acasă

Fântânile arteziene în grădini 
înlocuiesc piticii de altădată
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Este  
momentul  
să readuceţi  
piscina la viaţă

Profesia de mediator bate 
pasul pe loc la Timişoara

pulS ecOnOmic

Rata şoMajuLui ScaDe

rata şomajului în judeţul 
timiş, la sfârşitul lunii martie 
2011, a fost de 2,4%, în scădere 
vertiginoasă faţă de sfârşitul 
anului 2010, când se înregistra 
un procent de 3,72%. potrivit 
datelor aflate în evidenţa 
agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de muncă, 
în prezent s-au declarat în 
căutarea unui job un număr de 
7.842 de persoane, în scădere 
cu 1.893 de persoane faţă de 
februarie 2011. Comparativ cu 
aceeaşi perioadă anului trecut, 
numărul şomerilor este mai 
mic cu 48,8%, din care mai 
mult de jumătate sunt femei.

cLuB De afaceRi

Camera de Comerţ, industrie 
şi agricultură timiş şi Camera 
de Comerţ şi industrie pance-
vo au pus bazele unui centru 
pentru dezvoltarea economi-
că a regiunii Banat, dar şi a 
unui club de afaceri româno-
sârb. semnarea documentelor 
şi lansarea oficială a proiec-
tului de cooperare transfron-
talieră a avut loc în data de 
25 mai, la pancevo. proiectul 
este finanţat prin programul 
de Cooperare transfrontalieră 
ipa românia–serbia.

pRoDucţia iNDuStRiaLă

Conform datelor de la institu-
tul Naţional de statistică, cifra 
de afaceri a întreprinderilor 
care activează în domeniul 
industrial a fost mai mare, în 
martie 2011, faţă de aceeaşi 
perioadă a anului trecut cu 
36,6%. În aceeaşi unitate de 
timp, preţurile bunurilor de 
consum au crescut cu 0,6%, iar 
pe grupe de mărfuri preţurile 
au crescut cu 1,17% la mărfuri 
alimentare şi cu 0,51% la măr-
furile nealimentare. În prezent, 
rata inflaţiei, determinată pe 
baza preţurilor de consum la 
populaţie, este de 8,01%.
 

BoSch face aNgajăRi

Compania germană Bosch a 
anunţat că, în perioada imedi-
at următoare, intenţionează 
să angajeze circa 300 de per-
soane, atât pentru centrul din 
timişoara şi pentru fabrica de 
la Blaj. Bosch Communicati-
on Center românia este un 
important angajator de per-
sonal specializat din partea 
de vest a ţării. la începutul 
anului 2011, aici erau angajate 
circa 500 de persoane, cu 
15% mai mult decât în aceeaşi 
perioadă a anului trecut.

Se recomandă un 
dezinfectant care 
se aplică într-un 
un dispozitiv 
de dozare, care 
ajută la evitarea 
apariţiei petelor 
decoloratoare.

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 Cu câteva sute de euro piscina dumeavoastră poate prinde viaţă şi anul acesta

Comentează pe
opiniatimisoarei.ro

n Justiţiabilii refuză medierea şi preferă judecata chiar dacă un proces e mai costisitor

Oraşul Deta îşi face parc industrial cu bani europeni

Justiţiabilii nu au 
încredere în autorita-
tea medierii. Nu vor! 
Am discutat cu ei, 
le-am explicat avan-
tajele medierii, mai cu 
seamă în procesele 
între fraţi, surori, unde 
trebuie să se împar-
tă bunuri, dar fără 
succes.

 Dumitru Hantea
purtător de cuvânt -  

Judecătoria Timişoara

cursurile de pregătire a mediatorilor au devenit inutile

proiectul este în valoare de aproape 150 de mii de euro

un sistem de acoperire a piscinei vă poate scăpa de multe bătăi de cap

Comentează pe
opiniatimisoarei.ro
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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

Creaţi propriile cosmetice,  
chiar la dumneavoastră acasă

andreea HnYaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

V-aţi săturat să vă spălaţi pe 
păr în fiecare zi, să cumpăraţi 
o mulţime de creme care nu 
se potrivească cu tenul dum-
neavoastră, să folosiţi un gel 
de duş care vă uscă pielea şi 
să plătiţi pentru toate aceste 
produse mulţi bani? Cosmeti-
cele făcute chiar cu mânuţele 
dumnavoastră sunt o alterna-
tivă. Tot mai mulţi timişoreni 
îşi întorc privirea către ceea ce 
înseamnă sănătos, natural sau 
bio. Noi vă ajutăm cu câteva 
reţete pentru cosmetice 100% 
naturale, care pot fi făcute de 
oricine, cu investiţii aproape 
minime, chiar la dumneavoas-
tră acasă. 

Pentru a avea un păr sănă-
tos, strălucitor şi mătăsos, pu-
teţi aplica una din variantele 
de mai jos:

Şampon cu ou: pentru a 
crea acest şampon aveţi nevo-
ie în primul rând de un ou, 1 
linguriţă de ulei de măsline, 1 
linguriţă de zeamă de lămâie, 
1 linguriţă de săpun de Castil-

la (săpun din ulei de măsline 
şi NaOH), ½ cană de ceai de 
plante şi câteva picături de 
uleiuri esenţiale, la alegere. 
Se amestecă toate ingredien-
tele într-un blander până se 
omogenizează, după care se 
păstrează în frigider. Înainte 
de folosire mixura se ameste-
că cu puţină apă calda, se fo-

loseşte ca un şampon normal, 
care se clăteşte cu apă din 
abundenţă. 

O altă posibilitate ar fi Her-
bal Shampoo. Pentru acesta 
aveţi nevoie de ceai de plan-
te şi un săpun lichid Castilla. 
Se ia 225g de săpun de Cas-
tilla apoi se adaugă 60g ceai 
de plante, care să fie foarte 

concentrat. Se amestecă în 
blander, iar după ce se omo-
genizează bine,  îl puteţi într-o 
sticlă închisă la culoare, apoi îl 
depozitaţi într-un loc întune-
cos, la temperatura camerei. 

Dacă aveţi un păr deschis la 
culoare, o variantă specială ar 
fi Şamponul cu Muşeţel, pen-
tru care aveţi nevoie de 330 ml 

de ceai de muşeţel, 136 g sodă 
caustică, 760g ulei de măsline, 
40 ml ulei de ricin şi 200 ml 
ulei de cocos. Blanderul este 
secretul modului de prepara-
re.

Un alt şampon poate fi 
preparat din  4-5 linguriţe 
rase  de  argilă, câteva linguri-
ţe de apă, un vârf de linguriţă 
de ulei de măsline presat la 
rece, 2-3 picături de ulei esen-
ţial pentru miros şi o linguriţă 
de oţet de mere natural, bun 
pentru luciu. Amestecaţi bine 
toată compoziţia şi dacă mai 
este nevoie adăugaţi apă până 
ajungeţi la consistenţa dorită. 
Pentru un păr mai îmbâc-
sit,  adăugaţi şi câteva granu-
le de sare. Atenţie, samponul 
nu face spumă. Masaţi părul şi 
pielea capului 1-2 minute, iar 
apoi clătiţi. Nu lăsaţi să se usu-
ce argila în păr. Dacă vă lasă 
părul prea gras clătiţi la final 
cu apa în care aţi pus 2 linguri 
de oţet şi data următoare re-
duceţi din ulei. Toate aceste 
şampoane pot fi folosite ime-
diat după ce au fost prepara-

te, sunt naturale şi sănătoase 
pentru orice tip de păr. 

Pentru un ten fin, luminos 
şi fără imperfecţiuni vă 
prezentăm câteva alterna-
tive naturale

Apa este secretul tinere-
ţii. Fără aceasta pielea feţei 
devine uscată şi fără strălu-
cire. Beneficiul unei creme 
hidratante făcute în casă 
este acela că ea va fi mereu 
proaspătă, fără ajutorul unor 
parabeni şi a altor substanţe 
nocive. Ingredientele pentru 
o cremă hidratantă sunt: 1 
lingură de ulei de nucă de co-
cos, 1 lingură de ulei de măs-
line extravirgin, 1 lingură de 
ulei de floarea soarelui pre-
sat la rece, 2 linguri de piure 
de căpşuni şi două picături 
de vitamina E. Într-un bol 
mic de ceramică se amestecă 
uleiul de nucă de cocos cu 
uleiul de măsline şi uleiul de 
floarea soarelui. Se adaugă 
apoi piureul de căpşuni şi vi-
tamina E (vitamina E este un 
foarte bun conservant natu-

ral) şi se omogenizează bine. 
Loţiunea catifelează pielea, o 
hidratează şi curăţă machi-
ajul. Se păstrează la frigider 
într-un borcan închis erme-
tic. Dacă aveţi un ten sensibil 
şi uscat încercaţi următoarea 
cremă hidratantă: 3 linguri 
de ulei de caise, 3 linguri de 
ulei de avocado, 3 linguri de 
ulei de migdale dulci, 3 lin-
guri de apă de trandafiri şi 
3 linguri de ceară de albine. 
Într-o crăticioară emailată 
se pune ceara şi uleiurile la 
foc mic, până ce se topeşte 
ceara. Îndată ce s-a topit, se 
ia vasul de pe foc, se adaugă 
apa de trandafiri şi se bate 
bine crema până se raceşte. 
Se pune într-un borcănaş 
închis ermetic şi se păstrea-
ză la frigider. Dacă aveţi un 
ten cu tendinţe de îngrăşare 
încercaţi o cremă din ulei 
de argan, avocado şi cocos. 
Se amestecă şi se aplică nor-
mal pe faţă. Este una din cele 
mai cunoscute reţete, despre 
care se spune că lasă minuni 
în urmă. Uleiul de argan este 

absorbit foarte bine de piele 
şi nu  o lasă  lucioasă. 

Pentru că sănătatea orală 
este importantă pentru 
armonia întregului orga-
nism, iată câteva soluţii 
naturale pentru a o păstra:

Cu o linguriţă de argilă 
albă, una de mentă, una de 
cimbrişor şi două de muşeţel 
puteţi crea o pastă de dinţi 
naturală, care să vă ajungă o 
perioadă destul de lungă. Se 
păstrează într-un recipient 
în dulăpiorul de la baie şi la 
fiecare folosire se ia cu lingu-
riţa sau cu periuţa câte puţin, 
după care se amestecă cu apă 
călduţă şi se foloseşte normal. 
O altă variantă pentru dinţi ar 
fi spălatul direct cu sare grun-
joasă, cenuşă de lemn sau cu 
pulbere de argilă. Pentru o 
respiraţie proaspătă puteţi 
încerca o soluţie naturală de 
apă de gură: ½ cană de apă, 
1 linguriţă sare şi 2-3 picături 
de ulei esenţial de mentă. Se 
amestecă bine, clătiţi gura şi 
scuipaţi.

n Şampoane, geluri de duş, creme, măşti de faţă sau de corp, reţete pentru puncte negre sau celulită 
sunt doar câteva din variantele care vă pot ajuta să arătaţi mai tânără într-un mod 100% natural

Reţete naturale, ieftine şi uşor de preparat:
Ulei de masaj pentru varice: 
25 ml de flori de sunătoare 
şi ulei de tamanu, 7 picături 
de ulei de chiparos, 5 
picături de ulei de lemn şi 5 
picături de ulei de tămâie. 
Se lasă o zi pentru contopi-
re, după care se aplică prin 
masaj pe locul dorit. 
Pentru a scăpa de cearcă-
ne: aplicaţi în fiecare seară 
pe acestea câteva picături 
de ulei de migdale.
Uită de celulită cu: 1/3 argilă 

bej, 1/3 pudră de ananas 
şi 1/3 focus. Se amestecă 
toate ingredinetele până 
la formarea unei paste 
omogene. Se aplică pe 
zona dorită, după care se 
înveleşte în foi de plastic şi 
se aşteaptă aproximativ 30 
de minute. 
Pudră de corp răcoritoare: 
Se adaugă ½ ulei esenţial 
de mentă într-o ceaşcă de 
ulei de porumb, se ameste-
că bine şi se păstrează într-

un recipient închis etanş. 
Se aplică exact ca o cremă 
normală. 
Gel pentru picioare obosite: 
½ ceaşcă de gel cu aloe 
vera, un vârf de linguriţă 
de amidon de porumb, o 
linguriţă de apă florală, 3 
picături de ulei esenţial de 
mentă şi două picături de 
ulei de eucalipt. Se ameste-
că toate ingredientele până 
la omogenizare după care 
se aplică pe zona dorită. 
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ciprian VOin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Doamna Milutinovici, au loc 
femeile în politică în româ-
nia?

Întotdeauna. Loc este pen-
tru fiecare. Aşa cum în societa-
tea românească, femeile sunt 
în proporţie majoritară şi au 
loc, tot aşa consider că şi în po-
litică, mai ales în politică, care 
iată este forul decisiv în soci-
etatea românească, au loc sau 
trebuie să aibă loc. Sigur că 
trăim într-o ţară care este încă 
sub impresia unor tradiţiona-
lisme legat de locul şi rolul fe-
meii în societate, dar eu spun 
că femeile sunt reprezentate, 
poate nu într-o proporţie în 
care noi ne-am dori-o în me-
diul politic şi în mediul social, 
până la urma urmei, şi-am să 
vă dau un exemplu. Mă refer 
acum în mod special la PSD. 
La alegerile pentru eurodepu-
taţi, PSD are reprezentativita-
te în Parlamentul European 
de aproape 50%. În sensul că 
din 11 europarlamentari, 5 
sunt femei. Deci iată că feme-
ile sunt reprezentate, chiar şi 
la nivel european.

Vorbiţi de parlamentul 
European, dar totuşi aceasta 
e o instituţie îndepărtată faţă 
de ceea ce înseamnă politica 
românească la ora actuală. 

Aş da-o ca exemplu pe pre-
şedinta Organizaţiei Naţiona-
le de Femei a PSD, doamna 
Rovana Plumb, care este şi 
europarlamentar.  Contează 
foarte mult faptul că este eu-
roparlamentar pentru că rolul 
ei este de a transfera politica 
europeană, în societatea ro-
mânească. Deci sunt femei re-
prezentative. Este Corina Cre-
ţu, este Daciana Sârbu, sunt o 
serie de colege de-ale noastre 
care ne reprezintă cu cinste şi 
au dovedit că au experienţă.

cu ce se ocupă de fapt, Emilia 
Milutinovici în pSD? am că-
utat pe internet, şi primele 2 
ştiri care au apărut, au fost că 
de paşti aţi cerut organizarea 
unui concurs de ouă încon-
deiate şi că aţi participat la o 
întâlnire legată de violenţa în 
familie. atât. 

Da. Poate este şi o greşeală 
a noastră în ceea ce priveşte 
comunicarea şi aici este unul 
din punctele slabe, recunosc. 
Activitatea noastră este inten-
să şi lucrăm în laboratoarele 
organizaţiei de femei după 
proiecte şi programe bine 
conturate. În sensul că organi-
zaţia de femei este, după cum 
se ştie, un factor important 
pentru că femeia este cel mai 
bun comunicator. Este cea 
care pune în practică şi imple-
mentează proiectele si progra-
mele PSD-ului. De fapt, le face 
cunoscute în rândul electora-
tului, iar acţiunile noastre la 
care dvs. vă referiţi, sunt doar 
unele dintre cele pe care noi le 
desfăşurăm. Am avut şi avem 
o serie de acţiuni de ani de zile 
pe care vrem să le perpetuăm, 
dorim să le dezvoltăm şi în ur-
mătorii ani. Concret, tot ceea 
ce facem este de fapt pregă-

tirea cadrelor pe linie politi-
că. De asemenea, tot pe linie 
politică mai avem acţiuni de 
selectare, este o selectare prea-
labilă a potenţialilor candidaţi 
şi aici mă refer că trebuie să 
avem reprezentativitate până 
în cea mai îndepărtată comu-
nă a judeţului. Apoi, avem 
acţiuni de informare a popu-
laţiei în general şi a femeilor 
în mod special. Şi poate că ar 
trebui să menţionez faptul că 
acea acţiune de încondeiere a 
ouălor de Paşti pare, la o pri-
mă vedere, puţin puerilă. Vă 
spun că nu este.

cât la sută din locurile eligibi-
le vor fi ocupate de femei?

Eu vă spun ce doresc. Aş 
dori ca cel puţin 30% să fie 
ocupate de femei, locuri eli-
gibile. Pentru că în general pe 
listele electorale se respectă 
acel procent, dar femeia este 
pusă undeva în spatele listei.  
Vedeţi, aici este o misiune 
legislativă şi poate că nu ar 
fi lipsit de importanţă să se 
promoveze ideea unui proiect 
de act legislativ în ceea ce pri-
veşte legea electorală. Deşi se 
poate socoti că acest aspect 
este o discriminare pozitivă. 
Dar până la urmă e ca un în-
ceput, putem să-l acceptăm, 
de ce nu? Sigur, discriminarea 
pozitivă şi această poziţionare 
a noastră pe procente ar putea 
să inducă la un moment dat, 
şi aici trebuie să fim foarte 
atente, ideea promovării doar 
pe bază de procente şi nu pe 
bază de alte principii: valoare, 
performanţă, expertiză. Aici 
trebuie să fim foarte atente şi 
aici intervine rolul organizaţi-
ei de femei. 

credeţi că timişorenii ar fi 
în stare să aleagă o femeie 
primar al timişoarei?

Eu aş dori să aleagă. Aş 
dori din tot sufletul, pentru 

acă sunt personalităţi de va-
loare, însă, din păcate, noi 
femeile avem un neajuns. 
Poate nu ne-am făcut prea 
mult vizibile, sau când ne-am 
făcut vizibile, am făcut-o ca 
persoane care au nuanţă de 
stridenţă în atitudine. Atunci 
când o femeie este fermă, 
este considerată stridentă. 
Atunci când un bărbat este 
ferm, este considerat foarte 
hotărât. Şi aici e diferenţa de 
percepţie în ceea ce priveşte 
femeia şi bărbatul. Dacă ar fi 
aleasă primar o femeie, eu vă 
garantez, că oraşul ar arăta 
foarte bine, pentru că femeia 
este cel mai bun administra-
tor. Aşa cum îşi administrea-
ză propria familie, aşa poate 
să gospodărească un oraş.

consilierii pSD dintre care fa-
ceţi şi dumneavoastră parte, 
s-au opus, în plenul consi-
liului Judeţean, consolidării 
unui drum de 12 km spre 
deponeul de la Ghizela. pSD-
ul nu a votat atunci pentru 
alocarea acestor bani. De ce 
aţi votat aşa? 

Pentru că acest „De ce?“ 
poate de foarte multe ori să 
apară şi la alte localităţi. Sigur 
că acum este vorba de Ghize-
la, sigur că este o prioritate 
Ghizela, sigur că este un edi-
ficiu important, până la urma 
urmei, pentru judeţul Timiş. 
La vremea aceea era, n-aş 
putea să zic competiţie, dar 
aş putea să spun un concurs 
de împrejurări în ceea ce pri-
veşte alocarea de fonduri. Ori-
cum comunei Ghizela i s-au 
alocat fonduri. Nu neapărat 
suficiente, pentru că nicioda-
tă unei comune sau unei lo-
calităţi nu i se acorda fonduri 
suficiente, dat fiind faptul că 
trăim într-o conjunctură eco-
nomică nefavorabilă. Şi sigur 
că priorităţile noastre erau 
dispersate pentru întreg ju-

deţul şi atunci ai ales din cele 
multe, unele. Poate că poziţia 
noastră nu a fost pentru unii 
cea mai obiectivă, dar, după 
părerea noastră, Ghizela ră-
mâne în continuare o prio-
ritate pentru noi şi sigur că 
acele fonduri se vor aloca şi 
pentru Ghizela, categoric.

un alt proiect, la care pSD-ul 
s-a opus este cel al construirii 
unei maternităţi noi. până la 
urmă se va face, am înţeles, 
pentru că pNl-ul a votat 
împreună cu pD-l-ul...

Da, este adevărat.

De ce aţi votat împotrivă? 
până la urmă este o chesti-
une care priveşte femeile, 
familia, un obiectiv care se 
pliază pe social-democraţie...

Da, este adevărat. Nu a 
fost foarte bine explicitată 
situaţia acelei maternităţi şi 
sigur că pe noi ne interesează 
în mod special şi sigur că este 
latura socială pe care noi o 
avem în vedere întotdeauna. 
Dar pentru că nu s-a explici-
tat foarte bine, nu înseamnă 
că trebuie să votezi un pro-
iect pentru că are un titlu 
social. Trebuie să vii şi să de-
monstrezi. Oportunitatea era 
foarte clară, dar modalitatea 
de punere în aplicare a aces-
tei oportunităţi, nouă ni s-a 
părut  neexplicită şi de aceea 
s-a procedat aşa. Sigur că noi 
susţinem tot ceea ce înseam-
nă proiect social.  Şi cu pre-
ponderenţă, iată, înfiinţarea 
unei maternităţi, înfiinţarea 
unor instituţii publice. Nu au 
fost elemente explicite pen-
tru promovarea acestui pro-
iect şi atunci, nu neapărat că 
ai suspiciuni, dar ai anumite 
rezerve. Acesta este principa-
lul motiv.

ce şanse are uSl să ajungă la 
guvernare?

Foarte mari. Sigur că dacă 
vă referiţi la judeţul Timiş, 
este o situaţie aparte faţă de 
cea din restul ţării, a fost şi 
este un judeţ de dreapta, cu 
tentă de schimbare a opiniei 
electoratului, după cum aţi 
văzut. PSD-ul creşte în sonda-
je, chiar şi în judeţul Timiş 
. USL are o bună poziţie din 
punct de vedere reprezenta-
tiv şi procentual.

la momentul înfiinţării, ştiţi 
foarte bine, uSl-ul era cotat 
undeva pe la 70%. În mo-
mentul de faţă, depinde de 
sondaj, e undeva între 52-54 
%. acest uSl a reuşit per-
formanţa inegalabilă, după 
părerea mea, şi de neconce-
put, de a scădea în sondaje 
în opoziţie, asta când în mod 
normal în opoziţie creşti...

Este adevărat, sunt fluc-
tuaţii în ceea ce priveşte 
procentele USL, a opoziţiei 
sau a puterii. Asta depinde 
de evenimentele care sunt 
la momentul în care se face 
sondajul, după părerea mea. 
Sigur că noi trebuie să ne po-
ziţionăm mai ferm pentru a 
ne evidenţia potenţialul. Noi 
în afară de faptul că avem 
poziţii ferme faţă de tot ceea 
ce se întâmplă în societatea 
românească, ce putem face? 
Pentru că nu avem pârghiile 
necesare şi instrumentele ne-
cesare pentru a modifica sau 
a completa, până la urma ur-
mei, şi actele legislative că de 
fapt despre asta vorbim.

Să veniţi cu proiecte viabile, 
doamna Milutinovici. până 
acum nu am auzit, astfel de 
proiecte... am auzit doar cât 
de rău e Băsescu şi cât de rău 
e Boc şi aşa mai departe... 
oamenii poate sunt curioşi 
să vadă cu ce vine uSl-ul...

Avem o strategie viabilă. 
Strategia PSD-ului este viabilă 

şi este oportună  şi este foarte 
bine structurată pe capitole. 
Şi a USL-ului, pentru că noi 
facem, de fapt, o compilaţie 
între cele 3 partide, pentru că 
suntem 3 partide. Este Parti-
dul Conservator care contea-
ză, pentru că are şi personali-
tăţi. Dacă vorbim de USL, este 
proaspăt înfiinţat şi acum 
este momentul de aşezare a 
programelor noastre şi  eu 
sunt ferm convinsă că aceste 
programe vor fi aplicabile.

Să nu fie prea târziu, că dacă 
scădeţi sub 50% , staţi iar în 
opoziţie...

Eu nu cred că vom scădea 
sub 50% şi am să vă spun de 
ce. Avem capacitatea să con-
vingem electoratul că proiec-
tele noastre vin înspre binele 
cetăţenilor, avem capacitatea 
de comunicare şi avem susţi-
nerea electoratului, părerea 
mea. Sigur că un partid aflat 
la guvernare se erodează şi 
noi ar trebui să creştem şi 
creştem.

cum creşteţi? De la 70% la 
54 %?

Sunt fluctuaţii pe care vă 
rog să le acceptaţi şi vă rog să 
acceptaţi şi optimismul meu, 
de care vă rog să ţineţi seama.

Zilele astea, institutul de 
politici publice a făcut public 
un studiu referitor la prezen-
ţa la vot în Senat şi camera 
Deputaţilor. Detaşat în acest 
top al chiulangiilor, conduce 
crin antonescu care a avut 
o prezenţă de doar 1.5%. 
Este unul dintre preşedinţii 
uSl. cum comentaţi aceste 
rezultate?

La această întrebare poate 
cel mai potrivit ar fi să răs-
pundă persoana în cauză. Ce 
pot să spun e că nu ştiu în ce 
măsură poate să motiveze o 
absenţă. Sigur că o personali-
tate cum este Crin Antonescu 
este foarte antrenată, este 
şeful unui partid, este co-pre-
şedintele unei uniuni şi poate 
că prezenţa dumnealui acolo, 
chiar şi atunci când este, este 
evidentă şi după cum am vă-
zut la televizor, poziţia dum-
nealui este întotdeauna dem-
nă de luat în seamă.

Da, dar e şi senator şi asta în-
seamnă că trebuie să mergi 
la vot. că de-aia te-a trimis 
lumea acolo. Să reprezinţi, 
să votezi în numele electoa-
tului.

Este adevărat, dar, repet, 
cei în cauză pot să răspundă 
mai bine la această întrebare. 
Eu, din afara acestui sistem, 
pot să spun că este necesară 
prezenţa tuturor aleşilor.

aveţi de gând să candidaţi şi 
la viitoarele alegeri pentru 
un post de consilier jude-
ţean?

Un politician v-ar răs-
punde că este prematur să 
întrebi. Eu vă spun sincer că 
aş avea în vedere o eventuală 
candidatură la funcţia de con-
silier judeţean.

„când o femeie este fermă, 
este considerată stridentă!“

Face politică de 17 ani. Acum este consilier judeţean din partea Partidului Social 
Democrat. Din 2010 conduce Organizaţia de Femei a PSD Timiş şi este vicepre-
şedinte al acestei organizaţii la nivel naţional.emilia miluTinOVici
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eco & deco

PUBLICITATE

Fântânile arteziene în grădini 
înlocuiesc piticii de altădată 
n Tot mai mulţi timişoreni apelează la fântânile arteziene, un surplus de frumuseţe în orice spaţiu verde

Mi-au rămas materi-
ale de la decorarea 
grădinii şi am făcut o 
fântână. Am făcut un 
loc din care soţia mea 
nu se mai dezlipeşte.

 
zoran Popa

proprietar de fântână arteziană

andreea HnYaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Fie că vorbim de o grădină 
cu gazon, flori, arbori, sau 
cu spaţii amenajate pentru 
relaxare sau una care să le 
cuprindă pe toate, fântânile 
arteziene aduc un plus de 
imagine. Cu un design la ale-
gere, potrivite pentru orice 
spaţiu şi nu cu foarte mulţi 
bani, fântânile sunt pe placul 
a tot mai mulţi timişoreni. 
„Mi-am făcut singur o fântână 
arteziană. Mi-au rămas mate-
riale de la decorarea grădinii 
şi efectiv cu materiale pe care 
le aveam deja, am construit o 
fântână arteziană. Mi-a suge-
rat un prieten care făcuse la 
fel. Fără nicio investiţie am fă-
cut un loc din care soţia mea 
nu se mai dezlipeşte“, spune 
Zoran Popa, unul dintre timi-
şorenii care posedă o astfel de 
fântână. 

Pentru cei mai puţin in-
ventivi, sau dacă vreţi un lu-

cru de calitate făcut de specia-
lişti, care să vă înfrumuseţeze 
spaţiul verde trebuie să ştiţi 
că preţul unei fântâni artezi-
ane începe de la aproximativ  
200 euro, dar poate ajunge 
şi la câteva mii de euro. De 
exemplu, o fântână arteziană 
de 180 cm, confecţionată din 
ciment alb şi praf de marmu-

ră antichizat (pentru a crea 
un aspect mai deosebit), cu o 
statuie şi două ulcioare, costă 
250 euro, iar o fântână deco-
rativă din fibră de sticlă cu as-
pect de rocă naturală, de 240 
cm, costă 800 de euro. Fân-
tânile au sistem propriu de 
recirculare a apei, lucru care 
înseamnă că nu au nevoie şi 

de apă curentă. Se comportă 
normal la varietăţile de tem-
peratură şi sunt uşor de cură-
ţat. În general se ampleasează 
în apropierea casei, undeva să 
poată fi admirate şi auzite şi 
din interiorul casei. Pentru o 
fântână de dimensiune mică 
şi medie spre mică întreţi-
nerea constă în schimbarea 

apei, spălarea şi vopsirea cu-
vei dacă e cazul.

Dacă aveţi o fântână mai 
mare, lucrurile se schimbă 
puţin, însă există firme care 
se ocupă şi de acest aspect, în 
general cele de la care achizi-
ţionaţi fântâna. Aceste firme 
se ocupă de curăţarea bazi-
nului şi a orificilor, 
întreţinerea şi 
igienizarea staţiei 
de pompare, între-
ţinerea şi recondi-
ţionarea aspectului 

exterior, curăţarea depune-
rilor, verificarea electricităţii 
dacă este cazul etc. „Există 
soluţii speciale pentru cură-
ţarea apei care nu sunt foarte 
scumpe, undeva la 30 lei pe 
an. Am mai spus că este o in-
vestiţie minimă“, mai adaugă 
Zoran.

preţul unei fântâni arteziene spectaculaose poate ajunge la câteva mii de euro
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caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Chiulangiii au intrat atât 
în atenţia Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie, cât şi a 
Inspectoratului Şcolar Timiş. 
Autorităţile le-au pus gând 
rău elevilor care pleacă de la 
şcoală şi de la începutul aces-
tui an au început controalele 
în toate cluburile, barurile şi 
internet cafeurile din oraş 
pentru a-i speria pe chiulan-
gii. Asta pentru că statistica 
este îngrijorătoare. Practic, 
în doar primul semestru al 
acestui an, peste 20% din 
elevii care sunt înscrişi la li-
ceu au avut nota scăzută la 
purtare din cauza chiulului. 
Mai exact, din totalul de 23 
de mii de liceeni, 4165 au 
avut media la purtare între 
9 şi 7, iar 950 sub 7. Astfel, 
absenţele celor care chiu-
lesc au ajuns doar în primul 
semestru la un număr greu 
de imaginat: 1 milion. Dacă 
trendul se păstrează, la fina-
lul celor două semestre nu-
mărul absenţelor va ajunge 
la cote alarmante: peste 2 
milioane.

La nivelul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean problema 
este arhicunoscută şi încă se 
caută soluţii pentru a-i face 
pe elevi să nu mai plece de la 
şcoală. Conducerea instituţi-
ei dă vina pe profesori şi pe... 
arhitectura liceelor! “Elevii 
nu chiulesc la toate orele, ci 
la orele la care profesorii nu 
au capacitatea de a transmi-
te informaţia într-un mod 
plăcut. Un alt aspect e legat 
de faptul că şcolile nu mai 
sunt atractive ca şi instituţii 

din perspectiva construc-
ţiilor lor. Dumneavoastră 
când mergeţi într-un spaţiu, 
dacă vă place şi reveniţi. 
Perspectiva aceasta a unor 
spaţii atragătoare te îmbie să 
rămâi şi să participi la activi-
tăţile şcolare. Mai un aspect 
e că regulamentele în multe 
instituţii de învăţământ nu 
sunt respectate nici de pro-
fesori. Dovadă că la acţinile 
din primul semestru pe care 
le-am făcut la şcoli, la ora 8 
şi un sfert dimineaţa, nu lip-
seau elevii, ci lipseau culmea 
cei care ar trebui să le fie 

exemplu: profesorii“, spune 
Marin Popescu, inspectorul 
şcolar general. 

şi elevii de la şcolile 
primare chiulesc! 

Nici la clasele de gimnaziu 
situaţia nu este mai roz, însă 
aici procentul celor care aleg 
barurile în locul orelor este 
de doar 10%. Dacă vă imagi-
naţi că elevii de la clasele pri-
mare nu chiulesc vă înşelaţi! 
10 elevi din clasele I-IV au fost 
exmatriculaţi doar în primul 
semestru al acestui an şcolar 
pentru absenţe, iar alţi 296 au 

avut nota scăzută la purtare. 
Regulamentul şcolar spu-

ne clar: la fiecare 10 absenţe 
se scade un punct la purtare, 
iar cu nota 6 rămâi repetent. 
Asta însă nu-i sperie pe chiu-
langii. Poliţiştii din cadrul IPJ 
Timiş organizează lunar razii 
în baruri şi internet-cafeuri, 
însă, de fiecare dată, numărul 
celor găsiţi în altă parte decât 
la cursuri este în continuă 
creştere. 

Luaţi la întrebări atât de 
poliţiştii care îi găsesc prin 
baruri, elevii au aceaşi scuză: 
profesorii le-au dat drumul 
de la ore. Toţi însă se jură 
ca e pentru prima dată când 
chiulesc. “Aveam geografie, 
dar profesoara a avut o pro-
blemă, iar cea care îi ţinea 
locul a zis că nu are timp de 
noi. Eu de obicei nu plec de 
la şcoală, mai ales că şi mama 
e profesoară şi nu vreau să o 
fac de râs“, spune un elev de 
clasa a X-a de la liceul Miu. Un 
alt elev a găsit altă scuză: “La 
noi la şcoală dacă nu eşti la 
ora 8 se închid porţile. Nu ne 

mai lasă să intrăm. Am ajuns 
la 8 şi 5 şi portarul a zis că nu 
mai am voie să intru şi atunci 
am venit la o cafea până la 9“, 
spune elevul de la Calderon. 
Poliţiştii nu pot însă să le facă 
nimic dacă îi prind pe la tera-
se, ci pot doar să le transmită 
directorilor de şcoli lista celor 
prinşi în timpul orelor de curs 
altundeva decât în bancă.

rOxana deacOneScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

„Baba Oarba“, „Omul Ne-
gru“, „Lapte gros“, „Raţele şi 
vânătorii“, „Ţară ţară vrem 
ostaşi“ sau „Hoţii şi vardiş-
tii“. Acestea sunt doar câteva 
dintre jocurile copilăriei pe 
care cei mai mici dintre ti-
mişorenii din cartierul Plopi 
le vor juca... în cimitir. Locu-
itorii din zonă vor cu orice 
preţ să ridice un parc de joa-
că pe locul fostului cimitir, 
unde încă mai sunt rămăşite 
umane. 

Este vorba despre cimiti-
rul de la capătul străzii Mar-
tir Cornel Popescu. Ar mai fi 
de mutat cinci morminte, îşi 
începe Ion Olaru, preşedin-
tele Consiliului Consultativ 
de Cartier Plopi, povestirea. 
Cimitirul nou, construit în 
2001, este la doar câţiva paşi 
de cel vechi. „Mai sunt oase 
acolo, dar o să astupăm tot. 
Mai bine să se joace copiii pe 
morminte decât să se facă 
un bloc sau altă construc-
ţie“, spune Olaru. 

Totul a început de la un 
timişorean care locuieşte 
foarte aproape de cimitir. 
Bărbatul spune că terenul 
este oricum nefolosit şi că 
foarte mulţi copii din zonă 
nu au unde să se joace. Şi o 
femeie, care îngrijeşte doi 
micuţi, de numai câţiva ani-
şori spune la fel. 

„Eu am grijă de doi copii, 
un băieţel de un an şi şase 
luni şi o fetiţă de trei ani. Ar 
fi bun un parc, nu i-aş mai 
duce până la cel de lângă 
şcoală. Mergem trei kilome-
tri pe jos. E plin de copii aici 
pe stradă. Să se ducă în parc 
să se joace, să nu mai stea 
pe la colţuri de stradă şi să 
deranjeze vecinii. Oricum, 
cimitirul ăla e foarte vechi, 
eu nu am fost născută când 
s-a făcut acolo“, povesteşte 
Elena Raven.

Şi omul care trage clo-
potele în biserica din Plopi 
crede că ideea de a amenaja 
un parc peste morminte este 
foarte bună. Vasile Burlacu 
ne-a mărturisit că în cimi-
tir nu a mai fost îngropat 
nimeni încă de acum 30 
de ani. În plus, acolo îşi fă-
ceau somnul de veci numai 
greco-catolici, majoritatea 
nemţi. „A venit cineva din 
Germania acum câţiva ani 
să ne dea bani să-l punem 
în funcţiune. Ne-au spus să 
îl împrejmuim cu stâlpi, am 
făcut asta, dar nu a mai venit 

nimeni cu banii. Ca să mu-
tăm mormintele ne trebuie 
foarte multe aprobări. Mai 
sunt oameni care nu sunt 
în ţară şi au rude îngropate 
aici“, spune Vasile Burlacu.

Potrivit preşedintelui Con-
siliului de cartier, cimitirul 
vechi se transformă în bal-

tă atunci când plouă. „Tot 
timpul se adună apă aici. 
Am făcut un mic şanţ, dar 
degeaba. Noi am vorbit cu 
părintele să facem parc de 
joacă pentru copiii din zonă, 
dânsul este de acord. Cred că 
o să îl facem la anul, pentru 
că abia anul ăsta putem cere 

bani de la primărie. Dar tre-
buie să vedem cât durează 
mutarea. Oricum, aici tre-
buie pus mult pământ, că se 
adună multă apă“, povesteş-
te Ion Olaru. 

Terenul pe care este cimi-
tirul vechi aparţine primări-
ei, aşa că până la urmă mu-

nicipalitatea trebuie să dea 
acordul, dar şi banii pentru 
transformarea acestuia într-
un loc de joacă. „Dacă ei vor 
depune proiectul, mai întâi 
se discută, se face dezbatere 
publică şi abia apoi intră în 
buget. Nu ştim de pe acum 
toate detaliile. Să vină să 
depună“, a declarat Flavius 
Boncea, purtător de cuvânt 
Primăria Timişoara. 

Timişorenii din zonă 
spun însă că schimbarea ar 
fi una de bun augur, mai 
ales că singurul loc de joacă 
amenajat acolo este lângă 
şcoală, aflată chiar în cen-
trul cartierului. Cei care nu 
stau în centru trebuie să 
meargă kilometri întregi pe 
jos până la părculeţul ame-
najat lângă şcoală. 

Potrivit directorului ad-
junct al Direcţiei de Sănăta-
te Publică Timiş, legea spu-
ne că destinaţia cimitirului 
poate fi schimbată abia după 
30 de ani, ceea ce înseamnă 
că ar fi o şansă pentru ca ci-
mitirul să fie transformat în 
loc de joacă.

„Ei pot să schimbe desti-
naţia după 30 de ani de la 
ultima înhumare şi după 
strămutarea tuturor ose-

mintelor. Există riscuri, 
pentru ca trebuie să sapi 
ca să amenajezi un parc şi 
în timpul lucrărilor se pot 
descoperi oseminte care nu 
au fost îngropate cum tre-
buie. Dar în 30 de ani este 
o descompunere completă. 
Se mai pot găsi doar cranii 
şi oase“, a explicat Viorica 
Dumitru. 

Dacă planurile locuitori-
lor din Plopi merg pe un fă-
gaş normal, peste doi ani de 
zile, copiii din cartier se vor 
juca de-a v-aţi ascunselea pe 
fostele morminte.

coMuNiTaTecoMuNiTaTe12 

Elevii nu chiulesc la 
toate orele, ci la orele 
la care profesorii nu 
au capacitatea de a 
transmite informaţia 
într-un mod plăcut. 
Un alt aspect e legat 
de faptul că şcolile 
nu mai sunt atracti-
ve ca şi instituţii din 
perspectiva construc-
ţiilor lor. Dumnea-
voastră când mergeţi 
într-un spaţiu dacă vă 
place şi reveniţi.

 marin popescu
inspector general -  

Inspectoratul Şcolar Timiş

Au fost anchetaţi 
16 elevi care şi-au 
falsificat adeverinţa 
de şcolarizare. Toţi 
sunt acuzaţi de fals şi 
uz de fals şi riscă să-şi 
petreacă între 3 luni 
şi 3 ani după gratii.

 Andreea cinteză
purtător de cuvânt IPJ Timiş

Când ai un dram de credinţă, 
se spune că poţi răsturna 
munţii. Dar, acest dram de 
credinţă, necesar pentru a 
răsturna munţii, este o pro-
blemă extrem de personală. 
Unii avem un gram mic de 
credinţă, alţii au cu kilo-
gramele (aceia sunt sfinţii). 
Sentimentul religios este un 
lucru intim, diferit ca intensi-
tate şi absolut nestandardizat 
comportamental. Fiecare om 
crede şi „vizualizează“ Divi-
nitatea, Îngerii, Arhanghelii 
sau pe... diavol, cum crede el. 
Această vizualizare interioară 
ţine foarte mult şi de pregă-
tirea intelectuală a credincio-
sului. Se zice că, cu cât şti mai 
multe, cu atât ai mai multe... 
incertitudini. Analfabeţii ştiu 
că dracul are coarne şi îngerii 
au aripi. Ei sunt siguri de 
asta! Savantul, se gândeşte 
la diavol ca la un „partener 
stelar“ şi la îngeri ca la nişte 
„roboţi din OZN-uri“, dar nu 
sunt... siguri. Doar speculea-
ză ştiinţific. Se mai spune că 
fiecărui om i se dă la naştere 
câte un înger păzitor. Îngerul 
păzitor este acela care are 
grijă de noi, este cel care 
duce rugăciunile noastre şi 
le aşterne la picioarele Divi-
nităţii. Tot îngeraşul, este cel 
care încearcă să ne sfătuiască 
la fapte bune iar atunci când 
suntem la greu sau în pericol, 
el ne sare în ajutor. Cred 
că fiecare dintre noi a avut 
senzaţa că anumite experi-
enţe sau chiar momente din 
viaţa le-a mai trăit cândva, 
aşa numitul... „deja vu“. Eh, 
şi hai să mărturisesc, că şi eu 
le-am avut de mai multe ori. 
Că noi toţi (mai ales femeile) 
avem câteodată putere de 
premoniţie, de anticipare a 
unor viitoare pericole, este 
aproape o certitudine. Eu, 
am trecut de câteva ori prin 
viaţă aproape de moarte. 
Şi recunosc, cu riscul de a fi 
ridicol, că „am scăpat ca prin 
urechile acului“ din acea situ-
aţie la limită. Cine sau ce m-a 
scăpat nu ştiu. Sunt plin de... 
incertitudini. Dar acel cineva, 
sau ceva care „m-a scăpat“, 
prefer să-l numesc îngeraşul 
meu păzitor. De altfel cred 
că-i o... îngeriţă. Şi vreau să-i 
mulţumesc că-i lângă mine. 
Iar una dintre cele mai fru-
moase si profunde rugăciuni, 
este: „...înger, îngeraşul meu, 
roagă-te la D-zeu, pentru 
sufleţelul meu…“. Cred că oa-
menii de ştiintă atei, se roagă 
ceva cam de genul : „înger, 
roboţelul meu, coboară din 
OZNeu…!“ Treaba lor, dar 
treaba mea va fi să-mi învăţ 
nepoţeii să spună această 
superbă rugăciune, să-i fac 
să creadă în Moş Crăciun şi 
iepuraş! Să mă oglindesc în 
ochii lor limpezi de copilaşi 
şi să simt îngeraşul meu 
păzitor jucându-se împreu-
nă cu îngeraşii lor păzitori, 
cu jucăriile aduse de Moş 
Crăciun! Jucării fabricate de 
pitici la Polul Nord şi nu de 
roboţi extratereştrii... made 
în China!

Ingeraşul  
pazitor

Coriolan 
Gârboni

Opinie

Terenul este 
nefolosit şi că 
foarte mulţi copii 
din zonă nu au 
unde să se joace. 
Terenul pe care 
este cimitirul 
aparţine primăriei.

De-a v-aţi ascunselea 
printre morminte

Decât să meargă trei kilometri pe jos până la parcul amenajat de primărie, copii preferă să se joace în jurul mormintelor din cartierul plopi

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Elevii din Timiş cei mai mari 
chiulangii din ţară: au în total, 
două milioane de absenţe!
n Scuza cea mai folosită de elevi este că nu le-au venit profesorii la ore

elevii preferă să joace un counter Strike în loc să meargă la ora de română sau matematică

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Ar fi bun un parc, nu 
i-aş mai duce până la 
cel de lângă şcoală. 
Mergem trei kilometri 
pe jos. E plin de copii 
aici pe stradă. Să se 
ducă în parc să se 
joace, să nu mai stea 
pe la colţuri de stradă 
şi să deranjeze vecinii.

 elena raven 
locuitor cartierul Plopi

Noi am vorbit cu 
părintele să facem 
parc de joacă pentru 
copiii din zonă, dân-
sul este de acord. 
Cred că o să îl facem 
la anul, pentru că 
abia anul ăsta pu-
tem cere bani de la 
primărie.

 ion Olaru
preşedinte Consiliul de Cartier Plopi

Există riscuri, pentru 
că trebuie să sapi ca 
să amenajezi un parc 
şi în timpul lucrărilor 
se pot descoperi ose-
minte care nu au fost 
îngropate cum tre-
buie. Dar în 30 de ani 
este o descompunere 
completă. 

 Viorica Dumitru 
director adjunct - DSP Timiş

Elevii îşi falsifică motivările
Şi când chiulesc, elevii 
încearcă să găsească portiţa 
de a nu avea nota la purtare 
scăzută. Aşa se face că 
în ultimul an, în Timiş s-a 
pornit o adevărată afacere 
în falsificatul motivărilor. 
Datele oficiale arată că din 
totalul celor peste 1 milion 
de absenţe înregistrate în 
Timiş până acum în acest an 

şcolar, doar 120.000 au fost 
nemotivate. Cu toate aces-
tea, în 6 luni, doar 16 elevi au 
fost prinşi cu mâţa în sac şi 
anchetaţi. “Din noiembrie 
2010 până în mai 2011 au 
fost anchetaţi 16 elevi care 
şi-au falsificat adeverinţa de 
şcolarizare. Toţi sunt acuzaţi 
fals şi uz de fals şi riscă să-şi 
petreacă între 3 luni şi 3 ani 

după gratii“ ne-a declarat 
Andreea Cinteză, purtător 
de cuvânt în cadrul IPJ 
Timiş. Un alt elev a fost prins 
având asupra lui adeverinţe 
furate de la medicul de 
familie pe care mai apoi le 
vindea. Poliţiştii îl cercetează 
acum penal pentru falsuri 
în înscrisuri sub semnătură 
privată.

Aveam geografie, 
dar profesoara a avut 
o problemă, iar cea 
care îi ţinea locul a zis 
că nu are timp de noi. 
Eu de obicei nu plec 
de la şcoală.

 elev - Liceul Miu

La noi la şcoală dacă 
nu eşti la ora 8 se 
închid porţile. Am 
ajuns la 8 şi 5 şi porta-
rul a zis că nu mai am 
voie să intru şi atunci 
am mers la o cafea.

elev - Liceul J.L. Calderon

n Locuitorii din Plopi vor să construiască un parc de joacă pentru copii pe terenul fostului cimitir
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A luat sfârşit şi această ediţie de 
campionat. La cald am putea 
spune că a fost unul palpitant, 
cu un final pe muchie de 
cuţit. Pentru noi dramatismul 
întrecerii a fost amplificat şi 
de faptul că Poli s-a numărat 
printre protagonistele întrecerii. 
Din nefericire, în an aniversar, 
titlul a ajuns pe Dunăre şi nu pe 
Bega. E greu de explicat acum, 
la cald, motivele pentru care 
Poli a ratat acest obiectiv care, 
din punctul meu de vedere, 
îi era la îndemână. Jucători, 
antrenori sau conducători, toţi, 
au partea lor de vină în ratarea 
acestui obiectiv în proporţii dife-
rite. După război mulţi viteji se 
arată! Nu-i aşa?
A fost un campionat „pe bune“? 
Cred că mai degrabă ar trebui 
să ne întrebăm dacă a fost 
unul de valoare? Sau măcar 
unul mai bun decât cel de anul 
trecut? Tare îmi este teamă 
că a fost unul mai slab decât 
precedentele. E destul de dificil 
să explici în ce constă această 
scădere valorică. Important că 
ea există. Ar trebui să găsim 
cauzele care au dus la acest 
regres care, repet, este evident.
Zilele trecute l-am auzit pe 
Mitică Dragomir, la un post de 
televiziune, enunţând un pan-
seu de zile mari. Întrebat fiind 
despre şansele oţelarilor în Liga 
Campionilor acesta a răspuns 
stupefiant. Citez: „Oţelul ne va 
reprezenta cu cinste în Ligă dar 
fără rezultate.“ Nu reuşesc să 
înţeleg cum vine chestia asta. 
Adică o să fim „ciuca bătăilor“ 
dar o vom face cu fruntea sus. 
Probabil că ăsta e noul cuvânt 
de ordine în fotbalul românesc 
şi noi ăştia mai mici de pe 
stadioane nu l-am aflat.
Din aceeaşi categorie de 
„gânditori“ face parte şi Mircea 
Sandu. Acesta dă sentinţe 
mai ceva decât un jurnalist. 
Nonşalanţa cu care preşedintele 
ferefeului se pronunţă în diver-
se chestiuni fotbalistice m-ar 
putea face să cred că omul ar 
fi din afara acestui sistem şi că 
asemenea oricărui microbist 
îşi dă cu presupusul. Este critic 
la adresa nonperformanţelor 
de la copii şi juniori faţă de 
eşecurile lui Răzvan Lucescu, 
faţă de şmenurile din arbitraj...
etc. Din păcate cineva ar trebui 
să îl tragă de mânecă şi să îi 
aducă aminte că, din păcate, 
este conducătorul absolut al 
acestui întreg sistem. Şefii de la 
cluburi, care se plîng de felul în 
care arată fotbalul românesc, 
sunt printre cei care ar putea să 
schimbe ceva. Vor însă asta? Nu 
cred... şi la anul va fi mai rău cu 
conducătorul nostru în frunte.

Câteva 
concluzii

Viorel  
Screciu

Opinie

15 
speCtaCoLefiLme party eXpo

piraţii din caraibe: Pe 
ape şi mai tulburi Vineri - 
Miercuri: 13:50, 16:40, 19:30, 
22:10, 22:30
iubit de împrumut: Vineri - 
Miercuri: 14:40, 17:00, 19:20, 
21:30
priest : Răzbunătorul Vineri - 
Miercuri: 16:20, 18:10, 20:00, 
22:00
thor: Vineri - Miercuri: 
14:00, 17:30, 19:50
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: 20:40
Rio: Vineri - Miercuri: 
13:20(ro), 15:30(ro)
Scufiţa Roşie: Vineri - Mier-
curi: 14:20, 18:30
hop-ţop: Vineri - Miercuri: 
16:30
Nevastă de împrumut: 
Vineri - Miercuri: 13:40, 16:00

joi, 26 Mai
River Deck: Alexandrina Hristov
porkys: Miss Porkys
Life!pub: Super Karaoke Party
Lemon: Specijalno Srpsko Uzivo Vece

ViNeRi 27 Mai
fratelli: Concert Vama
Setup: Luna Amară
pantheon: Directia 5 
Zambra: Snazu
club 30: Party de vineri seara

SâMBătă 28 Mai
Daos: Retro Party
jaxx pub: Tequila Party
Life!pub: Coyote Ugly Party
art 700: Saturday Night Madness

DuMiNică 29 Mai
Life!pub: Relax Music
art club 700: Retro Fever
Van graph K’fe: Babilonia 
club D’arc: Hits Party

teatrul Naţional timişoara: joi, 26 
mai, ora 19.00, Sala 2 Iulius Caesar după 
William Shakespeare, un spectacol de 
Alexander Hausvater.

teatrul Maghiar de Stat „csiky ger-
gely“: joi 26 mai, ora 17, în sala Studio, 
“Cameristele“, de Jean Genet, în regia lui 
Künstlerische Leitung. Coordonarea artisti-
că: Ioana Iacob & Olga Török.

teatrul Maghiar de Stat „csiky ger-
gely“: joi 26 mai, ora 19, în sala Studio, 
“Trandafirul din Chişinău“, de Tolnai Otto. 

teatrul Maghiar de Stat „csiky gerge-
ly“: vineri 27 mai, ora 17, în sala Mare, 
“Nora“, de Henrik Ibsen. 

teatrul Maghiar de Stat „csiky gerge-
ly“: vineri 27 mai, ora 21, în sala Mare, 
„Five For Two“. 

teatrul Naţional timişoara: vineri, 27 
mai, ora 19.00, Studio 5 Crize sau încă o 
poveste de dragoste de Mihai Ignat un 
concept de Călin Ionescu. 

opera Naţională Română timişoara: 
vineri 27 mai, ora 19.00 Opera în patru acte 

Adriana Lecouvreur, libretul Arturo Colautti. 

teatrul Naţional timişoara: Sala Mare, 
sâmbătă, 28 mai, ora 19, Ţarul Ivan îşi 
schimbă meseria, un spectacol de Sabina 
Bijan, după Mihail Bulgakov. 

teatrul Maghiar de Stat „csiky gerge-
ly“: duminică, 29 mai, ora 11 producţia 
nonverbală Zián & Kopik, montată de 
Palocsay Kisó Kata.

teatrul Naţional timişoara: duminică, 
29 mai, ora 19.00, Studio 5 Crize sau încă 
o poveste de dragoste de Mihai Ignat un 
concept de Călin Ionescu. 

opera Naţională Română timişoara: 
duminică, 29 mai, ora 19.00 Opera în trei 
acte Traviata. Muzica: Giuseppe Verdi, 
libretul: Francesco Maria Piave.

teatrul Maghiar de Stat „csiky gerge-
ly“: marţi 31 mai, ora 19, Sala Studio, Avem 
toate aceeaşi poveste. 

filarmonica Banatul, sala capitol joi, 26 
mai, ora 19,00: Yuri Simonov ce va inter-
preta Simfonia a IX-a în mi minor, opus 95, 
„Din lumea nouă“ de Antonin Dvozák.

DAn Duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Poziţionarea finală a ele-
vilor lui Uhrin jr. îl deter-
mină pe boss-ul bănăţenilor 
să se gândească să facă mai 
devreme curăţenie decât 
îşi propusese. Potrivit lui 
Marian Iancu, la echipă ar 
trebui să rămână: “doi ju-
cători aflaţi la sfârşitul ca-
rierei, 4-5 până în 27-28 de 
ani, cu experienţă, 7-8 până 
în 26 de ani şi 10-11 jucători 
în jurul vârstei de 21-22 de 
ani.“ Acest lucru ar însemna 
că din actualul lot, care are 
o medie de vârsta de peste 
25 de ani, să rămână foar-
te puţini jucători. Totuşi, 
finanţatorul de pe Bega nu 
este încă pe deplin hotărât.  
El are de ales între a investi 
masiv, câteva milioane de 
euro, în aducerea unor jucă-
tori de obiectiv şi nu de per-
spectivă, bani care nu există 
în aceast moment şi conti-
nuarea cu acest lot care pre-
supune investiţii minime, 
dată fiind întoarcerea fiilor 
risipitori de pe la alte echipe 
– Mera şi Pătraş şi cooptarea 
unor “speranţe“ de la Poli II.

cisovsky, Ghionea, 
Tameş, alexa – care 
rămâne?

Doi jucători aflaţi la sfâr-
şitul carierei, spunea Iancu 
făcând referire la jucătorii 
din lotul lui Poli şi din care 
trebuie să rămână doar ju-
mătate din vară. Cei mai 
aproape de mazilire par a 
fi Tameş şi Alexa, ambii în 
vârstă de 33 respectiv 32 de 

ani, ultimul însă, fiind pe 
placul boss-ului bănăţenilor 
şi pentru că a reuşit să ţină 
un vestiar unit atât în man-
datul lui Contra cât şi după 
demiterea acestuia, având 
toate şansele să continue 
sub culorile alb-violete. Cei-
lalţi doi, cehul de 32 de ani 
şi „rusul“ Ghionea, de ace-
eaşi vârstă, aşteaptă negoci-
erile cu patronatul. 

25-28 de ani
Aici va fi cel mai greu de 

făcut alegerea. Şefii Timişoa-
rei trebuie să aleagă din nu 
mai puţin de opt jucători. 
Cele mai mari şanse să con-
tinue din sezonul viitor la 
Poli le au Bourceanu, Goga, 
Zicu, Zăgrean şi Magera. 
S-ar putea renunţa astfel la 

Ignatjevici, Matei şi Manso-
ur. Mai tinerii Luchin, Scu-
taru, Mera, Pătraş, Curtean, 
Ricketts vor fi în continuare 
miza lui Iancu, asta pentru 
că încă nu se poate baza pe 
contingentul de la Poli II – 
Fuchs, Dobriceanu, Boştină 
şi Jitaru.

cine pleacă?
Pe lista neagră în mod si-

gur figureaza Kreicy şi Roc-
ha, care nu au prins echipa, 
iar staff-ul tehnic s-a lămurit 
asupra situaţiei lor. Apoi ar 
mai putea figura pe listă 
şi Matei, care a jucat mai 
mult la Poli II, Mansour şi 
Curtean, mai tot timpul 
accidentaţi, Tameş, având 
concurenţa prea mare la 
mijlocul terenului, Sepsi, 
dacă refuză să continue pen-
tru că nu şi-a primit banii, 
Helder, în cazul în care cele 
două cluburi nu ajung la 
un consens, Taborda, dacă 
îşi găseşte o echipă să-l ia şi 
Nikolici, dacă nu se rezolvă 
favorabil discuţiile cu clubul 
belgrădean.

Vară fierbinte pentru Poli
n Până la reunirea lotului, conducerea trebuie să decidă lotul pentru următorul sezon

galeria de arta helios: expoziţie personală a artistului fotograf 
Francisc Kelen. Expoziţia poate fi vizitată până în 1 iunie. 

Muzeul de artă - palatul Baroc: expoziţia Norigramme - Diet 
Sayler. Expoziţia se află în sălile de la etajul al doilea ale Muzeului 
de Artă şi poate fi vizitată până în 30 iunie zilnic între orele 10-18 
(lunea închis).

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 in 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.

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

Prinţesa de MontPensier

Franţa, 1562. Războaiele religi-
oase dintre catolici şi protestanţi 
se dezlănţuie pe fundalul intri-
gilor şi-al alianţelor nesigure. 
Marie de Mézières, o frumoasă 
şi tânără aristocrată, şi Henri de 
Guise, unul dintre cei mai între-
prizi eroi ai regatului, se iubesc, 
dar tatăl lui Marie promite mâna 
fetei prinţului de Montpensier. 
Prinţul o ia pe tânără în castelul 

lui, unde este protejată de Cha-
bannes, dezertorul protestant 
pe care prinţul îl adăposteşte pe 
domeniul său. Chabannes nu 
va întârzia să se îndrăgostească 
de Marie, dar Henri de Guise, pe 
drumul de pe câmpul de luptă, 
rămâne o noapte la castel şi-şi 
dă seama că sentimentele lui 
pentru fată sunt mai puternice 
ca niciodată...

horosCop
BerBeC
O săptămâna frumoasă, pentru că sunt mul-
te planete în zona câştigurilor, realizărilor 
dar şi a muncii. Toate mulţumirile materiale 
sau financiare au legătură directă cu efortul 
pe care-l depuneţi în aceste zile însă 
astrele vă susţin. Indiferent de proiectele 
în care sunteţi implicate, aveţi şansa ca în 
aceste zile să obţineţi rezultate excelente. 
Conjuncţia Marte-Venus-Mercur vorbeşte de 
foarte mult pragmatism. Chiar dacă sunteţi 
animaţi de idealuri foarte înalte sau aveţi 
în minte o viziune a desfăşurării pe termen 
lung a lucrurilor, acum trebuie să fiţi foarte 
ancoraţi la prezent, să ţineţi cont de context, 
să ţineţi cont de resurse, de oameni pentru 
că viaţă vă cere răspunsuri foarte aplicate 
la ceea ce se întâmplă acum cu voi. Relaţie 
bună cu sistemul, cu viaţa sau cu superiorii, 
cu instituţia, la nivel foarte înalt. Asta 
înseamnă că sunteţi bine coordonaţi, sunteţi 
bine angrenaţi în prezent, aveţi şansa să fiţi 
foarte aplicaţi pe problemă pe care o aveţi 
de rezolvat.

taur
Marte, Venus şi Mercur sunt în zodia 
voastră în această săptămâna. Aceste 
planete vă ajută să fiţi prezenţi, activi, să 
aveţi voinţa suficientă pentru a duce lu-
crurile la bun sfârşit - pentru că e vorba de 
realizări materiale şi financiare în această 
săptămână. De implicarea şi de hotărârea 
voastră depind foarte multe lucruri. Aşa că 
astrele vă ajută din plin în acest moment, 
să acţionaţi şi să aveţi şi rezultate. Aş zice 
că vin veşti bune şi din străinătate, pentru 
cei care colaborează cu străinii dar aveţi şi 
realizări legate de rezolvarea unor aspecte 
administrative sau juridice, acte importante 
sau dosare care trebuie urmărite, dacă nu 
şi finalizate. Este posibil ca într-un demers 
oficial să aveţi şansa să ajungeţi, în sfârşit, 
la capătul drumului, atât de bune sunt 
aspectele. În această săptămâna puteţi 
fi ajutaţi să mişcaţi lucrurile care depind 
în mare parte de voinţa şi de insistenţa 
voastră. Dacă încăpăţânarea este de multe 
ori privită ca un defect, iată că de data 
aceasta, pentru zodia voastră este o mare 
calitate, pentru că multe reuşite vin datori-
tă insistenţei voastre, prin faptul că nu vă 
lăsaţi intimidaţi.

Gemeni
Multele planete în Taur foarte bine aspectate, 
vorbesc de câştiguri dar vorbesc şi despre 
plăcere. În cazul vostru, zodia Taurului este 
plasată într-un spaţiu dedicat visării sau 
călătoriilor lungi, în tot cazul, într-un al 
spaţiu divagarilor, al ieşirii din context. Poate 
fi o săptămâna în care mulţi dintre voi se 
pot gândi la o călătorie, la un voiaj, mai ales 
dacă vă invită cineva. Alţii vor să se izoleze, 
să evadeze din cotidian sau să-şi pregătească 
în secret o acţiune, de exemplu o vacanţă. 
Este o săptămâna în care lucrurile bune 
vin prin intermediul altora sau rezultă că 
urmare a unui joc de conjuncturi petrecute 
în urmă, care acum îşi arată efectul. Nevoia 
de ocrotire, de stabilitate şi de siguranţă este 
foarte puternică şi aş zice că aveţi parte de 
ea, poate alegând compania oamenilor care 
ştiu să fie un pic atenţi şi la oamenii de lângă 
ei. Unii dintre voi se pot gândi că nu pot avea 
linişte decât dacă fug, dacă se izolează, dacă 
se înconjoară de un zid protector al indife-
renţei sau al detaşării. Este o săptămână care 
în planul afacerilor poate să aducă, în special 
marţi şi miercuri, rezultate foarte bune.  

raC
Planete importante în Taur, un semn al 
prosperităţii şi abundenţei, care activează 
zonă prietenilor sau proiectelor cu evoluţie 
în viitor. Această săptămâna poate să aducă 
elemente concrete legate de un proiect pe 
care îl desfăşuraţi sau pe care intenţionaţi să 
îl puneţi în practică. Aveţi nevoie de supor-
teri, de susţinători şi poate chiar de sponsori. 
Aspectele sunt bune, semn că puteţi obţine 
încurajări, susţinere pe mai multe fronturi 
sau puteţi pune mâna pe un specialist râvnit 
şi de cei cu care voi vă luptaţi pe piaţă. Este 
o săptămână foarte bună pentru prietenie, 
prietenii în care oamenii se unesc datorită 
intereselor şi gusturilor comne. Această 
săptămână vă aduce în preajma oamenilor 
de succes, a oamenilor care vă pot susţine, 
care vă pot ajuta, vă pot promova, vă pot 
recomanda. Este bine să fiţi în preajma unor 
astfel de oameni, să le meritaţi atenţia şi 
preţuirea şi să consolidaţi relaţiile voastre 
de colaborare. Unii dintre voi au şansa să-şi 
mărească publicul. Planetele în Taur sunt 
foarte pragmatice şi sunt plasate într-o zonă 
a recunoaşterii, a legăturilor publice dar şi 

a popularităţii. Acest aspect poate vorbi, în 
această săptămâna, de câştigul ce vine prin 
ştiinţă de a vă propaga. Aşa că trebuie să 
puneţi mai mult accent pe publicitate.

Leu
Se pot arăta roadele ambiţiilor voastre de 
acum o lună, ale unor decizii pe care le-aţi 
luat sau ale unei poziţii pe care aţi adoptat-o. 
Conjuncţia Mercur-Venus-Marte în zona 
carierei, prestigiului şi imaginii publice, 
foarte bine aspectata chiar de Pluton din 
zona muncii, vorbeşte în această săptămână 
de success - chiar un succes uriaş, un succes 
frumos cu care vă puteţi lăuda. Poate fi un 
proiect la care ţineţi şi care acum este promo-
vat, acceptat sau materializat. Poate fi vorba 
de o funcţie pe care aţi râvnit-o şi acum aveţi 
toate şansele ca ea să vă fie oferită aproape 
pe tavă. Poate fi vorba de o muncă pe care 
aţi depus-o în vederea unui rezultat şi iată, 
rezultatul poate veni! În tot cazul, această 
săptămână aduce un succes ce vă încununea-
ză activitatea din ultima vreme. Nu este uşor 
să ajungeţi în acest punct şi să-l trăiţi relaxat, 
frumos şi natural. Foarte multă încordare a 
stat la baza acestei realizări! Totul este să ştiţi 
să primiţi acum această mulţumire.

feCioara
Planetele în Taur (Mercur, Venus şi Marte) 
vorbesc, în această săptămână, de realizări 
materiale şi financiare foarte frumoase. Mer-
cur, fiind planeta voastră, conjuncţia devine 
dintr-o dată extrem de importantă. Aceste 
realizări au legătură cu viitorul şi tot ceea ce 
ţine de proiecte cu desfăşurare pe termen 
lung. Poate fi vorba chiar şi de un examen în 
urma căruia obţineţi o diplomă care vă dă, în 
viitor, posibilitatea să lucraţi într-un anumit 
domeniu. Poate fi o săptămână în care mo-
mente cheie din demersurile voastre se rezol-
vă numai prin obţinerea unui act important 
- şi aveţi şansa să-l obţineţi. Programaţi-vă 
întâlnirile la care vă gândiţi, cu persoanele 
importante care au putere de decizie, de la 
care aşteptaţi o semnătură, un sfat sau să 
vă recomande mai departe, pentru că aveţi 
aspecte favorabile. Călătoriile în străinătate 
pot fi pentru unii dintre voi un alt interes dar 
ele trebuie să servească un aspect pragmatic, 
să vă aducă bani, să vă ajute să munciţi 
sau să vă ajute să rezolvaţi o altă problemă 
importantă pentru voi. Deci nu sunt voiaje 

doar de plăcere sauvoiaje roamantice. În 
acest sens, un demers legat de o deplasare 
poate fi şi el încununat de succes. Obţineţi 
banii pentru călătorie, reuşiţi să vă faceţi un 
plan închegat de călătorie, poate chiar aveţi 
persoane care vă ajută să călătoriţi mai uşor 
sau vă primesc la destinaţie şi vă ajută să vă 
descurcaţi mai bine.

Balanţă
Cele mai frumoase realizări în această 
săptămână sunt legate de familie, de cămin, 
de patrimoniu, de avere, de organizarea 
bunurilor materiale, poate chiar salvarea 
unora dintre ele sau bune afaceri pe care le 
faceţi pornind de la zestrea pe care o aveţi. 
Se poate pune la punct, acum, un plan de 
investiţie sau puteţi ajunge la un numitor 
comun privind valorificarea unui patrimoniu 
familial. Lucrul acesta vă conduce la prospe-
ritate. Aveţi sentimentul că se închide robi-
netul pierderilor, aveţi sentimentul că toată 
lumea trage în acelaşi sens şi în acest fel se 
avansează mai repede. Bună conlucrare şi 
cu partenerul de viaţă dar şi cu familia sa. În 
tot cazul, câştigul are legătură şi cu oamenii 
din preajma voastră. Unii dintre voi pot auzi 
în această săptămână chiar de o moştenire 
foarte importantă.  

sCorpion
O săptămână cu multe planete în zona relaţi-
ilor! Aspectele sunt foarte bune, semn că pu-
teţi consolida legături utile, în acest moment. 
Dacă deja sunteţi într-un parteneriat, a venit 
timpul să cimentati această legătură. Ea nu 
trebuie să devină mai apropiată dar poate că 
trebuie spuse mai clar interesele dar şi atri-
buţiile, drepturile şi obligaţiile. Dacă vreţi să 
ajungeţi la persoane care vă sunt utile şi nu 
aţi reuşit să aveţi acces la ele, iată zile bune 
pentru aşa ceva. De asemenea şi relaţiile 
publice sunt subliniate în această săptămână 
şi ar fi bine să fiţi un pic mai vizibili dar 
prezenţa voastră să fie numai acolo unde 
într-adevăr vă foloseşte. Luni şi marţi Luna se 
află în Vărsător şi activează zonă sufletului. 
S-ar putea să vă faceţi griji cu privire la viitor 
sau să realizaţi că pentru a ajunge în viitor, 
acolo unde v-aţi propus, nu aveţi suficienţe 
elemente pe care să vă sprijiniţi. Tocmai de 
aceea, poate că e bine să vă sprijiniţi pe alţii! 
Aveţi şansa, în această săptămână, că stabi-
lind luni şi marţi ce nu ştiţi, unde aveţi nevoie 

de sfat, unde aveţi nevoie de sprijin, să vă 
duceţi după aceste lucruri la alte persoane 
care ştiu să vă ajute.

săgetător
Aspectele cele mai frumoase sunt legate 
de prezenţa planetelor în Taur, activând şi 
dinamizând zona muncii ce aduce rezultate. 
Orice efort pe care îl depuneţi acum este 
spornic şi asta se vede pentru unii la capi-
tolul bani, pentru alţii în bunuri materiale, 
siguranţă profesională, consolidarea poziţie 
la serviciu, găsirea soluţiilor, afirmarea 
în mediul profesional. Sunt foarte multe 
reuşite şi avantaje pe care le puteţi avea 
în această săptămână prin implicarea 
voastră la locul de muncă. Totul este să fiţi 
conştiincioşi şi harnici, pentru că rezultate 
vor fi. Luni şi marţi până în 15, Luna este în 
Vărsător în zonă comunicării şi este bine 
să fiţi un pic mai umani în gândire, tocmai 
pentru a putea colabora cu toate persoanele 
care vă ajută. Trebuie să vă ajutaţi cu oame-
nii care ştiu şi se pricep la lucrul pe care îl 
au de făcut. Punând în valoare un specialist, 
este foarte posibil să sprijiniţi şi modelarea 
caracterului său.

CapriCorn
O săptămână ce aşază multe planete în 
zona inimii, a bucuriei, dragostei şi relaţiilor 
cu persoanele tinere, ce pot avea nevoie, 
în acest moment, de îndrumarea voastră. 
Pot fi persoane tinere din familie sau de la 
locul de muncă. În tot cazul, darul vostru 
pedagogic poate ieşi la suprafaţă şi poate fi 
un alt element pe care v-aţi putea sprijini ac-
tivitatea profesională de acum înainte, de ce 
nu? Marte, Venus şi Mercur în Taur vorbesc 
de bucurie, de plăcere şi de un profit care 
poate veni de pe urma lucrurilor pe care 
le faceţi cu convingere, din toată inima, fie 
că e vorba de proiecte profesionale fie de 
relaţiile cu cei dragi. Puteţi consolida toate 
legăturile voastre afective în acest moment, 
pe de o parte pentru că nevoia voastră de 
tandreţe este mai mare, făcându-vă mai 
deschişi, mai spontani, mai sinceri, direcţi, 
fermi, pe de altă parte, pentru că vă face 
şi mai receptivi la ce se întâmplă cu ceilalţi 
oameni care au nevoie de afecţiunea voas-
tră, ce se poate manifestă explicit, acum. Nu 
uitaţi să puneţi accent, totuşi, şi pe intuiţia 
inimii, adică să ţineţi cont şi de elementele 

subtile pe care le aveţi la dispoziţie, de in-
formaţiile care nu sunt neapărat pur logice.

Vărsător
 Un final de săptămână ce aşază foarte multe 
planete în zona sufletului, căminului şi a 
siguranţei personale şi face că relaţiile de 
familie să fie accentuate în aceste zile dar 
cu aspecte pozitive, semn că puteţi stabili 
o congruenţă între voi şi ceilalţi, interese 
comune, spirit de colaborare. Poate aveţi 
ocazia, în aceste zile, să vă amenajaţi spaţiul 
personal pe gustul vostru. Există un bun 
consens şi sprijin pe care îl primiţi din partea 
familiei. S-ar putea chiar ca o problemă 
mai veche, supărătoare, cu care deja v-aţi 
obişnuit, să-şi găsească rezolvarea acum şi 
această rezolvare să intre în fluxul normal al 
vieţii voastre. Însă pentru mulţi dintre voi, 
poate fi şi un interval în care să vă gândiţi la 
bunurile şi resursele materiale şi nu numai. 
Cu alte cuvinte, vă întrebaţi din ce este com-
pusă zestrea voastră: bunuri, achiziţii, talente 
dar şi alte resurse de care dispuneţi în acest 
moment: sănătate, vitalitate, poftă şi dorinţă 
de a face anumite lucruri.  

Peşti
Un final de săptămână ce activează în mod 
pozitiv zona comunicării. Pentru că Marte, 
Venus şi Mercur se află în Taur, într-un semn 
al fertilităţii şi toată lumea se aşteaptă să 
câştige în această săptămână ceva şi toţi 
vom pune preţ pe bunuri materiale sau 
pe finanţe, pentru că avem şi şansa să ne 
împlinim material, în această săptămâna. În 
cazul vostru, câştigurile vin prin inteligenţă 
valorificare a relaţiilor şi informaţiilor, de 
aceea e bine să aveţi urechile deschise 
pentru că ştirile, datele, zvonurile, care 
ajung la urechile voastre pot avea relevanţă 
în acţiunile voastre şi în viaţa voastră, în 
prezent. Pe de altă parte, merită să întăriţi, 
să consolidaţi alianţele pe care le-aţi 
constituit sau prieteniile pe care le aveţi iar 
această consolidare poate fi posibilă numai 
prin sinceritate. S-ar putea să trebuiască să 
livraţi nişte informaţii dacă vreţi să câştigaţi 
încrederea unui om şi va trebui s-o faceţi în 
aşa fel încât să nu lezaţi interesele altcuiva. 
Merită să vă gândiţi şi dacă toate cunoş-
tinţele pe care le-aţi acumulat până acum, 
pot fi convertite în câştig financiar, puse în 
valoare mai bine.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

În acest moment nu 
există nici un jucător 
de vânzare din lotul lui 
Poli. Vom lua în discu-
ţie numai ofertele foar-
te serioase atât pentru 
jucători cât şi pentru 
club. Nu se pune pro-
blema să ieşim în presă 
cu declaraţii, cu nume 
de jucători pentru că 
nu acesta este stilul 
nostru de lucru. Ni-
meni nu va face nicio 
declaraţie până la reu-
nirea lotului. Jucătorii 
trebuie să se bucure de 
vacanţă, iar noi ne vom 
ocupa de bunul mers 
al lucrurilor la club. 
Până pe 15, cel târziu 
20 iunie, vom şti exact 
cu cine plecăm la drum 
pentru noul sezon.

 marian iancu
 patron Poli Timişoara

PUBLICITATE

Timişorenii sunt aş-
teptaţi să participe la 
un proiect inedit, The 
Timişoara Gospel Pro-
ject, adică să facă parte 
dintr-un cor unic care va 
susţine un concert cari-
tabil ajuns deja la a 7-a 
ediţie. În 2005, studentul 
german Dominic Samuel 
Fritz a organizat, la Ti-
mişoara, un workshop 
de două zile la care s-au 
prezentat zece partici-
panţi, în scopul alcătui-
rii unui cor gospel. La a 
două ediţie, The Timişoa-
ra Gospel Project a strâns 
30 de corişti. 

   În acest an, la edi-
ţia a 7-a, repetiţiile se 

vor desfăşura la Biserica 
Reformată din Piaţă Ma-
ria, începând cu data de 
28 mai, iar concertul va 
fi găzduit, în 5 iunie, de 
Biserică Millenium. Con-
certul este unul carita-
bil, iar donaţiile specta-
torilor şi sponsorilor vor 
fi folosite pentru spri-
jinirea Centrului de În-
grijire Paliativă Casă Mi-
lostivirii Divine. Acesta 
oferă îngrijire medicală 
şi asistenţă psihologică 
şi spirituală unor bolnavi 
în faza terminală, aflân-
du-se sub patronajul Su-
rorilor Franciscane CFSF 
şi al Federaţiei Caritas 
din Dieceză Timişoara.

The Timişoara Gospel Project, la a 7-a ediţie

patronul bănăţenilor anunţă schimbări destul de serioase la nivelul lotului, pentru sezonul viitor

bani de la LPf
Pentru locul doi ocupat la 
finele sezonului 2010-2011 
Poli Timişoara va primi 
2,5 milioane de euro din 
drepturile de televizare, cu 
700.000 mai puţin decât 

campioana oţelul Galaţi şi 
cu 300.000 de euro mai 
mult decât fc vaslui, echipa 
clasata pe poziţia a treia. În 
mod normal aceşti bani ar 
trebui să vină până începe 

noul sezon, adica pe 23 iulie, 
ceea ce l-ar ajuta pe Marian 
iancu să se mişte atât pe 
piaţa transferurilor cât şi să 
achite din urmă restanţele 
contractuale pentru jucători.

Trupa warsaw village band vine din Polonia

data de expirare  
a contractelor  
pentru jucătorii  
din lotul  
Politehnicii  
Timişoara

2011
Pedro Taborda –  iunie
Sorin Ghionea – iunie
De Sousa Helder – înce-
tează împrumutul, iunie
Nikola Ignatjevici – iunie
Dan Alexa – iunie
Dorin Goga – iunie
Ionut Matei – decembrie

2012
Costel Pantilimon – iunie
Ovidiu Burcă – iunie
Marijan Cisovsky – iunie
Iulian Tameş – iunie

2013

andrei zăgrean (foto) 
– iunie
Gueye Mansour – iunie
Ioan Mera -  iunie
Alex Curtean – iunie
Ianis Zicu – iunie
Lukas Magera – iunie
Tossaint Ricketts – iunie
Mircea Axente – iunie

2014
Srdjan Luchin – iunie
Cristi Scutaru – iunie
Alex Bourceanu – iunie

2015
Sergei Lepmets – iunie
Rafael Rocha – iunie
Laszlo Sepsi – iunie
Jiri Kreyci – iunie
Ştefan Nikolic – iunie

Alexa este pe 
placul bosului 
bănăţenilor şi 
pentru că a reuşit să 
ţină un vestiar unit 
atât în mandatul lui 
Contra cât şi după 
demiterea acestuia.
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d’ale ceTăţii

M-a bucurat şi întristat scrisoa-
rea pe care i-a trimis-o Fănuş 
Neagu acum vreo 10 zile lui 
Ovidiu Ioaniţoaia… De pe un 
pat de spital, despre fotbal… 
Cândva, demult, am stat lipit 
de un perete privindu-l şi as-
cultându-l într-o discuţie. Doar 
priveam şi ascultam…Eram la 
câţiva paşi de el şi eram capti-
vat de frazele în care învăluia 
fotbalul românesc… Se vorbea 
despre Craiova, Steaua…
„Dragă Ovidiu Ioaniţoaia, 
sâmbăta trecută m-am ascultat 
recitând, la TVR 1, poemul în 
proză pe care l-am închinat, 
în urmă cu un sfert de veac, 
jucătorilor echipei Steaua, când 
aceasta a devenit Campioana 
Europei.
Plouă ca o lungă aducere amin-
te. Altcândva, când rosteam 
numele echipei Steaua sau al 
Universităţii Craiova, al Rapidu-
lui sau al lui Dinamo, simţeam 
un tremur în voce ca atunci 
când rostesc numele râului Olt, 
şi sufletul meu se tulbură şi 
îngenunchează, fiindcă Oltul e 
o pajură albastră, ridicându-se 
din munţii aşezaţi pe iazuri 
de aur, de sare şi de fulgere 
ai României (cred cu inima 
că în izvoarele lui şi-au spălat 
faţa şi şi-au sfinţit sceptrul toţi 
voievozii acestui pământ) ca să 
se arunce, încărcat de aroma 
brazilor, a ierburilor sau a 
lemnului schimbat în pridvor 
sau arcuit în poduri, în Dunărea 
largă pe care plutesc diligenţe 
trase de pescăruşi şi privighetori 
de apă. Aşa simţeam că trebuie 
să pun în cântec, pe vremea 
aceea, numele Stelei, Universi-
tăţii, Rapidului.
Astăzi, în culcuşul acestor for-
maţii plouă cu ouă de broască. 
Tutunul din cheseaua mareşa-
lilor fotbalului s-a umezit şi s-a 
schimbat în iarbă ruptă ca să se 
aştearnă sub somnul miilor şi 
miilor de spectatori, trădaţi de 
nenoroc sau de nişte vrăjitori 
cu buza căzută. Melancolia s-a 
risipit în dantele vechi. Fotbalul 
românesc, cel pe care eu l-am 
cântat vreme de aproape 40 de 
ani, e astăzi un fumător de pipă 
stinsă. Ne-am scuturat de toate 
farmecele în care pluteam, nu 
mai cunoaştem noaptea citirii 
zodiilor, şi sabia vinului veşnic 
scânteietoare nu mai e de o 
stea şi de un răsărit cu nădejdi-
le şi aşteptările noastre. Toate 
cartierele scârţâie sub vântul 
sărăciei. Onoarea sportului – ce 
vorbă tristă -, amărâtă turturea, 
a luat calea pământului. 
Gândeşte-te cu ce bucurie ne 
întâmpina luna mai, cea plină 
de maci roşii şi de lumina lăm-
pilor în sărbătoare, de ramuri 
de iasomie şi podişuri de liliac. 
Acum zici Steaua, Universitatea 
Craiova, Rapid, Dinamo şi faci 
doi paşi îndărăt. Trecem cu toţii 
pe sub un cer de crizanteme ne-
gre şi prin duminicile nimănui. 
Nici o ramură de merişor. Toate 
mierlele au glas de lut şi ochi 
de mărgăritare stinse. Regele 
e gol şi cu casa spartă. Lângă 
gară a înflorit mangalul, în 
Ghencea şi pe Dinamo întinzi 
deştul pe sub uşă, încrezător şi 
bronzat, şi dai numai de cârlige 
de sârmă. Fotbalul românesc 
umblă cu ulciorul spart, cu 
umerii căzuţi şi se tot duce 
prin mireasma tăcerii. Nu mai 
vezi pe nici o scăfârlie zulufi de 
căpşunică, drept pentru care 
eu, unul, mi-am retras luna din 
toate livezile cu echipe în A. 
Dar ce durere trăim în duminici-
le noastre pustii!”

Un bolnav  
despre bolnavi...

Dan  
Negru

Opinie
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DuminiCă
29 mai

Cerul  
va fi mai  
mult  
însorit.
Minima. 12˚
Maxima. 27˚

miErCuri
1 iuniE

Cerul va fi parţial în-
norat. Răzleţ furtună 
şi descărcări  
electrice.
Minima.  14˚
Maxima. 31˚

marţi
31 mai

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat. 
Minima. 13˚
Maxima. 30˚

Luni
30 mai

Cerul  
va fi mai  
mult  
însorit.
Minima.  12˚
Maxima. 26˚

Sâmbătă
28 mai

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat. 
Minima.  12˚
Maxima. 28˚

VinEri
27 mai

Cerul  
va fi mai  
mult  
însorit.
Minima.  12˚
Maxima. 29˚

Joi
26 mai

Cerul  
va fi mai  
mult  
însorit.
Minima. 12˚
Maxima. 27˚
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Candidatura lui 
Costel Roman, 
susţinută 
muzical de 
Mirabela Dauer

După o carieră spectacu-
loasă în meseria de poliţist, 
cu zeci de interlopi prinşi la 
înghesuială şi interceptarea 
unui mare transport de ura-
niu de la care a rămas, prin 
iradiere, cu o semipareză fa-
cială, fostul şef al Serviciului 
de Crimă Organizată Timiş, 
comisarul şef Costel Roman, 
intenţionează să debuteze 
şi în politică. Filiala locală a 
Partidului Conservator l-a 
desemnat, în cadrul alianţei 
USL, ca potenţial contracan-
didat al social-democratului 
Titu Bojin şi al liberalului 
Alin Nica la selecţia internă 
a politicianului care va fi 
trimis în arenă să dea piept 
cu Constantin Ostaficiuc la 
alegerile pentru şefia Consi-
liului Judeţean Timiş. Gestul 
conservatorilor de a miza pe 
calităţile de luptător de “ghe-
rilă urbană” şi electorală a 
vicepreşedintelui de filială 
Costel Roman a fost marcat, 
recent, cu mare fast la ranch-
ul din Remetea Mare al fos-
tului poliţist, cu prilejul ce-
lebrării botezului fiicei sale. 
Vipurile care au fost prezen-
te la petrecere au avut marea 
surpriză să o privească şi să 
o asculte pe nimeni alta de-
cât Mirabela Dauer, o amică 
mai veche de-a proaspătului 
candidat, care a promis, mai 
în glumă, mai în serios, că va 
pune umărul muzical la as-
censiunea rapidă a lui Costel 
Roman către piscurile admi-
nistraţiei şi politicii locale...

În primăria timişoara 
umblă un zvon că demisia 
directorului Nicuşor miuţ, 
de la conducerea Direcţiei 
patrimoniu din cadrul pri-
măriei timişoara, n-ar avea 

nici o legătură cu salariul 
său de funcţionar public, 
sau cu ancheta DNa privind 
spaţiul închiriat de firma de 
Dorin epure. pe la colţuri, 
colegii din primărie spun că 
miuţ e victima secretarului 
Cojocari. la mijloc ar fi, po-

trivit bârfelor din primărie 
şi un raport al Curţii de 
Conturi care a constatat 
că evaluarea de 200 de 
euro pe metrul pătrat 
de la Baza sportivă 
Cessena ar fi fost o 
făcătură de care este 
responsabil viitorul... 
fost director de la Ur-
banism. Ulterior, preţul 

pe metrul pătrat 
cu care 

Baza Cessena a fost scoasă 
la vânzare a fost 6.000 de 
euro! Cine ghiceşte unde 
a ajuns diferenţa de euroi, 
primeşte un abonament pe 
viaţă la Cessena, semnat 
de fostul director miuţ. 
primarul Ciuhandu 
nu semnează 
abonamentul... 
pentru că are 
motivele lui!

Consilierul judeţean Viorel 
Sasca, cunoscut pentru pasi-
unea lui pentru biciclete, şi-a 
deconspirat un talent ascuns  
ziariştilor prezenţi la ultima 
conferinţă de presă! Lui Sasca 
îi place să recite poezii! Şi nu 
e vorba de orice poezii ci de 
unele comuniste! Acesta chiar 
s-a apucat să le recite la confe-
rinţele de presă pe care le or-
ganizează în fiecare miercuri, 
la sediul PNŢCD Timiş. Vice-
preşedintele PNŢCD Timiş a 
mărturisit, tranşant, după ce 
a început să recite dintr-o po-
ezie, că încă le ţine minte de 
pe vremea lui Ceauşescu, când 
era obligat să le înveţe la şcoa-
lă. Şi cum memoria lui este 
una bună, nu le poate uita atât 
de uşor. Vorba aceea: ce nu te 
interesează, nu memorezi!

Viorel Sasca, velo-recitatorul  
de versuri comuniste...

În stil clasic: Radu Ţoancă 
îşi ţine pozele în albume!

Care fişiere? 
Ce-s alea foldere? 
Pentru pesedistul 
Radu Ţoancă, con-
silier municipal, 
fotografiile nu-s 
fotografii daca 
nu sunt „scoase 
pe hârtie”! Orice 
instantaneu trebuie păstrat cu sfinţenie, în 
vreun album, care apoi e aşezat ordonat în 
biblioteca de acasă. În casa pesedistului sunt 
păstrate zeci de albume cu fotografii ale fa-
miliei de-a lungul timpului. Recent, Ţoancă 
şi-a făcut cont de Facebook doar ca să intre 
în rândul lumii, că aşa i-au spus prietenii ca 
e acuma la modă. Din păcate, Ţoancă nu are 
prea multe fotografii cu el şi cu familia, în 
format digital, aşa că a ales să îşi posteze 
pe facebook o 
fotografie cu el, 
luată de pe in-
ternet!

Demisia lui Miuţ - 
răzbunarea lui Cojocari?

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

viorel Sasca

radu ţoancă


