
maxime în weekend - 3 - 5 iunie

Duminică
31

o
 C

Sâmbătă
31

o
 C

Vineri
28

o
 C

Viorel  
Screciu

În anii ‘90 oraşul 
ăsta era văzut  

ca un fel de aducă-
tor de ciumă. 15

dan  
negru

CNA-ul mi-a amen-
dat de-a lungul ani-
lor câteva ediţii ale 

unor showuri. 16

Văduva Veselă
Operetă în două acte de Fr. Lehar.

Duminică, 5 iunie, ora 19.00, Opera Naţională

sport
Aştept o minune 
dar nu vreau să 
dau speranţe

Gheorghe Chivorchian îşi 
pune toate speranţele în 
Comitetul Executiv.  15

interviu
Nu ştiu ce femeie ar 
convinge că poate 
fi un primar bun!

Interviu cu Mariana Nagy, 
preşedinte al Organizaţiei  
de Femei a PDL Timiş.  11

eXCLusiv
Parchetul îi  
arde la buzunar  
pe poliţişti

Sancţiunile aplicate poliţiştilor 
au loc după ce salariile le-au 
fost diminuate cu 25%.  4

Comunitate
Topul celor mai 
nesimţiţi locuitori 
din Timişoara
Scuipă seminte, parchează pe 
unde-i taie capul şi se-njură ca 
la uşa cortului!.  12

eConomie
Bursa, mai 
profitabilă  
decât banca?
Investiţia presupune şi un risc, 
însă nu prea au fost cazuri în 
care să nu fi adus profit.  6

dAN duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Au cântat în tribunele 
de pe “Dan Păltinişanu”, 
au plâns de bucurie sau de 
supărare în deplasările din 
ţară dar şi din străinăta-

te când a jucat Poli, toate 
acestea fie că a fost ploaie, 
vânt, furtună sau arşiţă. Au 
făcut-o când alb-violeţii se 
adunau de prin ligile infe-
rioare, în “epoca modernă” 
prin 2002 când a descălecat 
Toni Doboş din nou pentru 

că din 2005 când a început 
era Marian Iancu parcă mai 
abitir să se consume toate 
acestea. Au avut parte de 
momente frumoase, de trei 
sezoane de meciuri în cu-
pele europene cu superlati-
ve ca Manchester City sau 

Sahtior Donetk. Acum însă 
au fost nevoiţi să strângă 
din dinţi pentru că urmea-
ză o perioadă grea. De la 
lumina reflectoarelor de 
ora 21,45, ora la care joacă 
granzii Europei în Cham-
pions League, suporterii, 

căci despre ei e vorba, vor 
trebui să se obişnuiască fie 
cu meciurile de matineu, 
sâmbăta dimineaţa în liga 
a doua, sau cele de vineri 
după amiaza, în eşalonul 
al treilea. Răspunsul final 
îl avem peste câteva zile…
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Astăzi ai  
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Sănătate &  
Frumuseţe
paginile 7 - 10

CAIUS SERACINcaius.seracin@opiniatimisoarei.ro
Zi de zi, la locul de muncă, în mijloacele de transport în comun ne confruntăm cu aceaşi pro-blemă: mirosul neplăcut al transpiraţiei. Specialiştii ne spun care sunt cauzele şi cum se tratează transpi-raţia. Producţia excesivă de transpiraţie poate fi o veritabilă infirmitate şi constituie un handicap profesional şi social. Vara este normal să transpirăm mai mult deoarece tempe-ratura aerului este foarte ridicată. Când transpiraţia este abundentă sau însoţi-tă de mirosuri neplăcute, problema devine cu adevă-rat supărătoare.  “Sub efectul diferiţilor factori (căldură, febră, ac-tivitate sportivă) tempera-tura corpului creşte. Prin-cipalul rol al transpiraţiei este acela de a menţine temperatura organismu-lui la un nivel constant de 37 grade C - un mecanism denumit termoreglare. În 

caz de supraîncălzire, neu-roreceptorii din creier tri-mit glandelor sudoripare comanda de a transforma excesul de căldură în apă, care este apoi eliminată prin pori. Transpiraţia este produsă zi şi noapte de trei milioane de glande sudoripare, scopul fiind acela de a elimina o parte din toxinele din sânge şi de a menţine temperatu-ra corpului“, spune Conf.dr.Dana Liana David, me-dic primar endocrinologie.
Bacteriile, vinovate de mirosul neplăcutLa origine, transpira-ţia nu are miros (de fapt, mirosul ei este foarte vag, nederanjant). Mirosul ne-plăcut apare atunci când sudoarea vine în contact cu bacteriile aflate pe su-prafaţa pielii. Apariţia lui este favorizată şi de lipsa igienei corporale, precum şi de consumul unor me-dicamente cum ar fi vita-minele din gama B-urilor, barbituricele şi amfetami-nele. Alimentele bogate 

în proteine (carnea), con-dimentele, alcoolul, brân-zeturile şi cafeaua stimu-lează activitatea glandele sudoripare şi accentuea-ză mirosul transpiraţiei, modificându-i, în acelaşi timp, şi compoziţia. De aceea este bine să le evi-tăm sau măcar să le consu-măm în cantităţi moderate pe perioada verii. Cele mai multe dintre persoanele care ajung să se adreseze unui dermatolog din cau-za transpiraţiei abundente se plâng de hipersudora-ţie axilară (la subsuori). Umiditatea excesivă poa-te apărea însă şi în palme sau tălpi. Cauzele acestui fenomen denumit „hiper-hidroza“ pot fi o dereglare hormonală, hiperemotivi-tatea, dezechilibre ale sis-temului nervos vegetativ.Persoanele care au o igienă riguroasă şi, totuşi, transpiră abundent, ema-nând un miros neplăcut, pot suferi, de fapt, de anu-mite afecţiuni endocrine. De aceea, se recomandă consultarea medicului la 

apariţia unei transpiraţii mai abundente decât de obicei sau dacă aceasta apare noaptea în special, fără motiv. Transpiraţia rece este de obicei răspun-sul organismului la o afec-ţiune serioasă, anxietate sau durere intensă. 
Tratament

Medicii spun că cel mai simplu tratament împotri-va transpiraţiei este igiena corporală, adică apa şi să-punul.“ Luptă împotriva transpiraţiei începe de la o bună igienă corporală. Apa şi săpunul distrug bacteriile şi împiedică apariţia mirosurilor ne-plăcute. Hainele care intră în contact direct cu pielea (lenjeria de corp, ciorapii, tricoul) trebuie schimbate zilnic. Recomandabil este să purtăm textile natura-le (în, bumbac) care lasă pielea să respire şi permit evaporarea umidităţii. În-trucât pilozitatea întreţine umiditatea şi favorizează mirosurile jenante este mai eficient ca axila să fie 

epilată regulat. Reducerea consumului de alcool, con-dimente, ceai, cafea - toate acestea conţin substanţe care stimulează activita-tea glandelor sudoripare. Nu se aplică niciodată un deodorant fără a face o mi-nimă toaletă în prealabil“, mai spune dr.David. În combaterea efectelor neplăcute ale transpiraţiei şi-au dovedit eficienţa şi tratamentele alternative: fizioterapia (băi galvani-ce), acupunctura, homeo-patia, ceaiurile antisudo-rale (ca de exemplu cel de salvie), băile locale cu apă şi bicarbonat de sodiu. De la farmacie putem cumpă-ra diverse soluţii pe bază de săruri de aluminiu, acid boric, formol, talc, acid tartric (acestea se găsesc preparate deja sau pot fi preparate pe loc). Însă cel mai bine este să te adre-sezi unui dermatolog care îţi va prescrie tratamentul adecvat.  

Sănătate & Frumuseţe Creaţi propriile cosmetice, chiar la dumneavoastră acasă
Fântânile arteziene în grădini înlocuiesc piticii de altădată

8-9
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 Cu câteva sute d

Remedii naturisteNumeroase extracte de plante precum arin negru, lemnul domnului, coada calului, salcie, stejar, sunt folosite sub formă de macerat, infuzie, decoct în diverse formule cu efect an-titranspirant .Ele au efecte astringente, antiinlamato-rii, antimicrobiene, antimi-cotice şi parfumante  Infuzie de busuioc: se pun 1015 frunze într-o cană cu apă clocotită, se lasă vasul acoperit 15 minute ca să infuzeze, se strecoară şi se bea. Tratamentul se continuă timp de o lună.  Coaja pisată de stejar se foloseşte pentru baia mâinilor şi picioarelor: se pun 3 linguriţe de pulbere la 200 ml apă rece, se lasă vasul acoperit câteva ore şi abia apoi se foloseşte.  Se amestecă salvie (20 g), creţişoară (10 g), coada-calului (30 g) şi lavandă (10 g). Se pune o linguriţă din acest amestec în 250 ml apă iartă şi lasă să infuzeze 3 minute. Se bea o cană dimineaţa, înainte de masă. 

Transpiraţia, 
o problemă 
delicată pe 
timpul verii pag 7

Parfumul potrivit, 
o provocare 
pentru doamne şi 
domnişoare pag 10

Cu ce boli  
riscăm să ne 
întoarcem  
de la ştrand? pag 8-9

coriolan  
gârboni

Dacă ar dispărea 
albinele, ar dispărea 

vegetaţia şi viaţa  
de pe pământ. 13

ciTeşTe şTirile, dezBATe Pe Forum,  
AFlă deTAlii diN culiSe, câşTigă Premii

ToTul despre 
echipa Ta

Timp liber - pagina 14
concert: ANdreeA BăNică
Pantheon - Vineri, 30 iunie

Ultraşii au ieşit din nou 
în stradă pentru Poli



2 26 mAi - 1 iuNie 2011, Nr 154 
www.opiniatimisoarei.ro

oPiNiA TimişoArei
SăPTămâNAl iNdePeNdeNT 3 timişoara meatimişoara mea

pUBliCitate

IS
SN

. 1
8

4
4

 - 
4

55
5

Responsabilitatea pentru conţinutul 
articolelor aparţine în exclusivitate autorilor.

Reproducerea totală sau parţială a materialelor 
ori fotografiilor din această publicaţie, fără 
acordul editorului, intră sub incidenţa legii.

Imaginile marcate cu „T“ (trucaj)  
se vor considera pamflete.

oPinia TimişoArei
Str. Proclamaţia de la Timişoara,  
nr. 7, etaj 1, ap 1/A/I, cam 32
cod poştal 300054, Timişoara,
tel. 0356.466.331
e-mail. redactie@opiniatimisoarei.ro
www.opiniatimisoarei.ro

Tipărit la West tipO iNterNatiONal

Director. CIPRIAN VOIN
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

publicitate suplimente.
EuGENIA BOLETA - 0735.003.108 

publicitate@opiniatimisoarei.ro

redactor-şef. GhEORGhE ILAş
gheorghe.ilaş@opiniatimisoarei.ro

redactori: 
Sergiu MIAT, Roxana DEACONESCu , 

Dan Duţu,  Caius SERACIN 

Liliana IEDu 

Foto. Dariana DRAGOş

Distribuţie.

LYCOS COURIER

tel. 0256.455.283

tel. 0723.245.508

Porţile de acces în ca  pitala Banatului  
sunt uitate de timp şi   pline de rugină!
liliANA iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Timişoara îşi primeşte 
oaspeţii şi le deschide porţi 
mâncate de rugină, dărăpă-
nate şi într-o stare jalnică. 
Toate porţile de intrare ale 
Timişoarei pe cale rutieră 
sunt la fel. Nişte monstruo-
zităţi de culoare albastră, ru-
ginite în mare parte, pe care 
scrie cu litere de-o şchioapă 
numele oraşului nostru. 

Prima impresie, pe Calea 
Şagului este de fapt o con-
fuzie totală. Pe aici se intra 
în primul municipiu din 
ţară, odată sosit din Serbia. 
Călătorul nu ştie exact în ce 
oraş a intrat. Pe poarta de 
intrare a Timişoarei, prima 
dată se vede, scris cu roşu şi 
cu litere mari, „Diego“. O fi 
oraşul Diego? Apoi, confuzia 
de adânceşte. Pe măsură ce 
te apropii, vezi că e de fapt 
„West City“. O fi el cel mai 
vestic municipiu din ţară, 
însă nu acesta este numele 
corect al oraşului. Sunt doar 
câteva reclame ale căror 
loc nu este deloc acesta. În-
tr-adevăr, abia când ajungi 
mai aproape, vezi, printre 
reclame, şi numele oraşului. 

Pe Calea Torontalului, 
călătorul, odată intrat în 
oraş observă că drumul se 
îngustează abrupt deoarece 
Primăria a demarat câteva 
lucrări acolo. Lucrările sunt 
binevenite având în vede-
re că şoseaua este plină de 
gropi. Până nu demult, oda-
tă cu intrarea în Timişoara, 
pe Calea Torontalului, că-
lătorul venit de la graniţa 

cu Ungaria, de la Cenad, 
„făcea cunoştinţă“ cu pri-
mele gropi din oraş. Acum, 
municipalitatea a decis că 
este cazul ca şoseaua să fie 
reparată.

Pe Calea Aradului, la in-
trarea în oraş, prima imagi-
ne e o cruce imensă înfiptă 
în cel mai mare sens girato-
riu din ţară. Oamenii ar pu-
tea crede că intră direct în 
Rai, însă nu este aşa, oraşul 
de cinci stele îşi dezvăluie 
adevărata faţă unde chiar 
înainte de Institutul Agro-
nomic, pe partea dreaptă, la 
marginea şoselei stă încă ri-
dicată, o clădire în paragină. 
Nu are uşi, nu are ferestre, 
iar acesta este un bun adă-
post pentru oamenii străzii.

Poarta de intrare în oraş 
de pe Calea Lugojului este 
poate cea mai îngrijită din-
tre toate celelelte, dar şi pe 
aceasta se pot vedea urme 
de rugină, pe alocuri. Dacă 
pe alte intrări călătorul dă 
din groapă în groapă, aici 
drumul este lin, recent re-
novat şi chiar lărgit la patru 
benzi.

Primăria nu e interesată 
de intrările în oraş

Reprezentanţii Primăriei 
Timişoara nu au niciun pro-
iect prin care să schimbe cât 
de cât intrările din oraş. Au 
fost câteva discuţii, însă nu 
s-a concretizat nimic ce ar 
putea schimba faţa urbei.

„Nu există un proiect spe-
cific pe treaba asta. Ştiu că 
existau mai multe iniţiative, 
dar nu pe fonduri europene, 
ci proiecte pe care unii sau 
alţii au propus că le vor fi-
nanţa. Dar deocamdată nu 
s-au făcut. O să le facem în 
limita fondurilor. Am luat 
nişte măsuri spre Calea Gi-
rocului şi la intrarea dinspre 
Lugoj. Acolo, situaţia s-a mai 
îmbunătăţit. Mai este pe Ca-
lea Aradului, unde ar trebui 
demolat punctul acela de 
la intrare. În rest, am cură-
ţat intrările în oraş, dar au 
rămas vechile structuri, nu 
am umblat la vechile mo-
dele de intrări. Deocamdată 

O fi Timişoara cel mai vestic municipiu din ţară, însă „West City“ nu este numele corect al oraşului

Poarta de intrare de pe Calea Lugojului este cea mai îngrijită

Pe Calea Torontalului se face cunoştinţă cu primele gropi

InvestIţII de 150 mIlIoane de euro pe aeroportul tImIşoara

Aeroportul Internaţional 
“Traian Vuia“ Timişoara 
este principala poartă 
de acces în oraşul de pe 
Bega, dar şi în euroregi-
unea DKMT, deservind o 
populaţie de 2,5 milioane 
de locuitori. Numărul 
de pasageri în continuă 
creştere şi mişcările de 
aeronave au contribuit 
la plasarea Aeroportului 
Timişoarei pe locul III în 
rândul aeroporturilor 
din ţară, după cele de la 
Băneasa şi Otopeni, din 
Bucureşti. Dispune de 
trei terminale - ultimul, 
non-Schengen, finalizat 
la sfârşitul anului trecut 
- toate racordate la unul 
dintre cele mai moderne 

sisteme de securitate de 
pe aeroporturile interne, 
compatibil cu normele eu-
ropene în domeniu. Este 
vorba despre un sistem de 
transport şi control bagaje 
de cală, nouă aparate de 
control cu raze X pentru 
bagaje, colete şi trimiteri 
cargo, patru echipamente 
de detecţie automată a 
explozibililor şi 15 detec-
toare portabile de metale, 
dar şi un sistem perimetral 
de securitate care a costat 
peste 3,4 milioane de 
euro. Traficul de pasageri 
a crescut constant în 
ultimii cinci ani, ajungând 
de la 753.934 persoane, în 
2006, la 1.139.133, în 2010. 
De asemenea, mişcarea 

de aeronave, indicator 
esenţial în evaluarea 
activităţii unui aeroport, 
a crescut de la 21.917, în 
2006, la 25.278, în 2010. 
Capacitatea aeroportului 
este de 3.500 de pasageri 
pe oră, iar cele 12 com-
panii aeriene civile care 
operează de la Timişoara 
transportă pasagerii către 
38 de oraşe din întreaga 
lume. Destinaţiile cel mai 
des operate sunt Bucu-
reşti, Munchen, Viena, 
Milano, Roma şi Veneţia, 
iar companiile cu cele mai 
multe ore de zbor de la 
Timişoara sunt Carpatair, 
care deţine şi un hub, şi 
Wizzair. “Până în 2015 
avem în proiect investi-

rea a peste 150 milioane 
de euro în extinderea 
terminalelor, construirea 
Terminalului Intermodal 
Timişoara, a unui centru 
cargo, a unui centru expo-
ziţional şi de conferinţe, a 
unei hale pentru catering 
şi a staţiei de epurare, 
dar şi pentru construirea 
unei autogări şi a unei 
gări care vor face legătu-
ra cu oraşul Timişoara“, 
spune directorul Cornel 
Sămărtinean. În viitorul 
apropiat se preconizează 
înfiinţarea Companiei 
Aeronautice Banat, prin 
preluarea aeroportului din 
Arad de către Aeroportul 
Internaţional Timişoara. 
gheorghe ilaş

Renovarea Gării de Nord, blocată 
în „triajul“ justiţiei din Paris
roxANA deAcoNeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Peisaj dezolant, bosche-
tari, călători dezorientaţi, 
trenuri vechi – toate aces-
tea construiesc imaginea de 
ansamblu a Gării de Nord 
din Timişoara. O gară dem-
nă de un oraş de cinci stele, 
o „Mică Vienă“ cu care au-
torităţile se mândresc? În 
niciun caz, spun timişore-
nii care trec zilnic pe lângă 
această poartă de intrare în 
capitala Banatului.

Soarta Gării de Nord din 
Timişoara se află în acest 
moment în mâinile judecă-
torilor din Paris, în birou-
rile cărora se discută acum 
acest subiect. În anul 2005, 
Compania Căile Ferate Ro-
mâne a obţinut fonduri 
europene pentru reabili-
tarea gării şi a încheiat un 
contract cu o companie din 
Israel. Toate bune şi fru-
moase, până la începerea 
lucrărilor... şi astăzi nefi-
nalizate. Firma israeliană 
s-a apucat de treabă, dar a 
făcut-o doar în proporţie de 
30%, spun şefii Regionalei 
CFR Timişoara, din cauza 
neînţelegerilor cu consul-
tanţa. S-a ajuns în instanţa 
europeană. 

„Contractul a fost înche-
iat în 2005, pe 1,8 milioane 
de euro. Compania CFR a 
reziliat contractul pentru 
că firma din Israel nu fă-
cea nimic. Acum se pare 
că avem câştig de cauză la 
Paris şi este posibil ca în pe-
rioada următoare să se reia 
licitaţia, să se facă din nou, 
pentru restul de executat, 
să ne apucăm din nou de lu-
cru. Vara asta nu cred că se 
vor face, deoarece sunt fon-

duri europene, este compli-
cat. Banca Mondială este de 
acord să ne dea finanţarea 
în continuare“, explică Mir-
cea Benec, şeful Direcţiei 
Tehnice din cadrul regio-
nalei. 

Potrivit directorului 
general al Regionalei CFR 
Timişoara, Valeriu Trică, 
lucrările vor începe în luna 
septembrie sau în luna oc-
tombrie a acestui an. 

„Obligatoriu, pe rest de 
executat, lucrările vor în-
cepe anul acesta. Avem şi 
aprobarea de la finanţator. 
Eu cred că până la sfârşitul 
lunii august va fi ţinută lici-
taţia“, a declarat şi Valeriu 
Trică. 

Dacă licitaţia demarează 
în acest an, la anul ar putea 
începe lucrările, ceea ce ar 
însemna că ar mai dura un 
an de zile pentru ca timişo-
renii să se bucure de o gară 
europeană. Dar nici aceea 
ca la carte, pentru că banii 
de la Uniune sunt doar pen-
tru parterul gării. 

„Se vor reabilita toate 
spaţiile de la parter, unde 

sunt numai spaţii comerci-
ale, postul de poliţie, holul 
mare cu casele de bilete, 
sălile de aşteptare, iar zona 
de deasupra de intrare va 
avea fast-food-uri, cu urcare 
din exteriorul gării, cu lif-
tul. Va fi destul de frumos. 
La subsol vom avea grupuri 
sanitare. Din păcate, în pro-
iect nu sunt incluse şi pe-
roanele şi copertinele sau 
pasajul care face legătura 
între peroane, însă cum o 
să terminăm gara, sperăm 
că vom avea fonduri să ne 
apucăm şi de acestea“, po-
vesteşte Mircea Benec. Şeful 
Direcţiei tehnice spune că, 
recent, au fost schimbate 
toate caloriferele din gară 
şi că în prezent se lucrează 
şi la centrala termică. 

Gările mici din  
timişoara, în aşteptarea 
banilor europeni

Cât despre celelalte gări 
din oraş, în privinţa acesto-
ra nu au fost prevăzute lu-
crări mari, deşi timişorenii 
care iau trenuri din gările 
de Est sau Sud nu au parte 

de o privire mai plăcută. 
Aceeaşi mizerie îi cuprinde 
în orice staţie feroviară din 
oraş. 

„Ele s-au mai zugrăvit, 
anul trecut s-au înlocuit 
ţiglele, la Timişoara Est s-a 
făcut acoperişul, eu zic că 
este în regulă. Timişoara 
Est arată binişor. Timişoara 
Sud la fel, iar la Vest este o 
clădire mai nouă. La restul 
de staţii nu avem lucrări de 
volum mare, ci doar inter-
venţii accidentale“, a decla-
rat Benec.

Ministerul Transporturi-
lor a alocat o sumă de bani 
destul de mare în acest an 
pentru reabilitarea gării din 
Reşiţa Sud, staţie care face 
parte din Regionala CFR 
Timişoara. De ce nu au fost 
cuprinse şi gările mici din 
Timişoara? Acestea fac par-
te dintr-un culoar european 
şi nu pot fi reabilitate decât 
cu bani europeni, spune şe-
ful Direcţiei tehnice. 

„Singura staţie dintr-o 
reşedinţă de judeţ care 
aparţine de Regionala Timi-
şoara, şi care nu era prin-
să pe culoarele europene, 
este Reşiţa. Pentru celelal-
te staţii vor veni bani care 
sunt prinşi în reabilitarea 
Culoarului 4“, explică Mir-
cea Benec. Nu există însă 
o perioadă în timp în care 
aceste reabilitări ar putea fi 
duse la bun sfârşit sau mă-
car... începute. Până atunci, 
turiştii care ajung cu tre-
nul în Timişoara trebuie să 
se obişnuiască, vrând-ne-
vrând, cu aceeaşi imagine 
dezolantă şi deloc demnă 
de un oraş european. 

Cea mai mare poartă feroviară arată dezolant

nu avem niciun proiect“, a 
declarat primarul Gheorghe 
Ciuhandu. (R.D.)

Unicul proiect de  
construire a unei noi 
porţi de intrare în  
timişoara, abandonat

Alin Popoviciu, deputat 
de Timiş, a plătit o firmă, 
în 2009, sa proiecteze noi 
intrări în oraş, astfel încât 
Timişoara să se poată lăuda 
măcar la acest capitol. Mai 
mult, deputatul spunea, în 
urmă cu doi ani, că este dis-
pus să plătească din banii 
săi, ridicarea unei porţi, la 
orice intrare în oraş. Restul 
ar trebui plătite, spunea de-
putatul, de oamenii de afa-
ceri.

Oricum, proiectul trebu-
ia să fie adoptat de Consiliul 
Local. Popoviciu spune că s-a 
dus cu acesta la Primărie, 
l-a prezentat, însă nu a găsit 

acolo deschiderea necesară. 
„Am predat proiectul la 

Primărie. În acest moment 
eu nu pot să mă ating de 
intrările în oraş, fără să am 
autorizaţie. Am încercat să 
schimb ceva, însă proiectul 
s-a blocat la Primărie“, a de-
clarat Alin Popoviciu. 

Proiectul lui Popoviciu a 
fost gândit ca o structură de 
zid, care simbolizează Bas-
tionul, iar în jurul zidului, 
pe care sunt afişate numele 
oraşului şi stema, este un 
„ochi“ de apă, care simbo-
lizează faptul că Timişoara 
este înconjurată de Bega. 
De asemenea, din apă, ies 
mai multe lămpi care func-
ţionează cu energie alterna-
tivă, reprezentând faptul că 
Timişoara a fost primul oraş 
iluminat electric şi că este 
un centru în care se dezvol-
tă din punct de vedere finan-
ciar.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Pe poarta de 
intrare din Calea 
Şagului, prima 
dată se vede, 
scris cu roşu şi 
cu litere mari, 
„Diego“. O fi oraşul 
Diego?
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Nu s-au mai înţeles şi au 
decis să demisioneze! Toţi 
aleşii din Consiliul Local al 
comunei Criciova şi-au îna-
intat demisiile, iar primarul 
a înaintat o adresă prefectu-
lui de Timiş, Mircea Băcală, 
pentru a-l înştiinţa despre 
situaţie.

„Am primit o adresă de la 
primar prin care mi-a spus 
că a demisionat tot consiliul 
local. Nu mi-a spus motiva-
ţia, ci doar că au avut neîn-
ţelegeri în comună. Cei care 
se află pe lista supleanţilor 
nu mai pot fi validaţi. Potri-
vit legii, cu un an înainte de 
expirarea mandatelor, nu 
se mai pot organiza alegeri. 

Voi transmite Guvernului să 
stabilească data alegerilor 
pentru că mai avem doar 
două săptămâni până la in-
trarea în acest termen, care 
nu ne mai permite să facem 
alegeri“, a precizat prefec-
tul de Timiş, Mircea Băcală.

Până atunci, primarul va 
prelua toate atribuţiile, va 
decide prin dispoziţie tot 
ce se întâmplă în comună, 
are atribuţii limitate însă în 
ceea ce priveşte cheltuirea 
banului public.

„Nu vreau să comentez 
motivaţiile lor, dar în adre-
să scrie că au demisionat 
din cauza deteriorării situa-
ţiei şi a atmosferei de lucru 
în consiliul local, urmare 
a implicării politicului în 
şedinţele consiliului Cri-

ciova“, a adăugat prefectul 
care spune că în Criciova 
erau conflicte de mai multă 
vreme între aleşii locali. Din 
cei 11 consilieri de la Cri-
ciova, doi s-au trezit că le-a 
fost retras sprijinul politic. 

Următorii doi de pe listă ar 
fi trebuit validaţi, însă timp 
de două şedinţe, consilierii 
nu au aprobat validarea, iar 
la a treia, ultima în care se 
puteau valida cele două lo-
curi, consilierii locali au de-

cis să-şi dea demisia în bloc. 
Consilierii demisionari sunt 
de la PSD, PDL, PC şi Uni-
unea ucrainienilor. „Sunt 
şi eu şocat. A fost linişte şi 
pace, iar dintr-o dată s-au 
hotărât să-şi dea demisia, 
probabil ca să-mi dea o lec-
ţie. Au fost divergenţe între 
colegi. Probabil o să îmi duc 
crucea până la capăt sau îmi 
dau şi eu demisia. Dacă nu 
va fi greu, o să încerc să duc 
crucea. Dacă nu, nu m-am 
cununat cu primăria“, a de-
clarat Petru Rosoca, prima-
rul de la Criciova.

În cazul în care şi prima-
rul decide să-şi dea demisia 
alături de consiliul local, 
conform legii, cel care preia 
conducerea instituţiei este 
secretarul primăriei.

anchetăactUalitate

PUBLICITATE

Sergiu miAT
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro

Pentru prima dată în 
ultimii 15 ani, procurorii 
Parchetului de pe lângă Ju-
decătoria Timişoara au apli-
cat, recent, amenzi judiciare 
poliţiştilor de la Serviciul 
pentru Investigarea Fraude-
lor, din IPJ Timiş, pentru ter-
giversări şi întârzieri repeta-
te în soluţionarea cauzelor 
pe care aceştia le aveau în 
lucru. Amenzile primite de 
ofiţeri sunt cuprinse între 
500 şi 5.000 de lei. Poliţiştii 
amendaţi au contestat mă-
sura la Consiliul Suprem al 
Magistraturii, dar încă nu au 
primit niciun răspuns. Şeful 
de la combaterea fraudelor e 
de părere că nu s-ar fi ajuns 
la această situaţie dacă ser-
viciul pe care-l conduce ar 
fi fost ajutat mai mult de 
către inspectorul şef  Ghe-
orghe Popescu. Procurorul 
şef de la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Timiş spu-
ne că, dacă motivele aplică-
rii amenzilor vor persista, 
poliţiştilor vizaţi li se poate 
retrage calitatea de ofiţer de 
poliţie judiciară. 

Un ofiţer nu-şi  
poate plăti amenda

Aceste noi sancţiuni pe-
cuniare aplicate poliţişti-
lor au loc după ce salariile 
acestora au fost diminuate, 
încă de anul trecut, cu 25%, 
iar unele sporuri de care au 
beneficiat au dispărut şi ele 
din plicurile cu lefuri. Co-
lac peste pupăză, urmează 

disponibilizări în aparatul 
poliţienesc, iar primii vizaţi 
sunt ofiţerii şi subofiţerii 
care au primit sancţiuni. În 
ceea ce-i priveşte pe ofiţerii 
de la SIF Timiş amendaţi, 
situaţia unora din ei este in-
grată pentru că nu au bani 
să plătească. „Pentru unii 
dintre ei, sancţiunile re-
prezintă dublul sau triplul 
salariului, iar aceştia spun 
că nu pot plăti. Probabil li 
se vor reţine din salariu cei 
4.000 de lei primiţi ca amen-
dă. Sindicatul nu a consta-
tat rea intenţie la membrii 
sancţionaţi şi îi vom susţine 
cu asistenţă juridică“, spune 
Doinel  Malcoci, şeful sindi-
catului poliţiştilor din Timiş.

ce spune şeful  
pedepsiţilor?

„Comanda Serviciului 
de Investigare a Fraudelor 
consideră că nu trebuia să 
se ajungă în acestă situaţie. 
Serviciul trebuia sprijinit şi 
degrevat de unele activităţi 
care pot fi făcute de un alt 
serviciu din IPJ Timiş. Abia 
după aplicarea sancţinilor 
s-a efectuat o analiză a con-
tutului dosarelor şi, în urma 
acesteia, dar şi după solici-
tări repetate, peste 300 din 
cele aproximativ 3.000 de 
dosare întregistrate la SIF, 
au fost redirecţionate spre 
soluţionare secţiilor de po-
liţie. Sunt ofiţeri care au în 
lucru peste 100 de dosare pe 

care trebuie să le soluţione-
ze. Personal nu cred că cei 
trei ofiţeri sunt vinovaţi în 
aşa manieră încât să condu-
că la asemenea măsuri, cul-
minând cu amenda de 4.000 

de lei. Serviciul trebuia spri-
jinit mai mult de inspecto-
rul şef de la Timiş, ca să nu 
aibă de suferit nici cetăţenii 
şi nici poliţiştii“, consideră 
comisarul Daniel Tudores-
cu, şeful de la Investigarea 
Fraudelor.  

ce spun procurorii?
„Până în acest moment 

au fost aplicate amenzi ju-
diciare  la SIF Timiş, pentru 
tergiversarea soluţionării 
cauzelor, prin întârzieri 
nejustificate şi repetate 
în administrarea probato-
riului. Sancţiunile au fost 
aplicate individiual, pe ca-
zuri concrete, penalităţile 
fiind cuprinse între 500 şi 

5.000 de lei. La solicitarea 
Poliţiei Timiş, un număr de 
peste 300 de dosare au fost 
redirecţionate la secţii pen-
tru a degreva activitatea 
SIF-ului. Dacă situaţia sem-
nalată de Parchet va conti-
nua, măsurile punitive vor 
fi aplicate în continuare şi 
poate exista posibilitatea 
ca, la solicitarea procurori-
lor, ofiţerilor să le fie retra-
să calitatea de ofiţeri de po-
liţie judiciară“, spune Ioan 
Braşoveanu, prim procuror 
al Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Timiş.

Parchetul îi arde la buzunar  
pe poliţişti, mai tare ca Guvernul

Proprietarii terenurilor pe care se află 
“Kandia” Timişoara cer statului român 
daune de peste cinci milioane de euro

n Sancţiunile aplicate poliţiştilor au loc după ce salariile acestora au fost diminuate cu 25%

Petru Rosoca este primar la Criciova din 2010

Poliţiştii de la Serviciul pentru Investigarea Fraudelor, din IPJ Timiş, au fost amendaţi pentru tergiversări şi întârzieri

gheorghe ilAş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Terenul pe care se află 
halele dezafectate ale fabri-
cii de ciocolată şi produse 
zaharoase “Kandia” din 
Timişoara este revendicat, 
de peste 20 de ani, de către 
urmaşii foştilor proprietarii 
ai parcelelor pe care s-a con-
struit întreprinderea, însă, 
până în prezent, tot efortul 
lor nu a reuşit să sensibilize-
ze vreuna dintre instituţiile 
statului. Nici măcar justiţia, 
deşi proprietatea este ga-
rantată de Constituţie, iar 
în anii de după revoluţie au 
apărut o serie de legi care 
obligă statul român la retro-
cedarea in integrum a pro-
prietăţilor confiscate de co-
munişti. Mai mult, sfidând 
actele care atestă dreptul 
de proprietate asupra ce-
lor 5.470 metri pătraţi de 
teren al familiilor Molnar, 
Simcelescu, Avram, Erdely 
şi Rehak, care locuiesc pe 
bulevardul Iuliu Maniu nr. 
16 - 22, chiar pe strada din 
spatele fabricii, anul trecut, 
în martie, Primăria Timi-
şoara i-a invitat la o dezba-
tere publică în care să fie 
întrebaţi dacă acceptă ca pe 
terenurile lor să se constru-
iască blocuri de locuinţe. 
Evident, după demolarea 
fabricii. Beneficiarul noilor 
construcţii de pe str. Iancu 
Văcărescu nr. 1 ar urma 
să fie SC “GAD Properties” 
SRL, care a cerut elaborarea 
unui plan urbanistic zonal. 
Revoltaţi de-a binelea, pro-
prietarii au refuzat invitaţia 
şi au sesizat organele de ur-
mărire penală.

“Statul român ne-a 
jefuit de terenurile 
noastre!”

La sfârşitul anului tre-
cut, mai exact în data de 
6.11.2010, Gheorghe Re-
hak, de pe bv. Iuliu Maniu, 
nr. 18, unul dintre moşte-
nitorii terenului pe care se 

află Kandia, a cerut Primări-
ei Timişoara să soluţioneze 
dosarul revendicării propri-
etăţii sau să plătească des-
păgubiri de peste 5 milioa-
ne de euro. “Prin prezenta 
revin la dosarul care trebu-
ia soluţionat încă din anul 
1991, cu privire la recupe-
rarea proprietăţilor noastre 
naţionalizate abuziv în anul 
1987. În acest sens, dorim 
ori recuperarea terenurilor 
noastre, conform actelor 
depuse la primărie, sau des-
păgubiri reale de 1000 de 
euro pe metru pătrat. De la 
primărie sau AVAS, distru-
gător al industriei române 
din 1991 şi până în prezent. 
Noi suntem proprietari pe 
aceste terenuri ocupate 
abuziv de statul român şi 
nu înţelegem cum putem 
fi jefuiţi de averea lăsată 
de părinţii noştri. Revin la 
adresele din 1991, 1994, 
1997, 1999, procesul de la 
CEDO, pe care l-am pierdut 
datorită înaintării tardive a 
dosarului de către Curtea 
Supremă de Justiţie”, cere 
Gheorghe Rehak în petiţia 
depusă la primărie. La care, 
încă nu a primit răspuns. 
„Este incredibil ca, de 20 de 
ani, să-ţi revendici o propri-
etate şi să nu o obţii! Asta 
e justiţia din România. Am 
înţeles că cel ce a cumpărat 
fabrica de la AVAS, miliar-
darul Taher din Bucureşti, 
a revândut la un om de afa-
ceri evreu. Cred că acesta 
şi-a scos banii numai din 
fierul vechi cărat de aici. 
Totul a fost devalizat, nu 
mai există nici măcar rame 
la ferestre. Acuma, în loc să 
fim puşi în posesie pe tere-
nurile noastre, primăria a 
autorizat construirea unui 
bloc de locuinţe pe terenul 
nostru. Ce să mai spunem!”, 
se plânge Gheorghe Rehak, 
care, în ultimele luni, şi-a 
mai scăzut pretenţiile fi-
nanciare. Pentru cei 350 de 
metri pătraţi ai săi aflaţi sub 
Kandia cere doar 190.000 

de euro, la care se adaugă 
35.000 de euro daune pen-
tru demolarea abuzivă a 
unei magazii şi curăţarea 
terenului. Pe de altă parte, 
într-o întâmpinare depusă 
la dosarul revendicării, în 
2003, de către reprezentan-
ţii Kandia, se precizează că 
cei ce revendică terenul „nu 
sunt identificaţi cu nume”, 
că „nu au fost părţi la jude-
cata de fond a dosarului” şi 
că „nu au solicitat proba cu 
expertiza tehnică, singura 
care putea să lămurească 

cererile de revendicare”. De 
ce o mai fi fost necesară o 
expertiză, când la dosar au 
fost depuse CF-uri care ates-
tau proprietăţile? 

„Kandia“ timişoara, 
lichidată de miliardarul 
arab Fathi taher

Fabrica de ciocolată şi 
produse zaharoase „Kan-
dia“ din Timişoara a dispă-
rut de pe harta economică 
a ţării în toamna anului 
2003, după ce a fost absor-
bită de compania concuren-

tă pe piaţa de profil, „Ex-
celent“ Bucureşti. Această 
afacere a purtat amprenta 
miliardarului libanez Fathi 
Taher, proprietarul fabricii 
de dulciuri din Capitală, 
care a decis să lichideze 
concurenţa din Banat. A 
negociat cu fondul austriac 
de investiţii  „Rivta Han-
delsgescare“, care controla 
83,96% din capitalul social 
al fabricii, şi în schimbul 
sumei de 5 milioane de 
euro a devenit acţionar ma-
joritar şi la „Kandia“. Deşi 
cele două fabrici deţineau, 
împreună, o cotă de 40% 
din piaţa românească de 
ciocolată, proprietarul Fa-
thi Taher a hotărât închide-
rea unităţii de la Timişoara 
şi transferarea la Bucureşti 
a principalelor mărci fabri-
cate în Banat. Decizia a fost 
motivată prin lipsa de ren-
tabilitate a întreprinderii, 
deşi la vremea respectivă 
profitul anual al „Kandiei“ 
era de peste 3 milioane de 
euro. “Orice încercare de a 
negocia cu noul patron nu 

a avut nici un rezultat. Nici 
nu ne-au băgat în seamă 
după ce au ţinut muncito-
rii cu trei milioane salariu, 
fără plata orelor suplimen-
tare ori a zilelor libere în 
care îi chema la lucru. Au 
luat numele fabricii, l-au 
dus în Bucureşti, iar aici au 
lichidat tot şi au mai rămas 
şi cu patrimoniul fabricii”, 
a sintetizat liderul BNS 
Timiş, Aurel Mihuţ. Pe de 
altă parte, reprezentanta 
patronului arab, avocata 
Delia Dragomir, a spus încă 
de la început că, în ciuda 
presiunilor sindicale, fabri-
ca timişoreană nu se va re-
deschide niciodată. “Insti-
gaţi de lidera de sindicat, 
98 din cei 156 de angajaţi 
disponibilizaţi o dată cu în-
chiderea fabricii de la Timi-
şoara s-au adresat instanţei 
de judecată, solicitând anu-
larea deciziilor de concedi-
ere. Acest lucru nu mai era 
posibil, întrucât produsele 
fabricate de «Kandia», după 
închiderea fabricii, au fost 
preluate de «Excelent» 
Bucureşti. Iar noi nu mai 
aveam unde să-i angajăm, 
doar dacă nu veneau să 
muncească în Ilfov”, spune 
avocata lui Taher. În opi-
nia analiştilor economici, 
dispariţia fabricii din Timi-
şoara este o manevră obiş-
nuită pe piaţă. “Nu e nimic 
ilegal în ceea ce s-a întâm-
plat la Kandia. Genul de 
producţie de acolo nu mai 
era competitiv. Faptul ca o 
firmă concurentă cumpă-
ră brandul şi închide apoi 
o secţie de producţie nu e 
nici o noutate pe o piaţa 
normală. Americanii sunt 
experţi în aşa ceva. Cu alte 
cuvinte, “se fură piaţa”. 
E o conduită nu neaparat 
morală, dar legală”, este de 
părere analistul economic 
Nicolae Ţăranu.

Terenul pe care se află halele fabricii de „Kandia” din Timişoara este revendicat, de peste 20 de ani

Gheorghe Rehak, unul dintre proprietarii terenurilor de sub Kandia
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Dacă motivele 
aplicării amenzilor 
vor persista, 
poliţiştilor vizaţi 
li se poate retrage 
calitatea de 
ofiţer de poliţie 
judiciară.

Situaţie fără precedent în Timiş! Consiliul Local Criciova a demisionat în bloc
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iar dintr-o dată s-au 
hotărât să-şi dea 
demisia, probabil ca 
să-mi dea o lecţie. Au 
fost divergenţe între 
colegi. Probabil o să 
îmi duc crucea până 
la capăt sau îmi dau şi 
eu demisia.

Petru rosoca 
primar Criciova

Sancţiunile au fost 
aplicate pe cazuri con-
crete, penalităţile fiind 
cuprinse între 500 şi 
5.000 de lei. La soli-
citarea Poliţiei Timiş, 
peste 300 de dosare 
au fost redirecţionate.

 ioan Braşoveanu
prim procuror al Parchetului  
de pe lângă Tribunalul Timiş
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Zi de zi, la locul de mun-
că, în mijloacele de trans-
port în comun ne confrun-
tăm cu aceeaşi problemă: 
mirosul neplăcut al tran-
spiraţiei. Specialiştii ne 
spun care sunt cauzele şi 
cum se tratează transpi-
raţia. Producţia excesivă 
de transpiraţie poate fi o 
veritabilă infirmitate şi 
constituie un handicap 
profesional şi social. Vara 
este normal să transpirăm 
mai mult deoarece tempe-
ratura aerului este foarte 
ridicată. Când transpiraţia 
este abundentă sau însoţi-
tă de mirosuri neplăcute, 
problema devine cu adevă-
rat supărătoare.  

“Sub efectul diferiţilor 
factori (căldură, febră, ac-
tivitate sportivă) tempera-
tura corpului creşte. Prin-
cipalul rol al transpiraţiei 
este acela de a menţine 
temperatura organismu-
lui la un nivel constant de 
37 grade C - un mecanism 
denumit termoreglare. În 

caz de supraîncălzire, neu-
roreceptorii din creier tri-
mit glandelor sudoripare 
comanda de a transforma 
excesul de căldură în apă, 
care este apoi eliminată 
prin pori. Transpiraţia 
este produsă zi şi noapte 
de trei milioane de glande 
sudoripare, scopul fiind 
acela de a elimina o parte 
din toxinele din sânge şi 
de a menţine temperatura 
corpului“, spune Conf.dr. 
Dana Liana David, medic 
primar endocrinologie.

Bacteriile, vinovate  
de mirosul neplăcut

La origine, transpira-
ţia nu are miros (de fapt, 
mirosul ei este foarte vag, 
nederanjant). Mirosul ne-
plăcut apare atunci când 
sudoarea vine în contact 
cu bacteriile aflate pe su-
prafaţa pielii. Apariţia lui 
este favorizată şi de lipsa 
igienei corporale, precum 
şi de consumul unor me-
dicamente cum ar fi vita-
minele din gama B-urilor, 
barbituricele şi amfetami-
nele. Alimentele bogate 

în proteine (carnea), con-
dimentele, alcoolul, brân-
zeturile şi cafeaua stimu-
lează activitatea glandele 
sudoripare şi accentuea-
ză mirosul transpiraţiei, 
modificându-i, în acelaşi 
timp, şi compoziţia. De 
aceea este bine să le evi-
tăm sau măcar să le consu-
măm în cantităţi moderate 
pe perioada verii. Cele mai 
multe dintre persoanele 
care ajung să se adreseze 
unui dermatolog din cau-
za transpiraţiei abundente 
se plâng de hipersudora-
ţie axilară (la subsuori). 
Umiditatea excesivă poa-
te apărea însă şi în palme 
sau tălpi. Cauzele acestui 
fenomen denumit „hiper-
hidroza“ pot fi o dereglare 
hormonală, hiperemotivi-
tatea, dezechilibre ale sis-
temului nervos vegetativ.

Persoanele care au o 
igienă riguroasă şi, totuşi, 
transpiră abundent, ema-
nând un miros neplăcut, 
pot suferi, de fapt, de anu-
mite afecţiuni endocrine. 
De aceea, se recomandă 
consultarea medicului la 

apariţia unei transpiraţii 
mai abundente decât de 
obicei sau dacă aceasta 
apare noaptea în special, 
fără motiv. Transpiraţia 
rece este de obicei răspun-
sul organismului la o afec-
ţiune serioasă, anxietate 
sau durere intensă. 

tratament
Medicii spun că cel mai 

simplu tratament împotri-
va transpiraţiei este igiena 
corporală, adică apa şi să-
punul.“ Lupta împotriva 
transpiraţiei începe de la 
o bună igienă corporală. 
Apa şi săpunul distrug 
bacteriile şi împiedică 
apariţia mirosurilor ne-
plăcute. Hainele care intră 
în contact direct cu pielea 
(lenjeria de corp, şosetele, 
tricoul) trebuie schimbate 
zilnic. Recomandabil este 
să purtăm textile natura-
le (in, bumbac) care lasă 
pielea să respire şi permit 
evaporarea umidităţii. În-
trucât pilozitatea întreţine 
umiditatea şi favorizează 
mirosurile jenante este 
mai eficient ca axila să fie 

epilată regulat. Reducerea 
consumului de alcool, con-
dimente, ceai, cafea - toate 
acestea conţin substanţe 
care stimulează activita-
tea glandelor sudoripare. 
Nu se aplică niciodată un 
deodorant fără a face o mi-
nimă toaletă în prealabil“, 
mai spune dr. David. 

În combaterea efectelor 
neplăcute ale transpiraţiei 
şi-au dovedit eficienţa şi 
tratamentele alternative: 
fizioterapia (băi galvani-
ce), acupunctura, homeo-
patia, ceaiurile antisudo-
rale (ca de exemplu cel de 
salvie), băile locale cu apă 
şi bicarbonat de sodiu. De 
la farmacie putem cumpă-
ra diverse soluţii pe bază 
de săruri de aluminiu, acid 
boric, formol, talc, acid 
tartric (acestea se găsesc 
preparate deja sau pot fi 
preparate pe loc). Însă cel 
mai bine este să te adre-
sezi unui endocrinolog 
care îţi va prescrie trata-
mentul adecvat.  
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gheorghe  ilAş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Societăţile de investiţii fi-
nanciare din Timişoara sunt, 
pe zi ce trece, tot mai asalta-
te de investitorii care doresc 
să-şi plaseze economiile pe 
piaţa de capital. Registrul 
Independent al Acţionarilor 
„Riavest“ SA a devenit un 
loc de pelerinaj pentru toţi 
cei care vor să verifice nu-
mărul acţiunilor primite în 
schimbul vechilor cupoane 
şi firmele la care sunt, în pre-
zent, acţionari, în condiţiile 
în care, în ultimii ani, une-
le societăţi comerciale şi-au 
schimbat denumirile. După 
primirea extraselor de cont, 
investitorii apelează la soci-
etăţile de brokeraj pentru a 
vinde sau cumpăra acţiuni la 
societăţile cotate la bursă. 

„În urmă cu câţiva ani, 
am apelat la un broker pen-
tru a investi câteva sute de 
certificate de proprietate 
în societăţi profitabile din 
toată ţara. Am avut mare 
încredere în ea, că era vor-
ba despre o doamnă foarte 
serioasă, şi nu am mai veri-
ficat modul în care şi-a făcut 
treaba. Acum, după ce am 
văzut extrasul de la Registrul 
Acţionarilor, înclin să cred 
că doar jumătate din acele 

certificate au fost investite 
pe numele meu“, ne spune 
Ioan Biriş, unul dintre miile 
de timişoreni care au înce-
put să abandoneze unităţile 
bancare în favoarea pieţei de 
capital. 

„Criza a adus pe piaţă 
o serie de oportunităţi şi, 
zilnic, suntem asaltaţi de 
persoane care doresc să 
cumpere sau să vândă acţi-
uni. Au contat foarte mult 
bilanţurile de sfârşit de an, 
care au conturat ideea că la 
bursă câştigurile sunt mult 
peste cele obţinute la bănci. 
Desigur, acest gen de investi-

ţie presupune şi un oarecare 
risc, însă nu prea au fost ca-
zuri în care investiţiile să nu 
fi adus profit“, spune Rodica 
Albu, broker la societatea de 
investiţii financiare Romca-
pital. „Sumele cu care vin la 
noi potenţialii investitori pe 
piaţa de capital încep de la 
200 de lei, iar cea mai mare 
sumă investită de un timişo-
rean pe bursă, prin societa-
tea noastră, este de peste un 
milion de euro“, precizează 
Rodica Albu. 

Dinamizarea pieţei de 
capital în Timişoara a fost 
remarcată şi la nivelul Re-

gistrului Independent al 
Acţionarilor Riavest S.A. 
Timişoara, o instituţie care 
a devenit extrem de intere-
santă pentru cei ce doresc 
să mizeze pe câştigul la bur-
să şi nu pe dobânda lentă a 
băncilor. „Odată cu mutarea 
noastră într-un spaţiu mai 
generos, pe strada Gheorghe 
Dima, vizavi de Parcul Bota-
nic, relaţia cu acţionarii se 
desfăşoară în condiţii mult 
mai bune“, spune directorul 
general al „Riavest“, Dumi-
tru Dima. Potrivit ultimelor 
statistici, peste 100.000 de 
români dispun de un cont 
pentru a “juca“ la bursă, 
însă numărul celor care fac 
tranzacţii cu o frecvenţă de 
2 - 3 luni este de aproxima-
tiv 30.000. Circa doua treimi 
dintre aceştia este reprezen-
tat de cuponarii care şi-au 
lichidat acţiunile deţinute la 
SIF-uri. În prezent, pe piaţă 
funcţionează circa 100 de 
societăţi care intermediază 
tranzacţii la bursă. Singura 
societate de servicii de in-
vestiţii financiare cu sediul 
central în Timişoara este 
Romcapital.

economic Sănătate & Frumuseţe Cu ce boli riscăm să ne  
întoarcem de la ştrand?

Parfumul potrivit, o provocare 
pentru doamne şi domnişoare
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Transpiraţia, o problemă 
delicată pe timpul verii

Investiţiile la bursă, mai profitabile 
decât depozitele bancare?

PulS ecoNomic

Taxa auTO Se exTInde

taxa auto va fi aplicată şi 
maşinilor care au fost înma-
triculate până în 2007, înainte 
de intrarea în vigoare a legii, în 
momentul primei vânzări pe 
teritoriul româniei. această 
taxă va fi achitată de cumpără-
tor. ministrul mediului, laszlo 
Borbely a precizat că extinde-
rea impozitării nu este singura 
modificare ce va fi adusă taxei 
auto, ci se intenţionează dimi-
nuarea acesteia cu 20 – 30%. În 
cazul în care nu va fi nuanţată, 
noua modificare legislativă ar 
putea să afecteze un număr de 
circa 2,8 milioane de români, 
adică pe toţi cei ce deţin maşini 
mai vechi de 4,5 ani. 

ImPOzIT Pe yaChT

proprietarii de ambarcaţiuni 
de agrement din timişoara vor 
avea de plătit, anul viitor, la bu-
getul local, suma de 946 de lei, 
cu excepţia cluburilor sportive, 
care vor fi scutite de impozit. 
această taxă impusă celor ce 
se dau cu yacht-ul pe Bega 
face parte dintr-un număr 
de 40 de noi „biruri“ speciale 
aprobate de Consiliul local, 
care vor fi plătite doar de cei 
care beneficiază de serviciile 
respective. 

PenSII PRIvaTe

asociaţia pentru pensiile ad-
ministrate privat din românia 
a anunţat că profitul mediu 
net al fiecărui român care, de 
trei ani, contribuie la pilonul ii 
de pensii este de 34 de euro. 
Conform statisticilor Casei 
Naţionale de pensii şi alte Drep-
turi de asigurări sociale, până 
în prezent, activele nete aflate 
în administrarea fondurilor de 
pensii au ajuns la 5,06 miliarde 
de lei, rezultând un profit 
mediu net de 756,8 milioane 
de lei.

TOP ObIeCTIve TuRISTICe

printre cele mai importante 
obiective turistice din româ-
nia, ghidul Verde michelin, 
lansat recent la Bookfest, nu 
a descoperit nici o locaţie din 
timişoara sau Banat demnă 
de recomandat. În schimb, pe 
lista obiectivelor de trei stele, 
obligatoriu de văzut de către 
turiştise numără bisericile 
pictate din nordul Bucovinei, 
muzeul satului din sibiu, Biseri-
ca “sfântul Nicolae“ din Densuş, 
judeţul Hunedoara, mănăstirea 
Dragomirna, de lângă suceava, 
transfăgărăşanul sau mănăsti-
rea Horezu, judeţul Vâlcea. 

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.

Comentează pe
opiniatimisoarei.ro

n Acest gen de investiţie presupune şi un oarecare risc, însă nu prea 
au fost cazuri în care investiţiile să nu fi adus profit

Cei care nu doresc să mizeze pe dobânda lentă a băncilor pot apela la tranzacţiile la bursă

conSiliUl JUdeŢean timiş
ciF 4358029, timişoara, Bd. revolUŢiei din 1989, nr. 17 

anunţă organizarea celei de a treia licitaţii publice pentru: 
Închirierea unor spaţii din imobilul Bastionul „theresia“ situat în municipiul timişoara, str. popa Şapcă nr. 4.

LicitaŢia va avea Loc în data de 23.06.2011 La oreLe 13:00.  
depunerea oferteLor se face până La data de 22.06.2011, oreLe 12:00.

informaţii suplimentare şi Caietul de sarcini pot fi procurate de la sediul CJt, palatul administrativ-Corp anexă, birou e08, telefon 0256.406.577.

PUBLICITATE

Sumele cu care vin la 
noi potenţialii investi-
tori pe piaţa de capital 
încep de la 200 de lei, 
iar cea mai mare sumă 
investită de un timişo-
rean, prin societatea 
noastră, este de peste 
un milion de euro.

 rodica Albu
broker de investiţii financiare

roxANA deAcoNeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Proiectul privind taxele 
şi impozitele din anul 2012 
a fost aprobat de Consiliul 
Local. Timişorenii vor plăti 
mai multe taxe de anul vi-
itor, însă impozitele vor fi 
aceleaşi. 

Potrivit şefului Direcţiei 
Fiscale, Adrian Bodo, taxele 
şi impozitele nu se măresc, 
dar nici nu scad. Atât per-

soanele fizice, cât şi cele 
juridice, vor plăti la fel cum 
au plătit în ultimii doi ani 
de zile.

„Impozitele şi taxele ră-
mân la acelaşi nivel şi pen-
tru persoanele juridice, dar 
şi pentru persoanele fizice. 
Cota impozabilă se majo-
rează cu 20%, dar în aşa fel 
încât să rămână ca în 2011, 
adică 0,75 din valoarea im-
pozabilă a imobilului + 20%. 
Nu cresc impozitele pentru 

anul viitor. Practic, cota 
care se aplică este de 0,9“, a 
declarat Adrian Bodo.

În proiectul de hotărâ-
re au fost însă incluse mai 
multe taxe noi pentru ti-
mişoreni, care vor plăti şi 
impozit pentru ambarcaţi-
unile pe care le au. Primă-
ria nu ia impozit cluburilor 
sportive.

„Avem o chestiune nouă, 
la ambarcaţiuni. Ca să nu 
creăm dificultăţi cluburilor 

sportive, avem 2 variante. 
Lor le luăm 0% impozit, iar 
cei care au bărci sau bază de 
agrement plătesc 946 de lei 
pe an“, a mai spus Bodo.

Pe lângă acestea, executi-
vul a instituit un număr de 
40 de taxe speciale, pe care 
le plătesc doar acei timişo-
reni care au nevoie de servi-
ciile respective.

„Putem să spunem că 30 
la sută din taxele speciale 
care au fost propuse a fi in-

staurate pe raza municipiu-
lui Timişoara au fost reduse. 
Nu va fi o pierdere pentru 
bugetul local. Nu trebuie să 
fim campioni la numărul de 
taxe, ci trebuie să avem ace-
le taxe de care cetăţenii au 
nevoie şi pe care le plătesc“, 
a explicat Adrian Bodo. Este 
vorba aici despre diverse 
taxe pentru avize, pentru 
eliberare de documente sau 
chiar pentru înaintare de 
documente.

S-au stabilit taxele şi impozitele pe 2012 în Timişoara!
remedii naturiste
Numeroase extracte de 
plante precum arin negru, 
lemnul domnului, coada 
calului, salcie, stejar, sunt 
folosite sub formă de 
macerat, infuzie, decoct în 
diverse formule cu efect an-
tiperspirant. Ele au efecte 
astringente, antiinflamato-
rii, antimicrobiene, antimi-
cotice şi parfumante 
l Infuzie de busuioc: se 
pun 10-15 frunze într-o cană 
cu apă clocotită, se lasă 
vasul acoperit 15 minute 
ca să infuzeze, se strecoară 
şi se bea. Tratamentul se 
continuă timp de o lună. 
l Coaja pisată de stejar 
se foloseşte pentru baia 
mâinilor şi picioarelor: se 
pun 3 linguriţe de pulbere 
la 200 ml apă rece, se lasă 
vasul acoperit câteva ore şi 
abia apoi se foloseşte. 
l Se amestecă salvie (20 g), 
creţişoară (10 g), coada-ca-
lului (30 g) şi lavandă (10 g). 
Se pune o linguriţă din acest 
amestec în 250 ml apă fiartă 
şi se lasă să infuzeze 3 minu-
te. Se bea o cană dimineaţa, 
înainte de masă. 
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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

cAiuS SerAciN
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Faceţi duş înainte şi după 
ce aţi înotat, nu înghiţiţi apă 
din piscină şi purtaţi ochelari 
de protecţie. Nu mergeţi des-
culţi pe marginea piscinei, 
gresiei, grătarului de la duş şi 
folosiţi doar papucii personali. 
Acestea sunt doar câteva din-
tre sfaturile de care orice ti-
mişorean trebuie să ţină cont 
când merge în această vară la 
ştrand sau la piscină. 

Ştrandurile pot fi adevărate 
rezervoare de bacterii, viru-
suri sau ciuperci. În special pe 
marginile piscinei, pe grătarul 
duşului de la ştrand sau chiar 
în apă se ascund tot felul de pa-
raziţi care „atentează“ la sănă-
tatea noastră. Dincolo de apa 
din piscine, care este adesea 
insuficient igienizată, ştrandul 
găzduieşte germeni şi în şez-
longuri, în duşuri sau locurile 
de joacă pentru copii. Pielea, 
ochii şi urechile sunt cele mai 

expuse unui contact infectant 
cu apa din bazine. Chiar şi în 
piscinele atent îngrijite există 
pericolul contactării de infec-
ţii cutaneo-mucoase deoarece 
unii germeni sunt rezistenţi 
la acţiunea de dezinfectare şi 
clorinare a apei (bacterii sporu-
late, coliformi, Pseudomonas, 
Giardia şi alte protozoare, viru-
suri, Cryptosporidium) 

ciupercile piciorului 
(micoze) 

Cele mai frecvente afecţi-
uni dermatologice pe care le 
putem lua de la ştrand sunt 
ciupercile piciorului (micoze-
le). Contaminarea se face prin 
contact direct cu suprafeţele 
infectate: pereţii piscinei, gră-
tarul de la duş, încălţămintea 
pe care au mai folosit-o şi alte 
persoane, şezlongurile. 

Primele semne ale infectării 
cu ciuperca piciorului apar la 
câteva zile, însă în unele cazuri 
simptomele se pot face simţite şi 
după câteva luni de la infectare. 

Micoza piciorului are mai 
multe forme: formă descuama-
tivă, care se manifestă prin co-
jirea pielii de pe talpă, o formă 
veziculoasă, în care pe aceeaşi 
zonă apar nişte băşicuţe cu li-
chid şi o formă pruriginoasă 
caracterizată prin mici fisuri 
între degetele 3-4, cu roşeaţă în 
jur şi un depozit albicios. 

De la primele semne ale 
acestei afecţiuni trebuie să ne 
adresăm medicului dermato-
log. Deoarece în faze avansate, 
atunci când ciuperca afectea-
ză şi unghiile, nu mai este efi-
cient nici un tratament local şi 
se impune intervenţia cu anti-
micotice, pe cale orală.

negii 
Pe locul doi în topul boli-

lor de care trebuie să ne fe-
rim atunci când mergem la 
ştrand sunt negii (cauzaţi de 
papilomavirusuri). Negii pot 
să apară după o perioadă de 
câteva luni, fie pe tălpi, fie la 
nivelul mâinilor. Adeseori, 

negii sunt confundaţi cu bătă-
turile şi sunt trataţi incorect, 
la pedichiură. Însă principala 
diferenţă este că verucile sunt 
foarte dureroase, în timp ce 
bătăturile nu dor. 

Granulomul de piscină 
Granulomul de piscină 

este o boală provocată de un 
microb din aceeaşi familie cu 
bacilul Koch (cel care provoa-
că tuberculoza) şi care se as-
cunde pe marginea bazinului. 
Semnele instalării acestei boli 
apar la nivelul extremităţilor, 
dar şi pe faţă. 

infecţii oculare 
Persoanele care merg frec-

vent la ştrand sau la piscină se 
expun riscului infecţiilor ocu-
lare, fie de natură microbiana, 
fie virală. Cele mai frecvente 
afecţiuni ale ochilor care se iau 
din piscinele neîngrijite sunt 
conjunctivitele şi infecţiile cor-
neei. Simptomele apar la câteva 
ore sau a doua zi. Conjunctivi-

ta se manifestă prin înroşirea 
ochilor, lăcrimare excesivă şi 
secreţii purulente. Persoanele 
cu astfel de simptome trebuie 
să consulte de urgenţă medicul 
oftalmolog, care va prescrie un 
tratament pe bază de antibioti-
ce, sub formă de picături. Pen-
tru a preveni această inflamaţie 
a urechii, medicul ne recoman-
dă ca atunci când mergem la 
ştranduri sau piscine să folosim 
dopuri de urechi. Otita se mani-
festă prin dureri foarte mari la 
nivelul urechii, pentru că zona 
aceea este bogat inervată, ciu-
perca sapă în profunzime şi sti-
mulează terminaţiile nervoase), 
slăbirea auzului (pentru că se 
îngustează conductul auditiv şi 
chiar febră.     

infecţiile cu stafilococi, 
frecvente

Persoanele cu leziuni la 
nivelul pielii, dar şi cele fără 
astfel de probleme se pot in-
fecta la bazin. „Pot apărea sta-
filococii cutanate, furuncule, 

eczeme, foliculite, adică infec-
ţii localizate la rădăcina firului 
de păr. De asemenea, pot apă-
rea inflamaţii sau manifestări 
alergice, precum dermatitele 
de contact sau pruritul (mân-
cărimi) localizat sau genera-
lizat“, menţionează medicul 
dermatolog. Unele persoane 
fac dermatită de contact la 
clor şi la alte substanţe dezin-
fectante din apa de bazin. Tot 
clorul poate agrava acneea sau 
anumite iritaţii.

atenţie şi la vaginite
Medicii spun că totul ţine 

de igiena personală şi de felul 
în care ne îngrijim noi cor-
pul. Bianca Gavriliţă, medic 
primar Obstetrică Ginecolo-
gie spune că o altă boală cu 
care ne putem întoarce de 
la ştrand este vaginita, boală 
care dacă apa este corect trata-
tă nu are cum să apară. “Exis-
tă şi anumite vaginite ce pot 
fi luate din apa de la ştrand, 
dar, dacă apa este corect trata-

tă nu se întâmplă nimic. Cele 
mai multe bacterii pe care le 
putem lua sunt acele ciuperci. 
Există ceea ce se numeşte 
responsabilitate individuală. 
Atâta timp cât avem grijă de 
noi, avem grijă şi de ceilalţi 
din jurul nostru. Dacă eu ştiu 
că am o boală dermatologică 
care poate fi transmisă prin 
obiecte, prin apă, prin atinge-
re este corect să mă duc la un 
consult medical, să o tratez 
şi să nu intru într-un ştrand 
şi să expun şi alte persoane 
până nu sunt tratat şi vinde-
cat. Trebuie să întreb medicul 
dacă am voie sau nu am voie 
să intru într-o piscină, într-un 
ştrand şi dacă pot să transmit 
boala mai departe. Eu ca şi 
om simplu care nu am nici o 
boală trebui să fiu atent la ce 
ştrand mă duc. Prevenţia este 
cel mai important lucru“, spu-
ne Bianca Gavriliţă.

n şampoan

Cu ce boli riscăm 
să ne întoarcem  
de la ştrand?

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

otita poate cauza  
slăbirea auzului

Şi sfera ORL este bine 
reprezentată de bolile 
cu care riscăm să ne 
întoarcem acasă de la 
ştrand. Cele mai frecven-
te sunt otitele, însă nu 
lipsesc nici sinuzitele. Ca 
să putem preveni o otită 
(inflamaţie a urechii), 
trebuie să avem grijă 
ca apa să nu pătrundă 
în urechi şi nici să nu 
rămână acolo, pentru 
că favorizează dezvol-
tarea ciupercilor. Apa 
din urechi se scoate cu 
ajutorul unui colţ al pro-
sopului şi, în nici un caz, 
nu se recurge la beţişoa-
rele de urechi. Aceste 
beţişoare nu sunt sterile 
şi pot favoriza dezvolta-
rea micozelor.
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Piaţa este suprasaturată, 
mai nou, cu oferte din dome-
niul miresmelor, iar sub asal-
tul atâtor parfumuri te poţi 
întreba, la un moment dat, 
dacă îl vei găsi vreodată pe cel 
ideal pentru tine. 

Spre deosebire de produse-
le de make-up sau de haine, 
parfumul are avantajul (sau 
poate din contră, dezavan-
tajul) de a nu fi palpabil, de 
a nu se remarca la o simplă 
privire, de a aduce cu sine... o 
întreagă poveste. El reuşeşte 
să trezească simţuri, să con-
struiască senzaţii olfactive, să 
revigoreze amintiri sau aso-
cieri emoţionante din trecut. 
De aceea, tocmai pentru că 

parfumul implică atâtea as-
pecte, pe care nu avem cum 
să le neglijăm, trebuie, mai 
mult decât orice altceva, să 
avem grijă în primul rând 
cum îl alegem.

cum alegem parfumul?
În primul rând este esen-

ţial ca atunci când mergem 
să ne cumpărăm un parfum 
să nu mirosim mai mult de 
trei arome odată pentru că, 
în caz contrar, simţul nostru 
olfactiv va fi suprasolicitat şi 
nu va mai distinge nuanţele 
fiecărui parfum în parte. 

Apoi, trebuie să ştim că nu 
este suficient să pulverizăm 
un strop de parfum în aer 
sau pe o bucăţica de carton 
pentru că în acel moment 
nu vom simţi decât notele de 

vârf ale respectivei esenţe. De 
aceea este recomandabil să 
ne alegem două arome pre-
ferate pe care să le încercăm 
pe propriul corp, lăsând însă 
câteva ore până când ne vom 
decide cu adevărat, pentru că 
abia atunci vom şti care este 
miosul real care se păstrează 
pe piele noastră. 

În privinţa locurilor în 
care trebuie să testăm parfu-
mul Coco Chanel a dat un sfat 
extraordinar la un moment 
dat: „Parfumaţi-vă acolo unde 
v-ar plăcea să fiţi 
sărutate!“. 
N i m i c 
m a i 
a d e -
v ă -
rat, 

mai ales că zona încheietu-
rilor mâinii este bogat vas-
cularizată fapt ce facilitează 
păstrarea şi răspândirea par-
fumului vreme îndelungată. 
Atenţie însă că nu trebuie 
în nici un caz să vă frecaţi 
încheieturile una de cealaltă 
imediat după aplicare pentru 
că acest lucru va degrada şi 
diminua aroma. Dacă vrei să 
emani în jurul tău aroma sub-

tilă a parfumu-
lui tău fără 
a cădea în 
vulgaritate 

atunci puteţi 
pulveriza pu-
ţin şi pe părul 

umed. 
Înainte de 

a vă decide 
a s u p r a 

unui parfum, tes-
taţi-l 24h pentru 
a verifica ca nu 
cumva să aveţi 
o reacţie alergi-
că la un ingre-
dient din par-
fum.
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ce se întâmplă în cadrul 
organizaţiei de femei?

Facem tot timpul activităţi 
chiar dacă poate nu tot tim-
pul apar în presă şi se ştie de 
ele. Oamenii, pe unde mer-
gem, ştiu şi simt că suntem 
organizaţia de femei judeţea-
nă şi suntem aproape de ei. 
Conform statutului avem o 
şedinţă pe lună. Noi am con-
siderat că este prea puţin să 
ai o şedinţă pe lună, uiţi şi 
uită şi colegele tale din judeţ 
cine sunt reprezentantele lor, 
dacă te duci o dată pe lună. 
Una o facem la Timişoara, de 
organizare, iar următoarea 
o facem pe colegiu. Aceasta 
este plăcerea noastră, sincer, 
să mergem şi în judeţ. 

În afară de şedinţe, ce alte 
acţiuni au doamnele demo-
crat-liberale?

Ce facem în şedinţe de 
obicei este să vorbim despre 
fondurile europene, încer-
căm să le dăm undiţa feme-
ilor, să pescuiască, să devină 
independente financiar, în-
cercăm din  toate puterile să 
le încurajam, să le sugeram 
să se unească. Vorbim de pro-
bleme de sănătate, vorbim 
despre educaţie. Încercăm să 
vedem cu ce le putem ajuta, 
concret.

aţi avut un proiect de modi-
ficare a legii creşelor. În ce 
stadiu este acesta?

Am fost cooptată în gru-
pul de lucru pe politici socia-
le care s-a constituit la nivelul 
Organizaţiei de femei PDL pe 
ţară. Acest grup s-a constitu-
it chiar sâmbăta trecută, la 
Bucureşti, unde am fost şi 
eu prezentă şi are scopul de 
a fotografia realitatea  în do-
meniul politicilor sociale. La 
această primă întâlnire am 
profitat de ocazie pentru a 
spune de problemele legate 
de Legea creşelor. Legea 263 
te trimite de la o lege la alta 
astfel încât situaţia se compli-
că foarte tare când vrei să faci 
acest gen de activitate. Există 
foarte multe propuneri de 
modificare a Legii creşelor, 
însă există multe probleme 
şi anume, o societate comer-
cială cu capital social de 200 
de lei, minimul legal, practic 
nu poate desfăşura activita-
tea de îngrijire a copiilor din 
creşe  în primul rând pentru 
că în Codul CAEN care este în 
vigoare nu există aşa ceva. Nu 
există un cod clar care să spu-
nă unde să te încadrezi. Dacă 
te încadrezi în activitate ca 
şi creşă, în activitate ca edu-
caţie, nu există un cod CAEN 
clar, există doar învăţământ 
preşcolar, iar creşele sunt în-
văţământ antepreşcolar şi nu 
există acest cod. Dacă te înca-
drezi în activitate de asisten-
ţă socială, te obligă legea să 
îţi constitui o fundaţie, dar te 
costa 16.000 de euro numai 
patrimoniul. Deci, practic te 
termină! Şi pentru că nu are 
norme metodologice, mă 
rog, no comment! Legea ar fi 

trebuit să aibă norme meto-
dologice până la sfârşitul lui 
2007. E vina celor care au ela-
borat-o că nu au dus-o la bun 
sfârşit.

pentru femeile de la ţară 
faceţi ceva?

Mergem la şedinţe unde, 
înainte de a merge, avem un 
chestionar, iar odată comple-
tat aflăm ce probleme sunt şi 
ce le interesează pe femeile 
din mediul rural şi cu ce le 
putem ajuta.

care sunt cele mai arzătoare 
probleme?

Prima problemă pe care 
eu am întâmpinat-o este că 
femeile din mediul rural sunt 
casnice, nu sunt independen-
te financiar sau sunt plafona-
te la nivelul  muncii din gos-
podărie.

şi cum le ajutaţi, concret?
Le deschidem ochii, în-

cercăm să le dăm curaj, le 
învăţăm ce ar putea să facă 
pentru a-şi deschide o afacere 
proprie, acolo. Că toate ştiu 
să crească animale, să facă 
agricultură.

aţi ajutat femei din me-
diul rural să îşi deschidă o 
afacere?

Nu am, din păcate, o expe-
rienţă în acest sens, dar am 
ajutat o femeie care deja por-
nise la drum cu o afacere. Nu 
datorită nouă, nu are rost să 
îmi asum ce nu îmi aparţine. 

Am ajutat femei în sensul că 
le-am deschis câte o societate 
comercială fără costuri.

ce loc ocupă femeile în 
politică? Sunt sau nu repre-
zentate?

Categoric sunt subrepre-
zentate, nu sunt reprezentate 
suficient!

Sulfina Barbu, preşedinta 
femeilor democrat-liberale, 
avea un proiect de lege în 
care prevedea un anumit 
procent al reprezentativităţii 
femeilor pe listele electora-
le...

Categoric, sunt de acord 
cu acest proiect. Sunt multe 
ţări în care un astfel de pro-
iect a funcţionat foarte bine. 
Într-o primă etapă cred că ar 
fi foarte bine pentru Româ-
nia şi pentru mentalităţile 
din România să existe un pro-
cent asigurat pentru femei, 
dar aceasta nu înseamnă niş-
te locuri rezervate în exclu-
sivitate femeilor, indiferent 
de  persoana respectivă. Deci 
când vorbesc de femei pe lo-
curi prin procent, mă refer la 
femei capabile să reprezinte 
femeile din comunitatea lor 
şi nu numai femeile, ci şi băr-
baţii.

ce procent ar trebui să 
ocupe femeile pe listele 
electorale? 

Proiectul de lege iniţiat de 
Sulfina Barbu spune 40%, eu 
aş spune minim 25%. Proiec-

tul a trecut de comisia din 
Parlament condusă de Gy-
orgy Frunda cu un amenda-
ment: 15%. dar şi 15% acum 
este mai mult decât avem 
pentru că avem 9,76%

apropo de femei în condu-
cere. Sunt suficiente femei în 
conducerea pDl timiş?

Pot să vă spun că ar putea 
fi mai multe, dar ca o obser-
vaţie pozitivă, stăm mai bine 
decât stau alte judeţe. Să în-
ţelegem că bărbaţii noştri nu 
sunt chiar aşa de misogini.

Dar la Bucureşti, în conduce-
rea centrală?

Dezastru, ce să vă spun. 
Părerea mea sinceră e că sunt 
multe femei care ar fi trebu-
it să ocupe un loc acolo. Nu 
e normal, cred că ponderea, 
aproximativ, nu ştiu exact, 
dar ponderea  femeilor mili-
tante din PDL este undeva în 
jur de 30%. Normal ar fi ca şi 
reprezentativitatea lor în Bi-
roul Permanent Naţional să 
fie aceeaşi.

ce şanse ar avea o femeie să 
câştige fotoliul de primar al 
timişoarei?

Sincer, nu prea ar avea 
şanse, tot aşa cum nu ar avea 
şanse nicio femeie la preşe-
dinţia României. Timişorenii 
sunt cu mintea mai deschisă 
şi mai receptivi, nu sunt aşa 
de misogini poate decât cei 
din alte oraşe. Cu toate aces-
tea, nu ştiu care ar putea fi 

femeia aceea care ar putea să 
convingă timişorenii că poate 
fi primar bun pentru Timi-
şoara, deşi sunt sigură că ar fi. 
Sunt sigură că ar exista femei 
care cu adevărat ar putea să 
ocupe aceste funcţii. Lupta e 
dură, ştim şi noi că e destul 
de greu.

Veţi candida la alegerile de 
anul viitor pentru un loc în 
consiliul local sau consiliul 
Judeţean sau poate chiar 
pentru funcţia de primar al 
timişoarei?

Nu m-am gândit încă la 
aşa ceva, nu m-am gândit la 
nicio variantă din acestea. 
De altfel, scopul meu pen-
tru care sunt în politică este 
acelaşi din 1997 când am în-
ceput să fac această muncă 
în organizaţia de femei şi nu 
este un scop  personal. Nu am 
fost niciodată consilier local 
sau judeţean.

ce părere aveţi despre noua 
conducere a pDl de la nivel 
naţional, având în vedere 
recentele alegeri?

Cred că se va continua 
stilul de lucru şi politica aşa 
cum a fost şi până acum. Eu 
am fost şi sunt în echipa de 
Timiş care a susţinut cealaltă 
moţiune, a domnului Vasile 
Blaga. M-aş fi bucurat foarte 
tare să câştige acea moţiune.

are de suferit timişul?
Nefiind la conducerea ad-

ministraţiei publice locale, 

mi-e greu să mă pronunţ în 
acest sens, dar eu sper că nu 
va avea  de suferit Timişul, ar 
fi chiar culmea să ne lovim de 
aşa ceva

ce şanse are pDl de a obţine 
un nou mandat de conduce-
re după alegerile din 2012, 
având în vedere măsurile 
dure pe care le-a luat guver-
nul în ultimii ani?

Într-adevar, s-au luat mă-
suri dure şi le-am simţit cu 
toţii, inclusiv eu şi orice alt 
om din PDL. Ceea ce trebuie 
să facem noi, şi e foarte im-
portant, e să stăm aproape de 
toţi oamenii şi să le explicăm 
de ce a fost nevoie de luarea 
acelor măsuri.

Înţeleg oamenii?
Da, dacă le explici cu bun 

simţ, aşa, din suflet, dar fără 
cuvinte pompoase şi fără 
legi, dacă le explici pe înţe-
lesul lor, să ştiţi că înţeleg. 
Noi practicăm lucrul acesta, 
la sate, acolo unde oamenii 
sunt mai sinceri şi mai curaţi.

ce părere aveţi de nou-înfi-
inţatul uSl? ce şanse are la 
următoarele alegeri?

Părerea mea este că e un 
balon umplut cu aer care se 
va sparge în curând. Nu re-
prezintă un pericol pentru 
PDL.

Nu ştiu care ar putea fi femeia 
care să-i convingă pe timişoreni 
că poate fi un primar bun!

Din anul 1997 până în 2005 a ocupat funcţia de vicepreşedinte al Organizaţiei de Femei a PDL Timiş, iar din 2005 
ocupă funcţia de preşedinte al Organizaţiei de Femei a PDL Timiş, iar la nivel naţional este  secretar regional în 
Biroul Permanent Naţional al Organizaţiei de Femei. De profesie este economist, expert în finanţe şi contabilitate.mAriANA NAgY
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Sănătate & FrUmUSeŢe

PUBLICITATE

Parfumul potrivit, o provocare

Tipuri de parfum 
l Parfum - cel mai scump, 
cu cea mai mare durată 
l Apă de toaletă - adecva-
tă pentru serviciu deoare-
ce nu are un miros atât de 
pătrunzător 
l Apă de colonie - cea mai 
ieftinã variantã, având 
mirosul cel mai slab 

categorii de arome: 
Printre cele mai populare 
arome sunt: 

l cele fresh, naturale, de 
ceai verde sau flori 
l fructate, de citrice sau 
spicy 
l orientale 
l sport
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„Vrem o casă pentru Liceul 
de Arte Plastice“. Este strigă-
tul de ajutor al celor 460 de 
elevi care învaţă la liceul din 
centrul Timişoarei. Pentru 
susţinerea demersului lor, de 
câteva săptămâni bune, orga-
nizeaza fel de fel de proteste şi 
acţiuni atât în curtea instituţi-
ei, cât şi în incinta primăriei. 
Reprezentanţii Inspectoratu-
lui Şcolar Timiş şi cei ai Primă-
riei Timişoara vor să-i mute 
în construcţii modulare, pe 
care să le amplaseze în curtea 
Şcolii Generale nr. 9 de pe bu-
levardul Liviu Rebreanu. Moti-
vul? Chiria pentru clădirea din 
centrul urbei este mult prea 
mare, spun edilii, adică cei 
care o achită lună de lună, în 
timp ce închirierea construcţi-
ilor modulare costă mai puţin. 

mutarea, o poveste  
întortocheată

„Problema mutării este des-
tul de complicată. Este o situ-
aţie provizorie. Diferenţa este 
că aici avem condiţii, acolo nu, 
iar acolo vom avea activitatea 
restrânsă. Sigur că, odată cu 
mutarea, ne vom confrunta cu 
retragerea copiilor. Noi ne do-
rim să găsim o relocare, pen-
tru că avem nevoie de spaţiu şi 
de ateliere“, a spus profesorul 
de design Tudor Vreme, mem-
bru şi în Consiliul de adminis-
traţie al liceului. 

Conducerea instituţiei, dar 
şi profesorii îi acuză pe cei din 
primărie de alte interese şi 
spun că proprietarii clădirii, 
Fundaţia Caritatea, le-au pro-
pus reduceri pentru chirie, 
însă nimeni nu a vrut să dis-
cute cu ei. De cealaltă parte, 
executivul Primăriei Timişoa-
ra spune că directoarea şcolii 
a încheiat, în urmă cu câţiva 
ani, un contract de închirie-
re valabil până în 2008, cu o 
chirie de 666 de euro, iar la 
finele anului a fost semnat un 
act adiţional care creşte chiria 
cu peste 30.000 de euro. „Nici 
acest act adiţional nu a fost 
încheiat cu semnătura repre-
zentanţilor Primăriei Muni-
cipiului Timişoara. Scenariul 
se repetă în 2009, contractul 
fiind prelungit de fiecare dată 
pentru încă un an, pe baza în-
ţelegerii dintre reprezentan-
ţii Fundaţiei Caritatea şi cei 
ai Liceului de Arte. Primăria 
nu a negociat preţul chiriei“, 
spune primarul Gheorghe 
Ciuhandu. Edilii au decis că 
nu-şi pot permite să plătească 
o chirie atât de mare şi, dacă 

şcoala tot a fost comasată cu 
Generală nr. 9, de pe Liviu 
Rebreanu, cea mai bună so-
luţie, propusă de asemenea şi 
de Inspectoratul Şcolar, este 
mutarea elevilor în incinta 
instituţiei de pe Rebreanu. 
„Noua unitate poartă denumi-
rea de Liceul de Arte Plastice 
din Timişoara, cu sediile pe 
bv. Liviu Rebreanu nr. 35 şi 
bv. Mihai Eminescu nr. 2. Pen-
tru a se face o economie con-
siderabilă la bugetul local s-a 

propus mutarea elevilor în 15 
ateliere, trei săli de clasă, cu 
un grup sanitar suplimentar, 
o sală profesorală, un cabinet 
director + secretariat, un cabi-
net director adjunct, o biblio-
tecă, două spaţii de depozita-
re, un cabinet medical şi un 
cabinet psiho“, se mai arată 
într-o clarificare făcută de mu-
nicipalitate. Reprezentanţii 
primăriei mai spun că direc-
toarea Eugenia Drăgoi Banciu 
le-ar fi spus că spaţiile sunt 
insuficiente, aşa că au decis să 
amplaseze si acele construcţii 
modulare controversate. 

20.000 de euro lunar 
pentru „containere“

Documentele arată că ofer-
ta iniţială de relocare a liceului 
în curtea Şcolii nr. 9 are o va-
loare lunară calculată pe trei 
ani de zile de 20.050 de euro. 
În acest preţ nu intră însă şi 
transportul „containerelor“ 
sau instalarea lor. Potrivit unui 
document trimis de conduce-
rea liceului către primărie, în 
cazul închirierii pe minimum 
trei ani, valoarea costului de 
livrare este de aproape 30.000 
de euro, suma la care se adau-
gă şi altele, menţionate în act 
ca şi „alte costuri“, de peste 
24.000 de euro. Reprezentan-
ţii primăriei spun însă că au 
mai avut loc negocieri şi că 
preţul de închiriere va fi mult 
mai mic. În plus, se va organi-
za o achiziţie publică. 

Primarul Timişoarei arată, 
într-un document oficial emis 
de municipalitate, că s-a luat 
în discuţie şi prelungirea în-
chirierii clădirii din centrul 
oraşului, dar numai în con-
diţiile în care contractul de 
închiriere s-ar încheia pe trei 
ani de zile şi cu o chirie de ma-
ximum 10.000 de euro. „Fun-
daţia Caritatea nu a agreat 
încheierea unui astfel de con-
tract, reprezentanţii ei fiind 
dispuşi la un contract pentru 
cel mult doi ani şi cel puţin 
16.000 - 17.000 de euro lunar, 
în condiţiile în care Liceul de 
Arte Plastice nici măcar nu 
are aviz de funcţionare pen-
tru clădire“, a mai menţionat 
Gheorghe Ciuhandu. 

Mai mult decât atât, edilul 
şef spune că fundaţia a scos la 
vânzare clădirea din centrul 
Timişoarei, aşa că nu se ştie ce 
soartă va avea Liceul de Arte 
si dacă va rămâne în incintă.

Substratul întregii  
afaceri: se doreşte  
vânzarea clădirii!

Directoarea liceului din 
centrul oraşului spune că nu 
a avut altă soluţie decât să 
semneze contractele. În ceea 
ce priveşte vânzarea clădirii, 
prof. Eugenia Drăgoi Banciu 
spune că se ştie încă din 2008 
că se doreşte vânzarea ei. 

„Este scoasă la vânzare din 
2008, dar şi a inspectoratului 
este scoasă, doar este clădirea 

cu totul, nu este separat. Noi 
avem acelaşi proprietar, de 
aceea vrem să discutăm cu toa-
te cărţile pe faţă. Am văzut pe 
site-ul primăriei un atac destul 
de dur direct la persoana mea. 
În 2006 nu eram eu director 
când au fost trimise hârtii la 
primărie vizavi de contractul 
care trebuia semnat. Ce era să 
facem, să stăm aşa pur şi sim-
plu? Eu am o grămadă de acte 
pe care le-am trimis la primă-
rie şi la inspectorat şi nu am 
primit răspuns“, ne-a declarat 
Eugenia Banciu. 

Astăzi, 2 iunie, toate păr-
ţile implicate se întâlnesc în 
Sala de Consiliu a primăriei 
pentru a dezbate subiectul pe 
larg. Decizia finală va fi luată 
în 14 iunie, când primarul va 
convoca o şedinţă extraordi-
nară a Consiliului Local. 

roxANA deAcoNeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Ce înseamnă nesimţirea 
pe stradă sau cum se tradu-
ce noţiunea de mitocănie 
urbană? La aceste întrebări 
pot răspunde foarte mulţi ti-
mişoreni, amendaţi în nenu-
mărate rânduri de poliţiştii 
timişoreni.

Fie doar pentru că au 
mâncat seminţe pe stradă 
sau au aruncat pe jos mucu-
rile de ţigară, unii cetăţeni 
nu au limite şi nu ştiu ce 
înseamnă respectul pentru 
oraş. Un respect pe care îl 
deprindem de acasă, din fa-
milie. 

Cele mai concludente in-
dicii despre gradul de civili-
zaţie urbană a timişorenilor 
le dau poliţiştii şi jandarmii 
din Timişoara. Oamenii le-
gii ştiu şi ei că unele norme 
de convieţuire îi depăşesc 
pe unii cetăţeni care doar 
se mândresc cu „oraşul de 
cinci stele“ de pe malurile 
Begăi.

Specii urbane
De la o simplă discuţie 

cu reprezentanţii Poliţiei 
Locale, putem afla că cele 
mai multe amenzi s-au dat 
pe fapte nesimţite ce nici nu 
sunt greu de ghicit: călătoria 
fără bilet pe mijloacele de 
transport în comun – aproa-
pe 8.000 de amenzi. Nu ar fi 
dificil de ghicit nici cea de-a 
doua „performanţă“ stabi-
lită de timişoreni: parcarea 
pe trotuare sau pe zone ver-
zi, unde se încadrează tot 
aproape 8.000 de cetăţeni. 
Ordinea şi liniştea publică 
le dau şi ele bătăi de cap ti-
mişorenilor: circa 3.000 de 
contravenţii la acest capitol. 
Cei care au confundat birtul 
cu strada nu se mai numără 
printre primele trei specii 
din top, însă nici ei nu lasă 
de dorit: mai bine de 1.200 
de „petrecăreţi“. La fel pu-
tem spune şi despre cei care 
se cred agenţi de salubritate: 
peste 2.000 de visători. Dis-
trugerea bunului public sau 

a locurilor de joacă ocupă 
un loc special în top. Unii 
timişoreni au crezut că nu 
mai este necesar mersul la 
sală dacă reuşesc să rupă 
statui sau să distrugă bănci, 
căsuţe pentru copii sau alte 
bunuri publice. 

Topul poate continua 
cu fel şi fel de îndeletniciri 
– tentative de viol (102), 
comerţ stradal (1.145),  fo-
losirea apei de la fântâlnile 
publice pentru spălarea ma-
şinilor şi multe altele. 

„Printre cele mai frec-
vente fapte întâlnite sunt 
cele legate de aruncarea de 
deşeuri pe domeniul public, 
consumul de seminţe şi 
aruncarea de coji pe jos, pro-
vocarea de scandal şi adresa-
rea de injurii, precum şi alte 
fapte cum ar fi consumul 

de alcool sau distrugerile de 
mobilier stradal, flori, opri-
rea şi staţionarea voluntară 
a autovehiculelor pe trotua-
re şi altele“, a explicat Voicu 
Mudura, purtător de cuvânt 
Poliţia Locală.

În 2011, în top au intrat  
şi taximetriştii

Am amintit topul din 
2010, însă unii timişoreni se 
înghesuie să fie incluşi şi în 
cel din 2011. Pentru încălca-
rea normelor de convieţui-
re socială au fost aplicate 
aproape 1.000 de contraven-
ţii. Spaţiile verzi nu sunt nici 
ele pe placul cetăţenilor, 
mai ales că nu le protejează 
nici măcar din maşini. Igie-
na sau depozitarea deşeuri-
lor au adunat câteva mii de 
sancţiuni. Pentru cei care au 

crezut că angajaţii societăţii 
de salubrizare nu muncesc 
deloc, Poliţia Locală a pregă-
tit amenzi consistente. 

Peste 400 de taximetrişti 
au crezut, de la începutul 
anului şi până acum, că stra-
da  le aparţine şi au oprit 
unde au avut chef ca să-şi ia 

sau să-şi lase clienţii. Înain-
tea lor se numără totuşi ti-
mişorenii care au parcat pe 
unde i-a taiat capul: aproape 
1.500 de şoferi.  Peste  3.500 
de călători au fost puşi să 
plătească amenzi pentru că 
nu s-au sinchisit să cumpe-
re bilete pentru mijloacele 
RATT, socotind că nu vor 
avea ghinionul să fie prinşi 
de controlori fără legitimaţii 
de transport. Un total al fap-
telor nesimţite din primele 
patru luni arată aproximativ 
13.000 de contravenţii, în 
timp ce în 2010 numărul lor 
era de 30.000. Nu ar mai fi 
mult pentru ca timişorenii 
să-şi bată propriile recor-
duri.

Jandarmii timişoreni au 
avut şi ei de furcă cu cei mai 
nesimţiţi dintre localnici. 

De la începutul anului şi 
până acum, din peste 1.200 
de sancţiuni, 25% au ajuns la 
timişorenii care s-au pus să 
înjure ca la uşa cortului în 
public. Alte 20% s-au dus pe 
cei ce au confundat strada cu 
barul, iar 30% pentru tulbu-
rarea liniştii publice, aflăm 
de la Emilia Fînaţă, ofiţer 
relaţii publice Inspectoratul 
Judeţean de Jandarmi Timiş. 

Poliţiştii de ordine pu-
blică din cadrul Inspectora-
tului Judeţean de Poliţie au 
intervenit şi ei să stârpească 
mitocăniile timişorenilor şi 
au dat amenzi de până la 
2.000 de lei la aproape 1.000 
de cetăţeni nemulţumiţi că 
ei nu pot face legea în oraş.

comUnitatecomUnitate12 

Sunt cinci animale de care eu 
sunt fermecat, aş spune aproape 
obsedat. Cred că aş fi în stare 
ore întregi să mă uit la ele, să le 
studiez şi să mă minunez. Prima 
broască ţestoasă pe care am pri-
mit-o, era „jigărită“. Mi-a adus-o 
cineva de la sat, ţestoasa fiind 
rănită, cu carapacea ciobită. Tre-
cuse peste ea un tractor. Am nu-
mit-o Matilda. A doua ţestoasă 
mi-a adus-o un prieten, găsind-o 
între blocuri în oraş, unde nişte 
copii puneau pe carapacea ei 
cutii goale din aluminiu, şi când 
ţestoasă pleca, ei aruncau cu 
pietre la ţintă înspre broscuţă. 
Pe aceasta am numit-o Teophil. 
Deci, la mine în grădină aveam 
două broaşte ţestoase, ciobite, 
stresate, muşcate de câini, lovite 
cu pietre de copii. Cred că o lună 
de zile, broscuţele n-au mâncat 
nimic şi nu ieşeau din carapace 
decât ca să se ascundă repede-
repejor în verdeaţa grădinii. 
Le-am construit un mic bazin 
din resturi de marmură, cu trei 
trepte micuţe. Le schimbam apa 
zilnic şi le aduceam peştişori 
mici, pe care-i decongelam mai 
întâi în cuptorul cu microunde. 
Copiii mei erau şi ei fermecaţi şi 
toată familia ne uitam cum se 
hrăneau ele, cum se ascundeau 
şi înotau privindu-ne speriate 
din fundul bazinului cu apă. 
Al doilea animal de care sunt 
fermecat e... licuriciul. N-am să 
înţeleg niciodată cum de poţi 
să-i ţi în palmă şi deşi lucesc în 
pumn să nu-ţi producă arsuri. 
Al treilea animal de care mă tot 
minunez este rădaşca. Unele 
sunt ca nişte rinoceri, cu platoşa 
şi un corn pe bot iar altele sunt 
ca nişte maşini forestiere, ce au 
doi cleşti. Când eram copil şi 
găseam câte o rădaşcă, o luăm 
în mână şi fugăream fetiţele de 
pe strada ameninţându-le cu 
cleştele „monstruoasei insecte“ 
de cinci centimetri lungime. 
Câteodată, când aveam câte o 
rădaşcă mai mare, o legam cu 
sfoară la o mică căruţă făcută 
din cutie de chibrituri cu roţi 
făcute din nasturi. Odată înhă-
mată, rădaşca devenea pentru 
noi, un cal fermecat de poveste 
ce trăgea la o imaginară caleaş-
că a unui prinţ. A patra „jivină“ 
preferată de mine este... camele-
onul. Prima dată când am avut 
unul pe degetul meu, am fost 
dezamăgit să văd cât de micuţ 
este. Îşi învârtea fiecare ochi 
aiurea şi încerca să se recoloreze 
pe corp, din verde în ceva ce 
semăna cu culoarea degetului 
meu. Dar, animalul meu preferat 
este albina. Şi vă mărturisesc 
că de când am aflat că o albină 
produce în timpul întregii sale 
vieţi, doar echivalentul a... opt 
picături de miere, ei bine, de 
atunci sunt foarte parcimonios 
cu aceasta delicatesă. Dacă cer 
la restaurant un ceai cu miere, 
apoi scurg toată mierea în 
ceaşca, pentru a nu risipi munca 
bietei zburătoare. Chiar dacă 
chelneriţa crede că-s nebun, tot 
am să storc mierea, din respect 
pentru truda ei, a albinuţei. Mai 
ales, că se spune, că dacă ar 
dispărea albinele, n-ar exista po-
lenizare şi ar dispărea vegetaţia 
şi implicit şi toată viaţa de pe 
pământ. Aşa, că atunci  când ve-
deţi ca o albinuţă se aşează pe 
buza paharului vostru cu apa, 
spre a se „adăpa“ mai gândiţi-vă 
înainte de a o îneca. Asasinilor!

Iubiţi  
animalele

Coriolan 
Gârboni

oPinie

De la începutul 
anului şi până 
acum, din peste 
1.200 de sancţiuni, 
25% au ajuns la 
timişorenii care 
s-au pus să înjure 
ca la uşa cortului.

Topul nesimţirilor în Timişoara

unii dintre cetăţenii Timişoarei nu au limite şi nu ştiu ce înseamnă respectul pentru oraş

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Evacuarea elevilor de la Arte  
şi mutarea lor în containere  
iscă un adevărat scandal
n Inspectoratul şcolar şi Primăria vor să-i mute pe cei aproape  500 de 
elevi în “containere” speciale, amplasate în curtea şcolii Generale nr. 9

Chiria pentru clădirea din centrul urbei este mult prea mare, în timp ce închirierea construcţiilor modulare costă mai puţin

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

n Scuipă seminţe pe trotuar, parchează pe unde-i taie capul şi se-njură ca la uşa cortului!

ADMINISTRAŢIE

social

politic

sport

IT & lIfESTylE

www.opINIATIMISoAREI.Ro
Contează pe ştirile timişorenilor!

PUBLICITATE

Diferenţa este că 
aici avem condiţii, 
acolo nu, iar acolo 
vom avea activitatea 
restrânsă. Sigur că, 
odată cu mutarea, 
ne vom confrunta cu 
retragerea copiilor. 
Avem nevoie de spa-
ţiu şi de ateliere.

 marin Popescu
inspector general -  

Inspectoratul şcolar Timiş

S-a luat în discuţie 
şi prelungirea 
închirierii clădirii, dar 
numai în condiţiile 
în care contractul 
s-ar încheia pe trei 
ani şi cu o chirie de 
maximum 10.000 de 
euro pe lună.
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Un guru al fotbalui românesc, 
cu totul şi cu totul întâmplător 
membru în Comitetul Executiv 
al Federaţiei Române de 
Furăcioşi, a anunţat, încă de 
acum o lună, că Timişoara nu 
va lua licenţa. Marius Stan, căci 
despre el este vorba, a făcut ce 
a făcut şi s-a cocoţat în fruntea 
clasamentului Ligii lui Mitică. 
Vizionarul Stan a avut date 
clare din surse stelare pentru că 
altfel nu avea cum să acceadă 
la informaţiile super-secretizate 
din cadrul comisiilor de speciali-
tate ale organismului fotbalistic 
mai sus amintit. Premoniţiile 
sale s-au adeverit şi astfel răul 
s-a produs cu largul concurs 
al altui domn pe nume Guru...
pardon Duru.
Nu stau acum să analizez toată 
tevatura asta foarte încurcată 
cu actele pe care, probabil,o 
pricep prea puţini microbişti. 
Probabil că şi şefii lui Poli au 
greşit că nu au fost mai blindaţi 
în hârtii. Asta în contextul în 
care se ştia că Timişoara cam 
stă în gâtul unor conducători 
din Bucureşti. Cert este că mâna 
lungă a mafiei ne-a tras înapoi 
asta ca să ne învăţăm minte 
să stăm în banca noastră. Îmi 
aduc aminte de anii ‘90 când 
oraşul ăsta era văzut ca un 
fel de aducător de ciumă din 
cauza punctului opt din celebra 
Proclamaţie.
Habar nu am, la ora când scriu 
aceste rânduri, ce decizii va 
lua Comitetul Executiv în cazul 
„penalizatelor“ Poli şi Gloria.
Ca orice român care se respectă 
am în cap un scenariu. Conform 
acestui scenariu Bistriţa a apărut 
alături de Poli pentru ca atacul 
direct asupra Timişoarei să fie 
disimulat şi să nu pară a fi o 
răzbunare. Chiar şi înşiruirea 
celor opt cluburi pasibile de 
neacordarea licenţei făcea parte 
din acest joc. Invocând chestiuni 
procedurale sau legate de „buna 
desfăşurarea a campionatului“ 
C.Ex s-ar putea să decidă ca Poli 
şi Gloria să rămână în prima 
ligă. Bistriţa nu pierde nimic 
pentru că oricum era în coada 
clasamentului.Poli „zboară“ însă 
din cupele europene şi devine 
astfel încă un exemplu pentru 
cei care vor îndrăzni, în viitor, să 
încurce socotelile.
Comisiile astea „independen-
te“ sunt structuri în cadrul 
federaţiei. Componenţa lor nu 
este decisă de NATO, de UE şi 
nici măcar de UEFA. Indepen-
denţa lor este lovită de nulitate 
din momentul în care au fost 
constituite. Cine stă în spatele 
lor? Ghici ciupercă!

Gurul

Viorel  
Screciu

oPinie

15 
speCtaCoLefiLme party eXpo

Iubit de împrumut: 
13:00, 15:20, 17:30, 19:40, 
21:50 

Thor: 13:10 

Furios şi iute în viteza a 
5-a:  13:40,  16:20,  19:10, 
21:50 

Piraţii din Caraibe - Pe 
ape şi mai tulburi: 13:50,  
16:40, 19:30 ,  22:50

marea mahmureală 2: 
14:00, 15:00, 16:10, 17:10, 
18:20, 19:20,21:40,  22:20 

nevastă de împrumut: 
14:10, 16:30 

Rio: 15:40 

apă pentru elefanţi: 
18:50, 21:20 

Kung Fu Panda 2: 20:00 

Priest - Răzbunătorul: 
22:00 

JOI, 2 IunIe
Parcul Rozelor: Concert Goran Bregovici
art Club 700: Tematik Party
dublin express: Live Music Unplugged
Porkys: No Stress Student Night
Life!Pub: Super Karaoke Party
Lemon: Specijalno Srpsko Uzivo Vece

vIneRI 3 IunIe
Club 30: Girls Weekend’s
daos: Lo-Fly Alternative Party
Fratelli: Spitalul de Urgenţă
Pantheon: Andreea Bănică

SâmbăTă 4 IunIe
heaven Studio: Sak Noel Loca People
Club 30: Girls Weekend’s
daos: Concert Trooper, Desant
Porkys: What The F***k Party
Jaxx Pub: Tequila Party
Life!Pub: Coyote Ugly Party
art 700: Saturday Night Madness

dumInICă 5 IunIe
Life!Pub: Relax Music
art Club 700: Retro Fever
van Graph K’fe: Babilonia 
Club d’arc: Hits Party

Filarmonica banatul, sala Ca-
pitol: vineri 3 iunie ora 19,00: 
Concert simfonic - un omagiu 
adus de către Filarmonica 
„Banatul“ cu ocazia Zilei Italiei. 
Concertul in mi minor pentru 
fagot şi orchestră, RV 484 care 
va fi interpretat de fagotistul 
Radu Ţaga. 

Teatrul naţional Timişoara: 
joi, 2 iunie, ora 19.00, Sala 2, 
Revizorul, un spectacol de Petru 
Vutcărău, după N.V. Gogol. 

Teatrul naţional Timişoara: 
vineri, 3 iunie, ora 19.00, Studio 
5, Crize sau Încă o poveste 
de dragoste de Mihai Ignat, 
un concept de Roberta Popa 
Ionescu. 

Teatrul naţional Timişoara: 
sâmbătă, 4 iunie, ora 19.00, 

Sala 2, Revizorul, un spectacol 
de Petru Vutcărău, după N.V. 
Gogol. 

Opera naţională română 
Timişoara: duminică, 5 iunie, 
ora 19.00, sala Mare, Văduva 
Veselă, operetă în două acte de 
Fr. Lehar. Libretul: Victor Leon şi 
Leo Stein.

Teatrul naţional Timişoara: 
duminică, 5 iunie, ora 19.00, 
Studio 5, Crize sau Încă o 
poveste de dragoste de Mihai 
Ignat, un concept de Roberta 
Popa Ionescu. 

Filarmonica banatul, Sala 
Capitol: luni 6 iunie ora 20.00 
concertul pe care Al Di Meola 
urma să îl susţină la Timişoara, 
vineri, 13 Mai 2011, este repro-
gramat pentru 6 iunie 2011.

dAN duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Se poate întâmpla o minune 
joi, la comitetul Executiv?

Gh. chivorchian: Nu 
aş vrea să dau speranţe ni-
mănui, e un moment greu 
acum, toată lumea din Ti-
mişoara, de fapt toţi supor-
terii de peste tot ai acestei 
echipe simt asta, dar ne 
putem aştepta la orice. 
Există o şansă să rămânem 
în prima ligă, una mică dar 
există şi depinde de decizia 
de mâine din Comitetul 
Executiv sau a doua vari-
antă, să facem demersurile 
prin Comitetul Executiv la 
UEFA iar aceştia să se se-
sizeze şi să decidă. Nu ma 
gândesc niciun moment la 
dosare pentru licenţiere în 
liga a doua sau eu mai stiu 
ce altceva legat de liga a 
treia. Eu vreau să cred că şi 
din toamnă vom fi în liga 
întâi şi ne vom bate la titlu.

Dacă va retrograda echipa 
în liga a treia, vă gândiţi 
să cumpăraţi loc în liga a 
doua?

Niciodată nu m-am  gân-
dit la asta. Pentru că nici-
odată nu am fost nevoit să 
mă gândesc că ni se poate 
întâmpla aşa ceva. Repet, 
eu sper într-o minune.

câţi bani veţi mai primi din 
cei promişi de autorităţi?

Păi anul acesta nu am 
primit nimic, absolut ni-
mic. Am înţeles că e vorba 
de o sumă destul de sub-
stanţială (n.n. peste un mi-
lion de euro) şi că în luna 
iulie se va discuta despre 
aceşti bani. Ne-ar ajuta 
enorm şi îi rog pe toţi cei 
abilitaţi să înţeleagă că 
avem nevoie de ei lângă 
noi.

credeţi că există un plan 
secret de salvare a politeh-
nicii şi automat de rămâ-
nere în prima ligă?

Şi cam cum ar arăta 
acel plan secret că eu nu 
ştiu şi nici nu prea pot să 
îmi imaginez? Dacă va fi 
să rămânem în prima ligă 
vreau să se întâmple pe 
bune, corect, pe acte, în 
urma unor analize a unor 
hârtii oficiale. Poli Timi-
şoara nu întinde mâna ni-
mănui niciodată, nu sun-
tem milogii nimănui, să 
fie clar. Să ştiţi că nu am 
plâns la moartea mamei 
mele cât am plâns la afla-
rea veştii despre retrogra-
darea Politehnicii.

 

Chivorchian: „Aştept o 
minune dar nu vreau să 
dau speranţe nimănui”

Antrenorul dusan uhrin jr. pleacă
 Cel mai probabil Dusan 
Uhrin jr. va părăsi corabia 
alb-violetă. Cehul mai are 
contract cu Poli Timi-
şoara încă un an însă în 
condiţiile în care clubul 
a retrogradat din primul 
eşalon acesta nu mai 
este dispus să continue la 
acest nivel. Având în ve-
dere că Uhrin jr. nu încasa 
bani din contract ci avea 
doar o primă de obiectiv, 
suma care se ridică la 
aproximativ 180.000 
euro, el ar urma să-şi 
încheie conturile zilele 

acestea cu Timişoara. “Eu 
sper să-l conving să conti-
nuăm împreună. Până nu 
ştim exact situaţia noastră 
şi asta depinde numai de 
ce decizie ia Comitetul 

Executiv, până atunci 
tragem doar speranţe dar 
puţine. Deci, aş vrea să 
rămână şi Uhrin şi Alexa şi 
toţi, să continuăm” a spus 
Chivorchian.

Galeria axa art: Expoziţia Strada a caricaturiştilor şi gra-
ficienilor: Traian Abruda, Radu Cleţiu, Radu Stoica şi Liviu 
Curtuzan. Expoziţia poate fi vizitată până în 28 iunie. 

Galeria Pygmalion: Expoziţie de vis Hereşanu Andreea. 
Expoziţia poate fi vizitată până în 17 iunie, între orele 
9-17. 

Galeria de artă helios: expoziţia „Matrice“ a artistului 
plastic Matei Gaspar ce poate fi vizitată până în 8 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, Univer-
sitatea 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. 

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.

Marea MahMureală 2

Marea Mahmureală 2 este 
continuarea marelui succes din 
2009, Marea Mahmureală, care 
a devenit comedia interzisă 
minorilor cu cele mai mari 
încasări din toate timpurile şi a 
câştigat Globul de Aur pentru 
cel mai bun film din categoria 
“Comedie sau Musical”.
Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed 
Helms), Alan (Zach Galifianakis) 
şi Doug (Justin Bartha) călăto-
resc în exotica Thailandă, unde 

are loc nunta lui Stu. După o 
petrecere a burlacilor de neui-
tat în Las Vegas, Stu nu vrea să 
rişte din nou şi optează pentru 
o variantă sigură şi liniştită: 
un simplu prânz cu prietenii 
înainte de ceremonie. Totuşi, 
lucrurile nu merg întotdeauna 
aşa cum au fost plănuite. Şi 
dacă ce se întâmplă în Vegas, 
rămâne în Vegas, ce se întâm-
plă în Bangkok depăşeşte orice 
imaginaţie.

horosCop
BerBeC
O săptămână frumoasă, cu aspecte 
constructive, pozitive, ce pot aduce 
prosperitate, reuşite, realizări. Senti-
mentul de câştig este foarte puternic 
iar aspectele planetare sunt bune în 
zona prosperităţii şi a banilor. Con-
juncţia Marte-Venus vă face destul 
de determinaţi şi poate dominanţi în 
acţiunile voastre, cu scopul de a reu-
şi, de a vă atinge ţintele, de a aduce 
la bun sfârşit ceea ce aţi început, 
foarte onorant şi cu o foarte bună 
ghidare astrală. Este posibil ca unii 
să bage bani în buzunar, să discute 
despre sume importante sau să aibă 
realizări marcante la locul de muncă 
sau în ce şi-au propus să realizeze.   
taur
O săptămână frumoasă cu conjunc-
ţia Marte-Venus în semnul vostru 
zodiacal, ce va conferă farmec, 
voinţă, determinare şi capacitatea 
de a va implica, a acţiona - chiar şi 
a determina pe alţii să vă urmeze. 
Mercur se instalează în zona banilor 
- din 2 până pe 17 iunie - şi vă spriji-
nă în negocieri financiare, în găsirea 
soluţiilor ingenioase pe termen 
scurt, rapide şi eficiente - pentru a 
salva bani sau pentru a întrerupe o 
pierdere financiară. Trebuie să aveţi 
mai multă încredere în talentele şi 
darurile voastre, atuurile şi abilităţile 
profesionale şi să le puneţi la treabă. 
Este o conjuncţie care-i poate ajuta 
pe unii să negocieze mai bine salarii-
le, drepturile materiale şi financiare. 
Gemeni
Eveniment astral important: planeta 
care va guvernează, Mercur, intră în 

semnul vostru zodiacal şi se află în 
Gemeni, între 2 şi 17 iunie. În această 
perioadă vi se conferă un spirit mai 
viu, mai receptiv, mai puţină me-
lancolie. Sunteţi mai prezenţi, aveţi 
replică, poate şi gândiţi mai bine sau 
sunteţi mai prezenţi, mai pragmatici 
în gândire. Lucrul acesta se poate 
vedea în gesturile pe care le faceţi, 
în felul în care reuşiţi să va adaptaţi 
la ce se întâmplă în mediul vostru. 
Reacţiile pr să fie mai repezi şi mult 
mai optime, mai bine coordonate 
cu realitatea pe care o trăiţi. De 
altfel, se petrece un eveniment unic 
în an: Luna Noua este în Gemeni, 
în noaptea de 1 spre 2 iunie, când 
sunteţi invitaţi să ţineţi mai puţin 
cont de emoţii.  
raC
Este o săptămână ciudată, două 
planete rămân în continuare în 
zona relaţiilor benefice cu grupul, 
cu societatea, cu miccolectivitate în 
care vă aflaţi şi întăresc legăturile 
de prietenie sau le fac plăcute. 
Această săptămânăvă conferă o 
uşoară popularitate de care vă puteţi 
bucură din plin. Intrarea lui Mercur 
în Gemeni vorbeşte de detaşare. Este 
o săptămânăîn care poate unii dintre 
voi vor să se desprindă un pic de 
evenimente sau de oameni care fură 
prea multă energie, consumă prea 
mult sau de care nu sunteţi intere-
saţi. Pe de altă parte este vorba de 
evitarea unor responsabilităţi sau a 
urmări evenimentele de la distanţă. 
Leu
Eveniment astral important în aceas-
tă săptămână: conjuncţia Soare-Lună 

şi Lună Nouă în Gemeni, pe 2 iunie! 
Marchează un nou început în zon 
relaţiilor publice, relaţiilor sociale 
şi este posibil că odată cu această 
săptămână să gândiţi un alt rol 
social pe care vreţi să-l aveţi. Asta 
înseamnă că acţiunile voastre să fie 
mai bine ţintite, cu un impact mai 
mare asupra publicului - indiferent 
că publicul îl reprezintă familia sau 
colegii de serviciu, clienţi sau grupul 
de prieteni. Este un moment de 
conjuncţie Soare-Luna, care va invită 
să investigaţi, analizaţi şi să aflaţi 
care poate fi rolul vostru şi locul 
vostru în grupul de prieteni sau în 
cercul de cunoştinţe pe care-l aveţi şi 
să faceţi această imagine marcantă şi 
reprezentativă pentru voi.  
feCioara
Eveniment astral deosebit, ce se 
produce o singură data în an: pe 2 
iunie, Luna Noua se află în Gemeni. 
Este un moment care poate dă un 
nou impuls carierei voastre. De fapt, 
începe o perioadă în care acţiuni 
inspirate, ocazii fericite, vă pot ajuta 
măcar să vă consolidaţi poziţia, dacă 
nu şi să urcaţi în ierarhie. Este o săp-
tămână care poate da chef multora 
dintre voi să se afirme şi poate chiar 
se văd la orizont ocazii de care e 
bine să profitaţi. E momentul să vă 
afirmaţi, să fiţi conştienţi de atuurile 
voastre şi de valoarea voastră! S-ar 
putea să vă afirmaţi, în primul rând, 
prin cunoştinţele pe care le-aţi 
acumulat, răspunsurile şi soluţiile 
pe care le aveţi sau propunerile pe 
care le faceţi. Toate aceste momente 
foarte bune de afirmare şi realizare, 

ţibanii. Luna Nouă formează un 
aspect foarte bun cu o planetă din 
zon banilor.  
Balanţă
Poate că unii dintre voi se gândesc 
la o călătorie sau la o persoană 
aflată la distanţă. Evenimentele 
astrale cele mai importante în 
această săptămână, sunt legate de 
spaţiile îndepărtate (geografice sau 
intelectual-spirituale). Zona aceasta 
este activată şi dinamizată de plane-
te şi este semn că a venit timpul să 
tintiti la mai mult, la mai înalt, la mai 
valoros. Nivelul vostru de cunoştinţe 
se poate îmbogăţi. Este foarte posibil 
să aveţi acces la persoanele pe care 
le admiraţi sau de care aveţi nevoie 
dar cu care puteţi avea contact şi 
puteţi avea dialog, mai ales după 
2 iunie, când Mercur se instalează 
în zonă comunicării elevate, înalte, 
pretenţioase şi vă sprijină, vă ajută. 
sCorpion
Unul din evenimentele astrale 
cele mai importante în această 
săptămână este conjuncţia Soare-
Lună (LunăNouăîn Gemeni) în zona 
prosperităţii, în hart voastră, o 
prosperitate pe care o atingeţi sau 
pe care v-o asiguraţi prin discuţii şi 
negocieri cu partenerul de viaţă, cu 
familia, cu colaboratorii, cu asociaţii, 
cu o persoană pe care vreţi să puneţi 
mână, de care aveţi nevoie, pentru 
că fie îi apreciaţi inteligenţă şi abi-
lităţile, fie aveţi nevoie de această 
persoană că să ajungeţi la altele. 
Conjuncţia Soare-Lună, din 2 iunie, 
vădă inspiraţia prin care să ştiţi cum 
să abordaţi persoanşi să rezolvaţi 

problemele. Intrarea lui Mercur în 
Gemeni din 2 iunie, anunţă o perioa-
dă în care averea voastră, câştigurile 
voastre sunt discutate. 
Săgetător
Evenimente astrale foarte impor-
tante, ce vizează zonă relaţiilor, 
a legăturilor, parteneriatelor şi 
colaborărilor. În primul rând este 
vorba de Luna Nouă ce se formează 
pe 2 iunie şi de intrarea lui Mercur în 
zona legăturilor şi comunicării, tot 
din 2 iunie. Cu această săptămână, 
imaginea voastră publică se poate 
schimbă: puteţi fi un pic mai prezenţi 
în vieţile celorlalţi, mai activi, mai 
vizibili. Poate şi vouă vă arde să 
atrageţi atenţia, să participaţi la eve-
nimente unde vă puteţi face simţită 
prezenţa, chiar şi umorul vostru este 
mai plăcut în acest moment. În tot 
cazul, contactele va onorează! Poate 
unii dintre voi v-aţi dorit, de multă 
vreme, să ajungeţi în anumite cercuri 
sau în preajma anumitor persoane 
aşa că, iată, deveniţi vizibili! 
CapriCorn
O săptămână frumoasă, ce aduce 
planete în zona muncii şi a legătu-
rilor profesionale dar şi a modului 
în care voi vă integraţi în mediul 
profesional: Conjuncţia Soare-Lu-
nă, Luna Nouă în Gemeni, în zona 
activităţilor curente şi intrarea lui 
Mercur în acest spaţiu, tot pe 2 iunie! 
Mediul profesional poate cunoaşte, 
cu această săptămână, o dinamică 
mai mare, mai multe conversaţii, mai 
multe discuţii, poate o aglomerare 
de sarcini, poate se schimbă echip 
şi trebuie să luaţi decizii. Este o 

săptămână frumoasă pentru că 
toate evenimentele care se ivesc, 
unele dintre ele neprevăzute, vă dau 
ocazia să fiţi buni coordonatori. 
VărSător
Zona inimii şi a exuberanţei este încăr-
cată de planete, începând cu această 
săptămână. Luna Nouă în Gemeni şi 
apoi Mercur în Gemeni, ambele aspec-
te, vin din 2 iunie. Este o săptămână 
care deschide o perioadă frumoasă în 
viaţă voastră, o vară frumoasă, de jovi-
alitate, flirt, curtenie, activităţi plăcute, 
deconectante, recreative. Accentul 
cade mai mult pe a ne simţi bine! 
Aveţi şansa să luaţi mult mai uşor, mai 
relaxat, mai degajat, provocările vieţii! 
Gemenii, în general, vorbesc despre 
fluiditate şi despre uşurinţă cu care 
traversăm diverse pasaje ale vieţii. 
Peşti
O săptămână care aduce Luna Nouă 
în Gemeni, în zona sufletului şi a rela-
ţiilor de familie! Gemenii, în general, 
vorbesc de un start, de un impuls, 
de o primenire dar şi de relaxare 
şi degajare. În cămin şi în viaţ de 
familie, se simte nevoia unei scăderi a 
presiunii şi poate a unei detaşări. De 
asemenea, pledează pentru această 
politică şi Mercur, ce se instalează din 
2 iunie tot aici. Pe de altă parte, multe 
probleme de familie cer un dialog 
mai sincer, mai deschis şi poate mai 
multe runde de negocieri. Sunt 
posibile realizări în urmă dezbaterilor, 
ce vizează un spirit de echipă, colabo-
rare între membrii familiei sau măcar 
unanimitate legată de un anumit 
proiect la care sunteţi invitaţi - dar 
unii dintre voi îl pot iniţia.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

Momente deosebite 
pentru câţiva elevi şi 
studenţi din Timişoa-
ra. Tinerii artişti îşi vor 
vedea picturile pe sti-
clă expuse cu ajutorul 
unui proiector care va 
rula imagini vineri şi 
sâmbătă seară pe faţa-
dă Muzeului de Artă. 
Proiecţiile vor începe 
la ora 22:00 şi se vor 
întinde până după mie-
zul nopţii. Faţada prin-
cipală a muzeului din 
Piaţa Unirii va fi, în în-
tregime, ecranul unor 
proiecţii arhitecturale 

de mari dimensiuni. 
Timp de două seri, atât 
vineri, cât şi sâmbătă, 
Muzeul de Artă va de-
veni panza imaginaţiei 
participanţilor. Timi-
şorenii sunt şi ei invi-
taţi să asiste la aceste 
momente, începând cu 
orele 22:00. Toate lu-
crările proiectate vor 
participa la concursul 
Urban Stamp, iar câş-
tigătorii, aleşi chiar de 
către public, prin inter-
mediul Facebook, vor fi 
premiaţi de către orga-
nizatori.

Muzeul de Artă din Piaţa Unirii se transformă 
într-un ecran uriaş care va ilustra picturi pe sticlă

Gheorghe Chivorchian vrea să rămână în Liga I, dar acest lucru să se întâmple corect

Din nou galeria timi-
şoreană a reuşit să atragă 
atenţia asupra sa miercuri 
seara când ca într-o suflare 
s-au adunat aproape cinci 
mii sub balconul Operei. 
Scandarile la adresa FRF, a 
preşedintelui Mircea Sandu, 
a mafiei din fotbalul româ-
nesc precum şi a proastei 
gestiuni a unei situaţii, spun 
suporterii, care se putea 
termina cu un alt dezno-

dământ sunt toate motive 
de supărare pentru ultraşi. 
Aceştia au sperat ca cineva 
din conducerea clubului va 
fi prezent printre ei pentru 
a da explicaţii chiar dacă li-
derul CVUCS, Paul Prodana 
a spus că nu s-au adunat aco-
lo “pentru a se găsi vinovaţi 
sau pentru a se căuta solu-
ţii” ci pur şi simplu pentru 
a-şi arăta încă o dată susţine-
rea pentru Poli.

Timişorenii s-au strâns cu miile în centru
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d’ale cetăŢii

FCC (Federal Communi-
cations Commission) e 
CNA-ul american… Mult 
mai drastic şi intole-
rant… Primele sancţiuni 
le-a dat prin 1949…
Zilele trecute, FCC a 
dat o amendă uriaşă 
celor de la ABC, una din 
principalele corporaţii 
media din Statele Unite, 
pentru ironizarea în 
programul „The View” 
a unui individ bănuit a 
avea probleme psihice. 
„The view” este unul 
din cele mai populare 
programe americane. 
În 2010 Obama a fost 
primul preşedinte ame-
rican care a acceptat 
invitaţia într-un program 
de televizune difuzat în 
timpul zilei, americanii 
au obsesia prime-time-
ului, a programelor de 
seară. Obama a accep-
tat invitaţia la The View, 
chiar dacă nu se difuza 
în prime-time.
Imediat după sancţiune, 
Elisabeth Hasselbeck, 
una din moderatoa-
re, şi-a cerut scuze 
public pentru greşeală, 
cerându-şi scuze, în 
egală măsură persona-
jului monden american, 
adeseori prezent în une-
le tabloide, dar bănuit 
a fi labil psihic. Vă sună 
cunoscut? Exceptând 
partea cu scuzele…
CNA-ul mi-a amen-
dat de-a lungul ani-
lor câteva ediţii ale unor 
showuri şi de fiecare 
dată, în emisiunile 
următoare, nu ratam 
ocazia să fiu „gură 
slobodă” la televizor 
şi să mă plâng public 
de nedreptatea care 
credeam eu că mi s-a 
făcut… Mentalitate de 
liga 1… „Infernul sunt 
ceilalţi” spunea Sartre… 
Ţin minte vorbele unui 
producător elveţian de 
televizune care spunea 
că majoritatea mode-
ratorilor tv de la noi nu 
şi-ar putea face meseria 
în Elveţia pentru că pu-
blicul nu le-ar înţelege 
eternele nemulţumiri şi 
frustrări…
Elisabeth Hasselbeck 
de la ABC şi-a cerut 
scuze public pentru 
neînţelegere, acceptând 
astfel decizia FCC-ului… 
Negru se „răţoia” la 
decizie a doua zi… Asta 
e diferenţa…

Diferenţa...

Dan  
Negru

oPinie

16 

DuminiCă
5 iuniE

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat.
Minima. 16˚
Maxima. 31˚

miErCuri
8 iuniE

Cerul va fi  
parţial  
înnorat.  
Răzleţ, ploaie.
Minima.  16˚
Maxima. 29˚

marţi
7 iuniE

Cerul va fi  
însorit.  
Posibile averse  
de ploaie 
Minima. 14˚
Maxima. 31˚

Luni
6 iuniE

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat.
Minima.  16˚
Maxima. 31˚

Sâmbătă
4 iuniE

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat. 
Minima.  15˚
Maxima. 31˚

VinEri
3 iuniE

Cerul va fi mai mult 
înnorat. După amiază, 
posibile averse de 
ploaie.
Minima.  15˚
Maxima. 28˚

Joi
2 iuniE

Cerul va fi mai mult 
înnorat. După amiază 
ar putea să cadă 
averse de ploaie.
Minima. 15˚
Maxima. 29˚
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Primarul 
„viniturilor” din 
Timişoara a 
declarat forfait!

Adoptarea proiectului de 
lege privind alegerea prima-
rilor într-un singur tur de 
scrutin a dat peste cap stra-
tegiile de campanie a mul-
tor candidaţi. Printre aceştia 
îl regăsim şi liderul timişean 
al Partidului România Mare, 
Grigore Trif, care, supărat 
pe noua lege, a decis să-şi 
agaţe „urna mobilă” în cui. 
Renunţarea la visul de a se 
bate pentru fotoliul de pri-
mar al Timişoarei nu a fost 
deloc o hotărâre uşoară, mai 
cu seamă că energicul pere-
mist pregătea o campanie 
electorală cu totul specială. 
Despre ce este vorba? Pen-
tru prima dată în epoca ale-
gerilor libere, un candidat 
la Primăria Timişoara ar fi 
mizat pe voturile emigran-
ţilor din toată ţara, a „vini-
turilor” din Banat. Ideea nu 
e deloc rea, dacă ne gândim 
că populaţia oraşului este 
formată, predominant, din 
moldoveni, olteni, ardeleni, 
mitici şi mii de persoane 
din alte zone ale ţării care, 
în ultimii 50 de ani, efectiv 
au colonizat Banatul. Însuşi 
candidatul retras al „vinitu-
rilor”, Grigore Trif, provine 
dintr-o familie de oameni 
harnici din Maramureş, 
ceea ce, cu siguranţă, l-ar fi 
ajutat să vorbească pe limba 
colonizatorilor. După acest 
forfait neaşteptat, este cât 
se poate de clar că nimeni, 
dar absolut nimeni, nu 
mai poate bloca drumul lui 
Gheorghe Ciuhandu spre al 
V-lea mandat de primar. Evi-
dent, cu condiţia esenţială 
ca acesta să candideze...

la aproape 65 de ani, 
fostul mare tenismen, 
ilie Nastase, pare tot mai 
legat de timişoara, după 
ce a fost cucerit iremedi-
abil de farmecele fostului 
top model internaţional 
Brigitte sfăt. Deşi cartierul 
general al afacerilor sale 
se află la Chişinău, unde 
deţine reţeaua locală de 
fast-food-uri mcDonald’s, 
cel de-al iX-lea tenismen 
din toate timpurile a decis 
că, înainte de a-şi legaliza 
pasiunea pentru Brigitte în 
faţa vreunui ofiţer de stare 
Civilă, ar fi indicat să-şi con-
struiască, mai întâi, o relaţie 
imobiliară cu oraşul de pe 
Bega. Hotărât cum îl ştim 
de pe terenurile de zgură, 
ilie nu a ezitat să înceapă să 
colinde agenţiile imobiliare 
din oraş, în căutarea unei 
vile amplasate într-o zonă 
cât mai liniştită şi pitoreas-
că. După vizionarea şi eva-
luarea arhitecturală a mai 
multor imobile din timişoa-

ra, celebrul cumpărător s-a 
oprit asupra unei case “în 
roşu” ridicată la marginea 
pădurii, într-un cartier 
rezidenţial din Dumbrăviţa. 
Fără să se tocmească prea 
mult, a achitat 80.000 de 
euro şi, în prezent, aşteaptă 
ca dezvoltatorul imobiliar 
să-i predea casa la cheie, cu 
modificările şi îmbunătăţi-
rile prevăzute în contract. 
paradoxal, noua reşedinţă 
a lui ilie Năstase nu prea 
pare pe gustul iubitei sale, 
care nu a reuşit să-şi con-
troleze nervii şi l-a certat 
încă de la prima apariţie în 
teren. răbdător cu toanele 
fostului manechin, celebrul 
tenismen a zâmbit gentil 
şi şi-a reprimat ameninţa-
rea sa preferată, “Îţi sparg 
faţa!”, exersată la sfârşitul 
anului trecut, la adresa unei 
jurnaliste, în plin centrul 
timişoarei...

Dacă echipa alb-violetă va 
retrograda în această vară în 
Liga a III-a, pe lângă jucătorii 
care se vor împrăştia în cele 
patru zări fotbalistice, cu sigu-
ranţă, de la echipă vor pleca şi 
antrenorii, dar şi persoanele 
din staff-ul administrativ. Pri-
mul care va părăsi corabia va 
fi, fără doar şi poate, Gheor-
ghe Chivorchian, preşedintele 
alb-violeţilor fiind unul dintre 
conducătorii de club din Liga I 
pe care orice patron şi l-ar dori 
la echipă. Surse din vestiarele 
clubului ne-au dezvăluit că o 
posibilă destinaţie pentru Chi-
vo este Ceahlăul Piatra Neamţ. 
Gheorghe Ştefan „Pinalty” este 
prea ocupat cu primăria din 
Piatra Neamţ şi pare tentat să-i 
ofere lui Chivorchian putere 
discreţionară în cadrul team-
ului moldav. Mai ales că 2012 
este un an electoral, iar Ştefan 
are nevoie de o echipă puter-
nică în oraş pentru a-şi asigura 
scaunul de edil şef. Mai mult, 
la Piatra Neamţ există un sta-
dion de 5 stele, sunt bani cu 
nemiluita şi mai lipseşte doar 
un conducător meseriaş, care 

să se facă luntre şi punte în 
relaţia cu Liga Profesionistă de 
Fotbal. Şi cine poate mai bine 
decât Chivo să construiască o 
astfel de echipă şi să menţină 
o bună relaţie cu LPF, dacă ne 
gândim că băcăuanul şi-a înce-
put cariera de preşedinte de 
club tocmai în regatul fotbalis-
tic de sub Pietricica, iar cu Nea 
Mitică este într-o autentică re-
laţie de naş şi fin...

Se întoarce Chivo la prima iubire? Cel mai mare dansator  
din Primăria Timişoara!

Angajaţii Pri-
măriei Timişoara 
sunt mari iubitori 
ai actului artistic! 
Dovada faptul că 
însuşi viceprima-
rul Adrian Orza a 
urcat de nenumă-
rate ori pe scenă 
şi a cântat alături 
de diferiţi artişti. Ceea ce puţină lume  ştie, 
însă, este că un alt angajat al instituţiei a 
urcat de nenumărate ori pe scena de spec-
tacole. Este vorba de nimeni altul decât de 
Adrian Bodo, şeful Direcţiei Fiscale din Pri-
măria Timişoara. În tinereţe, Adrian Bodo a 
fost un mare dansator de muzică populară, 
însă acum taxele şi impozitele timişore-
nilor îi ocupă mult prea mult timp, iar el 
practic nu mai are timp de activităţile din 
urmă cu câţiva ani. Cu toate acestea, Bodo 
nu pierde nicio ocazie de a exersa dansul la 
nunţi, botezuri, zile de naştere, zile de sala-
riu sau alte genuri de chermeze bugetare! 
Prima dragoste de pe scenă nu se uită...

Ilie Năstase şi-a cumpărat 
vilă la Dumbrăviţa

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

Gheorghe chivorchian

adrian Bodo


