
maxime în weekend - 17 - 19 iunie

Duminică
26

o
 C

Sâmbătă
32

o
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Vineri
32

o
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Viorel  
Screciu

Chestia cu „a juca 
pentru ţara ta este 

o onoare” a căzut în 
derizoriu. 15

dan  
negru

Aş fi curios cât cos-
tă un eveniment la 

care se uită  0…% 
telespectatori. 16

nu, eu nu regret nimic
un concept de Sabina Bijan.

TNT: sâmbătă 16 iunie, ora 19.00, Studio 5

sport
Reunire 
sub semnul 
incertitudinii

La prima şedinţă de antrena-
ment au participat doar 25 de 
jucători. 11 au lipsit.  15

interviu
„în România nu 
poţi să trăieşti 
doar din magie“

Interviu cu Lorenzo- 
Cristian Stancu magician 
profesionist.  11

eXCLusiv
Investiţii 
şmechereşti făcute 
de primărie

Locurile de joacă din oraşul 
de pe Bega toacă milioane 
de euro din banii publici.  4

Comunitate
Păienjenişul  
de cabluri  
nu dispare
România are termen impus 
de UE pentru a muta toate 
cablurile în subteran  12

anchetă
Martori falşi 
pentru legalizarea  
amenzilor
Un presupus martor declară că 
dormea la momentul în care ar 
fi semnat un proces verbal.  5

CaiuS SeRaCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Un adevărat centru 
sportiv de-a lungul vremii, 
cu trofee câştigate atât la 
fotbal, (10 titluri – Chine-
zul şi Ripensia, 4 Cupe ale 
României, Poli şi Ripen-
sia), handbal masculin şi 
feminin (un tilu cu Ştiinţa 
la masculin, 2 la feminin), 

rugby (1 titlu CS Timişoara) 
şi baschet (1- Cupa Români-
ei) Timişoara a ajuns să se 
zbată în mediocritate. Mul-
te dintre formaţiile care au 
adus gloria pe Bega sunt în 
ligile inferioare şi se chi-
nuie să supravieţuiască în 
sportul în care eram cândva 
“fruncea”. Bomboana de pe 
coliva sportului timişean a 
fost pusă de echipa de fot-

bal, Poli Timişoara, care 
deşi este vicecampioana Ro-
mâniei şi ar fi trebuit să ne 
reprezinte în Champions 
League a fost retrogradată 
în lumea a treia a fotbalu-
lui românesc. O explicaţie 
a eşecului în sportul din 
vestul ţării ar fi că mulţi oa-
meni, potenţi financiar, au 
ales să-şi bage banii în hote-
luri de lux, în corporaţii sau 

fabrici cu sute de angajaţi şi 
aproape deloc în sport. Cu 
toate acestea însă când vine 
vorba să vorbească despre 
sport toţi se „fălesc” cu 
performanţele echipei Poli 
Timişoara şi nu uită să-i în-
ţepe pe cei care au încercat 
cât de cât să ajute formaţia 
fanion din capitala Banatu-
lui, fără însă a pune vreo 
cărămidă la această con-

strucţie. Zgârcenie, indo-
lenţă, dezinteres, sau pur 
şi simplu rea voinţă! Ce-i 
determină pe oamenii de 
afaceri din Timişoara să se 
mândrească cu rezultatele 
din sportul timişean fără 
însă a băga vreun bănuţ 
în activitatea sportivă de 
performanţă, încercăm să 
aflăm în paginile 2-3.
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MIODRAG HOJDAmiodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro
În traficul aglomerat din Timişoara, încet-încet îşi face loc deplasarea la serviciu cu bicicleta. Sau plimbările în familie ori cu prietenii, pe două roţi. Mişcarea iniţiată de Verde pentru Biciclete a înce-put să aibă tot mai mulţi adepţi în rândurile timi-şorenilor. Aşa se face că, după doi ani de ture bănă-ţene şi multe alte concur-suri pe două roţi, peste 9 000 de numere „verzi“ au fost împărţite în oraşul de pe malurile Begăi. „Oame-nii sunt foarte încântaţi de plăcuţe. Mulţi dintre ei au folosit combinaţii de date de naştere, numere de te-lefon sau alte date când şi-au ales numerele pentru biciclete“, spune Graţian Bolog, preşedintele Clu-bului Sportiv Gratzu, unul dintre organizatorii eve-nimentelor Verde pentru Biciclete (VpB). Cu mic, cu mare, timi-şorenii nu se dau la o parte când vine vorba de depus puţin efort. Fie că peda-lează 18 kilometri, fie că parcurg câte 50-60 de kilo-metri, bicicliştii participă în număr mare la plimbă-rile pe două roţi. 120-150 de persoane formează săptămână de săptămână grupul celor care îşi petrec 

tot a doua duminică din lunile de vară pedalând în împrejurimile Timişoa-rei şi cunoscând mai bine locurile din jurul oraşu-lui. Ba mai mult, ei sunt chiar încântaţi de ieşirile pe care le fac, mai ales că este un bun prilej pentru familie să petreacă timpul împreună după o istovitoa-re săptămână de muncă. „Am spus prezent încă de la primele ture bănăţene. Împreună cu soţia şi cu fiul nostru, ieşim cu bici-cletele la plimbare“, ne-a spus Valeriu, unul dintre timişorenii care participă la ieşirile pe două roţi. De la prichindeii de nici 

doi ani, strategic aşezaţi în coşul bicicletei părin-telui, până la  bătrâni de 78 de ani,  timişorenii au  deprins obiceiul de a ieşi în weekend la pedalat, să facă mişcare. Sunt încă puţini cei care aleg să meargă la serviciu pe două roţi şi nu pe patru, dar numărul lor începe să crească, spun reprezentan-ţii VpB, mai ales că unele companii au oferit angaja-ţilor lor biciclete pentru a încuraja transportul ecolo-gic şi a favoriza mişcarea.

Familie & Timp liber Ce facem cu copiii în perioada de vară?

Proaspeţii tătici pot avea mai multe zile libere

8-9

10

Peste 10 mii de timişoreni circulă regulat cu bicicleta în oraş

De la cei mai mici, până la seniori, timişorenii au  deprins obiceiul de a ieşi în weekend la pedalat, să facă mişcare, pedalând.

Comentează pe opiniatimisoarei.ro

Oamenii sunt foarte încântaţi de plăcuţe. Mulţi dintre ei au folosit combinaţii de date de naştere, numere de telefon sau alte date când şi-au ales numerele pentru biciclete.
 Graţian Bologpreşedinte - Clubul Sportiv Gratzu

În Timişoara sunt 70 de kilometri de piste pentru biciclete
În ceea ce priveşte traseele de plimbare, bicicliştii au două variante. Fie aleg străzi-le mai puţin circulate şi evită traicul greu, ie pot urma pistele special amenajate de primărie. Edilul şef al oraşu-lui, Gheorghe Ciuhandu, spu-ne că în Timişoara, în 2011, au fost amenajaţi opt kilometri de piste pentru biciclişti. Lungimea totală a pistelor pentru biciclete, în momen-tul de faţă este de aproxima-tiv 70 de kilometri, susţine Ciuhandu. Dar lumea nu este prea mulţumită. Mulţi dintre cei care circulă frecvent prin oraş pe bicicletă spun că pistele nu sunt trasate cores-punzător şi că multe dintre ele nu sunt legate kilometri întregi, astfel că, atunci când te deplasezi, pedalezi ba pe pistă, ba printre maşini. „Nu pot i numite piste pen-tru biciclete două linii albe trase pe trotuar. Marcajele se şterg destul de uşor şi te trezeşti că circuli cu bicicleta pe trotuar, iar pietonul care circulă normal te înjură pe bună dreptate“, spune Flo-rin, unul dintre timişorenii care folosesc acest mijloc de transport.

 O parte folosesc bicicleta pentru a merge la serviciu, iar restul se plimbă de plăcere

Bicicletele pot fi şi închiriate pentru plimbări
În Timişoara există şi câteva centre de închi-riat biciclete. Afacerea a început să „prindă“ în rândul locuitorilor de pe Bega. „Avem 15 biciclete. De obicei, în weekend nu prea sunt disponibile, sunt luate toate. Tot mai multă lume le închiriază pentru o zi, să se plimbe prin oraş“, a explicat situaţia Vlad Fiscutean, brand managerul unui centru de închiriat 

bicicletele. Tariful, pentru o zi de plimbare prin Timişoara, este de 20 de lei în timpul săptămânii şi de 25 de lei în weekend. Mai mult chiar cei care închiriază biciclete nu sunt obligaţi să le returneze de unde le-au luat, ci pot să le lase în locurile special amenajate pentru asta. În acest caz ei trebuie doar să anunţe centrul de închirie-re, iar angajaţii acestuia le recuperează singuri.

Tot mai mulţi timişoreni aleg să facă mişcare 
la sfârşit de săptămână pe două roţi

Peste 10 mii de 
timişoreni  
circulă regulat cu 
bicicleta în oraş pag 7

Proaspeţii 
tătici pot avea  
mai multe zile 
libere pag 10

Ce facem cu 
copiii  
în perioada 
de vară? pag 8-9

Coriolan  
Gârboni

Patrimoniul  
nostru cultural, este 

devalizat! Nu vă lăsaţi  
timişoreni!. 13

cIteşte ştIrIle, dezbate Pe foruM,  
află detalII dIn culISe, câştIgă PreMII

ToTul despre 
echipa Ta

timp liber - pagina 14
Setup: the great rock & beats Setup: 
limun, ufo, Wakax, 1up - Vineri, 17 iunie
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Zgârcenia bănăţenilor ţine  
sportul la porţile performanţei?
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siste ca să şi le plătească, aşa 
cum face orice contribuabil. 
Primarul mai spune că o să 
mergem să jucăm la sârbi! 
Păi, joacă în România, dar fii 
corect, respectă legile fiscale! 
Eu îs de acord să ajut echipe-
le de sport după puteri, dar 
acest parteneriat ar trebui 
înţeles şi de autorităţi, să fim 
sprijiniţi, nu să primim şuturi 
în fund. Poate aş fi de acord 
să particip la o asociere cu 
autorităţile locale, împreună 
cu oameni de afaceri oneşti 
de aici sau din afară, pentru 
a ajuta echipa de fotbal, dar 
fără să se încerce prostirea su-
porterilor. Aţi văzut acuma, 
unii ies la televizor şi în stra-
dă pentru a vorbi despre per-
formanţa echipei de fotbal şi 
a cerşi voturi. Nu este corect 
ca unii să bage bani, iar alţii 
să iasă în faţă pentru a-şi aro-
ga merite”, spune Georgică 
Cornu, evidenţiind faptul că 
a renunţat să mai bage bani 
în echipa de fotbal CFR Timi-
şoara, care a fost la un pas de 
promovare, din cauza compli-
cităţilor dintre unii jucători şi 
casele de pariuri. 

Gheorghe Ciuhandu: 
„Toţi sunt bănăţeni mari, 
dar când e vorba să plă-
tească, se mai gândesc”

De aceaşi părere este şi 
primarul Timişoarei, Gheor-
ghe Ciuhandu mâhnit un 
pic de oamenii de afaceri 
din Timişoara şi de faptul 
că an de an, administraţia 
locală trebuie să bage adânc 
mâna în banii contribuabili-
lor pentru a finanţa sportul 
local. „De-a lungul timpului 
au fost tot felul de discuţii 
să se formeze un consorţiu, 
dar nu s-au concretizat prin 
nimic. S-a discutat cu diverşi 
oameni cu potenţă financi-
ară, dar aceştia din zonă nu 
au fost amatori. Primăria nu 
poate să preia singură toată 
investiţia. Este foarte uşor de 
spus. De când am vorbit cu 
ei, niciunul nu s-a oferit. Toţi 
sunt bănăţeni mari, dar când 
e vorba să plătească, se mai 
gândesc. Atunci vine unul de 
la Bucureşti, face ce face şi tot 
prost iese”, a spus Gheorghe 
Ciuhandu. 

Constantin Ostaficiuc: 
„Am avut discuţii cu 
oameni de afaceri din 
Timişoara. Unii chiar 
s-au implicat“

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş, Constantin 
Ostaficiuc crede însă că oa-
menii potenţi financiar s-au 
implicat cât au putut în fe-
nomenul sportiv, însă nu au 
reuşit să aibă performanţe. 
“Am avut discuţii cu oame-
nii de afaceri din Timişoara, 
unii chiar s-au implicat, vezi 
echipa de baschet Timba. 
Problema este că nu au în-
drăznit să ridice ştacheta în 
fotbalul din Liga 1, proba-
bil din cauza mentalităţilor 
din această zonă. Oamenii 
de afaceri din Timişoara nu 
putem să spunem că nu s-au 
implicat în proiectele CJT, 
am avut şi în zona de cultu-
ră implicarea oamenilor de 
afaceri“, spune Ostaficiuc. 

Ovidiu Şandor: „Fotbalul 
e o zonă pătată din punct 
de vedere moral încât nu 
m-aş vedea investind în 
divizia A”

Ori de câte ori are ocazia, 
omul de afaceri Ovidiu Şan-
dor se declară un fan înfo-
cat al echipei Poli Timişoa-
ra. Spune însă că doreşte să 
rămână doar fan, pentru că 
fotbalul din România este 
prea pătat pentru ca cineva 
din zona afacerilor să bage 
bani în fenomen. „Tangen-
ţa mea cu zona asta e mi-
nimală. Nu aş putea spune 
că am fost abordat în mod 
serios pe tema aceasta. Cu 
siguranţă fotbalul e o zonă 
pătată din punct de vedere 
moral încât nu m-aş vedea 
investind în divizia A. Dacă 
ar fi să ajut aşa, ajuta alte 
sporturi, sau o echipă de 
tineret. Divizia A e abso-
lut departe de ce ar trebui 
să fie din multe puncte de 
vedere. Nu mi s-a propus în 
mod foarte serios şi nici eu 
nu am fost foarte interesat 
de zona asta. Dincolo de a 
fi suporteri nu ne-am impli-
cat”, spune Şandor.
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Investitori la echipa fanio  n: un italian, un ardelean  
şi un bucureştean. Pe când   un bănăţean la Poli?
CaiuS SeRaCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Probabil cel mai bun exem-
plu al lipsei de interes a oame-
nilor de afaceri timişeni este 
Poli Timişoara. Echipa fanion 
care are în palmares două 
cupe ale României a avut în 
ultimii zece ani trei patroni. 
Paradoxul, niciunul dintre ei 
nu a avut nici cea mai mică 
legătură cu Timişoara. Când 
a venit la Timişoara în 1999, 
Claudio Zambon nu vorbea 
deloc româneşete, Anton 
Doboş numai ce promova cu 
AEK Bucureşti în prima ligă 
(2002), iar actualul patron al 
Timişoarei, Marian Iancu (ve-
nit în 2005) era un no name 
care voia să se bată de la egal 
la egal cu Gigi Becali sau Cristi 
Borcea. Alături de alţi oameni 
din anturajul lor, pentru că oa-
menii locului nu s-au gândit să 
bage bani în Poli, toţi cei trei 
au scris, o pagină din istoria 
Timişoarei. Explicaţia actua-
lului patron de la Poli, Marian 
Iancu, a primarului Gheorghe 
Ciuhandu, dar şi a altui om 
de afaceri, Georgică Cornu 
pentru faptul că banii bănăţe-
nilor nu ajung la Poli e că bă-
năţeanul e fălos, dar când vine 
vorba să dea bani pentru sport 
se codeşte. Explicaţia potenţi-
alilor oameni de afaceri care 
ar putea băga bani în sport 
e că fotbalul, sportul care îţi 
aduce cea mai mare expunere 
mediatică, e prea înfundat în 
mocirlă şi că nimeni niciodată 
nu a fost cu adevărat interesat 
ca banii lor să ajungă în sport..  

Tiberiu Tender: “Sportul 
de echipă nu-ţi aduce nici 
bani, nici faimă”

Tiberiu Tender este unul 
dintre puţinii oameni care 
au investit în sportul bănă-
ţean. În perioada 2003 - 2006 
Tiberiu Tender a finanţat 
echipa feminină de volei care 
i-a purtat şi numele. Singura 
performanţă notabilă a fe-
telor a fost promovarea din 
liga a doua în elita voleiului 
feminin, însă doar atât, deşi 
Tender a transferat pe Bega 
toată spuma voleibalistelor 
din ţară. Acum, la cinci ani 
de la retragerea din sportul 

bănăţean, echipa s-a desfiin-
ţat şi e greu de crezut că în 
anii viitori va mai reprezenta 
Timişoara în vreo competi-
ţie majoră. Tiberiu Tender 
spune că nu regretă că nu 
a mai rămas acţionar la for-
maţie. “Motivele pentru care 
eu am ales să nu mai conti-
nui au fost multe. Cel mai 
important este că în volei 
nu este investiţie. Este doar 
cheltuială. Este un sport care 
nu aduce bani, care nu recu-
perează nici măcar o mică 
parte din investiţie. Din pă-
cate orice sport, în afară de 
fotbal, nu aduce nici măcar 
faimă. Acesta este şi motivul 

pentru care cei care inves-
tesc în sport sunt puţini. Un 
alt motiv ar fi şi faptul că în 
perioada în care eu eram la 
echipa de volei ajutorul au-
torităţilor locale şi judeţene a 
fost insuficient. De fapt a fost 
inexistent”, spune Tender. 
Experienţa avută la echipa 
de volei, l-a scârbit la maxi-
mum pe omul de afaceri care 
zice că nu mai vrea să audă 
de o eventuală investiţie în 
sportul bănăţean, deşi de 
cele mai multe ori numele 
său şi al fratelui său, Ovidiu 
Tender a fost vehiculat prin-
tre potenţialii finanţatori 
ai echipei Poli Timişoara. 

“Cu certitudine eu nu mai 
sunt interesat să investesc 
în sport. Nici fratele meu nu 
cred că ar mai fi, însă nu pot 
vorbi în numele lui”, a con-
chis Tiberiu Tender.

emil Cristescu:  
„La Poli e un proprietar,  
nu e loc de alţii”

Având o avere între 580 
şi 640 milioane euro, fraţii 
Emil şi Marius Cristescu din 
Timişoara sunt printre cei 
mai bogaţi oameni din Ro-
mânia. Asta însă nu i-a făcut 
să bage niciun leuţ în echipe-
le locale. Au fost în discuţii 
să preia echipa fanion Poli 

Timişoara, însă nimic nu s-a 
concretizat. De ce? Pentru că 
la Poli nu e loc de Marian Ian-
cu. “La momentul la care noi 
am afirmat că ne interesa să 
investim la Poli nu s-a putut 
pentru că la Poli e un propri-
etar şi nu e loc pentru alţii. În 
acest moment nu mai sun-
tem interesaţi să investim la 
această echipă”, spune Emil 
Cristescu. A investit bani în 
mişcarea ciclistică din oraş, 
dar doar pentru a promova 
mersul cu bicicletele in Ti-
mişoara, însă spune că nu 
exclude posibilitatea de a 
investi cândva în vreo echi-
pă locală. Chiar şi la handbal 

sau baschet.”Depinde foarte 
mult de condiţiile concrete. 
Au fost discuţii la Poli, însă 
niciodată nu a fost ceva clar, 
concret. Nu excludem aceas-
tă posibilitate ca în viitor să 
investim în sport”, spune 
Emil Cristescu.

Georgică Cornu:  
„Bănăţenii nu bagă  
bani în sport pentru  
că-s zgârciţi!”

Clasat pe locul 38 în topul 
celor mai bogaţi români, cu 
o avere estimată la 160 mili-
oane de euro, mehedinţianul 
Georgică Cornu a fost, de-a 
lungul anilor, un fel de ex-
cepţie de la regula conform 
căreia, în Banat, oamenii de 
afaceri nu obişnuiesc să bage 
bani în sport. Economisesc la 
ciorap, îi ascund prin conturi 
bancare sau, arareori, inves-
tesc în hoteluri sau alte tipuri 
de proprietăţi imobiliare. În 
schimb, „viniturile” au o altă 
filosofie a banului. „Dacă aici 
mi-am făcut averea, din afa-
ceri derulate, tot aici trebuie 
să se întoarcă o parte din ba-
nii mei, către comunitate”, 
obişnuieşte să spună patro-
nul de la Izometal-Confort. 
Astfel, în ultimii zece ani a 
sponsorizat cu peste două 
milioane de euro echipele de 
handbal, fotbal şi alte spor-
turi de performanţă. La ora 
actuală, asigură bugetul ne-
cesar echipei de fotbal din Gi-
armata pentru menţinerea în 
Divizia C, dar a rămas alături 
şi de clubul CFR Timişoara. 
„Domnule, bănăţenii nu bagă 
bani în sport, dar mai cu sea-
mă în fotbal, pentru că sunt 
zgârciţi! Sunt mulţi oameni 
de afaceri locali care ar putea 
să sponsorizeze sportul, dar 
nu o fac, iar echipele de aici 
ratează obiective la îndemâ-
nă sau se bat pentru evitarea 
retrogradării. Este o ruşine 
pentru oraş ca un tip dubios 
din Bucureşti să vină aici şi 
să fure banii contribuabililor. 
Este un lucru de neînţeles, 
am discutat cu multă lume, 
cum este posibil ca persoane 
ca primarul oraşului sau pre-
şedintele CJT să ştie că Poli 
are de dat milioane de lei la 
bugetul de stat şi să nu in-

Cupa României câştigată de ELBA este cel mai important trofeu obţinut de sportivii din Timişoara, în ultimii 30 de ani

Tiberiu Tender Emil Cristescu Georgică Cornu Ovidiu Şandor

Marian Iancu: „Bănăţenii ar trebui să se 
gândească de ce nu s-a găsit nimeni atâta 
timp să bage bani în această echipă...“
dan duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro 

„Nu ştiu de ce a trebuit 
eu sa vin de la Bucureşti să 
investesc la Timişoara, dar 
ştiu că la asta ar trebui să 
se gândească bănăţenii de 
ce nu s-a găsit nimeni atâta 
timp să bage bani în această 
echipă, să o ridice. Chiar nu 
ştiu de ce atâta amar de vre-
me niciun om de afaceri şi 
sunt destui aici, nu a vrut să 
îşi lege numele de Poli Timi-
şoara. Eu văd însă ce s-a în-

tâmplat de 90 de ani încoace 
şi compar cu ultimii şase ani 
de când suntem noi. Am ve-
nit noi şi am determinat o 
altă dinamică, clubul are o 
altă demnitate după ce am 
învins Steaua, Dinamo şi am 
participat în trei ediţii con-
secutive de cupe europene, 
lucru care nu s-a întâmplat 
înainte de a veni noi. Să ştiţi 
că ce s-a întâmplat cu acest  
club e şi din cauza unor oa-
meni de aici din Timişoara. 
Să se uite în jurul lor, să 
vadă cum arată Poli acum.”

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

la alţii se poate, la noi nu!

Cu aşa echipe sprijinite 
financiar doar de autorităţile 
locale nici nu e de mirare că 
în Timişoara performanţele 
au lipsit în orice sport. În ulti-
mii zece ani singura perfor-
manţă notabilă a Timişoarei 
în sportul de performanţă 
s-a înregistrat anul trecut. 

Atunci echipa de baschet 
masculin Elba Timişoara a 
reuşit să câştige primul şi 
singurul trofeu al Timişoarei 
după o absenţă de 20 de 
ani. După această perfor-
manţă, echipa de baschet 
a terminat actualul sezon 
abia pe locul 11 al sezonului 

regulat. Culmea e că în alte 
oraşe mult mai mici şi mai 
sărace decât Timişoara s-a 
putut realiza performanţă. 
Reşiţenii de la UCMR au ob-
ţinut două Cupe Challenge 
la handbal masculin, Fibrex 
Nylon Săvineşti a obţinut 
două titluri naţionale la 

handbal masculin, Asesoft 
Ploieşti a dominat baschetul 
masculin în ultimii zece ani, 
unirea urziceni (foto) a re-
prezentat România în Cham-
pions League, iar Oltchim 
Râmnicu Vâlcea a şi jucat o 
finală de Liga Campionilor la 
handbal feminin.

Marian Iancu dă vina pe bănăţeni pentru eşecul echipei
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Criza a lovit în “acva-
riul” din centrul oraşului. 
Proprietarii construcţiei de 
sticlă din Piaţa Operei vor 
să o vândă chiar primări-
ei. Cer şi despăgubiri, toţi 
banii pe care i-au investit, 
însă primarul şi secretarul 
Cojocari spun că totul e o 
aberaţie. 

Proprietarii controversa-
tei clădiri au trimis o scri-
soare Primăriei Timişoara 
prin care spun că sunt 
nemulţumiţi de modul în 
care au evoluat lucrurile şi 
că ei sunt deschişi să dea o 
altă destinaţie locaţiei pe 

care o deţin în centrul ur-
bei. Asta chiar dacă investi-
ţia pe care au făcut-o acolo 
depăşeşte două milioane 
de euro. Aşa că s-au decis 
să vândă acvariul primări-
ei ori să schimbe cu totul 
construcţia, însă în caz că 
predau acvariul primăriei, 
ei cer să fie despăgubiţi, 
adică să primească înapoi 
cei două milioane de euro 
investiţi, dar şi alţi bani. 

„Suntem de acord să re-
facem construcţia suprate-
rană pe baza unui proiect 
de arhitectură compatibil 
cu Piaţa Operei, realizat în 
urma unui concurs inter-
naţional. Pe bază de docu-
mente doveditoare, pe care 

suntem dispuşi să vi le pu-
nem la dispoziţie, suntem 
de acord să renunţăm la 
această locaţie, cu condiţia 

să fim despăgubiţi în tota-
litate, inclusiv recuperarea 
banilor cheltuiţi în deru-
larea proceselor şi a celor 

pe care i-am fi putut câşti-
ga în condiţii normale, pe 
măsura investiţiilor făcute. 
Să ni se ofere la schimb o 
altă locaţie în perimetrul 
comparabil cu cel actual, 
bineînţeles echivalent va-
loric. Suntem dispuşi să ac-
ceptăm, pe bază de înţele-
gere reciprocă, combinarea 
celor două propuneri”, se 
arată în scrisoarea semnată 
de directorul SC Art SRL, 
Daniel Azgur, şi trimisă 
municipalităţii. 

Edilul Gheorghe Ciu-
handu spune insă că cere-
rea proprietarilor nici nu 
poate fi luată în discuţie, 
deoarece este o problemă 
de patrimoniu, care a tre-

cut de nenumărate ori în 
instanţă. “Este o problemă 
de patrimoniu. Eu le-am 
adus adresa la cunoştinţă 
consilierilor locali. Oricum 
la anul expiră concesiu-
nea”, a explicat primarul 
Timişoarei. Ciuhandu a 
spus, printre altele, că ce-
rerea proprietarilor este o 
aberaţie. De aceeaşi părere 
este şi secretarul Primăriei 
Timişoara, Ioan Cojocari, 
care spune că nici nu se 
pune problema ca munici-
palitatea să cumpere acva-
riul.

AnCheTăACTUALiTATe

PUBLICITATE

SeRGiu miat
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro

De trei mandate admi-
nistraţia Ciuhandu umple 
oraşul cu locuri de joacă 
pentru copii, amenajate 
şi întreţinute cu milioane 
de euro. La un moment 
dat au fost peste 220, iar 
acum numărul lor ajun-
ge la 170, în contextul în 
care numărul prichinde-
ilor care le folosesc este 
mai mic decât cel înregis-
trat în 1989, de exemplu. 
Pe atunci în Timişoara 
erau doar câteva parcuri 
dotate cu ringhişpiluri, 
huţuluşe sau tobogane, 
dar cele mai multe dintre 
ele erau plantate în Parcul 

Pionierilor, actual Parc al  
Copiilor. 

Priorităţile oraşului  
sunt altele

Aparent fenomenul este 
de neînţeles în condiţiile în 
care, locurile de joacă pen-
tru copii nu intră nici în 
primele şase priorităţi ale 
locuitorilor Timişoarei. Cel 
puţin aşa susţin preşedinţii 
consiliilor consultative de 
cartier, chestionaţi în aceas-
tă privinţă. Pe ordinea lor de 
priorităţi intră drumurile, 
Zona Ciarda Roşie, renova-
rea trotuarelor - lucru care, 
în multe zone, nu s-a mai 
făcut de zeci de ani, intro-
ducerea canalizării în carti-
ere mărginaşe, amenajarea 

de pieţe agroalimentare în 
cartierele care nu au aşa 
ceva, Zona Steaua-Fratelia. 
La acestea se adaugă ame-
najarea de parcări şi forarea 
de fântâni, în Zona Meha-
la, ori prelungirea liniilor 
de autobuze şi amenajarea 
de şanţuri pluviale în Zona 
Plopi-Kunz. Alte necesităţi, 
de prim ordin, se referă şi la 
renovarea unor şcoli, ca de 
exemplu cea pentru romi 
din Zona Fratelia. Nici unul 
dintre preşedinţii organiza-
ţiilor de cartier nu a pome-
nit la ordinea priorităţilor 
în cartierele pe care le re-
prezintă, de amenajarea de 
locuri de joacă pentru copii. 

Totuşi, Primăria Timi-
şoara insistă să sufoce ora-

şul cu astfel de amenajări 
plătite, din greu, cu bani 
publici, deşi nimeni nu le 
cere. Ba mai mult, atât pri-
marul Gheorghe Ciuhandu, 
cât şi şeful de la mediu, Va-
sile Ciupa, zis Arendaşul, le 

oferă cu generozitate prin 
oraş, tăind panglică, după 
panglică.  

Banii publici  
se scurg în buzunarele 
firmelor private

Secretul amenajării şi ul-
terior întreţinerii, în număr 
exagerat de mare, a locurilor 
de joacă pentru copii e sim-
plu. Banii din bugetul local 
sunt direcţionaţi către două 
firme private, Drufek  Cons 
CF şi Bindalim, societăţi abo-
nate la banul public şi care 
sunt favorizate la obţinerea 
de contracte şi lucrări la 
Direcţia de Mediu din Pri-
măria Timişoara, condusă 
de Arendaşul Vasile Ciupa, 
un apropiat al primarului 

Ciuhandu. Ca să dea lucrări 
firmelor de mai sus, Ciupa 
a recurs chiar la licitanţii 
controversate, aşa cum au 
constatat şi inspectorii Cor-
pului de Control al Primului 
Ministru, în urma verifică-
rilor la care a fost supusă 
administraţia locală anul 
trecut. Care este motivul 
pentru care agronomul, uns 
director la Mediu, se luptă 
atât pentru firmele private e 
de competenţa organelor de 
control ale statului. Până la 
finalizarea anchetei în aces-
te cazuri, mai mulţi consili-
eri locali vor cere, spun sur-
sele noastre, demiterea din 
funcţie a lui Vasile Ciupa. 

nu e prioritate,  
da e cerinţă

„Faptul că preşedinţii 
consiliilor consultative de 
cartier nu au pomenit de 
necesitatea amenajării de 
locuri de joacă pentru co-
pii asta nu înseamnă că 
la şedinţele de cartier nu 
s-a cerut acest lucru. Lista 
de investiţii a primăriei se 
face, în fiecare an, pe baza 
consultărilor cu consiiile de 
cartier şi cu votul Consiliu-
lui Local Timişoara. Practic, 
acest consiliu dispune su-
mele ce urmează a fi alocate 
pentru fiecare categorie de 
investiţii în parte”, spune 
Flavius Boncea, purtătorul 
de cuvânt al Primăriei Timi-
şoara. Din spusele sale pu-
tem trage concluzia că ori-
cine se prezintă la o şedinţă 
a consiliului consultativ de 
cartier şi cere, mai mult sau 
mai puţin interesat, amena-
jarea un loc de joacă pentru 
copii, îl primeşte pe loc. 
Despre o eventuală demite-
re din funcţie a directorului 
de la Mediu, Boncea spune 
că „deocamdată nu există 
nici un fel neajunsuri dove-
dite în activitatea lui Ciupa”. 
Ultimul loc de joacă a fost 
inaugurat de primărie la 1 
iunie, între două blocuri din 
Zona Oituz.

Investiţii şmechereşti  
la Primăria Timişoara

Martori falşi pentru legalizarea  
amenzilor la Poliţia Comunitară

n Locurile de joacă din oraşul de pe Bega toacă milioane de euro din banii publici
n Un presupus martor al unui poliţist comunitar a declarat că dormea acasă la momentul 
în care, potrivit spuselor comunitarului, ar fi semnat un proces verbal de amendă

Proprietarii acvariului au trimis o scrisoare primăriei prin 
care spun că sunt deschişi să dea o nouă destinaţie spaţiului

Vasile Ciupa şi Gheorghe Ciuhandu sunt în „umbra“ milioanelor de euro care ajung în conturile firmelor care amenajează locurile de joacă din oraş

gheorghe Ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Un litigiu aparent banal 
care s-a aflat o perioadă pe 
rolul instanţelor din Timi-
şoara, soluţionat, anul tre-
cut, de Tribunalul Timiş, 
a scos la iveală un obicei 
penal răspândit în rândul 
unora dintre poliţiştii co-
munitari din Timişoara. 
Este vorba despre înscrierea 
unor martori falşi în proce-
sele verbale de contraven-
ţie, pentru ca actele prin 
care se sancţionează diver-
se abateri săvârşite pe raza 
municipiului Timişoara să 
„îmbrace” forma cerută de 
lege. În acest caz, a cărui is-
torie poate fi consultată în 
dosarul nr. 12283/325/2009, 
aflat în arhiva Judecătoriei 
Timişoara, este vorba des-
pre un agent al Poliţiei Co-
munitare care, aflat în ron-
dul de noapte, a depistat un 
camion cu o capacitate mai 
mare de 3,5 tone parcat pe 
domeniul public. Omul legii 
a decis, imediat, aplicarea 
Hotărârii Consiliului Local 
nr. 486/31.10.2006 privind 
parcarea autovehiculelor 
grele pe teritoriul munici-
piului Timişoara şi a dispus 
amendarea şoferului, care 
în acel moment nu era pre-
zent prin zonă, cu suma de 
1000 de lei. Până aici, totul 
este ca la carte. Partea pena-
lă a poveştii intervine o dată 
cu înscrierea în procesul 
verbal de constatare a con-
travenţiei, în partea rezer-
vată martorilor, a numelui 
unei persoane care la acea 
oră dormea acasă. Ca şi când 
acest exces de zel profesi-
onal nu ar fi fost de ajuns, 
agentul comunitar a trecut 
CNP-ul cărţii de identitate a 
martorului inexistent şi l-a 
şi semnat în fals, pecetluind 
în final un document care ar 
fi trebuit să aducă la bugetul 

local suma de 500 de lei. În 
24 de ore. Altfel, contraveni-
entul ar fi trebuit să achite 
fix 1000 de lei…

Tribunalul Timiş acceptă 
şi martori falşi în  
procesele verbale  
de contravenţie

La sfârşitul lunii martie 
2009, mai exact în data de 
26.03.2009, agentul superi-
or de poliţie comunitară Ion 
Meroniuc îşi făcea rondul de 
noapte în zona străzii Ştran-
dului. La un moment dat, a 
zărit camionul Iveco, de cu-
loare albă, cu nr. de înregis-
trare B-53-EKT, parcat exact 
pe domeniul public. Într-o 
secundă a decis amendarea 
conducătorului auto care şi-a 
permis să încalce HCL 486. A 
luat datele maşinii, a pus un 
colant pe parbriz şi s-a apucat 
să redacteze procesul verbal 
de constatare. Ajuns la rubri-
ca martor, Meroniuc s-a uitat 
în dreapta, s-a uitat în stânga, 
şi nevăzând nici un trecător 
pe care să-l ia “martor de ser-
viciu”, şi-a amintit că are un 
verişor la ţară. Fără să stea 
mult pe gânduri, a completat 
rubrica martorului cu numele 
Merce Răzvan Mircea, născut 
în 1973, domiciliat în Igriş, 
comuna Sâmpetru Mare, 
după care a scos un carneţel 
unde avea notat CNP-ul cărţii 
de identitate a “martorului”. 
A trecut cu atenţie toate da-
tele şi, la final, a semnat. Cu 
sentimentul datoriei împlini-
te şi cu speranţa că măcar pe 
luna în curs îşi va face planul 
la amenzi, Ion Meroniuc şi-a 
continuat rondul în căutarea 
de alte situaţii cu potenţial de 
amendă contravenţională. La 
data de 18.06.2009, pe rolul 
Judecătoriei Timişoara a fost 
înregistrată plângerea contra-
venţională a petentului Vio-
rel Apostoaie, şoferul maşinii 
parcate pe domeniul public, 
în care acesta a solicitat anula-

rea amenzii sau măcar trans-
formarea sancţiunii pecunia-
re în avertisment, motivând 
parcarea pe domeniul public 
prin aceea că autovehiculul 
s-a defectat şi nu a reuşit să-l 
tracteze la timp pe un dome-
niu privat. “Solicit anularea 
procesului verbal de contra-
venţie, întrucât fapta reţinu-
tă de agentul constatator a 
fost săvârşită din cauza unei 
defecţiuni a autovehiculului, 
situaţie în care, potrivit dispo-
ziţiilor art. 11 din OG 2/2001, 
caracterul contravenţional al 
faptei este înlăturat”, a pre-
cizat petentul în plângerea 

adresată instanţei. Într-o pri-
mă fază, Judecătoria Timişoa-
ra, prin magistratul Lenuţa 
Şogor, a admis parţial plânge-
rea şi a transformat amenda 
în avertisment (sentinţa nr. 
17614/08.12.2009), însă în re-
curs Tribunalul Timiş a fost 
de acord cu motivele consi-
lierului juridic al Primăriei 
Timişoara, Marin Blajin, şi a 
păstrat sancţiunea aplicată de 
Poliţia Comunitară (decizie 
nr. 731/14.04.2010). Judecăto-
rul Mircea Todor a ignorat cu 
desăvârşire mărturia lui Mer-
ce Răzvan Mircea, care a venit 
în instanţă şi a spus răspicat 

că semnătura de martor de pe 
procesul verbal de contraven-
ţie nu-i aparţine. “Nu am sem-
nat procesul verbal în calitate 
de martor, iar semnătura din 
procesul verbal prezentat 
spre vedere nu-mi aparţine”, 
a declarat martorul fals în 
faţa instanţei de judecată. Lip-
sa martorului ar fi fost motiv 
de nulitate relativă a procesu-
lui verbal de contravenţie…

„Dacă este adevărată 
povestea, poliţistul  
va răspunde penal”

Contactat pentru a-şi spu-
ne opinia vizavi de “obiceiul” 
unora dintre poliţiştii comu-
nitari de a menţiona martori 
falşi în procesele verbale 
de contravenţie, pe care-i şi 
semnează în fals, aşa cum 
s-a întâmplat şi în acest caz, 
directorul executiv al Poliţiei 
Comunitare Timişoara, Doru 
Spătaru, s-a declarat surprins 
de cele auzite. “Nu ştiu nimic 
de acest caz, acuma aud pen-
tru prima oară de acest lucru. 
La noi sunt sute de astfel de 
procese verbale şi plângeri 
contravenţionale. Până acuma 
n-am fost informat despre un 

caz în care agenţii să fi înscris 
în procesele verbale martori 
falşi. Voi verifica dimineaţă şi, 
dacă acest fapt se confirmă, 
agentul în cauză va răspunde 
disciplinar şi, dacă este cazul, 
chiar penal. Nici nu se pune 
problema protecţiei! Nimeni 
nu este mai presus de lege!”, 
a precizat şeful poliţiştilor co-
munitari, Doru Spătaru. 

Procesul verbal incriminat şi semnătura falsificată

Merce Răzvan Mircea a declarat că nu a semnat procesul verbal
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Banii din bugetul 
local sunt 
direcţionaţi către 
două firme private, 
Drufek  Cons CF şi 
Bindalim, societăţi 
abonate la banul 
public.

Proprietarii „acvariului“ din centrul Timişoarei au intrat în criză
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Nu am semnat proce-
sul verbal în calitate de 
martor, iar semnătura 
din procesul verbal 
prezentat spre vedere 
nu-mi aparţine. 

Merce răzvan Mircea 
presupus martor al poliţiei

Până acuma n-am fost 
informat despre un 
caz în care agenţii să 
fi înscris în procesele 
verbale martori falşi. 
Voi verifica dimineaţă 
şi, dacă acest fapt se 
confirmă, agentul în 
cauză va răspunde 
disciplinar şi, dacă este 
cazul, chiar penal.

 doru Spătaru 
director executiv - Poliţia Locală
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În traficul aglomerat 
din Timişoara, încet-încet 
îşi face loc deplasarea la 
serviciu cu bicicleta. Sau 
plimbările în familie ori 
cu prietenii, pe două roţi. 
Mişcarea iniţiată de Verde 
pentru Biciclete a înce-
put să aibă tot mai mulţi 
adepţi în rândurile timi-
şorenilor. Aşa se face că, 
după doi ani de ture bănă-
ţene şi multe alte concur-
suri pe două roţi, peste 9 
000 de numere „verzi“ au 
fost împărţite în oraşul de 
pe malurile Begăi. „Oame-
nii sunt foarte încântaţi de 
plăcuţe. Mulţi dintre ei au 
folosit combinaţii de date 
de naştere, numere de te-
lefon sau alte date când 
şi-au ales numerele pentru 
biciclete“, spune Graţian 
Bolog, preşedintele Clu-
bului Sportiv Gratzu, unul 
dintre organizatorii eve-
nimentelor Verde pentru 
Biciclete (VpB). 

Cu mic, cu mare, timi-
şorenii nu se dau la o parte 
când vine vorba de depus 
puţin efort. Fie că peda-
lează 18 kilometri, fie că 
parcurg câte 50-60 de kilo-
metri, bicicliştii participă 
în număr mare la plimbă-
rile pe două roţi. 120-150 
de persoane formează 
săptămână de săptămână 
grupul celor care îşi petrec 

tot a doua duminică din 
lunile de vară pedalând 
în împrejurimile Timişoa-
rei şi cunoscând mai bine 
locurile din jurul oraşu-
lui. Ba mai mult, ei sunt 
chiar încântaţi de ieşirile 
pe care le fac, mai ales că 
este un bun prilej pentru 
familie să petreacă timpul 
împreună după o istovitoa-
re săptămână de muncă. 
„Am spus prezent încă de 
la primele ture bănăţene. 
Împreună cu soţia şi cu 
fiul nostru, ieşim cu bici-
cletele la plimbare“, ne-a 
spus Valeriu, unul dintre 
timişorenii care participă 
la ieşirile pe două roţi. 

De la prichindeii de nici 

doi ani, strategic aşezaţi 
în coşul bicicletei părin-
telui, până la  bătrâni de 
78 de ani,  timişorenii au  
deprins obiceiul de a ieşi 
în weekend la pedalat, să 
facă mişcare. 

Sunt încă puţini cei care 
aleg să meargă la serviciu 
pe două roţi şi nu pe patru, 
dar numărul lor începe să 
crească, spun reprezentan-
ţii VpB, mai ales că unele 
companii au oferit angaja-
ţilor lor biciclete pentru a 
încuraja transportul ecolo-
gic şi a favoriza mişcarea.
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gheorghe  Ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Deşi sporirea veniturilor 
la bugetul statului ar presu-
pune, la modul prezumtiv, 
suplimentarea efective-
lor de finanţişti care să fie 
trimişi pe teren pentru a 
colecta taxele şi impozite-
le restante, şeful Agenţiei 
Naţionale de Administrare 
Fiscală, Sorin Blejnar, a de-
cis restructurarea a circa 
3.000 de posturi din cadrul 
aparatului propriu al ANAF, 
dar şi a tuturor administra-
ţiilor financiare, direcţiilor 
vamale şi a secţiilor gărzi-
lor financiare din ţară. Po-
trivit HG 564/2011 pentru 
modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 
109/2009 privind organiza-
rea şi funcţionarea ANAF, 
publicată în Monitorul Ofi-
cial al României nr. 407 
din 9 iunie 2011, numărul 
maxim de posturi al ANAF 
la nivel naţional va fi de 
24.849, faţă de 27.600 cât 
este în prezent. 

Actul normativ stabileş-
te restructurări şi la nivelul 
unor structuri aflate în sub-
ordinea ANAF. Mai exact, 
au fost reduse 2140 de pos-
turi de la Garda Financiară 
şi Autoritatea Naţionala a 
Vămilor. La Garda Financia-
ră, numărul maxim de pos-
turi se va diminua la 1.092, 
de la 1.805, cât este în pre-
zent, ceea ce înseamnă că 
713 persoane vor fi dispo-
nibilizate. Şi la Autoritatea 
Naţională a Vămilor vor 
fi reduse 1.427 de posturi, 
numarul maxim de posturi 
pentru aceasta instituţie 
scăzând de la 4.586 la 3.159. 
Noile scheme de personal 
nu sunt singurele modifi-
cari operate de Ministerul 
Finanţelor la nivelul Găr-
zii Financiare şi a Autori-
tăţii Naţionale a Vămilor. 
Alte două acte normative 

publicate în ultimul număr 
al Monitorului Oficial stabi-
lesc schimbări în structura 
organizatorică a Gărzii Fi-
nanciare, precum şi o nouă 
modalitate de numire a di-
rectorilor din vămi.

„Timişul este singurul 
judeţ din ţară unde nu va 
fi desfiinţată nici o admi-
nistraţie financiară!“

Judeţul Timiş va fi afectat 
doar parţial de acest “tsu-
nami” al disponibilizărilor 
din cadrul ANAF, datorită 
atât funcţionarilor cu pro-
bleme penale de la vămile 
din vestul ţării, care cu sigu-
ranţă vor fi puşi pe listele de 
concedieri, cât şi demersuri-
lor sindicale care au salvat 
de la desfiinţare o adminis-
traţie financiară din judeţ. 
„Suntem singurul judeţ din 
ţară în care Direcţia Finanţe-
lor Publice nu va fi afectată 
de restructurarea ANAF. Era 
în discuţie închiderea unei 
admnistraţii financiare din 
judeţ, dar până la urmă s-a 

stabilit să funcţionăm în 
aceeaşi formulă şi pe mai de-
parte”, ne-a declarat Mircea 
Călin, directorul executiv al 
DGFP Timiş. Din nefericire, 
Garda Financiară Timiş nu 
va avea aceeaşi soartă, de 
aici urmând să plece acasă 
definitiv un număr de 12 
persoane. Informaţia nu a 
fost confirmată oficial şi 
de şeful Gărzii Financiare, 
Florin Frugină, însă surse 
sindicale ne-au confirmat 
că acest număr a fost, oare-
cum, bătut în cuie. 

„Am înţeles că toţi comi-
sarii Gărzii Financiare vor fi 
supuşi unor teste de compe-
tenţă, iar din 42 vor rămâne 
doar 30. În urma demersu-
rilor sindicatului nostru am 
reuşit să salvăm posturile a 
22 de funcţionari publici de 
la Administraţia Financiară 
Buziaş, care, într-o primă 
fază, a fost pe lista celor ce 
ar fi trebuit să se închidă. 
Am făcut un memoriu că-
tre Ministerul de Finanţe 
şi ANAF în care am demon-

strat cu cifre concrete că în-
chiderea acelei administra-
ţii nu ar aduce economii la 
buget, ci pierderi. Acest me-
moriu a fost semnat de pri-
marii a opt localităţi aronda-
te la Finanţele din Buziaş şi 
a fost susţinut la Bucureşti 
de câţiva parlamentari de 
Timiş, printre care Valeriu 
Tabără, Alin Popoviciu, Ghe-
orghe David, dar şi de Radu 
Lambrino, directorul de ca-
binet al ministrului Traian 
Igaş”, ne-a declarat liderul 
de sindicat al finanţiştilor 
din Timiş, Adrian Găvruţă. 
Pentru a evaluat „tăvălu-
gul” restructurărilor ANAF, 
să mai spunem că în multe 
judeţe din ţară numărul ad-
ministraţiilor fiscale a fost 
înjumătăţit, cum a fost la 
Iaşi, Prahova şi Bacău. Mai 
aproape de noi, în Bihor au 
fost desfiinţate 4, în Caraş-
Severin – 4, iar în Arad 2.

eCOnOmiC Familie & Timp liber Ce facem cu copiii  
în perioada de vară?

Proaspeţii tătici pot avea  
mai multe zile libere

8-9

10

Peste 10 mii de timişoreni  
circulă regulat cu bicicleta în oraş

Restructurarea ANAF duce 
la concedierea a 12 comisari 
ai Gărzii Financiare Timiş

PulS econoMIc

ADR VEsT ŞI BAnII EuROPEnI

agenţia pentru dezvoltare re-
gională Vest a înregistrat, până 
în prezent, 695 de proiecte cu 
finanţare europeană în cadrul 
programului operaţional re-
gional – regio. dintre acestea, 
134 au fost declarate eligibile şi 
au obţinut finanţări în valoare 
de 346 milioane de euro, din 
care 250,84 milioane de euro 
reprezintă finanţarea neram-
bursabilă. de asemenea, 397 
de proiecte se află în diferite 
faze de evaluare, selecţie sau 
precontractare, acestea având 
o valoare totală a finanţării 
de circa 775 milioane de euro. 
alocarea financiară gestionată 
de adr Vest este de 416,52 
milioane de euro. 

sCADE IMPOzITuL PE CLăDIRI

proprietăţile imobiliare vor 
avea un alt regim de impozita-
re începând cu data de 1 ianu-
arie 2012. Camera deputaţilor 
a decis ca oUg nr. 59/2010 să 
se aplice doar până la 31 de-
cembrie 2011, după care se va 
elabora o altă metodologie de 
impozitare a proprietăţii. oUg 
59 pentru modificarea Codului 
Fiscal prevedea impozitarea 
cu 65% a primei clădiri, în afara 
celei de la adresa de domiciliu, 
cu 150% pentru a doua clădire 
şi cu 300% pentru a treia clădi-
re şi următoarele. 

ŞOMAjuL sTuDIILOR MEDII

potrivit unui studiu al institu-
tului Naţional de Statistică, în 
anul 2010, populaţia activă a 
româniei era de 9,96 milioane 
de persoane, din care 9,24 mi-
lioane aveau un loc de muncă. 
Nivelul cel mai ridicat al ratei 
de ocupare pentru forţa de 
muncă s-a înregistrat în rândul 
absolvenţilor învăţământului 
superior (82,4%). “pe măsură 
ce scade nivelul de educaţie, 
scade şi gradul de ocupare. 
astfel, erau ocupate 62,2% din-
tre persoanele cu nivel mediu 
de educaţie şi numai 43,0% 
dintre cele cu nivel scăzut de 
educaţie”, se arata în docu-
mentul iNS.

ŢIGăRILE nu sE sCuMPEsC

Ţigările nu se vor mai scumpi 
o perioadă, cel puţin până 
la data de 30 iunie 2012, ca 
urmare a faptului că nivelul 
accizei totale pentru ţigarete 
nu va mai fi modificat. acest 
lucru a fost stabilit, recent, de 
către ministerul Finanţelor 
publice, printre-un proiect de 
Hg, în care se stipulează că, în 
perioada 1 iulie 2011 – 30 iunie 
2012 inclusiv, nivelul accizei 
totale pentru ţigarete să 
rămână la cuantumul de 76,60 
euro/1.000 de ţigarete. (G.i.)

De la cei mai mici, 
până la seniori, 
timişorenii 
au  deprins 
obiceiul de a 
ieşi în weekend 
la pedalat, să 
facă mişcare, 
pedalând.

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 Judeţul Timiş va fi afectat doar parţial de “tsunami”-ul disponibilizărilor din ANAF

Oamenii sunt foarte 
încântaţi de plăcuţe. 
Mulţi dintre ei au 
folosit combinaţii 
de date de naştere, 
numere de telefon 
sau alte date când 
şi-au ales numerele 
pentru biciclete.

 graţian bolog
preşedinte - Clubul Sportiv gratzu

Funcţionarii de la fisc scapă în Timiş de talavulugl disponibilizărilor

în timişoara sunt 
70 de kilometri 
de piste pentru 
biciclete
În ceea ce priveşte traseele 
de plimbare, bicicliştii au 
două variante. Fie aleg străzi-
le mai puţin circulate şi evită 
traficul greu, fie pot urma 
pistele special amenajate de 
primărie. Edilul şef al oraşu-
lui, Gheorghe Ciuhandu, spu-
ne că în Timişoara, în 2011, au 
fost amenajaţi opt kilometri 
de piste pentru biciclişti. 
Lungimea totală a pistelor 
pentru biciclete, în momen-
tul de faţă este de aproxima-
tiv 70 de kilometri, susţine 
Ciuhandu. Dar lumea nu este 
prea mulţumită. Mulţi dintre 
cei care circulă frecvent prin 
oraş pe bicicletă spun că 
pistele nu sunt trasate cores-
punzător şi că multe dintre 
ele nu sunt legate kilometri 
întregi, astfel că, atunci când 
te deplasezi, pedalezi ba pe 
pistă, ba printre maşini. 
„Nu pot fi numite piste pen-
tru biciclete două linii albe 
trase pe trotuar. Marcajele 
se şterg destul de uşor şi te 
trezeşti că circuli cu bicicleta 
pe trotuar, iar pietonul care 
circulă normal te înjură pe 
bună dreptate“, spune Flo-
rin, unul dintre timişorenii 
care folosesc acest mijloc de 
transport.n o parte folosesc bicicleta pentru a merge la serviciu, iar restul se plimbă de plăcere

bicicletele pot fi şi închiriate pentru plimbări
În Timişoara există şi 
câteva centre de închi-
riat biciclete. Afacerea 
a început să „prindă“ în 
rândul locuitorilor de pe 
Bega. „Avem 15 biciclete. 
De obicei, în weekend 
nu prea sunt disponibile, 
sunt luate toate. Tot mai 
multă lume le închiriază 
pentru o zi, să se plimbe 
prin oraş“, a explicat 
situaţia Vlad Fiscutean, 
brand managerul unui 
centru de închiriat 

bicicletele. Tariful, pentru 
o zi de plimbare prin 
Timişoara, este de 20 de 
lei în timpul săptămânii şi 
de 25 de lei în weekend. 
Mai mult chiar cei care 
închiriază biciclete nu sunt 
obligaţi să le returneze de 
unde le-au luat, ci pot să 
le lase în locurile special 
amenajate pentru asta. În 
acest caz ei trebuie doar să 
anunţe centrul de închirie-
re, iar angajaţii acestuia le 
recuperează singuri.

Tot mai mulţi timişoreni aleg să facă mişcare  
la sfârşit de săptămână pe două roţi

PUBLICITATE

Te tentează?  Dacă da, convinge-ne că ai curaj, că eşti isteţ, 
că eşti ambiţios, că îţi place să stai de vorbă cu oamenii, că 
vrei şi poţi să vinzi publicitate! 

Îţi promitem un job sigur, într-un trust media în plină  
dezvoltare, cu un pachet salarial mai mult decât motivant!  
Nu e o glumă: câştigi cât vrei tu! 

Trimite-ne un CV şi o scrisoare de intenţie pe adresa redactie@opiniatimisoarei.ro!

deSchIdeM ofIcIal  
Sezonul de  
tranSferurI!

www.opiniatimisoarei.ro

Cea mai tare echipă de presă  
din Timişoara primeşte noi colegi!

Suntem singurul 
judeţ din ţară în care 
Direcţia Finanţe-
lor Publice nu va fi 
afectată de restruc-
turarea ANAF. Era în 
discuţie închiderea 
unei admnistraţii 
financiare din judeţ, 
dar până la urmă s-a 
stabilit să funcţionăm 
în aceeaşi formulă şi 
pe mai departe.

 Mircea călin
directorul executiv al DgFP Timiş
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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

MIodrag hojda
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

La bunici, la ţară. Este răs-
punsul cel mai des întâlnit în 
rândul timişorenilor care au 
copii, atunci când sunt între-
baţi ce vor face şi unde îi vor 
duce pe micuţi în vacanţa de 
vară. Pentru unii însă, aceas-
tă posibilitate nu există. Fie 
nu au bunici la ţară, fie au 
plecat dintre noi, iar pentru 
prichindei, de grădiniţă sau  
şcoală, trebuie să găsească o 
ocupaţie. 

„Şi eu, şi soţul lucrăm şi 
nu avem unde să ducem co-
pilul. În concediu îl luăm cu 
noi, dar ce facem două luni 
de zile?“, se întreabă Aurelia 
Iacob, o mămică din Timişoa-
ra. 

„Am un băieţel de aproa-
pe şase ani şi se plictiseşte 
acasă... locuim la casă, are 
minge, bicicletă, se joacă în 
curte, aleargă după pisici, dar 
cum lucrez, nu am suficient 
timp să mă joc cu Marius...  
M-am gândit că aş putea să îl 
duc la înot, dar e prea scump 
să-l ţin în fiecare zi acolo“, 
spune şi Andreea, o altă mă-
mică. În funcţie de adânci-
mea buzunarului, există şi 
soluţii mai scumpe sau mai 
ieftine. Cele mai mari proble-
me le ridică micuţii de grădi-
niţă, care nu pot fi lăsaţi sin-
guri în casă cât sunt plecaţi 
părinţii la serviciu. 

Şcoala de vară îi ţine 
ocupaţi pe cei mici

În acest caz există câteva 
variante pentru cei mici. Pri-
ma dintre ele o reprezintă 
trimiterea copilului într-o 
tabără. Dacă merge deja la 
şcoală, în vacanţa de vară, 
o tabără de două săptămâni 
poate fi o soluţie pentru pă-
rinţi, până îşi iau concediu, 
ca să nu-l lase singur acasă. 
A doua variantă constă în tri-
miterea lui la cursurile unei 
şcoli de vară. Câteva ore pe zi 
îl ţin ocupat. Plus temele pe 
care le face până vin părinţii. 
Iar vara trece şi copilul nu se 
plictiseşte acasă, ba e ocupat 
cu şcoala din timpul vacan-
ţei. 

„Vom organiza în această 
vară, la Timişoara, o şcoală de 
vară. Va fi un program lejer, 
zilnic, cu săptămâni temati-
ce. Elevii vor învăţa limba en-
gleză, dar şi arte sau muzică, 
în funcţie de ce preferă şi de 
tematica săptămânii“, ne-a 
spus Mira Călăceanu, direc-
torul unui centru lingvistic 
din Timişoara. Şcoala de vară 

începe în luna iulie şi conti-
nuă pe parcursul lunii au-
gust. Copiii, fie ei preşcolari 
sau elevi din ciclul primar şi 
gimnazial, vor învăţa limba 
engleză într-un mod distrac-
tiv. O săptămână vor fi piraţi, 
alta vor descoperi America, 
într-una vor trece prin aven-
turile personajelor de desene 
animate ş.a.m.d. Orele de en-
gleză sunt împletite cu cele 
de muzică şi cu cele de arte. 
Prichindeii vor învăţa cum 
să creeze obiecte decorative 
din hârtie, cât de important 
e să desenezi cu pensula şi 
vor face diverse experimen-
te amestecând substanţe cu 

proprietăţi chimice diferite. 
Tariful la şcoala de vară 

este de 170 de lei pe săptă-
mână pentru un copil. Redu-
cerile sunt făcute în funcţie 
de perioada în care a fost în-
scris copilul la cursuri şi pot 
varia, aducând un discount 
de zece procente părintelui 
care a planificat din timp ce 
va face copilul în vacanţă. 
„În perioada verii venim în 
întâmpinarea copiilor cu un 
program special, în care vor 
descoperi lumea din jurul lor 
prin muzică, jocuri captivan-
te, teatru, poveşti, ateliere 
de creaţie şi multă engleză“, 
a precizat Mira. Două grupe 

vor fi organizate. Cea a explo-
ratorilor, din care fac parte 
copiii cu vâsta între trei ani şi 
jumătate şi şapte ani şi grupa 
profesioniştilor, în care sunt 
primiţi copiii ce au între opt 
şi 12 ani. 

Grădiniţele sunt  
deschise peste vară

Cealaltă variantă, în cazul 
micuţilor ce nu merg la şcoa-
lă, o reprezintă trimiterea co-
piilor la grădiniţele deschise 
în timpul verii. În Timişoara 
sunt deschise, cu rândul, în 
cele două luni de vară, gră-
diniţe în tot oraşul. Din cele 
34 de unităţi de învăţământ 
preşcolar, în iulie rămân 
deschise unele dintre ele, iar 
în luna august celelalte, din 
cartierele apropiate. Părinţii 
sunt îndrumaţi de directorii 
acestora spre cea mai apro-
piată unitate deschisă. „Noi 
ţinem deschisă grădiniţa şi 
peste vară. Doar o lună o 
vom închide, dar atunci copi-
ii vor fi duşi la celelalte din 
zonă“, a explicat Tamara Fe-
tyko, directorarea Grădiniţei 
cu Program Prelungit Nr. 20 
din Calea Lipovei. Grădiniţa 
PP 20 va fi închisă între 15 

iulie şi 15 august întrucât vor 
avea loc lucrări de renovare, 
iar acestea nu pot fi făcute 
cu prichindeii acolo. „Avem, 
în medie, câte 50 de copii pe 
zi, peste vară. Sunt mulţi, dar 
nu le poţi închide uşa la pă-
rinţi“, a completat directoa-
rea. Ea a ţinut să sublinieze 
faptul că părinţii nu plătesc 
decât alocaţia de hrană, de 
şapte lei pe zi, pentru copil, 
iar prichindelul primeşte trei 
mese pe zi. Dacă doreşte co-
mitetul de părinţi, alocaţia 
poate fi mărită cu un leu sau 
doi, pentru a le oferi copiilor 
şi fructe sau alt desert. Părin-
ţii sunt anunţaţi printr-un 
afiş pus pe uşa unităţii de în-
văţământ unde îşi pot trimite 
copilul, la cea mai apropiată 
grădiniţă, în perioada în care 
sunt făcute lucrările de între-
ţinere şi renovare. „Am fost 
deja sunată de două mămici 
din altă parte care doresc să-i 
aducă pe copii la mine. Uşa 
este deschisă pentru toţi. E 
grădiniţă de stat şi nu pot să 
refuz pe nimeni“, a adăugat 
Tamara Fetyko. Astfel, pen-
tru părinţii care nu au la cine 
să-i trimită pe copii în lunile 
de vară, o soluţie poate fi tri-

miterea lor la grădiniţă. Ei 
trebuie să achite doar hrana, 
sumă care se ridică la aproxi-
mativ 160-180 de lei pe lună, 
în funcţie de numărul de zile 
lucrătoare. 

În Timişoara  
sunt 34 de grădiniţe

Lavinia Supuran, inspec-
torul şcolar responsabil cu 
învăţământul preşcolar din 
judeţul Timiş, a prezentat si-
tuaţia grădiniţelor din Timi-
şoara în perioada vacanţei de 
vară. „În Timişoara sunt 34 
de grădiniţe cu personalitate 
juridică. Toate vor fi deschise 

în perioada vacanţei de vară, 
pentru părinţii care  doresc 
să-şi lase copiii în continuare 
acolo. Directorii unităţilor de 
învăţământ au făcut cereri 
la Inspectoratul Şcolar prin 
care au precizat perioada în 
care doresc să fie închisă gră-
diniţa. În acea perioadă, cel 
puţin o altă unitate de învă-
ţămât preşcolar din apropie-
re este deschisă“, a explicat 
Lavinia Supuran. Ea a sub-
liniat faptul că, de obicei, 
grădiniţilele sunt închise în 
timpul verii fie în luna iulie, 
fie în luna august, după cum 
s-au înţeles directorii între ei. 
Copiii sunt direcţionaţi de 
o unitate de învăţământ la 
alta, iar părinţii anunţaţi din 
timp. În această perioadă, 
cursurile vor avea un profil 
schimbat, fiind axate mai 
mult de supraveghere şi se 
vor desfăşura după un sistem 
comasat, astfel încât cheltu-
ielile să fie reduse. 

Locurile în tabere  
pentru cei mari

Pentru elevii de gimnaziu 
şi liceu, petrecerea timpului 
în vacanţă nu este o proble-
mă atât de mare pentru pă-
rinţi. Soluţii sunt mai multe 
şi mai variate. De la dedica-
rea timpului pentru hobby-
uri, ca pescuitul, cititul, vizi-
tarea unor obiective din oraş 
pe care nu le-au văzut (mu-
zee, trasee cicliste etc.) până 
la plecarea într-o tabără, cu 
cât sunt mai mari, cu atât au 
mai multe variante de petre-
cere a vacanţei au. Direcţia 
Judeţeană pentru Tineret şi 
Sport Timiş pune la dispo-
ziţia tinerilor locuri în cele 
două tabere ale sale. Împre-

ună cu mai mulţi prieteni, 
însoţiţi de un dascăl, elevii 
pot merge la Chevereş sau la 
Poieni Strâmbu. Pentru 52 de 
lei pe zi, cu trei mese incluse, 
elevii se distrează departe de 
agitaţia oraşului, la aer curat 
şi alături de amici. Peste o 
sută de locuri sunt disponibi-
le în cele două tabere. Flavius 
Nastor, directorul DJTS Ti-
miş, a precizat că, în serii de 
câte şapte zile, la cele două 
tabere din judeţ pot fi orga-
nizate mai multe activităţi 
pentru elevi. De la terenuri 
sintetice de fotbal, la diverse 
activităţi în natură, elevii au 
multe variante de petrecere 
a timpului liber. Dacă doresc, 
tinerii pot merge în tabere 
din alte judeţe, oriunde în 
ţară, tot prin Direcţia timi-
şeană, trebuie doar să con-
tacteze instituţia din Piaţa 
Huniade, nr. 3. 

Dacă nu doresc să mear-
gă în tabără prin Direcţia 
Judeţeană pentru Tineret şi 
Sport, elevii au la dispoziţie 
mai multe variante de şcoli 
de vară, tabere de dezvoltare 
personală etc. Singurul aspect 
ce poate ridica probleme, în 
această privinţă, îl reprezintă 
greutatea portofelului.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

n Părinţii care 
lucrează şi nu 
pot să-i ducă 
pe micuţi la 
bunici, au la 
dispoziţie o 
nouă soluţie: 
şcoala de vară

Vom organiza în 
această vară, la 
Timişoara, o şcoa-
lă de vară. Va fi un 
program lejer, zilnic, 
cu săptămâni tema-
tice. Elevii vor învăţa 
limba engleză, dar şi 
arte sau muzică, în 
funcţie de ce preferă 
şi de tematica săptă-
mânii.

 Mira călăceanu 
director Centru lingvistic

Avem, în medie, câte 
50 de copii pe zi, pes-
te vară. Sunt mulţi, 
dar nu le poţi închide 
uşa la părinţi...

 tamara fetyko
director - grădiniţa PP Nr. 20

Ce facem cu copiii  
în perioada de vară?

În Timişoara sunt 34 
de grădiniţe cu per-
sonalitate juridică. 
Toate vor fi deschise 
în perioada vacanţei 
de vară, pentru părin-
ţii care  doresc să-şi 
lase copiii în continu-
are acolo.

 lavinia Supuran
inspector şcolar
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Cursuri de educaţie pa-
rentală. Asta pot face viito-
rii părinţi, la Timişoara. În 
urma acestor cursuri, aceş-
tia vor fi mult mai pregătiţi 
pentru venirea pe lume a 
copilului. Nu costă mult şi 
sunt utile. Mai mult decât 
atât, tăticii care participă 
la aceste cursuri, primesc o 
adeverinţă, iar în bază aces-
teia pot să îşi ia liber de la 
serviciu încă 10 zile pe lân-
gă cele 5 prevăzute în Codul 
Muncii. 

Ideea a prins foarte bine 
la timişoreni. Multe cupluri 
tinere, viitori părinţi, se duc 
să facă aceste cursuri la spi-
talul Athena.  

„Cei care nasc la noi be-
neficiază gratuit de aceste 
cursuri. Cei care aleg să 
nască în altă parte plătesc 
o taxa de 50 de lei pe şedin-
ţa. Primesc o adeverinţă, iar 
tăticii beneficiază de 10 zile 
libere în plus la naşterea co-
pilului. Am început în luna 
mai cursurile, o şedinţă du-
rează două ore şi se ţin mar-
ţea şi vinerea“, a declarat 
Liliana Brâncoveanu, medic 
în cadrul aceleiaşi instituţii 
sanitare.  

Ce conţin cursurile? 
La aceste cursuri se dez-

bat fel de fel de probleme cu 
care s-ar confrunta un cuplu 
de părinţi odată cu venirea 
pe lume a noului născut. Se 
discută despre alimentaţia 

sănătoasă în timpul sarci-
nii, despre exerciţiile fizice 
din timpul sarcinii, despre 
îngrijirea noului născut sau 
despre tehnici de gestionare 
a travaliului. Toate acestea 
sunt învăţate şi de viitorii 

tătici care vin cu constincio-
zitate la aceste cursuri. 

„Am urmat aceste cursuri 
şi m-am bucurat, împreună 
cu soţia mea, pentru că am 
fost pregătiţi pentru veni-
rea pe lumea Timeei.  Am 

învăţat cum să schimbăm 
scutece, am învăţat cum să 
îngrijim copilul. A fost util 
tot ce am învăţat şi, de ce să 
nu recunosc, m-am bucurat 
mult că am avut timp să îmi 
petrec alături de fetiţa mea”, 
ne-a declarat Adrian Anghel. 

Cei care urmează aceste 
cursuri au posibilitatea de 
a vizita o maternitate, de a 
vedea cum  arată o sală de 
naştere, unde sunt îngrijiţi 
copiii nou-născuţi şi ce în-
seamnă un travaliu. 

Codul Muncii prevede 5 
zile libere pentru proaspeţii 
tătici, odată cu venirea pe 
lume a copilului. Cei care 
urmează cursuri de educaţie 
parentala sunt avantajaţi de-
oarece mai au, în plus încă 
10 zile libere.

10 inTerviU

CipRian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

cum ai ajuns să faci magie?
La început am fost la fel 

ca orice privitor de magie. 
Am văzut nişte numere de 
magie şi mi-au plăcut foarte 
mult, mi-au trezit interesul. 
Am încercat să mă docu-
mentez, să obţin informaţii 
despre magie, dar mi-a fost 
foarte greu... Undeva pe la 
paisprezece ani am învăţat 
primele tehnici. În timp le-
am exersat, le-am perfecţio-
nat cât se poate de mult ca 
să obţin cât mai multe efec-
te noi.

Dar ţi-ai dorit de mic să 
faci asta? ai visat să ajungi 
magician?

Când am fost mic aveam 
alte vise. Deşi îmi plăcea 
magia, nu am visat să devin 
magician. De exemplu a fost 
o perioadă când îmi doream 
să fiu soldat în trupele spe-
ciale, în Legiunea Franceză...

cum ai învăţat trucurile? 
Mă gândesc că nici un ma-
gician nu le dezvăluie...

Din punctul meu de vede-
re îţi spun că, la ora actuală, 
România este foarte săracă 
în ceea ce priveşte cultura 
magică. Nu există materiale 
educative din care să poţi să 
înveţi. Nici măcar astăzi nu 
există. Primele tehnici le-am 
învăţat de la fratele meu. 
Erau nişte tehnici cu cărţile. 
Cei mai mulţi magicieni în-
cep cu tehnici cu cărţile.

De ce? Este mai uşor?
Nu este mai uşor, dar cu 

ajutorul cărţilor poţi să faci 
o varietate foarte mare de 
efecte de magie. De exem-
plu, eu astăzi, doar cu un 
pachet de cărţi şi fără nimic 
altceva pot să ţin un specta-
col de trei ore. Pachetul de 
cărţi este cel mai bun acce-
soriu al unui magician.

Înainte de a fi magician pro-
fesionist ai fost şi dansator, 
chiar şi striper...

Da. Am crescut în Timi-
şoara şi am fost în mai mul-
te trupe de dans... Trompy, 
Fly Dance cred că erau pe 
atunci. Am avut un unchi 
care era foarte bun coregraf, 
a lucrat şi la Operă, acum 
a decedat - Dumnezeu să îl 
ierte - şi el m-a îndrumat. 
Am făcut dans modern, 
breakdance, rapp, ce era la 
vremea aceea. Apoi, la 18 
ani, am întâlnit un alt profe-
sor, care avea grijă de trupa 
Fly Dance şi el mi-a propus 
să încep să lucrez cu el în 
cluburile de noapte din Ti-
mişoara, ca şi striper. După 
primii doi ani, mi-am făcut 
eu o trupa de striptease, al-
cătuită din băieţi care mer-
geau la sală - erau mult mai 
sportivi decât mine. După 
aceea am plecat în Spania, 
în Barcelona şi mai apoi în 
Ibiza.

şi în Spania ce făceai? 
Striptease?

Vezi, în Spania, viaţa de 
noapte, petrecerile sunt 
mult diferite de cele de la 
noi din România. Ei sunt 
foarte obişnuiţi să organi-
zeze petreceri private. Şi la 
aceste petreceri sunt foar-
te la modă spectacolele de 
striptease, indiferent dacă 
dansează o domnişoară sau 
un bărbat...  E la fel la nunţi, 
la zile onomastice, inclusiv 
la aşa-numitele “Fiesta del 
Pueblo”, sărbătorile oraşu-
lui - cum sunt Rugile la noi 
în Banat. Şi mergeam la 
aceste petreceri şi făceam 
striptease. La o astfel de pe-
trecere am întâlnit un magi-
cian care venise acolo la fel 
ca şi mine ca invitat. După 
spectacol, i-am spus că şi 
eu fac magie... M-a pus să îi 
arat, i-am arătat, şi a rămas 
plăcut impresioant - bineîn-
ţeles era cu mult mai bun 
decât mine - dar m-a plăcut 
şi m-a încurajat să fac asta. 
Şi astfel am început să apro-
fundez magia şi le făceam în 
paralel: striptease şi magie. 
Asta până am reuşit să îmi 
dau examenele şi atestatele 
pentru a deveni magician 
profesionist. Lucrul asta 
l-am făcut la Madrid. În Ro-
mânia nu există nicio insti-
tuţie care să poată elibera, 
legal, un atestat de Magici-
an-Iluzionist. Din câte ştiu 
eu, există doar posibilitatea 
de a primi un atestat de cir-

car, care acoperă mai multe 
ramuri: acrobat, clovn, dre-
sor, şi magician. 

cum preferi să îţi spună oa-
menii? Magician, scamator 
sau iluzionist?

Magician sună mai pri-
etenos şi aşa îmi spun toţi 
copii. Iluzionist sună mai 
elegant şi aşa îmi spun adul-
ţii. Scamator mă numeşte 
lumea foarte rar... Scamator 
e şi ăla cu “alba neagra”... 

oricine poate să facă ma-
gie, sau îţi trebuie talent şi 
înclinaţie spre aşa ceva?

Într-un timp când au apă-
rut formaţii în România, de 
tipul 3Sud Est, Genius, vro-
iam şi eu să fiu ca ei, să cânt! 
Dar nu aveam voce...   E la 
fel şi în magie... Trebuie să 
ai chemare pentru arta asta, 
ca să poţi obţine rezultate.

Dar trebuie şi multă muncă...
Sigur că da. Poţi să ai tu 

chemare, dar degeaba fără 
muncă. Nu poţi la 10 ani să 
fii David Copperfield... Toţi 
marii magicieni de acum au 
ajuns acolo unde sunt prin 
muncă.

cât lucrezi pe zi?
La început, când vrei să 

te perfecţionezi poţi să lu-
crezi şi câte 6 ore pe zi. Apoi 
cu timpul, după ce capeţi 
experienţă poţi să faci tot 

mult mai uşor. Contează şi 
cum lucrezi. Una e să faci 
acasă în faţa oglinzii, şi alta 
e să faci magie în faţa unei 
audienţe, într-o sală de spec-
tacol, unde şi interacţionezi 
cu publicul.

S-a prins vreodată cineva 
cum faci vreun truc?

Când eşti într-o sală de 
spectacol, există cel puţin 
un sceptic, dacă nu mai 
mulţi. Tot timpul aceşti 
sceptici au impresia că ei 
ştiu ce faci, cum faci şi că 
şi ei pot să facă asta. Dato-
ria unui magician profesi-
onist, din punctul meu de 
vedere, este să nu-i contra-
zică. Dacă ar fi să întrebi 
din sală 10 persoane, o să 
vezi că toţi au păreri di-
ferite despre cum faci un 
număr de magie. Eu prefer 
să îi las în pace şi să crea-
dă fiecare că a descoperit 
secretul.

care este secretul unui 
număr de iluzionism reuşit?

Eu am avut un maestru 
de suflet la Madrid şi el avea 
o vorbă foarte importantă şi 
cred că se potriveşte tuturor 
celor care fac un act artistic 
pe scenă: „Nu contează ceea 
ce prezinţi pe scenă, con-
tează cine prezintă şi cum 
prezintă”. Asta probabil e 
secretul cel mai mare. Poate 
nu e atât de important efec-

tul magic cât persoana care 
face acel efect, cum îl pre-
zintă şi cum relaţionează cu 
publicul.

Este magia o meserie 
bănoasă?

În România nu poţi să 
trăieşti doar din magie. Eu 
ca să trăiesc din magie, tre-
buie să lucrez afară. Noi nu 
am fost educaţi pentru spec-
tacol. Nu ştiu, poate sunt şi 
probleme financiare acum, 
dar sunt puţini cei care se 
gândesc: „Ce facem azi? Hai 
să mergem la un spectacol 
de magie!“ Afară poţi să tră-
ieşti din iluzionism.

unde dai spectacole în 
românia?

Eu nu îmi organizez spec-
tacole în România. Îmi pla-
ce să merg acolo unde sunt 
invitat. Merg aici la foarte 
multe nunţi, botezuri, ono-
mastice, prin cluburi, pub-
uri...

Mai nou şi strada a deveni 
o scenă... David Blaine face 
magie în stradă. Faci şi tu 
aşa ceva?

Da, mai ales în Ibiza. 
Unul dintre joburile mele de 
acolo este acesta: am o zonă 
unde sunt nişte terase, acolo 
creez diferite efecte pe mo-
ment, cu cărţile şi cu obiec-
tele personale ale turiştilor 
prezenţi. 

care e trucul tău preferat?
Sunt multe care îmi plac 

foarte mult. Nu ştiu care îmi 
palce cel mai mult. Poate 
cele care implică secţionări. 
Atunci când “tai” asistenta 
în bucăţi. Sunt cele mai im-
presionante...

ai vreun idol în magie?
Sigur că am. David Coper-

field este cel mai bun. Este 
inegalabil. Este pentru ma-
gie cum e Michael Jackson 
pentru muzică. Şi îmi place 
foarte mult Rene Lavant. El 
are şi o istorie unică. Este ar-
gentinian, la 7 ani făcea pri-
mele trucuri. La 9 ani are un 
accident şi îşi pierde braţul 
drept. După recuperare s-a 
apucat iar de magie şi acum, 
la 83 de ani, încă practică 
magia. Cu o singură mână 
lucrează la fel de calitativ ca 
şi magicieni de talie mondi-
ală.

ce te vezi făcând peste 10 ani?
Tot asta. Vreau să fac 

magie până la bătrâneţe. 
Nu ştiu la ce nivel voi ajun-
ge... Probabil să ajung un 
iluzionist de talie mondială 
este destul de târziu pentru 
mine. Asta pentru că nu am 
avut de unde să învăţ când 
eram mic.

te gândeşti să pleci din 
românia?

Definitiv nu. Plec în fieca-
re an, dar mereu mă întorc. 
Timişoara pentru mine în-
seamnă foarte mult. Nu ştiu 
dacă aş lăsa Timişoara pen-
tru alt oraş... Poate doar pen-
tru Barcelona. Dar probabil 
că aş fi făcut pasul acesta 
mai demult, dacă aş fi vrut 
cu adevărat...

„în românia nu poţi să 
trăieşti doar din magie“

Are 30 de ani şi este magician profesionist din 2007. Înainte de a face magie a fost dan-
sator şi chiar a făcut striptease în Timişoara şi Ibiza. A devenit celebru în toată ţara după 
ce a participat la emisiunea Românii au talent, unde a ajuns până în semifinale.lorenzo-crIStIan Stancu 
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servicii cat mai sigure si complete, spre deplina satisfactie

a partenerilor nostri. Privim calitatea nu ca pe un efort, ci ca pe un atribut
al succesului. Va oferim:

•Transporturi rutiere de marfuri generale, interne si 
internationale•Transporturi ADR•Servicii rutiere expres•Depozitare interna 

si in spatiul UE•Servicii aeriene expres•Rezervari ferry-boat •Grupaje de 
marfuri•Intermedierea tuturor tipurilor de transporturi rutiere de marfuri

Chisoda,comuna Giroc,DN 59, Km8 + 550m stanga, jud.Timis; 
Tel.: 0256287932; Fax:0256244821; E-mail:office@mvtlog.ro

www.mvtlog.ro
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FAmiLie & TimP LiBer

PUBLICITATE

Proaspeţii tătici pot avea mai  
multe zile libere pentru a  
sărbători naşterea copilului 
n Cursurile de educaţie parentale îi ajută pe părinţi să fie mai implicaţi în legătură cu sarcina

Tăticii învaţă să fie pregătiţi pentru venirea bebeluşului

Cei care nasc la noi 
beneficiază gratuit 
de aceste cursuri. Cei 
care aleg să nască în 
altă parte plătesc o 
taxa de 50 de lei pe 
şedinţă. Primesc o 
adeverinţă, iar tăticii 
beneficiază de 10 
zile libere în plus la 
naşterea copilului. O 
şedinţă durează două 
ore şi se ţine marţea 
şi vinerea.

 liliana brâncoveanu
medic specialist - Spitalul Athena
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În fiecare dimineaţă, sute 
de timişoreni se înghesuie în 
tramvaie uitate de vreme şi 
mâzgălite în ultimul hal de 
tinerii artişti care îşi demon-
strează talentul în mijloa-
cele de transport în comun 
din oraş. Mesaje maliţioase, 
desene indecente, talente as-
cunse şi multe alte imagini 
deocheate sau nedeocheate 
se află desenate cu markerul 
sau cu spray-ul în interiorul fi-
ecărui tramvai din Timişoara. 

Timişorenii s-au plâns de 
nenumărate ori de starea 
acestora şi au cerut în zadar 
municipalităţii şi Regiei Auto-
nome de Transport în Comun 
să schimbe cumva balanţa 
în favoarea călătorilor. Ori 
de câte ori primeau câte un 
răspuns, acesta se concretiza 
într-o simplă promisiune. În 
vreme ce alte oraşe din ţară 
le oferă cetăţenilor mijloace 
de transport moderne, edilii 
timişoreni se scot cu gratuita-
tea pe care o oferă pensionari-
lor sau elevilor din şcolile ge-
nerale. Toate tramvaiele din 
parcul RATT, 130 la număr, 
au fost fie primite în dar din 
Germania, fie cumpărate în 
regim second hand. 

Timişorenii călătoresc  
cu tramvaie expirate

Edilii Timişoarei recunosc 
şi ei că tramvaiele au durata 
de serviciu depăşită încă de la 
achiziţionare, însă Regia le pre-
lungeşte durata de serviciu cu 
încă doi sau chiar patru ani, cu 
câte o reparaţie pe ici pe colo.  

În urmă cu câţiva ani, pri-
marul Gheorghe Ciuhandu 
iniţiase un proiect de hotărâre 
prin care să se achiziţioneze 
50 de tramvaie nou-nouţe în 
Timişoara, iar rând pe rând 
să le înlocuiască pe cele vechi. 

Din 2008 şi până astăzi însă, 
timişorenii au auzit numai 
„vom propune”, „vom face”. 
La fel vor auzi şi de acum 
înainte, până, probabil, anul 
viitor, când, este posibil să so-
sească şi tramvaie noi în Timi-
şoara. Partea interesantă este  
că la anul sunt şi alegerile, aşa 
promisiunile primăriei ar pu-
tea să prindă contur totuşi.

Starea proastă a tramvaie-
lor este recunoscută chiar şi de 
conducerea Regiei de Trans-
port: „Niciunul din tramvaiele 
aflate în exploatare nu asigură 
confortul şi siguranţa călăto-
rului sub aspectul existenţei 
instalaţiilor de climatizare, 
care nu există, al sistemelor de 
supraveghere, care iarăşi nu 
există, sau al sistemelor de in-
formare şi comunicare pentru 
călători“ se arăta în referatul 
ce însoţea proiectul de hotărâ-
re în luna mai a anului 2008. 

Câte 10 tramvaie pe an!
Municipalitatea a demarat 

încă de atunci proceduri de 
contractare a unui credit pen-
tru cumpărarea a 50 de tram-

vaie noi. Proiectul a rămas 
însă în aer, după ce s-a realizat 
însă un caiet de sarcini. Acum, 
însă, primarul Gheorghe Ciu-
handu vrea să demareze din 
nou operaţiunile. 

„În principiu, mergem pe 
acelaşi proiect. Noi avem un 
mandat prin acea hotărâre de 
a începe negocieri şi de a pre-
găti achiziţia acestor tramvaie. 
Acum o să facem o informa-
re la Consiliul Local şi vom 
propune concret un caiet de 
sarcini pe partea tehnică, o va-
riantă de finanţare. Ne-ar mai 
trebui o hotărâre de consiliu 

local şi, dacă lucrurile merg 
bine, atunci evident că de la 
anul ar putea fi tramvaie noi”, 
ne-a declarat edilul Timişoarei. 

Tramvaiele ar urma să fie 
aduse în Timişoara în mai 
multe etape, câte zece în fie-
care an, deoarece banii sunt 
mult prea mulţi. 

La noi costă 3,5 milioane 
de euro, la Oradea 2,7!

Iniţial, se discuta despre 
un credit în valoare de 175 
de milioane de euro (!), repre-
zentanţii primăriei estimând 
atunci că un tramvai ar costa 

3,5 milioane de euro, în con-
diţiile în care autorităţile din 
Oradea cumpărau, tot la acea 
vreme, tramvaie cu 2,7 milioa-
ne de euro bucata. Orădenii se 
bucură în prezent de tramvaie 
moderne, făcute tot de nem-
ţi, care nu le fac probleme în 
trafic sau nu sunt mâzgălite în 
ultimul hal de tinerii artişti. 

„Avem zece bucăţi pe care 
le-am cumpărat acum câţi-
va ani. Pentru noi sunt deja 
vechi. Au fost achiziţionate 
prin credit bancar de către 
primărie, iar despre dotări 
pot să vă spun că au aer con-
diţionat, precum şi trape de 
acces pentru persoanele cu 
dizabilităţi locomotorii. La 
început au fost discuţii că pre-
ţul a fost prea mare la vremea 
aceea, s-au făcut mai multe 
contestări”, ne-a declarat Car-
men Tocuţ, purtător de cu-
vânt Oradea Transport Local.  

Edilul Timişoarei spune că 
nu ştie despre tramvaiele din 
Oradea, deşi ne-a mărturisit 
că a cercetat piaţa în 2008. 

„Tramvaiele sunt mai 
scumpe. Nu ştiu ce tramvaie 
au luat la Oradea, dar la noi va 
fi o licitaţie publică, deci poţi 
să vină aici diverşi furnizori. 
Noi am vorbit cu mai mulţi 
producători. Când s-a făcut un 
caiet de sarcini, s-a ţinut cont 
de diverse caracteristici, ca să 
zic aşa, care ar trebui să le aibă 
acest tramvai. Nu am discu-
tat cu cineva anume ca să le 
luăm. Cei care se vor apropia 
cel mai mult şi va veni cu cea 
mai avantajoasă finanţare. Va 
trebui să luăm un împrumut. 
Pentru o parte din sumă avem 
o promisiune de la Banca Eu-
ropeană de Investiţii şi o par-
te din sumă va veni printr-o 
bancă comercială”, a mai spus 
Gheorghe Ciuhandu. 

Roxana deaConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Deşi tinde spre statutul de 
Capitală Culturală Europea-
nă, Timişoara este încă depar-
te de a-şi atinge ţelul, iar capi-
tolele la care are restanţe sunt 
suficiente. Printre acestea se 
numără şi reţelele aeriene de 
cabluri care „sufocă” anumite 
zone din oraş. Un păienje-
niş haotic ţesut de-a lungul 
anilor pe stâlpii de iluminat 
public. Problema nu ar fi atât 
de gravă dacă România nu 
ar avea un termen impus de 
Uniunea Europeană pentru a 
muta toate reţelele de cabluri 
în subteran. Termenul este 
prevăzut pentru anul 2013, 
în caz contrar ţara noastră ris-
că sancţiuni drastice la acest 
capitol.  

Din 2003, Timişoara se 
luptă cu cablurile aeriene

Recent, şi Guvernul a in-
terzis montarea cablurilor 
în suprateran, îndrumând 
operatorii de telecomunicaţii 
să apeleze la subteran. În Ti-
mişoara, Primăria a emis un 
Regulament Local de Urba-
nism încă din anul 2003, însă 
în toţi aceşti ani nu a putut fi 
aplicat. Motivele sunt unele 

ieşite din comun. Edilii Ti-
mişoarei spuneau, de fiecare 
dată, că municipalitatea nu 
poate tăia cablurile, deoare-
ce cei care ar avea de suferit 
ar fi tot timişorenii, care ar fi 
putut rămâne fără televizor, 
telefon sau Internet. Nici nu 
aveau bază legală să convingă 
firmele să le mute. 

După proiectul aprobat în 
2003, în Timişoara, ampla-
sarea reţelelor de transmisii 
date şi voce este permisă pen-
tru monumente şi în zone 
protejate numai prin con-
ducte subterane, prin subso-
luri sau în şliţuri mascate pe 
faţade, fără a aduce prejudicii 
aspectului arhitectural al clă-
dirilor. În restul zonelor era 
permisă însă şi amplasarea 
aeriană. 

De trei ani nu  
s-a făcut nimic

Cinci ani mai târziu, mai 
precis în 2009, executivul Pri-
măriei a revenit asupra hotă-
rârii şi a decis o completare. 
Astfel, „în toate zonele şi sub-
zonele funcţionale din Timi-
şoara, amplasarea reţelelor se 
va realiza subteran”. În plus, 
„toate reţelele supraterane 
existente pe domeniul public 
şi privat al municipiului vor fi 
îngropate, până cel târziu la 
data de 31.12.2012, iar acolo 
unde există canale tehnice 
vor fi utilizate acestea”. Sin-
gurele canalele tehnice din 
Timişoara sunt cele ale Regiei 
Autonome de Transport în 
Comun, care au o lungime de 
numai 40 de kilometri. 

Direcţia de Urbanism tre-
buia să creeze o bază de date 
cu traseele reţelelor de trans-
misii de date şi transmisii de 
voce până la sfârşitul anului 
2009. De fapt, Direcţia de Ur-
banism s-a apucat abia acum 
un an de această inventariere, 
după cum recunoaşte chiar 
primarul Gheorghe Ciuhan-
du. 

Achiziţie publică pentru 
îngroparea cablurilor

„Termenul s-a prelungit 
din motive obiective. Cred că 
în această lună, după ştiinţa 
mea, va fi o dezbatere în Timi-
şoara pe această temă, pentru 
că o să vină diverşi furnizori 
de astfel de echipamente şi ei 
vor face prezentări şi discuţii 
publice. Pe baza lor vom că-
uta să promovăm o achiziţie 
publică, însă aceasta este o 
problemă pe care anul aces-
ta nu o putem rezolva”, ne-a 
declarat primarul Timişoarei. 

Edilul ne-a mai spus că 
municipalitatea a început 
deja o operaţiune de montare 

a acestor cabluri în subteran 
şi că mulţi stâlpi au fost cură-
ţaţi de povara cablurilor. 

„Foarte multe cabluri 
aeriene au dispărut, pen-
tru că, realmente, rămăse-
seră de la diverşi furnizori 
care nu mai existau. Ele 
s-au demolat. Dacă mergeţi 
prin anumite cartiere, o să 
vedeţi că s-au şi tăiat şi au 
dispărut. Însă noi vrem ca 
de acuma încolo, în per-
spectivă, aceste cabluri să 
fie îngropate şi să nu mai 
afecteze imaginea oraşului. 
Inventarierea e începută de 
mai bine de un an”, a mai 
explicat Ciuhandu. 

Operatorii de telefonie 
mobilă, cablu sau de date 
trebuie să se apuce de trea-
bă până nu este prea târziu. 
Reprezentanţii societăţii 
comerciale Enel Distribuţie 
Banat spun că, potrivit regu-
lamentului de urbanism, ei 
îngroapă deja toate cablurile 
electrice, deşi nu sunt incluse 
în proiectul amintit. „Cablu-
rile electrice se montează în 
subteran începând din anul 
2007, de când a fost prelun-
git Regulamentul Local de 
Urbanism prin HCL 139, care 
reglementează echiparea 
tehnico-edilitară, toate reţe-
lele sunt proiectate şi execu-
tate prin pozare subterană. 
Cele vechi se vor monta în 
subteran, dacă se înlocuiesc”, 
a declarat Florentina Bujor, 
purtător de cuvânt Enel. 

Reprezentanţii RATT spun 
şi ei că au închiriat stâlpii pe 
care îi deţin în oraş către mai 
multe societăţi comerciale, 
însă nu este datoria lor să 
îngroape cablurile. „Este ade-
vărat că pe stâlpii noştri sunt 
amplasate cabluri ale acestor 
societăţi, dar este problema 
lor să le îngroape în pământ. 
Noi nu avem ce să îngropăm”, 
a precizat Cosmin Bradu, pur-
tător de cuvânt al RATT.

Potrivit lui Ştefan Stanciu, 
managerul UPC pe Regiunea 
de Vest, Primăria a promis că 
rezolvă problema. „Procedu-
ra este la Primărie. Primăria 
ne-a chemat, ne-am întâlnit 
şi planul este la ei, au toate 
etapele. Noi am răspuns soli-
citărilor lor. Nu se cunoaşte 
nimic. Proiectul a fost lansat 
de primărie şi a fost lăsat în 
aer. Problema era să se coboa-
re jos cele care sunt. Noi nu 
avem nevoie să mai montăm, 
pentru că reţeaua noastră 
este completă”, a declarat 
Ştefan Stanciu.

COmUniTATeCOmUniTATe12 

Cablurile electrice se 
montează în subte-
ran începând din anul 
2007. Toate reţelele 
sunt proiectate şi 
executate prin po-
zare subterană. Cele 
vechi se vor monta 
în subteran, dacă se 
înlocuiesc.

 florentina bujor
purtător de cuvânt ENEL Banat

Cred că trăim într-o ţară a 
absurdului. O ţară unde o 
lege organică promulgată 
de preşedintele ţării, este 
’’bătută’’ de o ordonanţă de 
urgenţă, ordonanţă făcută în 
pripă şi dezinformare. Avem o 
ţară unde interesele persona-
le, de gaşcă,” bat” interesele 
naţionale sau ale comunităţii 
unde trăim. Iată povestea!
Sala Capitol din Timişoara, 
este acum sediul Filarmonicii 
Banatul. Această sală, a fost 
un cinema celebru, construit 
în 1929, din fonduri private şi 
donat apoi comunităţii locale 
de către foştii proprietari. 
În 1947 acest imobil a fost 
naţionalizat şi a fost folosit de 
către timişoreni, până când 
s-a înfiinţat RADEF-ul (Regia 
Autonomă Distribuţie Film). 
Conform economiei de piaţă, 
după 1990 au apărut Mall-uri 
le cu sălile lor de cinema Mul-
tiplex, cu sonorizare super şi 
proiecţii de filme în 3D. Fotolii 
comode, sălile climatizate 
şi noutăţile la zi a filmelor, 
a făcut ca toţi spectatorii să 
migreze la aceste Mall-uri. 
RADEF-ul a rămas doar cu 
toate sălile din România, 
săli friguroase, mizere, pline 
de şoareci. Datoriile uriaşe 
pe care această agenţie 
(subordonată Ministerului 
Culturii) le-a adunat a făcut, 
normal în virtutea principiului 
descentralizării statului, că 
aceste săli să fie retrocedate 
comunităţilor locale care 
le-au construit. Dar, “băieţii 
deştepţi” de la Bucureşti, au 
pus la punct o altă afacere, 
gândind transformarea aces-
tei agenţii în SA, urmând ca să 
poată cumpăra apoi orice sală 
de cinema din România, la 
preţuri modice. Astfel istoria 
Cinemaului Capitol este aceas-
ta: 1947 (naţionalizat), 2003 
retrocedat, 2003 re-donat 
RADEF-ului, 2007 retrocedat 
primăriei Timişoara expres 
pentru filarmonica, 2008 re-
donat RADEF, 2010 prin Legea 
303 retrocedat comunităţilor 
locale, 2011 din nou “re-do-
nat” RADEF-ului. Ca la casa de 
nebuni, uite sala nu e sala. În 
acesta sală s-au investit în cei 
5 ani de când este filarmoni-
ca, peste un milion de euro!! 
400.000 euro prin proiecte 
europene, 400.000 euro de 
la Consiliu Local Timişoara şi 
peste 200.000 euro din spon-
sorizări private! Bătaia peş-
telui în această manevră, nu 
este atât sala Capitol, acum 
modernizată şi climatizată, ci 
grădina de vară de aproape 
un hectar ca suprafaţă, teren 
care aparţine CLT şi este dat 
în folosinţă filarmonicii. Inte-
resele imobiliare sunt uriaşe, 
dar primăria şi filarmonica 
doresc să construiască un 
Mall Cultural, necesar candi-
daturii Timişoarei la Capitală 
Europeană a Culturii în 2021 
şi nicidecum să concesioneze 
acest teren pentru... hotel sau 
birouri private. Aşa că, dom-
nilor şi doamnelor, iată cum 
apar peste noapte legi în care 
miniştrii sunt dezinformaţi ca 
să semneze iar parlamentul 
este indus în eroare. Noroc, 
că mai există mass-media, „a 
patra putere în stat“, câinele 
de pază al democraţiei, presă 
care anchetează şi... forţează 
ca lucrurile să reintre în 
normal. Azi, Timişoara are o 
echipă retrogradata în diviza 
C, are un mitropolit umilit şi 
patrimoniul nostru cultural, 
este devalizat! Nu vă lăsaţi 
timişoreni! Vă mulţumesc!

Re-naționlizarea 5

Coriolan 
Gârboni
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Păienjenişul de cabluri care 
„sufocă” Timişoara nu dispare

Cablurile de pe stâlpi urâţesc aspectul oraşului

Tramvaie vechi, primite  
de pomană de peste hotare
n Primăria vrea să cumpere tramvaie noi abia la anul, în vreme ce adminsitraţia 
locală din alte oraşe are deja tramvaie moderne de ani buni

Tinerii îşi încearcă talentul în desen şi pe tavanele tramvaielor

Cel mai modern tramvai din România circulă în Oradea încă din anul 2008unele tramvaie din Timişoara au fost primite de pomană din Germania

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

n Până la sfârşitul lui 2012, toate cablurile aeriene trebuie să fie îngropate în subteran
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Contează pe ştirile timişorenilor!

PUBLICITATE

Toţi mănâncă semin-
ţe şi aruncă pe jos, 
aproape toate gea-
murile sunt sparte. 
Nu avem aer condiţi-
onat. Eu am fost şi în 
alte oraşe şi pe din-
colo prin străinătate. 
Acolo mi-au plăcut.

 Virginia ungureanu

Sunt bune. Întreţine-
rea nu este grozavă, 
sunt multe picturi, 
graffiti, murdărie. 
Asta că vin tot felul 
de personaje care  nu 
întreţin nimic. Dar 
aşa sunt bune, că văd 
că mai merg.

 nicolae Groza

Mie îmi plac, că 
merg încă foarte 
bine. Numai munci-
torii nu sunt acolo 
când trebuie. Lucră-
torii ăştia nu prea 
îşi fac treaba cum 
trebuie, dar ele sunt 
bune.

 traian ursu

Termenul s-a prelun-
git din motive obiec-
tive. Cred că în aceas-
tă lună, după ştiinţa 
mea, va fi o dezba-
tere în Timişoara pe 
această temă, pentru 
că o să vină diverşi 
furnizori de astfel 
de echipamente şi ei 
vor face prezentări şi 
discuţii publice.

 gheorghe ciuhandu 
primar Timişoara

Primăria ne-a che-
mat, ne-am întâlnit 
şi planul este la ei, au 
toate etapele. Noi am 
răspuns solicitărilor 
lor. Nu se cunoaşte 
nimic. Proiectul a fost 
lansat de primărie şi 
a fost lăsat în aer.

 ştefan Stanciu
manager UPC - Regiunea VestComentează pe 

opiniatimisoarei.ro
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Renunţarea lui Dan Ale-
xa la tricoul alb-violet i-a 
împărţit pe suporteri în 
două tabere. Unii consideră 
că a făcut pasul care trebu-
ia, că la vârsta lui trebuia să 
se gândească şi la bunăsta-
rea familiei, ca în cei cinci 
ani petrecuţi la Timişoara 
a făcut cam tot ce ţinea de 
el ca să meargă bine echi-
pa, că Iancu ar trebuie să-i 
mulţumească pentru că nu 
a plecat mai devreme şi că a 
sperat şi a aşteptat un trofeu 
atâta amar de vreme. Alţii îl 

contestă şi spun că nu trebu-
ia să părăsească primul co-
rabia, că trebuia să-i forţeze 
mâna lui Marian Iancu, că 
de ce s-a dus la o echipă din 
Bucureşti şi câte şi mai câte. 
Cert este că fostul căpitan 
al lui Poli a ales cu mintea, 
chiar dacă susţine că „banii 
de la Rapid înseamnă prea 
puţin”. Cu toate acestea 
gândul că primeşte „bani la 
semnatură” cum se spune, 
adică fără să aibă la început 
emoţiile că aşteaptă prea 
mult după plata ratelor din 

contract, l-au determinat să 
ia calea altui club. Iar dacă 
e vorba şi de vreo 400.000 
de euro, e clar ca nu poţi re-
zista ispitei. Faptul că după 
propria declaraţie, mai poa-
te continua încă două sezoa-
ne la cel mai înalt nivel şi că 
deocamdată Rapidul îi poate 
oferi ceea ce îşi doreşte de-
monstrează ca şi-a pierdut 
încrederea în promisiunile 
lui Marian Iancu.

www.FOrTAviOLA.rOTimP LiBer

Turneul mini al naţionalei în 
America de Sud a născut vii 
polemici şi înainte şi după. Mai 
ales după. Forfaitul declarat 
de cei patru magnifici,Tamaş, 
Mutu, Săpunaru şi Raţ, a pus 
gaz pe foc. Chestia cu „a juca 
pentru ţara ta este o onoare” a 
căzut în derizoriu. Să nu vrei să 
joci împotriva Braziliei, fie şi în-
tr-un amical, pare de neînţeles 
cu atât mai mult la un meci de 
retragere a unuia dintre cei mai 
buni fotbalişti din toate timpuri-
le. Degringolada de la lot  este 
evidentă şi se datorează atât 
selecţionerului cât şi conducerii 
federaţiei. Nu l-am înţeles pe 
Răzvan Lucescu atunci când a 
hotărât să abandoneze chiar 
înaintea acestui turneu pe care 
chiar el l-a cerut. Probabil că 
varianta Rapid îi este mai la în-
demână. Şi totuşi nu laşi ciorba 
pe foc şi pleci la plimbare.
Această ultimă „acţiune naţi-
onală” m-a lămurit, dacă mai 
era nevoie, de felul în care 
este condus un fotbal care 
de ani de zile este în cădere 
liberă. Mai mult ca oricând, 
actuala generaţie, reprezenta-
tă de gaşca celor patru, pare 
una rătăcită prin fotbal. Ispră-
vile lui Mutu, Tamaş şi chiar 
Săpunaru sunt mai mult decât 
cunoscute. Mai cunoscute 
chiar decât cele fotbalistice. 
Acum cred că se poate explica 
gestul lui Chivu cel care, sătu-
rat probabil de debandada de 
la lot, a decis să nu mai vină 
la convocări. Vă mai amintiţi 
că gestul interistului a fost 
precedat de cel al lui Rădoi. 
Asta spune ceva.
Hagi a zis şi el „pas” naţionalei. 
A invocat ca motiv principal 
mai sus-amintita debandadă. 
Pare să aibă dreptate chiar 
dacă, deşi am fost fanul lui ca 
jucător, nu mă număr printre 
admiratorii lui în calitate de 
antrenor. „Regele” poate fi 
acuzat de orice dar nu şi de 
faptul că nu simte „fenomenul”. 
Cu şcoala lui de fotbal a dovedit 
că este un bun manager care 
ştie să aleagă. Aşa că...
Aşa că Sandu, chipurile, 
negociază cu Piţurcă. Aşa o 
fi? Ca de fiecare dată vinovaţii 
sunt în altă parte. Nimeni nu 
negociază înlocuirea conducerii 
FRF responsabilă şi ea de atâtea 
eşecuri. O conducere din ce mai 
„rătăcită” prin fotbalul ăsta mi-
zer în care trăim doar cu amin-
tirile unei alte generaţii care nu 
este lăsată să îşi demonstreze 
valoarea şi în afara gazonului.

Generația 
rătăciților

Viorel  
Screciu
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15 
speCtaCoLefiLme party eXpo

Hanna: Vineri : 13:00, 
15:20, 17:40, 20:10, 22:30

Kung Fu Panda 2: 
Vineri : 13:50(ro), 15:50, 
17:50(ro), 19:50, 21:50

X-Men: Cei dintâi Vineri : 
13:40, 16:30, 19:10, 22:00

Marea Mahmureală 
2: Vineri : 14:00, 15:00, 
16:10, 17:10, 18:20, 19:20, 
20:30, 21:30, 22:45

Piraţii din Caraibe: Pe 
ape şi mai tulburi Vineri : 
13:50, 16:40, 19:30, 22:20

Iubit de împrumut: 
Vineri : 17:00, 19:20

Furios şi iute în viteza a 
5-a: Vineri : 14:20, 21:40

jOI, 16 IunIE
Heaven: Play & Win present 
Ya BB
Pantheon: Latin Fever Night
Art Club 700: Tematik Party
Dublin Express: Live Music 
Unpluged Session
Porkys: No Stress Student Night
Life!Pub: Super Karaoke Party
Lemon: Specijalno Srpsko 
Uzivo Vece

VInERI 17 IunIE
Porky`s: Concert ROA
Heaven: Rosario Internullo
setup: The Great Rock & 
Beats Setup: Limun, UFO, 
WakaX, 1Up
no name: No Name Poolside 
Party
Club 30: Girls Weekend’s

sâMBăTă 18 IunIE
Heaven: Budoar Dancers
no name: Ambiental & Chill 
out music
River Deck: Mo’ Horizons
D`arc: NightLong sub Pod
Club 30: Girls Weekend’s
Daos: Retro Party
jaxx Pub: Tequila Party
Life!Pub: Coyote Ugly Party
Art 700: Saturday Night 
Madness

DuMInICă 19 IunIE
River Deck: Salsa Addict
Atelier DIY: Honsenfefer vs. 
The Works 
Life!Pub: Relax Music
Art Club 700: Retro Fever
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’Arc: Hits Party

Teatrul naţional Timi-
şoara: joi, 16 iunie, ora 
19.00, Studio 5, Iaacovi şi 
Leidental de Hanoch Levin, 
un spectacol de Mihaela 
Lichiardopol.

Filarmonica Banatul: Sala 
Capitol, vineri 17 iunie, ora 
19, ultimul concert pentru 
pian scris de Sergei Rah-
maninov, dirijor: Nicolae 
Moldoveanu, solişti: Nao-
ko Anzai - pian, Constantin 
Negoiţă - violoncel. 

Tribuna Cafe: vineri 17 iu-
nie, ora 19 Istoria Jazz-ului 
în 3 acte. Spectacol: Toni 
Kuhn - pian, Dan Mitrofan 
- ghitară, Lucian Nagy 
- saxofon, Victor Miclăuş - 
bass şi Dinu Simon, tobe.  

Opera naţională Româ-
nă Timişoara: vineri 17 
iunie, ora 19, sala Mare, 
Visii D arte - concert de arii 
în colaborare cu Academia 

„Gaetano Donizetti” din 
Masate-Milano, Italia.

Teatrul naţional Timi-
şoara: vineri 17 iunie, ora 
19.00, Sala 2, Switch de Pál 
Frenák.

Teatrul naţional Timi-
şoara: sâmbătă 16 iunie, 
ora 19.00, Studio 5, Nu, 
eu nu regret nimic, un 
concept de Sabina Bijan. 

Opera naţională Româ-
nă Timişoara: duminică 
19 iunie, ora 11, Simfonia 
Dansului. Spectacol susti-
nut de elevii Studioului de 
Dans „Arabesque Stars”, 
prof. Adriana şi Constantin 
Gâdea. 

Opera naţională Româ-
nă Timişoara: duminică 
19 iunie, ora 19, Opera în 
trei acte: Adriana Lecou-
vreur. Muzica: Francesco 
Cilea. 

dan duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Alb-violeţii s-au reunit 
marţi după-amiază pen-
tru a demara pregătirea de 
vară cu gândul la sezonul 
viitor. Nimeni însă nu ştie 
unde vor juca fotbaliştii lui 
Poli din toamnă. Un lucru e 
clar, nu vor juca în cupele 
europene, fiind excluşi de 
UEFA. Dealtfel, tot marţi, pe 
site-ul oficial al organismul 
european a şi fost schimbat 
numele Timişoarei cu cel al 
Vasluiului în lista cu echipe-
le care participă în prelimi-
nariile Champions League. 
Astfel că, după trei ani în 

care suporterii Politehnicii 
au vazut pe „Dan Paltini-
şanu” echipe ca Stuttgart, 
Manchester City sau Şahtior 
Doneţk, acum îşi iau gândul 
de la aşa nume şi aşteaptă 
cu înfrigurare să vadă ce ad-
versari va întâlni în sezonul 
următor.

Incertitudinea planează 
şi în privinţa lotului de ju-
cători cu care Poli va ataca 
viitorul sezon. Ghionea, 
Goga şi Taborda au contract 
până în 30 iunie, data până 
la care sunt obligaţi să se 
antreneze alături de colegii 
lor. „Până atunci ei sunt ai 
noştri. Dupa aceea vorbim. 
Nu vom ţine jucători scumpi 

la Timişoara, vom vinde tot 
ce se poate. Am nevoie de 
bani pentru sezonul urmă-
tor, deja am pierdut numai 
în această lună 3,5 milioane 
de euro. Nici un jucător care 
este cerut de un alt club şi 
vor avea de câştigat ambele 
părţi, nu îl vom ţine”, a de-
clarat Marian Iancu.

reunire cu  
jucători crispaţi

La ora 18.08, antrenorul 
principal Duşan Uhrin jr. a 
fluierat startul primei ture 
de alergare. Cu un aer uşor 
resemnat fotbaliştii alb-vi-
oleţi s-au încolonat şi au 
purces la a „ara” terenul cu 

gândul la zilele următoare, 
pline de evenimente. Ni-
meni nu ştie nimic, toţi se 
întreabă care vor continua 
la Poli, care vor avea con-
tractele micşorate şi care 
vor pleca spre alte echipe. 
25 de jucători au răspuns 
prezent în prima zi a pregă-
tirilor, alţi 11 lipsind, unii 
dintre ei motivat. Printre 
cei învoiţi se află Goga, care 
se află în luna de miere, 
Mansour care a plecat din 
nou în străinatate pentru 
tratament medical, Bour-
ceanu şi Pantilimon care 
sunt în vacanţă după ce au 
fost plecaţi cu naţionala în 
America de Sud, Ricketts 

care este alături de colegii 
lui din naţionala Canadei 
pentru meciurile din Gold 
Cup. Taborda, Ghionea şi 
Rocha au apărut la antre-
namente după ce colegii lor 
începuseră deja pregătirile.

Reunire sub semnul incertitudinii

opiniile fanilor

reshad:
„Respect Dan Alexa! Sunt 
mulţumit că s-a ţinut de 
promisiune și nu s-a dus la 
animale. Să nu uităm că a 
tras după el echipa și fizic și 
psihic în cele mai dubioase 
perioade. A luat microfonul 
și a dat tonul... A transmis 
o stare de spirit echipei! 
Când îl vezi pe Alexa în 
teren în calitate de rival, 
merită aplaudat și când dai 

de el pe stradă merită să-i 
strângi mâna.”

ovidiub:
„În sfârşit vom juca şi noi 
fotbal. Vai şi amar! Nu 
era în stare să lege nimik 
la mijlocul terenului ori 
să şuteze la poartă de la 
distanţă. Se ascundea mai 
mereu de minge. Această 
plecare va fi spre binele 
jocului de echipă. Să nu 
mai amintesc că se scria pe 
forum de legături cu lumea 

interlopă. Apropo de 
starea de spirit... Unde era 
Alexa când nu mai ieşeam 
din seria de meciuri egale 
din retur?”

coco – cola: 
„Îl doare în p… de noi. A 
demonstrat de fapt ce 
caracter e el , atunci când 
echipa e la greu. Drum 
bun, oricum ptr. mine e 
acelaşi lucru ca şi cum ar 
fi semnat cu salteaua sau 
dinamu”

Sergiu 1921: 
„Urât mod de a pleca, asta 
demonstrează cât de mult 
ne-a respectat...”

adanedhel:
„Nimeni nu-i cerea să 
rămână dacă jucam în Liga 
a 3-a. Oricum ne aşteptam 
să plece, asta având în ve-
dere că nu jucăm în cupele 
europene. Da’ totuşi, chiar 
trebuia să fie primul care 
pleacă? Asta spune multe 
din păcate.”

Muzeul de Artă, Palatul Baroc: expoziţie Nico-
lae Tonitza. Lucrarile se vor afla pe simeze până 
în data de 31 iulie 2011, putând fi admirate zilnic 
între orele 10-18 (lunea închis).

Muzeul de Artă, Palatul Baroc: expoziţia 
Dacianei Andoni, Pământ şi construcţie. Expoziţia 
va putea fi vizitată în luna iunie, zilnic între orele 
10-18 (lunea închis).

Centrul Cultural Francez: Expoziţia Portret de 
la clasic la era digitală. Expoziţia poate fi vizitată 
până în 19 iunie zilnic.

Galeria Axa Art: Expoziţia Strada a caricaturiş-
tilor şi graficienilor: Traian Abruda, Radu Cleţiu, 
Radu Stoica şi Liviu Curtuzan. Expoziţia poate fi 
vizitată până în 28 iunie. 

Muzeul de Artă - Palatul Baroc: expoziţia Nori-
gramme - 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).

Iulius Mall, etajul I: expoziţia „Art Is Lifestyle/ 
Arta este lifestyle” prezentată de Galeria Jecza 
cu lucrări de Horia Damian, Peter Jecza, Ioan Au-
gustin Pop, Cristian Sida, Gheorghe Fikl, Cosmin 
Moldovan ş.a.

Hanna

Hanna este o adolescentă 
antrenată de tatăl său, un 
fost ofiţer CIA, să devină o 
adevărată maşină de ucis. 
Crescută în pustietăţile 
Finlandei, Hanna n-are 
habar de preocupările 
unei fete de 14 ani, ci este 
mai pricepută la mânui-
rea cuţitului, a explozibi-
lilor şi-a oricărei unelte 
letale. Trimisă de tatăl 

său într-o misiune, fata 
străbate întreaga Europă 
pentru a-şi atinge ţinta, 
înfruntând şi o mulţime 
de asasini trimişi pe 
urmele ei de o nemiloasă 
agentă secretă (Cate 
Blanchett). O revelaţie 
din trecut o va face pe 
tânăra Hanna să-şi pună 
sub semnul întrebării 
întreaga existenţă.

HorosCop
BerBeC
O săptămână în care planeta care vă 
guvernează, Marte, încă mai stă în 
zona banilor sau a câştigurilor, succe-
sului, materializării proiectelor, aşa că 
vă puteţi manifesta dorinţele în plan 
profesional, financiar şi material. Banii 
pot veni în buzunarele voastre şi măcar 
aflaţi cum şi prin ce metode. Se produc 
alte aspecte astrale foarte interesante 
în această săptămână! În primul rând, 
opoziţie perfectă Lună Neagră-Saturn, 
în zona relaţiilor! Este genul de situ-
aţie astrală care poate să vă pună în 
dificultate în relaţiile cu ceilalţi. Este un 
test relaţional mai vechi, început încă 
din toamnă lui 2009, de către Saturn. 
Iată, acum, un moment important în 
care trebuie să decideţi, să alegeţi care 
este poziţia voastră într-un parteneriat, 
care sunt drepturile voastre şi cum vi le 
veţi anunţa. 

taur
Pragmatismul vostru providenţial se 
poate manifesta din plin în această 
săptămână! Marte continuă să stea în 
zodia voastră şi puteţi să vă bucuraţi 
de un spirit voluntar, de putere de de-
cizie, determinare, voinţa şi o perfectă 
mobilizare pentru a vă atinge sco-
purile. Opoziţia Luna Neagră-Saturn, 
aspect ce dă de furcă tuturor zodiilor, 
este aşezată, în cazul vostru, în zona 
relaţiilor funcţionale profesionale. S-ar 
putea să simţiţi, mai mult decât altă-
dată, că în mediul profesional ceva vă 
stânjeneşte şi trebuie să aflaţi ce. Este 
posibil să fie vorba de un colaborator 
care nu înţelege cum trebuie să-şi facă 
treaba sau poate fi vorba, pur şi sim-
plu, de mediul profesional în sens mai 
larg, de diverse dificultăţi, probleme 
sau regulamente pe care trebuie să le 
respectaţi.

Gemeni
Conjuncţia Soare-Mercur vă face isteţi 
şi poate chiar vă oferă darul anticipării. 

Este o săptămână inspirată pentru 
comunicare, intuiţia va funcţionează 
foarte bine. Intuiţia, acest glas interior 
al conştiintei, vă poate pune în gardă 
atunci când este vorba mai ales de situ-
aţii, de atitudini, de fapte care necesită 
mai multă sensibilitate, mai mult fler 
şi chiar o privire mai pătrunzătoare 
ce are puterea să treacă dincolo de 
aparenţe. Această trecere dincolo 
de aparenţe este extrem de utilă în 
negocieri, în tatonări, atunci când 
aveţi sentimentul că vi se pot întinde 
capcane sau când aveţi sentimentul că 
sunteţi pe punctul de a mai greşi - aşa 
cum aţi făcut-o altădată. Acest aspect 
va avertizează în legătură cu posibilele 
gafe pe care le faceţi.

raC
Vă puteţi trezi, la mijlocul săptămânii, 
cu o susţinere absolut nesperată. Dar 
ele nu vin întâmplător, ci ca urmare a 
unor gesturi bune pe care le-aţi făcut, 
a unei sincerităţi pe care aţi dovedit-o, 
cândva, faţă de o persoană ce a rămas 
impresionată - sau poate este vorba 
de un colaborator care încearcă să 
vă întoarcă acum un gest frumos 
pe care l-aţi făcut cândva. În primul 
rând este vizat mediul profesional 
dar poate fi vorba şi de o problemă 
juridică, administrativă ce implică acte 
ori o problemă de sănătate. Tututor 
acestor tipuri de probleme le puteţi 
descoperi soluţia, le puteţi înţelege 
mai ales cauzele. Poate fi rezultatul 
unei munci personale, de investigaţie, 
de cercetare, o perioadă în care v-aţi 
întrebat de ce lucrurile se întâmplă aşa 
cum se întâmplă, care este rădăcină 
lor sau poate chiar aţi avut ocazia să 
vă consultaţi cu diverse persoane care 
sunt pricepute în problemele ce vă 
frământă. 

Leu
O săptămână ce poate aduce în viaţă 
unora dintre voi, tentaţii sau prietenii 

neobişnuite, încântătoare dar răsco-
litoare în acelaşi timp! S-ar putea ca 
mulţi să consideraţi că nu este pentru 
prima dată când vă aflaţi în faţa unor 
astfel de primejdii sentimentale sau 
în faţa unor tentaţii. Conjuncţia Soare-
Mercur, Soarele fiind planeta voastră, 
se fixează în opoziţie, pe 16 iunie, cu 
Luna. Este momentul de Lună Plină sub 
patronajul Gemenilor şi sunt stârnite 
sincerităţile în plan afectiv. În toate 
relaţiile unde aţi implicat foarte mult 
suflet şi inimă, sunteţi invitaţi să daţi 
cărţile pe faţă, să spuneţi exact care 
sunt sentimentele voastre, ce vreţi de 
la relaţiile importante pentru voi, de la 
relaţiile afective şi cât vă puteţi angaja. 
Cu siguranţă aţi mai trecut prin astfel 
de momente. Tocmai de aceea, dacă 
mergeţi un pic în urmă, veţi şti care au 
fost greşelile pe care le-aţi făcut în tre-
cut şi ce rămâne de făcut mai departe. 

Fecioară
Conjuncţie Soare-Mercur în zona 
carierei şi a autorităţii! Prima jumătate 
a săptămânii este importantă în planul 
realizării şi a prestigiului social, a ima-
ginii publice, pentru că se formează 
pe 16 iunie Luna Plină, sub patronajul 
Gemenilor, fiind activată axa responsa-
bilităţii. Vreţi să vă realizaţi? Implicaţi-
vă! Vreţi să reuşiţi în viaţă? Alegeţi-vă 
un drum! Aveţi un obiectiv sau o ţintă 
fixate? Stabiliţi metodele prin care vreţi 
să le atingeţi! Conjuncţia Soare-Mercur 
vorbeşte de isteţime dar şi de o foarte 
bună organizare mentală, astfel încât 
să ştiţi fiecare problemă în ce sertar 
trebuie pusă - dar şi care este ordinea 
unor acţiuni sau etapele necesare pen-
tru a vă atinge obiectivele. Se pare că 
în această perioadă au fost importante 
relaţiile cu autorităţile dar şi manifes-
tarea voastră ca o autoritate.  

Balanţă
O săptămână foarte frumoasă! Planeta 
care vă guvernează, Venus, se află în 

inspiratul Gemeni şi formează şi un 
aspect foarte bun cu Saturn. Sentimen-
tele voastre sunt profunde şi mature. 
Lucrul acesta vă ajută în toate relaţiile 
afective dar vă ajută să şi înţelegeţi 
persoane pe care în mod normal le-aţi 
ţine la distanţă sau să vă apropiaţi de 
persoane care sunt mai distante. Este 
un aspect foarte bun pentru relaţii 
diplomatice dar şi pentru demersuri 
oficiale pe tot parcursul săptămânii. 
Dacă aveţi întâlniri cu persoane 
străine, pe care nu le cunoaşteţi dar 
reprezintă instituţii pentru voi sau 
aşteptaţi un răspuns oficial de la aceste 
persoane şi este importantă buna 
relaţionare şi politeţea, iată un aspect 
minunat Venus-Saturn ce vă dă gestul 
potrivit, cuvântul măsurat, inspiraţie 
de moment astfel încât să ştiţi cum 
să procedaţi, mai ales dacă e vorba 
de uşile unor birouri ce nu se deschid 
întotdeauna sau pentru oricine.  

sCorpion
Este normal să vă gândiţi la bani. 
Se formează Luna Plină chiar pe axa 
banilor, aşa încât fiţi vigilenţi! Este 
foarte posibil ca pe 16 iunie să aveţi 
sentimentul că aţi mai trecut pe lângă 
acest eveniment . În mod normal, 
acum ar trebui să ştiţi mult mai bine 
cum trebuie să procedaţi, pentru că 
această senzaţie are şansa sau meritul 
să vă ajute să derulaţi un film al cărui 
final îl ştiţi şi n-a fost intodeauna cu 
happy-end. Aşa că mai multă isteţime, 
mai multă profunzime, mai multă inte-
ligenţă şi mai ales mai multă intuiţie! 
Toate acestea vă pot ajuta în special 
într-o negociere legată de bani. Este 
o săptămână care formează o poziţie 
delicată Lilith-Saturn, chiar în zona 
muncii.  

Săgetatăr
Un eveniment astral important este 
formarea Lunii Pline, pe 16 iunie, sub 
partonajul Gemenilor, activându-se 

astfel axa relaţiilor. Este unul din acele 
momente în care puteţi înţelege mai 
bine cum vă tratează ceilalţi sau mai 
ales care este impresia lor despre voi, 
cum vă percep, cum vă cântăresc, 
câţi bani dau pe voi şi care este locul 
vostru în inima acestor persoane. Nu 
este prima dată când se formează un 
astfel de tranzit şi de-a lungul vieţii, 
de multe ori, avem astfel ocazia să ne 
putem cântări, să ne putem aprecia şi 
prin feedback-urile pe care le primim 
de la ceilalţi, să putem înţelege care 
este locul nostru în viaţa lor şi cum 
ne înţeleg. În toate relaţiile personale 
puteţi înţelege, acum, ce reprezentaţi 
voi pentru omul de lângă voi. Unii veţi 
afla răspunsuri mulţumitoare, alţii, 
dimpotrivă! În tot cazul, nu sunteţi 
pentru prima dată puşi într-o astfel de 
situaţie. 

CapriCorn
Nu vă place să depindeti prea mult 
de oamenii din jurul vostru dar exact 
despre asta s-ar putea să fie vorba 
la mijlocul săptămânii, pentru că pe 
16 iunie se formează Luna Plină sub 
patronajul Gemenilor, activându-se 
zona responsabilităţilor curente, a 
sarcinilor profesionale de tot felul; 
dar ne putem gândi şi la servicii, 
obligaţii faţă de membrii familiei sau 
diverse persoane ce va solicita ajutorul. 
Sentimentul poate fi că se profită de 
voi sau că intodeauna voi trebuie să fiţi 
cei care ştiţi mai bine, cunoaşteţi mai 
mult, aveţi mai multă experienţă, ştiţi 
să ieşiţi dintr-o situaţie. S-ar putea că 
unii dintre voi să fie sâcâiţi de astfel de 
ipostaze în care va treziţi, în care tot 
voi trebuie să-i descurcaţi pe cei din jur 
sau tot voi sunteţi cei ce nu rezistaţi 
unei rugăminţi şi va treziţi în tot felul 
de complicaţii. Poate chiar un ajutor 
pe care l-aţi dat mai demult, îşi arată 
acum colţii. Ori verificaţi persoană 
şi descoperiţi că nu a meritat efortul 
vostru, ori consecinţele unei salvări 

pe care aţi făcut-o îşi arată efectele în 
prezent.  

VărSător
Indiferent că sunteţi sau nu într-o 
relaţie amoroasă sau vi se face curte 
sau nu, în orice relaţie în care implicaţi 
inima şi conştiinţa, în legăturile afecti-
ve pe care le aveţi cu membrii familiei 
sau cu prieteni, datoria voastră, în 
acest moment, este să fiţi extrem de 
sinceri. S-ar putea să aveţi sentimental, 
la mijlocul săptămânii, că aţi mai fost 
puşi în această situaţie. Numai că de 
data aceasta vi se cere un răspuns mai 
inteligent sau mai înţelept, tocmai 
pentru că aveţi sentimentul unei trăiri 
anterioare ce v-ar da acum argument 
în plus şi o înţelepciune mai profundă. 
În relaţia cu copiii trebuie să analizaţi 
dacă nu cumva riscaţi să repetaţi o 
greşeală. În relaţiile sentimentale tre-
buie să analizaţi dacă nu cumva faptul 
că evitaţi un adevăr sau că îl trântiţi în 
faţă este o greşeală. În relaţia cu viaţa 
trebuie să vedeţi dacă opriţi inima 
voastră să fie optimistă, să fie plină 
de speranţă, să fie tonică - şi asta ar fi 
repetarea unei greşeli.  

Peşti
Luna Plină, ce se formează pe 16 iunie, 
activează axa responsabilităţilor dar şi 
a siguranţei şi stabilităţii în viaţa per-
sonală. Aşa că zilele de 16 şi 17 iunie 
pot fi zile în care staţi şi reflectaţi mai 
serios la interesele voastre. Ce vă face 
cu adevărat bine în acest moment - nu 
ce vă place, ci ce vă face bine! Trebuie 
să luaţi fiecare capitol al vieţii voastre 
şi să-l puneţi pe listă. Ce este destoinic, 
ce este solid, ce este peren în viaţa 
voastră de familie? Pe ce anume puteţi 
conta, pe acumulări materiale, pe 
zestrea voastră, pe moşteniri, pe 
experienţa voastră conjugală, pe loiali-
tatea partenerului, pe copiii voştri, pe 
părinţii voştri?

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

Paradă de bolizi pe 
două roţi, muzică de ca-
litate, striptease, bere, şi 
multă, multă distracţie! 
De asta au parte timişore-
nii în week-end-ul 17-19 
iunie pe Calea Aradului 
la kilometrul 6. Aici îşi 
vor da întâlnire toţi bi-
kerii din ţară. Vineri, 17 
iunie, la ora 14:00 se dă 
startul festivalului. 

Deschiderea oficială 
are loc la ora 18:00, ur-
mată de gala specifică 
unui festival moto (ora 
20:00), când trupe ca 
Altar, Truda, Motoract, 
Paradigm sau Bronx vor 
întreţine buna dispozi-

ţie. Pentru cei interesaţi 
se pot organiza ture de 
zbor cu motodeltaplanul. 
Sâmbătă, la ora 11:00, 
este planificată parada 
moto printr-un tur al ora-
şului Timişoara. 

După paradă se dă 
startul concursurilor (ora 
15:00), urmate de festi-
vitatea de premiere (ora 
19:00). Ora 20:00, aduce 
pe scenă trupe ca Pan-
dora, Bronx, Motoract, 
Hells Bolls, iar la miezul 
nopţii, atmosfera va fi 
încinsă de un show de 
striptease. Festivalul se 
va sfârşi duminică, 19 iu-
nie 2011.

Bikerii din toată ţara îşi dau întâlnire la Timişoara Dusan uhrin a făcut primul antrenament, dar jucătorii nu ştiu ce le rezervă viitorul

n La prima şedinţă de antrenament au participat doar 25 de jucători. 11 au lipsit

Cine  
rămâne

Cine  
pleacă

Lepmets
Scutaru
Burcă
Ghionea (?)
Tameş
Mera
Matei
Zăgrean
Nikolic
Axente (?)
Ricketts
Mansour(?)
Popovici
Poparadu
Leagu
Pătraş
Fl. Sandu
Dobriceanu
Zaluschi
Boştină
Fuchs
Chiţu
Ad. Ganea
Dudaş
Gârlea
D. Tritoiu 
A. Sava

Taborda
Sepsi
Cisovsky
Goga
Bourceanu
Zicu
Pantilimon 
Luchin
Curtean
Magera
Rocha

Dan Alexa, contestat şi apreciat în acelaşi timp

Alexa a fost primul jucător care a lăsat Timişoara în urmă
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Există o organizaţie numită 
Asociaţia Profesioniştilor din 
Televiziune, APTR, care anual 
organizează o gală numită 
Gala Profesioniştilor din 
Televiziune…
Am văzut imagini de la 
eterna „gală” pe care TVR o 
programează anual. O tanti, 
aceeaşi, a prezentat eveni-
mentul şi am dedus că şi 
tănţica-prezentatoare e tot o 
profesionistă de televiziune. 
Ţară tristă plină de humor 
în care oricine poate să facă 
o fundaţie, o asociaţie, o 
gală … O ţară ticsită de ONG-
uri, gale, fundaţii… Fireşte 
toţi profesionişti… Ce-o fi 
făcut tănţica de a prezentat 
ieri gala de s-a autoprocla-
mat profesionistă?
Ştiu că mulţi consideră 
noţiunea de „audienţă” vi-
novată pentru harababaura 
culturală în care suntem. To-
tuşi ele, audienţele, sunt un 
barometru. Măcar atât…
Dacă vrei să faci cultură la 
televizor trebuie să şi găseşti 
oamenii care să ştie să o 
vândă. Cred că Eugenia Vodă 
sau Cătălin Ştefănescu ştiu 
să o facă după cum tanti de 
la APTR ştie să alunge orice 
brumă de telespectator de 
pe TVR…
Nu poţi să faci o gală a 
profesioniştilor din televi-
ziune la care să nu se uite 
nimeni. Sau o faci un an şi 
apoi, dacă vezi că nu se uită 
nimeni la tine, nu-ţi mai spui 
profesionist… Poţi spune des-
pre un fotbalist că e profesio-
nist când el n-a dat niciodată 
niciun gol? Asta se întâmplă 
an după an la APTR…
La gala profesioniştilor din 
televiziune nu s-a uitat 
aproape nimeni, nicioda-
tă. Potrivit sondajelor oficiale 
vreo 0,8 % au stat să vadă 
anul trecut faimoasa gală. 
TVR a fost bătut de toate 
celelalte televiziuni. Toţi 
ceilalţi au avut mai mulţi 
telespectatori… Pro, Antena, 
Acasa, KanalD, Antena3, 
Realitatea…
Banii publici au miros fru-
mos, îmbietor… Aş fi curios 
cât costă un eveniment la 
care se uită  0…% telespec-
tatori… E adevărat, printre 
borduri, plante ornamentale, 
asfaltări inutile pe bani 
publici ce mai contează o 
gală a profesioniştilor…? 
Gata, fusese şi se duse… N-a 
văzut nimeni. Au fost şi bani 
publici sau au fost doar banii 
sponsorilor.
Mă uit cu drag şi interes la 
„Profesioniştii” Eugeniei Vodă, 
încerc să nu ratez „Garanta-
tul“ lui Cătălin Ştefănescu, 
oameni care ştiu să vândă 
cultură dar care sunt împinşi 
la ore imposibile în grila sta-
ţiei publice. Cândva Iosif Sava 
era exilat pe TVR 2 sâmbăta 
după-amiaza…Dar tanti-pro-
fesionista prinde mereu ore 
de maxima audienţa pe 
TVR1… Ce pile trebuie să ai 
ca să prinzi astfel de ore chiar 
dacă audienţele încep mereu 
cu zero?…Şi asta an după an…

Profesioniştii...???

Dan  
Negru

opinie
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DuminiCă
19 iuniE

Cerul va fi parţial 
înnorat. După-amiază 
posibile averse de 
ploaie.
Minima. 12˚
Maxima. 26˚

miErCuri
22 iuniE

Cerul va  
fi însorit în cea  
mai mare  
parte a zilei.
Minima.  14˚
Maxima. 32˚

marţi
21 iuniE

Cerul va fi însorit  
în cea mai  
mare parte  
a zilei. 
Minima. 13˚
Maxima. 29˚

Luni
20 iuniE

Cerul va fi însorit  
în cea mai  
mare parte  
a zilei.
Minima.  12˚
Maxima. 26˚

Sâmbătă
18 iuniE

Cerul va fi însorit.  
Posibile averse  
de ploaie  
spre seară. 
Minima.  16˚
Maxima. 32˚

VinEri
17 iuniE

Cerul va fi însorit  
în cea mai  
mare parte  
a zilei.
Minima.  15˚
Maxima. 32˚

Joi
16 iuniE

Cerul va fi însorit  
în cea mai  
mare parte  
a zilei.
Minima. 16˚
Maxima. 31˚
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Dragoste... rece!

Adrian Orza, ca 
paratrăznetul?

Eurodeputatul liberal Cris-
tian Buşoi a decis că este mo-
mentul să stea de vorbă cu 
electoratul său. Şi cum altfel 
comunicarea ar fi mai bună, 
decât prin tradiţionalele scri-
sori? Nu, nu este vorba de 
scrisori de dragoste! O spune 
chiar europarlamentarul. 
Scrisori de dragoste îi scrie 
doar soţiei... De fapt nu, nu îi 
scrie scrisori, ci e-mail-uri sau 
sms-uri. Mai degrabă e-mail 
ca e gratis! Banii sunt pentru 
electorat. A platit 19.000 de 
lei pentru scrisorile electorale 
pe care le-a trimis timişenilor. 
În epistole Buşoi s-a lăudat cu 
realizarile lui pentru Judeţul 
Timiş, dar a ţinut să prezinte 
şi planurile de viitor.

Colecţia de picturi expuse 
pe holul TVT ‘89 a fost 
completată, recent, cu un 
tablou absolut special, 
care măreşte exponenţial 
valoarea lucrărilor achizi-
ţionate la diverse licitaţii 
publice, în ultimii ani, de 
către mogulul de presă 
georgică Cornu. este vor-
ba despre un tablou în ulei 
realizat de artistul plastic 
marius mateaş, care a fost 
adjudecat cu aproape 
2000 de lei la licitaţia de 
caritate organizată cu pri-
lejul balului moldovenilor. 
milionarul din mehedinţi a 
fost decis, încă de la prima 
strigare a preţului, să plece 
acasă cu maiestoasa pictu-
ră şi ar fi plusat la nesfârşit 
în tentativa de a achiziţio-
na lucrarea de pe şevalet, 
însă nu prea a avut adver-
sar. milionarii moldoveni 

prezenţi la bal, printre care 
fraţii miron sau impresarul 
de fotbalişti oprea, au 
fost interesaţi mai mult 
de mestecenii din lunca 
Timişului şi alte „naturi 
moarte” din Banat decât 
de imaginea celui mai re-
prezentativ „brand” istoric 
al moldovei, domnitorul 

Ştefan cel mare. „Nu ştiu 
cât de ataşaţi îs moldove-
nii de figurile istorice ale 
zonei din care provin, dar 
eu ştiu sigur că dacă, spre 
exemplu, s-ar fi fost scos la 
licitaţie un tablou cu Tudor 
Vladimirescu, un erou al 
oltenilor de pretutindeni, 
aş fi considerat o chestiu-

ne de onoare obligaţia de 
a-l achiziţiona, indiferent 
de preţ”, a comentat 
Cornu, mai în glumă, mai 
în serios, dezinteresul 
moldovenilor cu bani faţă 
de simbolurile istorice de 
acasă.

Cu o avere considerabi-
lă, Ioan Cojocari, secretarul 
Primăriei Timişoara, a găsit 
o metodă să îşi rotunjească 
veniturile sau… să arunce 
bani pe apa sâmbetei! Secre-
tarul Cojo, cum îi spun prie-
tenii apropiaţi, sau nea Jean 
cum e „alintat“ de ziarişti, 
a fost văzut, zilele trecute, 
ieşind voios dintr-o casă de 
pariuri sportive! Tacticos, 
acesta şi-a împăturit frumos 
biletul proaspăt achiziţio-

nat, apoi s-a urcat la volanul 
limuzinei sale şi a demarat 
în trombă. Nu ne rămâne 
decât să ne întrebăm: a dat 
Cojocari în patima jocuri-
lor de noroc sau a simţit că 
este ziua lui norocoasă şi a 
mizat pe norocul începăto-
rului?

Cojocari bagă banii la pariuri! „Pentru adulţi” la 
Biblioteca Judeţeană

Care este primul lucru la care vă gândiţi 
când auziţi secţia împrumut adulţi? Cu sigu-
ranţă la materiale pornografice. Mai exact, la 
închirieiri de casete sau DVD-uri cu conţinut 
deocheat. Sau poate nu. Oricum nu mai con-
tează, important e că la asta s-a gândit noul 
manager de la Biblioteca Judeţeană Timiş, 
scriitorul Tudor Creţu. El a văzut la BJT afişul 
s-a gândit minute bune la acest termen care 
nu-i suna lui deloc plăcut. A intrat în secţie a 
luat o carte a citit-o, a mai luat una s-a uitat şi 
la pozele din ea şi mare i-a fost mirarea când a 
văzut că nu găseşte nimic „pentru adulţi”. Aşa 
că a decis: secţiile închirieri adulţi, închirieri 
copiii, vor disparea. Cel puţin doar ca denu-
mire. În locul lor 
o să apară altele 
ceva mai puţin 
năstruşnice...

Ştefan cel Mare, în colecţia 
privată a unui oltean

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

Cristian Buşoi

Nebunie mare pe holurile 
Primăriei Timişoara în zilele de 
audienţe. Viceprimarul Adrian 
Orza se încarcă precum un pa-
ratrăznet, deşi furtunile cam 
ocolesc Timişoara în această 
perioadă. Edilul primeşte şi 
el timişorenii în audienţe şi îi 
ascultă cum se plâng de câte 
în lună şi în stele. Problemele 
necăjiţilor îl încarcă însă pe 
viceprimar, care s-a plâns de 
situaţie tot timişorenilor, adu-
naţi la o întâlnire cu Direcţia 
de Mediu. „A venit un domn la 
audienţă şi s-a descărcat că nu 
are serviciu şi că are probleme 
pe cap. M-am încărcat ca un 
paratrăznet”, le-a spus Orza. 
Poate aşa s-o descărca el!?


