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Screciu

Fotbalul nostru 
seamănă din ce în ce 
mai mult cu o adună-
tură de manelişti. 15

dan  
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Nu există nici un 
blog al unui român 

care să fie accesat 
de un străin. 16

Alergătorul
de Mattias Andersson, un spectacol de Monica Grecea.

TNT: sâmbătă 25 iunie ora 19.00, Studio 5

sport
Uhrin, după primul 
amical al verii: 
„Big mistakes”

Joc anost, lipsit de clarvizi-
une, fără idei, plin de greşeli 
copilăreşti.  15

interviu
Prietenii de pe 
Facebook m-au 
încurajat să 
candidez pentru 
Parlament!

Interviu cu Maria Grappini,  
lider al Partidului Conservator, 
Filiala Timiş.  11

eXCLusiv
Drumul spre 
Serbia, o ruşine 
nerenovată

Bucata de şosea până 
la hotarul cu Serbia este 
distrusă şi plină de gropi.  4

Comunitate
Semafoare 
şi semne de 
circulaţie ascunse
Zeci de indicatoare rutiere 
sunt ascunse după crengile 
necurăţate de Primărie  13

aCtuaLitate
Un membru  
CNA a scos un 
pistol pe masă!
Constantin Duţu i-a şocat pe cei 
din Comisia de Cultură. Raluca 
Turcan a oprit şedinţa.  5

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Timişoara anului 2011, 
14.500 de clădiri istorice 
gata să se dărâme la cel 
mai mic seism. Din cel mai 
mare patrimoniu de monu-
mente istorice din ţară au 
fost reabilitate doar... şapte.

Timişorenii parcă aş-
teaptă să vină cineva să-i 
roage să-şi reabiliteze lo-
cuinţele clădiri istorice. Se 
laudă cu un oraş de cinci 
stele, cu cel mai mare 
patrimoniu istoric, însă 
aşteaptă bani de la comu-
nitate să-şi renoveze faţa-
dele imobilelor. Se întâm-

plă de câţiva ani buni, iar 
istoria se repetă şi acum. 
Cu un credit de la nemţi 
vor fi reabilitate pentru în-
ceput un număr de 150 de 
astfel de clădiri, alese deja 
de partea germană, iar ti-
mişorenii vor fi obligaţi să 
înapoieze banii în termen 
de zece de ani.

În fond, nu e de mirare 
că de pe aceste clădiri se 
desprind fragmente care 
pot pune în pericol sigu-
ranţa trecătorilor. Ori-
cum, proprietarii sunt de 
părere că municipalitatea 
ar trebui să se implice mai 
mult. Primăria a încercat, 
la sfârşitul anului 2009, 

să instituie o taxă obliga-
torie de 40 de lei pentru 
toţi proprietarii de imo-
bile din oraş, iar cu banii 
strânşi să se reabiliteze 
clădirile istorice. Proiec-
tul nu a fost văzut însă cu 
ochi buni de timişoreni. 
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MIODRAG HOJDAmiodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro
Sunt periculoase sau ino-fensive? Aluniţele de pe corp pot conduce la cancer, dacă nu sunt observate la timp, însă cele mai multe sunt in-ofensive. Medical, aluniţele sunt aglomerări de celule pigmentate, care pot apărea oriunde pe corp. Sunt cazuri însă în care unele aluniţe pot deveni cancerigene. Riscul apariţiei melanomului (cel mai periculos tip de cancer de piele) creşte, în fiecare an apărând cel puţin 100.000 de cazuri, la nivel mondial. Specialiştii recomandă o vi-zită anuală la dermatolog. Aluniţele normale sunt de obicei de formă regulată şi de culoare maro închis. 

Mărimea unei aluniţe nor-male este de şase milimetri în diametru sau mai puţin. Aluniţele care nu sunt can-cerigene au marginile bine delimitate, chiar dacă pot 

apărea culori pe margini. 
Cum arată o aluniţă periculoasă? Aluniţele maligne, care prezintă risc de cancer de 

piele, sunt asimetrice. Ele au marginile neregulate sau de-limitate sub diverse forme neuniforme. Aluniţele cu mai multe culori împărţite neregulat pe suprafaţa pielii 

sau aluniţele a căror culoare se schimbă în timp prezin-tă riscul de a fi maligne, iar observarea acestora necesită o vizită la medicul derma-tolog. În această categorie intră şi aluniţele exagerat de negre, albe sau roşii, întru-cât culoarea normală a lor este maro închis. De aseme-nea, cele mari sau al căror diametru s-a mărit în timp sunt de obicei aluniţe cu risc de melanom. 

Ce spun specialiştiiPersoanele care au alu-niţe pe corp sunt supuse mai multor riscuri dacă se expun mult în soare. „Dacă este neapărat să ieşiţi din casă, e indicat să nu o faceţi în intervalul 11-16. Crema de protecţie solară este obli-

gatorie, recomandată este cea cu un factor de protec-ţie 50+”, ne spune Daniela Zaharia, medic primar der-mato-venerolog în Timişoa-ra. Ea precizează că nivelul radiaţiilor solare a crescut în ultimii ani. Cancerul de pie-le poate fi pe o aluniţă sau edemă, unde n-a existat an-terior o aluniţă, dar a apărut şi este neuniformă, colorată şi creşte relativ repede. „Din aprilie-mai, în Timişoara a crescut numărul de consul-taţii a celor care au aluniţe. Vin şi întreabă ce fel de cre-me să folosească, cât de des, care este indicată tenului lor, etc. Eu recomand tutu-ror consultaţiile pentru ca oamenii să ştie la ce se pot expune şi la ce nu”, a adău-gat Daniela Zaharia.

Sănătate & Frumuseţe Operaţie în premieră la Spitalul privat Athena din Timişoara
Cireşele, fructele de vară care aduc beneicii organismului

8-9

10

Atenţie la aluniţe! Vara, expunerea la soare poate   periculoasă

Riscul apariţiei melanomului creşte, în  ecare an apărând cel puţin 100.000 de cazuri, la nivel mondial. Specialiştii 
recomandă o vizită anuală la dermatolog.

Comentează pe opiniatimisoarei.ro

Din aprilie-mai, în Timişoara a cres-cut numărul de consultaţii a celor care au aluniţe. Vin şi întreabă ce fel de creme să folosească, cât de des, care este in-dicată tenului lor, etc. Eu recomand tuturor consul-taţiile pentru ca oamenii să ştie la ce se pot expune şi la ce nu.
 Daniela Zaharia medic primar dermato-venerolog

 Medicii dermatologi recomandă folosirea cremelor cu un factor de protecţie solară 50+

Metodele medicale prin care se pot îndepărta aceste aluniţe

Există câteva metode prin care pot i îndepărtate de pe piele aluniţele. Una dintre ele o reprezintă laserul. Acesta este folosit de obicei în cazul aluni-ţelor de dimensiuni mici. Extirparea aluniţelor cu la-serul nu este un procedeu folosit foarte des pentru că laserul nu are puterea de a penetra tegumentul 

suicient de mult astfel încât să extirpe aluniţa în totalitate. Procedeul este recomandat doar în cazul aluniţelor supericiale. Me-toda nu necesită sutură, cicatricea este aproape in-sesizabilă. A doua metodă este electrocauterizarea. Ea constă în distrugerea unui ţesut prin ardere cu ajutorul curentului elec-

tric. De obicei este utilizată în îndepărtarea aluniţelor proeminente. Procesul are loc după ce se face o anestezie locală. Nici în cazul electrocauterizării nu este necesară sutura, dar există posibilitatea ca în locul cu pricina să rămână o cicatrice. A treia metodă de eliminare a aluniţelor constă într-o ex-

cizie chirurgicala. Excizia se face prin modul clasic, cu ajutorul bisturiului şi al unei anestezii locale. Metoda este folosită în cazul aluniţelor plate, de dimensiuni mari. În funcţie de mărime, această inter-venţie poate avea nevoie de sutură şi tot în funcţie de dimensiuni, va rămâne sau nu o cicatrice.

Aluniţele de pe corp pot   periculoase pentru sănătate

PUBLICITATE

Atenţie la aluniţe!  
Vara, expunerea 
la soare poate fi 
periculoasă pag 7

Cireşele, fructele 
de vară care 
aduc beneficii 
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Operaţie în 
premieră la Spitalul 
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Timişoara pag 8-9

coriolan  
Gârboni

Cred că perioada cea 
mai frumoasă din viaţa 

unui om, este cea a 
copilăriei. 13
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Timişorenii aşteaptă banii 
comunităţii să-şi reabiliteze 
clădirile istorice
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declarat Daniela Ilie, funcţi-
onar în carul primăriei Mu-
nicipiului Sibiu. În paralel, 
din fonduri provenite de la 
bugetul local au fost reabili-
tate cele trei pieţe centrale 
ale oraşului, dar şi cea pieto-
nală, Nicolae Bălcescu. Ulte-
rior Programului Sibiu CCE 
2007, lucrările de reabilitare 
la imobile au continuat, însă 
acestea au fost mai puţine, 
realizate din fonduri strict 
private, adică ale proprieta-
rilor. 

La Timişoara, Societatea 
Germană pentru Cooperare 
Tehnică (GTZ) a făcut posibilă 
renovarea celor şapte imobi-
le, printr-un proiect pilot în-
ceput în urmă cu câţiva ani. 
Pentru reabilitarea acestora 
s-au folosit 500.000 de euro, 
parte din bani venind şi de la 
o companie privată din oraş. 

Potrivit reprezentanţi-
lor municipalităţii, din cele 
14.500 de clădiri istorice din 
oraş, aproape o mie sunt, de 
fapt, monumente istorice 
aflate pe lista Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional. În urma asocierii 
cu GTZ, Timişoara s-a ales 
cu un Centru de coordonare 
pentru reabilitarea clădirilor 
istorice, unde timişorenii 
primesc consultanţă în cazul 
în care vor să întreprindă un 
asemenea proiect. 

Nemţii ne dau bani  
împrumut să ne  
reabilităm  
patrimoniul istoric

Salvarea vine tot de la 
nemţi, mai exact de la Banca 
de Credit pentru Reconstruc-
ţie a Germaniei. Primăria Ti-
mişoara semnează în această 
perioadă un acord cu nemţii, 
parafat în primă instanţă de 
guvernele celor două ţări, 
prin care capitala Banatului 
primeşte un credit de 5 mili-
oane de euro, pentru reabili-
tarea a 150 de clădiri din cele 
aflate pe lista ministerului.

„Noi aşteptăm să ne fie 
trimis acordul subsidiar pen-
tru a-l semna oficial. După 
semnarea acestuia şi după 
încheierea licitaţiei pentru 
bancă, noi solicităm banii şi 
începem practic. Sunt 3 mi-

lioane credit şi 2 milioane 
grant. Cheltuielile de reabili-
tare se recuperează în 10 ani 
de la timişoreni, pe când ter-
menul de rambursare a cre-
ditul este pe o perioadă de 30 
de ani. Pe măsură ce banii se 
recuperează, ei sunt reinves-
tiţi. Practic, cei 3 milioane se 
vor transforma exponenţial, 
deci pot să ajungă până la 15 
– 20 de milioane, în funcţie 
de cât de harnici sunt cei de 
la primărie, care îi folosesc”, 
a mai spus şefa Direcţiei de 
Dezvoltare.

Municipalitatea, în cola-
borare cu proprietarii clădiri-
lor istorice, va efectua lucrări 
de reabilitare şi cetăţenii vor 
rambursa contravaloarea lu-
crărilor în cel mult zece ani. 
Au fost făcute şi calcule, fie-
care proprietar fiind nevoit 
să plătească, în fiecare lună, 
în jur de 100 de euro, cu o 
dobândă de 2 la sută. Vestea 
bună este că banii germani 
vor fi folosiţi atât pentru 
amenajarea faţadelor, cât şi 
pentru refacerea părţilor co-
mune din monumentele is-
torice, aici intrând curtea in-
terioară, subsolul, structura 
de rezistenţă sau casa scării.

„Preţul va fi estimat prin-
tr-un studiu făcut de către un 
specialist. Este vorba de către 
un arhitect care va face toate 
evaluările necesare. Au fost 
făcute astfel de studii şi în 
perioada proiectului GTZ”, 
a precizat Melania Pop, con-
silier Centrul de coordonare 
pentru reabilitarea clădirilor 
istorice. Lucrările la prima 
clădire vor începe chiar în 
această vară. 

Dacă mai rămân bani, vor 
avea loc lucrări şi la alte clă-
diri, aşa că orice timişorean, 
proprietar de asemenea imo-
bile, se poate înscrie pe o lis-
tă la Centrul de coordonare 
pentru reabilitarea clădiri-
lor istorice. Acolo vor primi 
asistenţă, iar, în cazul în care 
sunt acceptaţi şi vor primi 
bani de la nemţi, un arhitect 
va face o expertiză a imobilu-
lui. Este necesar însă acordul 
tuturor proprietarilor.
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Din 14.500 de imobi   le din patrimoniul istoric 
al Timişoarei, doar    şapte au fost renovate
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roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro
caiuS SeRacin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro
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Reavoinţă sau sărăcie. 
Sunt principalele două mo-
tive pentru care timişorenii 
nu au început până acum 
să-şi reabiliteze imobilele 
considerate clădiri istorice. 
O spun chiar reprezentanţii 
Primăriei Timişoara, care au 
mai avut în trecut încă un 
proiect ce prevedea reface-
rea acestor clădiri. 

„Există două poziţii. Unul 
dintre impedimente este 
această proprietate multiplă. 
Întotdeauna în imobil există 
o persoană care fie este prea 
săracă să suporte cheltuielile 
de reabilitare, fie nu vrea să 
le suporte. Din păcate, nici 
prin proiectul nostru acest 
impediment nu poate fi în-
lăturat, pentru că noi nu 
admitem spre finanţare de-
cât clădirile în care asociaţia 
de locatari cade de comun 
acord. Alte aspecte sunt oa-

menii care au venituri foarte 
mici şi care chiar nu-şi pot 
permite sau răuvoitorii”, a 
explicat Aura Junie, directo-
rul Direcţiei de Dezvoltare 
din cadrul Primăriei Timi-
şoara. Aceasta a găsit soluţia 
pentru a-i convinge pe rău-
voitori să-şi refacă măcar fa-
ţadele clădirilor istorice şi va 
iniţia un proiect de hotărâre 
prin care aceştia să fie pena-
lizaţi dacă imobilele în care 
locuiesc se află într-o stare 
avansată de degradare. 

Ce spun locatarii?
În opinia fostului arhitect 

şef al oraşului, Adrian Iona-
şiu, locatar într-un imobil 
ultracentral care putea fi re-
abilitat prin taxa de habitat, 
asociaţiile de proprietari ar 
trebui să contribuie cu un 
anumit procent la renovarea 
clădirilor istorice din oraş. 

„Nu cred că e nevoie de 
o taxă specială pentru rea-
bilitarea clădirilor de patri-
moniu din oraş! Primăria 
ar trebui să întocmească un 
proiect în care să identifice 
care sunt clădirile ce trebu-

iesc renovate, valoarea inves-
tiţiei, cum se poate recupera 
suma investită în reabilitare, 
variante de lucru. Acest pro-
iect trebuie prezentat asoci-
aţiilor de proprietari, care 
trebuie să hotărască dacă 
pot susţine investiţia şi în ce 

procent. Poate la început nu 
putem face decât reparaţii 
minimale, dar cu timpul se 
pot reabilita faţadele, podu-
rile, pivniţele, acoperişurile, 
se poate consolida imobilul, 
pentru că nu putem vorbi 
doar despre faţade. Ştiu că 

există un asemenea proiect 
întocmit de GTZ, dar acesta 
se referă punctual doar la 
anumite imobile. Sigur, nu 
se putea face pentru tot ora-
şul, pentru că ar fi fost vorba 
despre o muncă imensă”, 
ne-a declarat Adrian Ionaşiu.

Referitor la taxa de ha-
bitat, arhitectul spune că 
ar fi fost de acord cu aceas-
tă nouă taxă doar parţial. 
„Dacă e să discutăm de rea-
bilitarea pe bani publici, nu 
este corect să se vorbească 
doar de clădirile istorice din 
centrul oraşului. Sunt clădiri 
de patrimoniu în toată Timi-
şoara, care ar trebui să bene-
ficieze de acelaşi regim de fi-
nanţare din bani publici, dar 
cu participarea obligatorie a 
asociaţiilor de proprietari”, 
mai spune Ionaşiu.

Numai şapte faţade  
de clădiri renovate  
în timişoara

În urma unui proiect în-
ceput în 2006 în Timişoara, 
doar şapte faţade ale clădi-
rilor istorice din centru au 
fost reabilitate. Asta în con-

diţiile în care Timişoara s-a 
înscris deja în cursa pentru 
titlul de Capitală Culturală 
Europeană. Sibiul a deţinut 
acest titlu în anul 2007 şi, 
spre deosebire de capitala 
Banatului, a avut 60 de clă-
diri renovate.  

„Reabilitarea centrului Is-
toric al Sibiului a fost făcută 
cu sprijinul mai multor par-
teneri. Un număr important 
de clădiri au fost reabilitate 
cu sprijinul Ministerului Cul-
turii şi Cultelor (documenta-
ţie şi lucrările propriu-zise), 
având în vedere că progra-
mul Sibiu Capitală Culturală 
Europeană a fost declarat 
program de importanţă na-
ţională. Clădirile selectate 
să intre în program au fost 
stabilite de finanţator, ma-
joritatea fiind monumente 
istorice. Valoarea finanţării a 
fost de aproximativ 21 de mi-
lioane de lei. Aproximativ 10-
12 clădiri au fost reabilitate 
de GTZ, cu finanţare de la gu-
vernul german. Reabilitarea 
a fost făcută în cofinanţare 
cu proprietarii sau chiriaşii 
din imobilele respective”, a 

Imaginea celor câteva clădiri istorice reabilitate în Timişoara este stricată de cele care încă se află într-o stare avansată de degradare

În goana după venituri 
la bugetul local, la sfârşitul 
anului 2009, edilii Timişoa-
rei au încercat instituirea 
unei taxe obligatorii de 40 
de lei pentru toţi proprie-
tarii de imobile din oraş. 
În acest fel, spunea Adrian 
Bodo, şeful Direcţiei Econo-
mice din Primăria Timişoa-
ra, s-ar fi adunat peste un 
milion de euro, care puteau 
fi folosiţi la renovarea faţa-
delor clădirilor istorice din 
oraşul de pe Bega. Proiectul 
a fost dezbătut în plenul 
Consiliului Local, însă aleşii 
locali s-au opus cheltuirii 
banilor publici strânşi din 
taxa de habitat pe renovarea 
unor clădiri aflate în propri-
etate privată. După câteva 
luni de la acest refuz, Adrian 
Bodo a readus proiectul în 
dezbaterea Consiliului Lo-
cal, cu o argumentaţie puţin 
schimbată. Spunea că banii 
din această taxă vor ajunge 

doar la propriatarii cu veni-
turi mici, ignorând cu bună 
ştiinţă faptul că din închirie-
rea spaţiilor de locuit sau cu 
alte destinaţii din aceste clă-
diri proprietarii cu venituri 
mici câştigau lunar zeci de 
mii de euro. “Indiferent de 
explicaţiile domnului Bodo, 
taxa nu va trece. Majoritatea 
clădirilor de patrimoniu din 
centrul Timişoarei sunt de-
ţinute de cetăţeni străini, în 
cea mai mare parte italieni. 
Mi se pare absurd să cerem 
timişorenilor să contribu-
ie la repararea clădirilor 
din proprietatea privată a 
acestor oameni, în loc să-i 
obligăm pe proprietari să 
execute aceste lucrări din 
fonduri proprii”, combătea 
la vremea respectivă Adrian 
Pau, consilier local din par-
tea PD-L Timiş. Mai mult, 
împotriva taxei de habitat 
s-au pronunţat şi grupuri-
le consilierilor PSD şi PNL, 

care au spus că, din cauza 
crizei pe care o traversăm, 
nu este momentul introdu-
cerii de noi taxe locale, fie 
că întâi trebuie epuizate 
celelalte soluţii pentru re-
vitalizarea arhitectonică 
a centrului oraşului, cum 
ar fi accesarea de fonduri 
europene. Singurii care au 

susţinut acest proiect, au 
fost  consilieri PNŢCD, fideli 
administraţiei ţărăniste a 
oraşului, care au văzut taxa 
de habitat ca pe o taxă de 
solidaritate pentru timişo-
reni. Toate aceste împotri-
viri directe l-au determinat 
pe primarul Gheorghe Ciu-
handu, în cele din urmă, să 
renunţe la taxa de habitat şi 
să încerce înfiinţarea unui 
fond de solidaritate. “Taxa 
de habitat a fost combătută 
cu declaraţii de tip bolşevic, 
în care s-a spus că vrem să 
reabilităm cu bani publici 
clădiri deţinute de italieni 
sau de nemţi. Voi crea un 
fond de solidaritate în care, 
cine doreşte, va putea dona 
40 de lei pe an pentru reabi-
litarea clădirilor istorice din 
oraş”, a declarat Ciuhandu, 
cu promisiunea că, trimes-
trial, va face publică lista cu 
donatori. Deocamdată, acest 
lucru încă nu s-a întâmplat...Comentează pe 

opiniatimisoarei.ro

Adrian Bodo

Casa Albastră din Piaţa Mare este cea mai reprezentativă clădire istorică din Sibiu

n De ce nu-şi 
reabilitează timişorenii 
clădirile istorice?

Amenzi pentru  
proprietarii  
de clădiri istorice... 
doar pe hârtie 
În Timişoara, niciun pro-
prietar nu a fost amendat 
de poliţiştii locali pentru 
starea în care se află clădi-
riele - monumente istorice 
pe care aceştia le au în 
proprietate. Şi aceasta în 
condiţiile în care aproape 
în fiecare săptămână se 
desprind fragmente de pe 
clădiri şi pot pune oricând 
în pericol viaţa trecători-
lor. Potrivit purtătorului de 
cuvânt al Poliţiei Locale, 
Mudura Voicu, în Timi-
şoara nu a fost dată nicio 
amendă pe Legea 422 din 
2001 privind protejarea 
monumentelor istorice.

Taxa de habitat, birul imobiliar care  
nu a mai fost “implantat” la Timişoara

Întotdeauna în imobil 
există o persoană 
care fie este prea 
săracă să suporte 
cheltuielile de reabili-
tare, fie nu vrea să le 
suporte.

 Aura junie
directorul Direcţiei de Dezvoltare 

din cadrul Primăriei Timişoara

Primăria ar trebui 
să întocmească un 
proiect în care să 
identifice care sunt 
clădirile ce trebuiesc 
renovate şi valoarea 
investiţiei.

 Adrian ionaşiu
fost arhitect-şef  

al oraşului
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Vasile Ciupa, directorul 
Direcţiei de Mediu din Pri-
măria Timişoara, are goluri 
de memorie financiară în 
declaraţiile sale de avere, 
afişate pe site-ul de inter-
net al administraţiei muni-
cipale.

Prins de protejarea 
unor firme private care-şi 
alimentează conturile din 
bani publici, Vasile Ciupa 
a uitat câţi bani a câşti-
gat de pe urma închirierii 
unui spaţiu în P-ţa Uni-
rii nr.2. Aşa cum susţin 

colegii săi, “Arendaşul” 
Ciupa a primit spaţiul ca 
revoluţionar, l-a exploa-
tat aproape 10 ani, dar 
banii obţinuţi nu au fost 
evidenţiaţi niciunde. Spa-
ţiul a fost retrocedat foş-
tilor proprietari în baza 
legii 10/2001, Ciupa fiind 
nevoit să renunţe la el în 
anul 2008. Fiind un prefe-
rat al Primarului Ciuhan-
du, “Arendaşul” nu putea 
rămâne fără un spaţiu şi 
drept mulţumire pentru 
modul în care îl sprijină 
pe edilul şef, chiar i-a fost 
atribuit un alt spaţiu pe 
Bul. Tinereţii, la nr.8, cu 

o suprafaţă de 99 mp. Ul-
terior Ciupa a cumpărat 
spaţiul, fără licitaţie, pen-

tru că are legitimaţie de 
revoluţionar. Din declara-
ţiile sale de avere nu re-

zultă achiziţionarea con-
tra cost a spaţiului pe care 
l-a şi închiriat deja şi care 
a produs anul trecut, 420 
de milioane de lei vechi. 

Ciupa, autor de broşuri
În rest, declaraţiile sale 

de avere, date de-a lungul 
anilor, conţin termeni ca 
moştenire, donaţie şi alte 
cele, dar şi bani câştigaţi 
din... grădinărit. De fapt, 
Ciupa este foarte aproa-
pe de această nobilă şi 
bănoasă meserie, el fiind 
şi autor al unei broşurici 
intitulată „produsele eco-
logice”, plătită din bani 

publici, în care şeful de 
la Mediu, consemnează: 
„Carnea de tineret buba-
lin rezultă din creşterea 
intensivă a tineretului bu-
balin cu fîn, siloz şi con-
centrate şi carnea de tine-
ret ovin îngrăşat, obţinut 
din încrucişări între Bla-
kface şi German şi Ţiga-
ie”. Autorul celebrei fraze 
de mai sus refuză să stea 
de vorbă cu jurnaliştii ca-
re-l critică. Ghinionul nu 
ne-a ocolit nici pe noi la 
prezentul articol.

aCtualitateaCtualitate
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Drumul european E 70, 
care face legătura între Ti-
mişoara şi Belgrad, are o 
porţiune distrusă de câteva 
zeci de metri, chiar la ieşi-
rea autovehicilelor din ţară, 
prin punctul de frontieră de 
la Moraviţa. La nici un an 
de la reabilitarea punctului  
de trecere a frontierei şi a 
clădirilor, care urmau să în-

deplinească standardele im-
puse de aderarea la Spaţiul 
Schengen, bucata de şosea 
care ţine până la hotarul cu 
Serbia este distrusă şi plină 
de gropi, care au, în unele 
porţiuni, peste 30 de cm 
adâncime. 

„Nu era prevăzut  
în proiect”

Mai multe autoturisme 
care părăseau România s-au 
împotmolit pe drumul şi aşa 

îngustat de prezenţa unui 
gard care desparte sensuri-
le de intrare şi de ieşire din 
Vama Moraviţa. Deşi situa-
ţia drumului este cunoscută 
de comanda Poliţiei de Fron-
tieră Timiş, care este şi ad-
ministrator al punctului de 
trecere Moraviţa, acesta nu 
a fost reparat şi este o ruşine 
românească la graniţa cu un 
alt stat. Un turist care încer-
ca să ocolească gropile pline 
de noroi spunea că poliţiştii 

de frontieră şi vameşii de aici 
erau mult mai preocupaţi să 
scoată bani din contrabanda 
cu ţigări, decât să asigure, 
fie şi prin intervenţii repe-
tate, condiţii civilizate de 
deplasare la graniţa externă 
a Uniunii Europene. „Porţiu-
nea respectivă de drum nu a 
fost prevăzută în proiectul 
de reabilitare a punctului de 
frontieră, dar urmează să fie 
reparată după ce toate for-
malităţile pentru acest lucru 

vor fi îndeplinite”, spune 
Mihaela Marcoff , purtătorul 
de cuvânt al Poliţiei de Fron-
tieră Timiş. 

Vama fără toalete
O altă situaţie neplăcută 

pe care o întâlneşti în cel 
mai mare punct de frontieră 
cu Serbia este lipsa toalete-
lor publice. Practic, dacă o 
persoană are necesităţi fi-
ziologice urgente, nu poate 
să îşi facă nevoile civilizat, 
într-o toaletă, ci, eventual, 
în spatele vreunei tufe de 
lângă vamă. Purtătorul de 
cuvânt al poliţiei de frontie-
ră spune că şi acest incove-
nient se va rezolva curând. 
Până când vor fi montate to-
aletele mobile, cei care tran-
zitează prin Vama Moraviţa 
sunt invitaţi să se prezinte 
acolo cu necesităţile fiziolo-
gice făcute.

Drumul spre graniţa cu 
Serbia, o ruşine nerenovată

Scandal în Parlament: Un membru  
CNA a scos un pistol pe masă!

n la aproape un an de la reabilitarea punctului  de trecere a frontierei Moraviţa, 
bucata de şosea care ţine până la hotarul cu Serbia este distrusă şi plină de gropi

n Constantin Duţu i-a şocat miercuri, 22 iunie, pe cei din Comisia de Cultură din Camera Deputaţilor, 
după ce s-a dus la şedinţă şi a scos un pistol pe masă. Speriată, deputatul Raluca Turcan a oprit şedinţa

Vasile Ciupa, directorul Direcţiei de Mediu din Primărie

Sensul de ieşire din România spre Serbia din punctul de trecere a frontierei Moraviţa arată ca după bombardament

Duţu le-a explicat, apoi, 
jurnaliştilor că pistolul re-
spectiv este de plastic şi 
nu prezintă absolut niciun 
pericol. Arma de jucărie 
arăta însă ca una reală, iar 
membrii Comisiei de Cul-
tură i-au cerut acestuia să 
părăsească sala, înainte de 
a auzi explicaţiile acestuia. 
Întrebat de presă cum a reu-
şit să treacă cu o asemenea 
„jucărie“ de filtrele de secu-
ritate, care sunt amplasate 
la toate intrările din Palatul 
Parlamentului, Constantin 
Duţu nu a reuşit să ofere 
o explicaţie. El a spus însă 
că “pistoalele sunt libere în 
circulaţie dacă ai permis”, 
iar arma pe care o deţinea 
el era un “pistol-capsier”. 
Cu alte cuvinte, aceasta era 
o armă care se foloseşte, în 
special, la spectacolele de 
teatru sau în filme, proiec-
tată special să arate ca un 
pistol adevărat.

Membrul CNA a mai pre-
cizat că era foarte supărat 
că urma să fie exclus din 
rândurile Consiliului Na-
ţional al Audiovizualului, 

drept pentru care a pus 
acest pistol în servietă şi s-a 
dus la şedinţa în care urma 
să se dezbată tocmai acest 
subiect, al excluderii sale.

De asemenea, Duţu a de-
clarat că intenţiona să arate 
acest pistol “maestrului Ser-
giu Nicolaescu”, prezent la 
acea şedinţă. Cert este însă 

că nimeni dintre cei care se 
aflau în sală, în acel moment, 
nu şi-a dat seama că era vorba 
despre o armă de plastic.

Cel mai tare s-a speriat 
deputatul raluca turcan

„Atunci când un om care 
a fost invitat pentru că există 
suspiciunea unor condam-

nări penale, vine şi scoate 
pistolul în cadrul unei co-
misii în Parlamentul Româ-
niei, evident ca starea care 
te cuprinde nu este una plă-
cută. Dar dincolo de ceea ce 
simţi personal, ca om, este 
un comportament instituţi-
onal condamnabil, pentru că 
domnul Duţu este membru 

al CNA, este membru al unei 
instituţii plătite din bani pu-
blici, şi cred că un asemenea 
comportament nu ar trebui 
să rămână nesancţionat” – a 
declarat deputatul PDL Ralu-
ca Turcan, după ce s-au mai 

liniştit apele. Ea a precizat că 
va cere în mod oficial preşe-
dintelui CNA, Răsvan Popes-
cu, să ia măsuri în acest caz.

Preşedintele CNA, Răsvan Popescu, va trebui să ia măsuri împotriva lui Constantin Duţu

Cine este Constantin Duţu – “balerinul-pistolar”

Conform prezentării de pe 
site-ul Consiliului Naţional 
al Audiovizualului, Con-
stantin Duţu este balerin de 
profesie, un om de afaceri 
de succes, coregraf şi fost 
membru PRM. Constantin 
Duţu a urmat studii de 
balet la Moscova şi studii 
de management cultural 
în Europa Occidentală. A 

câştigat numeroase premii 
pentru spectacolele sale. 
Între 1974 şi 1990 a fost pro-
ducător de teatru şi de emi-
siuni TV în Italia. În 1996, 
a devenit primul român 
căruia i-a fost acordată 
distincţia Ordinul Cavalerul 
Suveranităţii Militare „San 
Giorgio in Carinzia” – se 
arată pe site-ul CNA.
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Până vor fi montate 
toaletele mobile, 
cei care tranzitează 
prin Vama Moraviţa 
sunt invitaţi 
să se prezinte 
cu necesităţile 
fiziologice făcute.

Un director din Primăria Timişoara nu are memorie... financiară
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Porţiunea respectivă 
de drum nu a fost pre-
văzută în proiectul de 
reabilitare a punctului 
de frontieră, dar ur-
mează să fie reparată 
după ce toate forma-
lităţile pentru acest 
lucru vor fi îndeplinite.

mihaela marcoff 
purtător de cuvânt -  

Poliţia de Frontieră Timiş

După ani şi ani de în-
cercări nereuşite, o femeie 
din Timişoara ce-şi dorea 
cu ardoare să devină mămi-
că a adus pe lume o fetiţă 
perfect   sănătoasă. A fost 
ajutată chiar de părintele 
fertilizarii in vitro, medicul 
academician Ioan Muntea-
nu.

Femeia, în vârstă de 51 
de ani, a fost supusă unei 
intervenţii de fertilizare in 
vitro la Timişoara, iar la în-
ceputul acestei săptămâni a 
născut o fetiţă de nota 10, 
cu greutate de 3 kg.

“Această realizare medi-

cală o consider un cadou la 
ceas aniversar, deoarece co-
incide cu ziua mea de naş-
tere”, povesteşte medicul ti-
mişorean. Micuţa a venit pe 
lume chiar luni la spitalul 
privat Athena din oraş, cu 
ajutorul acad. prof. dr. Ioan 
Munteanu, şi este perfect 
sănătoasă.

Medicul Ioan Munteanu 
încununează astfel încă un 
succes medical, dupa ce, în 
6 februarie 1996, cu ajuto-
rul lui, o altă femeie a năs-
cut primul copil conceput 
prin fertilizare in vitro în 
România.

Deputaţii PDL Marius 
Dugulescu şi Dan Liga au 
fost surprinşi, marţi, în 
plen, de camerele de luat 
vederi, votând cu câte 
două cartele la Legea pen-
siilor militarilor, imagi-
nile fiind difuzate de mai 
multe posturi de televizi-
une.

Dugulescu a declarat, 
ulterior, că nu a votat la 
două cartele la Legea pen-
siilor militarilor. „Nu am 
votat la două cartele”, a 
spus Dugulescu, răspun-
zând unei întrebări a jur-
naliştilor.

Apoi el a invocat lista 
cu prezenţa la vot, potrivit 
căreia liderul PSD Victor 
Ponta a votat un alt pro-
iect de lege la ora 13.56, 
când acesta se afla la Co-
troceni.

„Victor Ponta a votat 
la 1,56 fiind la Cotroceni, 
asta este ştire tare de tot. 
Daţi-o pe asta. Nu vă inte-
resează ştirile cu un preşe-
dinte de partid? La 1,56 …. 
despre asigurarea transpa-
renţei. Nu am nimic de de-
clarat”, a spus Dugulescu, 
întrebat de reporterul Me-
diafax în locul cui a votat.

Dan liga nu a putut  
fi contactat  
pentru explicaţii

Plenul Camerei Depu-
taţilor a adoptat, marţi, cu 
168 de voturi “pentru”, 116 
voturi “împotriva” şi 7 abţi-
neri, proiectul de lege pri-
vind aprobarea OUG 1/2011 
referitoare la recalcularea 
pensiilor militare, opozi-
ţia anunţând că va depune 
imediat o sesizare la Curtea 
Constituţională.

Pentru adoptarea ordo-
nanţei erau necesare 166 de 
voturi, fiind considerată o 
lege organică.

O femeie de 51 de ani a devenit 
mămică pentru prima oară

Deputatul PDL de Timiş Marius Dugulescu surprins de 
camerele video în timp ce vota cu două cartele!

Marius Dugulescu
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Sunt periculoase sau ino-
fensive? Aluniţele de pe corp 
pot conduce la cancer, dacă 
nu sunt observate la timp, 
însă cele mai multe sunt in-
ofensive. Medical, aluniţele 
sunt aglomerări de celule 
pigmentate, care pot apărea 
oriunde pe corp. Sunt cazuri 
însă în care unele aluniţe pot 
deveni cancerigene. Riscul 
apariţiei melanomului (cel 
mai periculos tip de cancer 
de piele) creşte, în fiecare an 
apărând cel puţin 100.000 
de cazuri, la nivel mondial. 
Specialiştii recomandă o vi-
zită anuală la dermatolog. 
Aluniţele normale sunt de 
obicei de formă regulată 
şi de culoare maro închis. 

Mărimea unei aluniţe nor-
male este de şase milimetri 
în diametru sau mai puţin. 
Aluniţele care nu sunt can-
cerigene au marginile bine 
delimitate, chiar dacă pot 

apărea culori pe margini. 

Cum arată o aluniţă  
periculoasă? 

Aluniţele maligne, care 
prezintă risc de cancer de 

piele, sunt asimetrice. Ele au 
marginile neregulate sau de-
limitate sub diverse forme 
neuniforme. Aluniţele cu 
mai multe culori împărţite 
neregulat pe suprafaţa pielii 

sau aluniţele a căror culoare 
se schimbă în timp prezin-
tă riscul de a fi maligne, iar 
observarea acestora necesită 
o vizită la medicul derma-
tolog. În această categorie 
intră şi aluniţele exagerat de 
negre, albe sau roşii, întru-
cât culoarea normală a lor 
este maro închis. De aseme-
nea, cele mari sau al căror 
diametru s-a mărit în timp 
sunt de obicei aluniţe cu risc 
de melanom. 

Ce spun specialiştii
Persoanele care au alu-

niţe pe corp sunt supuse 
mai multor riscuri dacă se 
expun mult în soare. „Dacă 
este neapărat să ieşiţi din 
casă, e indicat să nu o faceţi 
în intervalul 11-16. Crema 
de protecţie solară este obli-

gatorie, recomandată este 
cea cu un factor de protec-
ţie 50+”, ne spune Daniela 
Zaharia, medic primar der-
mato-venerolog în Timişoa-
ra. Ea precizează că nivelul 
radiaţiilor solare a crescut în 
ultimii ani. Cancerul de pie-
le poate fi pe o aluniţă sau 
edemă, unde n-a existat an-
terior o aluniţă, dar a apărut 
şi este neuniformă, colorată 
şi creşte relativ repede. „Din 
aprilie-mai, în Timişoara a 
crescut numărul de consul-
taţii a celor care au aluniţe. 
Vin şi întreabă ce fel de cre-
me să folosească, cât de des, 
care este indicată tenului 
lor, etc. Eu recomand tutu-
ror consultaţiile pentru ca 
oamenii să ştie la ce se pot 
expune şi la ce nu”, a adău-
gat Daniela Zaharia.

6 
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Unul dintre liderii mon-
diali de pe piaţa articolelor 
şi echipamentelor sportive, 
grupul francez Decathlon, 
îşi va deschide un centru 
comercial de specialitate 
şi la Timişoara. La aproape 
un an de la depunerea pro-
iectului şi a documentaţiei 
aferente la Direcţia de Urba-
nism a Primăriei Timişoara, 
unde s-a solicitat acordarea 
certificatului de urbanism, 
reprezentanţii investitorului 
francez au trecut testul de 
seriozitate şi la Comisia Eco-
nomică a Consiliului Jude-
ţean Timiş, care a autorizat 
începerea construcţiei. În 
urmă cu două zile, membrii 
comisiei de specialitate de 
la CJT au aprobat începerea 
construcţiei pe un ampla-
sament situat în Calea Ara-
dului, în zona centrului co-
mercial Selgros. La fel ca în 

cazul altor retaileri europeni 
care şi-au deschis afaceri la 
Timişoara, magazinul Deca-
thlon îşi va aştepta clienţii 
într-un sistem modular de 
hale ce va fi construit de că-
tre compania Timcon. „Este 
vorba despre o investiţie se-
rioasă, se vor crea peste 50 
de locuri de muncă şi, de 

această dată, nu va mai fi 
nevoie de un sens giratoriu 
construit din bani publici, ca 
şi în cazul altor investitori 
care au venit la Timişoara”, 
ne-a informat unul dintre 
consilierii judeţeni care şi-au 
dat votul pentru Decathlon. 
„Decizia operatorului fran-
cez legată de zona de ampla-
sare a centrului comercial 
a fost influenţată de faptul 
că în Planul de amenajare a 
teritoriului Municipiului Ti-
mişoara se propune pentru 
zona de nord a oraşului, în 
partea dreaptă a Căii Aradu-
lui, funcţiuni comerciale şi 
industriale, în condiţiile în 
care în celelalte zone perife-
rice ale oraşului există deja 
mai multe perimetre pentru 
care s-au elaborat şi aprobat 
planuri urbanistice pentru 
spaţii comerciale, de depozi-
tare, showroom şi locuinţe. 
Amplasamentul este consi-
derat unul favorabil atât din 
punctul de vedere al traficu-

lui şi circulaţiilor majore, cât 
şi din punct de vedere urba-
nistic pentru funcţiunea pro-
pusă. În aceeaşi zonă se află 
mai multe magazine de mari 
dimensiuni, un hipermarket 
şi unul dintre cele mai popu-
lare centre de tip cash&carry 
din oraş”, a precizat unul 
dintre arhitecţii primăriei 
care a lucrat în acest dosar. 
Centrul comercial, cu clădi-
rile aferente, ar urma să fie 
ridicat pe o suprafaţă de pes-

te 25.737 de metri pătraţi, 
din care peste 4000 de metri 
pătraţi vor fi alocaţi spaţiilor 
de expunere a mărfurilor 
şi serviciilor, iar pe circa 
10.000 de metri pătraţi vor 
fi amenajate 326 locuri de 
parcare. De asemenea, 4.035 
de metri pătraţi vor fi donaţi 
Primăriei Timişoara pentru 
realizarea căilor de acces. O 
noutate absolută pentru cen-
trele comerciale de acest gen 
va fi zona rezervată repara-
ţiilor de biciclete, schiuri, 
patine şi alte echipamente 
de sport, dar şi pistele şi te-
renurile speciale pe care se 
pot proba acestea. Investiţia 
totală este cifrată la peste 15 
milioane de euro. Decathlon 
are magazine în peste 20 de 
ţări din lume, iar în Româ-
nia a investit deja în Bucu-
reşti, Cluj, Iaşi şi Braşov.

eCoNomiC Sănătate & Frumuseţe Operaţie în premieră la Spitalul 
privat Athena din Timişoara

Cireşele, fructele de vară care 
aduc beneficii organismului
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Atenţie la aluniţe!  
Vara, expunerea la soare  
poate fi periculoasă

Grupul francez Decathlon investeşte 
peste 15 milioane de euro într-un 
magazin de echipamente sportive

Este vorba despre o 
investiţie serioasă, se 
vor crea peste 50 de 
locuri de muncă şi, 
de această dată, nu 
va mai fi nevoie de un 
sens giratoriu con-
struit din bani publici, 
ca şi în cazul altor 
investitori care au 
venit la Timişoara.

PUlS eCoNomiC

PRIMA CASă

deşi 12 banci şi-au anunţat 
intenţia de a se înscrie în 
noua formă a programului 
guvernamental prima Casă, 
ediţia a iV-a, deocamdată 
doar 4 bănci sunt operaţiona-
le. astfel, pe lângă BCr, care 
primea dosare de creditare 
încă de acum două săptă-
mâni, şi CeC, alpha Bank şi 
Brd au semnat contractul cu 
Fondul Naţional de garantare 
a imm-urilor. persoanele care 
intenţionează să îşi achiziţi-
oneze o locuinţă prin acest 
program trebuie să dispună 
de un avans de minimum 
5% din preţul de achiziţie al 
locuinţei, dacă preţul aces-
teia este mai mic sau egal cu 
60.000 euro, sau de 3.000 
euro plus diferenţa dintre 
preţul de achiziţie al locuinţei 
şi 60.000 euro, dacă preţul 
acesteia este mai mare de 
60.000 euro. Conform 
estimărilor, de garanţiile gu-
vernamentale de 1,6 miliarde 
de euro vor putea beneficia 
40.000 de persoane. 

FIRMe SuSPeNDATe

Cele mai recente date ale 
oficiului Naţional al regis-
trului Comerţului arata că, 
de la începutul acestui an, 
peste 10.000 de firme şi-au 
suspendat activitatea, cu 
70% mai puţin decât în anul 
precedent. de asemenea, 
peste 16.000 de firme au fost 
radiate, iar aproximativ 1.200 
de firme se află în insolvenţă. 
Comparativ cu anul 2010 
când, în primele 5 luni, s-au 
înregistrat un număr de 
83.508 radieri voluntare, la 
nivelul întregii ţări, anul aces-
ta s-au înregistrat un număr 
de 16.209 radieri voluntare, 
reprezentând o scădere cu 
aproximativ 80,6%. Suspen-
darea temporară a activităţii 
poate fi obţinută pentru o 
perioadă de maxim trei ani 
consecutivi, iar costurile se 
situează între 500 - 1.500 
de lei.

PReţul gAzuluI

guvernul a aprobat, recent, 
o serie de măsuri care vor 
permite ca preţul gazelor na-
turale destinate consumului 
populaţiei să nu fie majorat 
în perioada iulie 2011 - martie 
2012. Conform ordonanţei de 
urgenţă, se va stabili o nouă 
structură de amestec de gaze 
naturale import-intern pentru 
consumatorii casnici şi pro-
ducătorii de energie termică, 
astfel încât populaţia să 
consume mai puţine resurse 
din import. acest lucru va 
permite ca preţurile gazelor 
naturale destinate populaţiei 
să rămână constante până în 
martie 2012.

Riscul apariţiei 
melanomului 
creşte, în fiecare an 
apărând cel puţin 
100.000 de cazuri, 
la nivel mondial. 
Specialiştii 
recomandă o 
vizită anuală la 
dermatolog.

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 Magazinul va fi amplasat în Calea Aradului, în zona centrului comercial Selgros

Din aprilie-mai, în 
Timişoara a cres-
cut numărul de 
consultaţii a celor 
care au aluniţe. 
Vin şi întreabă ce 
fel de creme să 
folosească, cât de 
des, care este in-
dicată tenului lor, 
etc. Eu recomand 
tuturor consul-
taţiile pentru ca 
oamenii să ştie la 
ce se pot expune 
şi la ce nu.

 Daniela zaharia 
medic primar dermato-venerolog

Decathlon a investit până în prezent în România în Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Braşov n Medicii dermatologi recomandă folosirea cremelor cu un factor de protecţie solară 50+

metodele medicale prin care se pot îndepărta aceste aluniţe
Există câteva metode prin 
care pot fi îndepărtate 
de pe piele aluniţele. Una 
dintre ele o reprezintă 
laserul. Acesta este folosit 
de obicei în cazul aluni-
ţelor de dimensiuni mici. 
Extirparea aluniţelor cu la-
serul nu este un procedeu 
folosit foarte des pentru 
că laserul nu are puterea 
de a penetra tegumentul 

suficient de mult astfel 
încât să extirpe aluniţa în 
totalitate. Procedeul este 
recomandat doar în cazul 
aluniţelor superficiale. Me-
toda nu necesită sutură, 
cicatricea este aproape in-
sesizabilă. A doua metodă 
este electrocauterizarea. 
Ea constă în distrugerea 
unui ţesut prin ardere cu 
ajutorul curentului elec-

tric. De obicei este utilizată 
în îndepărtarea aluniţelor 
proeminente. Procesul 
are loc după ce se face o 
anestezie locală. Nici în 
cazul electrocauterizării 
nu este necesară sutura, 
dar există posibilitatea 
ca în locul cu pricina să 
rămână o cicatrice. A treia 
metodă de eliminare a 
aluniţelor constă într-o ex-

cizie chirurgicala. Excizia 
se face prin modul clasic, 
cu ajutorul bisturiului şi 
al unei anestezii locale. 
Metoda este folosită în 
cazul aluniţelor plate, de 
dimensiuni mari. În funcţie 
de mărime, această inter-
venţie poate avea nevoie 
de sutură şi tot în funcţie 
de dimensiuni, va rămâne 
sau nu o cicatrice.

Aluniţele de pe corp pot fi periculoase pentru sănătate

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Societatea comercială „ALCOM” S.A  
Timişoara, cu sediul în Timişoara,  
str. Proclamaţia de la Timişoara, nr. 7, 

Angajează 
- femeie de serviciu, cu contract de muncă, salariu 
avantajos şi tichete de masă. 

Relaţii se pot obţine la sediul firmei sau la telefon: 0256491105

O noutate 
pentru centrele 
comerciale va fi 
zona rezervată 
reparaţiilor de 
biciclete, schiuri, 
patine şi alte 
echipamente.

Societatea comercială „HELICON BANAT” S.A Ghiroda,  
cu sediul în Ghiroda, str. Calea Lugojului, nr. 4 

Relaţii se pot obţine la sediul firmei sau la telefon: 0256203079 sau 0746281181

Angajează femeie pentru activităţi  
de curăţenie şi ambalat manual,  

cu contract de muncă, salariu avantajos.
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„Eu nu încetez să spun, de 
20 de ani de când am plecat 
din ţară, că viitorul medici-
nei româneşti va fi medicina 
privată, acest echilibru între 
public şi privat. În Timişoara 
este o soluţie extraordinară, 
unde există un sistem pri-
vat, există concurenţă, dar 
în cea mai mare parte a ţării 
nu există sistem privat, care 
să contrabalanseze sistemul 
public”, a mai explicat dr. Ci-
prian Vâjeu. Medicul este de 
părere că bolnavii români nu 
au niciun motiv să plece în 
străinătate, mai ales că exis-
tă centrele mari universitare, 
şi clinicile private cum ar fi 
Spitalul Athena, unde se pot 
efectua toate intervenţiile 
din această lume, „la nişte 
preţuri de departe acceptabi-
le şi condiţii occidentale, con-
diţii europene, cum se spune 
în România”.

„Noi încercăm în Timişoa-
ra să oprim acest val de imi-
grări spre Ungaria. Bolnavii 
care pleacă în marile centre 
europene, chapeau, cum spu-
ne francezul, dar că se duc în 
Ungaria să se opereze, eu nu 
am nicio explicaţie. Dacă re-
uşim să îngrădim acest flux, 
50 la sută din bolnavii care 
pleacă în Ungaria să rămână 
în Timişoara, eu zic că mi-am 
făcut datoria”, a povestit spe-
cialistul timişorean.

oPiNiA timişoArei
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Soluţii pentru chirurgia discului uzat

În chirurgia discopatiei 
degenerative, a discului 
uzat, există mai multe 
soluţii, dintre care cele 
mai vechi şi mai răspân-
dite sunt tehnicile care 
blochează vertebrele cu 
şuruburi şi cu “cage”. Cea 
mai modernă şi mai nouă 
tehnică este cea care în-
locuieşte discul bolnav cu 

o proteză, care reuşeşte 
să păstreze mobilitatea 
coloanei vertebrale. Teh-
nica de înlocuire a discului 
există de vreo 15 ani, însă 
dificultatea chirurgiei, 
care se face prin abdo-
men, şi preţul implantului 
a făcut ca această tehnică 
să rămână una de vârf şi 
cu indicaţii deosebite.

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.roRoxana deaconeScu

roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

A suferit dureri groaznice, 
însă medicii din Timişoara 
i-au redat şansa la o viaţă nor-
mală. Un român stabilit în 
Canada şi-a regăsit liniştea cu 
ajutorul medicilor de la Spi-
talul Athena din Timişoara, 
care au făcut o intervenţie în 
premieră la un spital privat 
din ţara noastră.

A încercat zeci de trata-
mente, însă fără folos. Dan 
Măreţ a îndurat, mai bine de 
25 de ani, dureri îngrozitoa-
re la spate. Avea să sufere şi 
mai mult, însă foştii colegi 
din Timişoara, unde a lucrat 
vreme de câţiva ani buni, l-au 
îndrumat spre un medic chi-
rurg de la Spitalul Athena, un 
spital al premierelor medica-
le. A venit în capitala Banatu-
lui şi a fost supus unei inter-
venţii chirurgicale dificile, în 
cele din urmă specialiştii de 
aici salvându-i viitorul. A fost 
operat de o echipă franco-ro-
mână de specialişti, condusă 
de dr. Ciprian Vâjeu, medic 
specialist în chirurgia coloa-
nei vertebrale, de la Clinique 
du Parc din Perigueux, Fran-
ţa. Alături i-au stat, dr. Călin 
Daniel, rezident la Ortope-
die în Craiova şi As. Chouly 
Fabrice, asistent operator la 
Clinique du Parc din Perigu-
eux, împreună reuşind să 
implanteze prima proteză de 
disc lombar într-un spital pri-
vat din România. Timişoara 
excelează şi de această dată 
printre instituţiile sanitare 
din ţara noastră, proteza fi-
ind implantată pe cale abdo-
minală. 

Pacientul, în vârstă de 50 
de ani, avea dureri de mai 
bine de 25 de ani, însă abia 
acum cinci ani a fost diagnos-
ticat cu o discopatie discală 
lombară cu hernie de disc 
şi sciatică invalidantă. Mai 
exact, avea dureri îngrozitoa-
re la spate şi, uneori, abia se 
putea mişca, din cauza unor 
vertebre care efectiv se fre-
cau una de alta. 

„Am ales Timişoara pen-
tru că duc această boală de 
vreo 25 de ani. Trebuie să 
spun că sistemul medical în 
Canada nu este extraordinar. 
Nu am reuşit să fiu încântat 
de medicii la care am fost. Ul-
tima dată când am hotărât să 
fac ceva, pentru că înaintând 
în vârstă simţeam că mă apa-
să tot mai rău această povară, 
am fost la medicul meu de fa-
milie. A spus un lucru destul 
de hilar până la urmă. Mi-a 
spus că trebuie aşteptat încă 
doi ani să ajung la operaţie. 
Acolo se sudează acele două 
vertebre. E exact ca şi cum 
s-ar pune lipici. Am întrebat 
un fost coleg de serviciu. Eu 
am lucrat la telefoane în Ti-
mişoara. Mi-a spus că a auzit 
ceva de un doctor care trăieş-
te în Franţa şi vine tot mai 
des la Spitalul Athena. L-am 
contactat pe domnul doctor 
şi am făcut o programare, 
pentru anul trecut. Purtând 
această boală, am început 
să devin eu specialist, adică 

dacă vedeam un doctor ştiam 
ce capacitate are. Când am 
venit la domnul Vâjeu am 
venit cu un CD. El nu se uita 
pe CD, mi-a spus să fac nişte 
mişcări şi dintr-o dată a înce-
put să-i dicteze secretarei ce 
boală am. Am hotărât să vin 
să mă operez. Am venit cu 
inima deschisă”, a povestit 
Dan Măreţ. 

un succes medical  
la athena Hospital

Intervenţia nu a fost una 
dificilă, povesteşte medicul 
Ciprian Vâjeu, care a mai 
făcut încă 250 de opera-
ţii asemănătoare, toate cu 
succes. „Pacientul nostru a 
efectuat înainte de operaţie 
tratament conservator cu 
analgezice şi Kinetoterapie, 
dar rezultatul a fost un eşec. 

Iată-ne în iunie 2011 făcând 
această premieră româneas-
că, într-o clinică privată, cu 
acest pacient român care 
trăieşte în Canada de foarte 
multă vreme. Intervenţia a 
fost una abdominală, spre 
deosebire de restul interven-
ţiilor la coloana vertebrală 
care se efectuează prin spa-
te. Handicapul numărul unu 
rămâne preţul implantului, 
care nici în ţările occidenta-
le nu se decontează de casa 
de asigurări”, a explicat dr. 
Ciprian Vâjeu, care vine în fi-
ecare lună la Spitalul Athena 
din Timişoara să ofere asis-
tenţă medicală. Un astfel de 
implant costă între 2.000 şi 
2.500 de euro, însă acum, da-
torită echipei de medici de la 
Spitalul Athena, pacientul se 
simte foarte bine. 

„Când aveam ceva de fă-
cut mai greu, dimineaţa când 
mă trezeam, aveam nişte 
dureri groaznice. Acum apăs 
pe spate, nu am nicio durere, 
sunt normal. Am numai ope-
raţia care mă deranjează, dar 
este doar o tăietură”, a mai 
povestit Dan Măreţ. 

românii de peste hotare 
se tratează acasă

Timişoreanul care a fost 
operat în premieră medica-
lă, într-un spital privat, în 
oraşul de pe Bega, a decis 
să se întoarcă acasă deoare-
ce aici putea primi un tra-
tament adecvat bolii sale. 
Potrivit medicului Ciprian 
Vâjeu, în situaţia sa se mai 
află şi alţi români, care lasă 
sistemul medical de peste 
hotare pentru cel românesc. 

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

n un timişorean stabilit în Canada a suferit o intervenţie dificilă pe coloană

Sistemul medical 
în Canada nu este 
extraordinar. Nu am 
reuşit să fiu încântat 
de medicii la care am 
fost. Când am venit la 
domnul Vâjeu am ve-
nit cu un CD. El nu se 
uita pe CD, mi-a spus 
să fac nişte mişcări şi 
dintr-o dată a început 
să-i dicteze secreta-
rei ce boală am. Am 
hotărât să vin să mă 
operez. Am venit cu 
inima deschisă.

 Dan măreţ
pacient

Operaţie în premieră la Spitalul 
privat Athena din Timişoara

Eu nu încetez să 
spun, de 20 de ani 
de când am plecat 
din ţară, că viitorul 
medicinei româneşti 
va fi medicina pri-
vată, acest echilibru 
între public şi privat. 
În Timişoara este o 
soluţie extraordinară, 
unde există un sistem 
privat, există concu-
renţă, dar în cea mai 
mare parte a ţării nu 
există sistem privat, 
care să contrabalan-
seze sistemul public.

 dr. ciprian Vâjeu
medic specialist chirurg

medicul Ciprian Vâjeu (dreapta) discută cu pacientul Dan măreţ despre operaţia efectuată pe coloana vertebrală
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mioDrAg hojDA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Vara este perioada în care 
cireşele sunt printre cele mai 
căutate fructe. Iar organis-
mul are numai de câştigat de 
pe urma lor. Prin conţinutul 
bogat în substanţe active, ci-
reşele remineralizează orga-
nismul, favorizează digestia, 
ajută la dezinflamare, favori-
zează transpiraţia, sunt bene-
fice în cazul răcelii şi pot pre-
veni sau elimina gripa. Aceste 
fructe sunt foarte bogate în 
zahăr şi oferă organismului 
multă energie. Ele conţin vi-
tamine şi minerale precum 
complexul B, C, A, potasiu, 
magneziu, fier, fluor, iod, sele-
niu etc. Pentru că sunt bogate 
în vitamina C, cireşele ajută la 
întărirea sistemului imunitar. 

ajută la slăbit  
şi previn îmbătrânirea

O dietă de două-trei săp-
tămâni elimină toxinele 

şi normalizează tranzitul 
intestinal. În urma unei di-
ete, îmbătrânierea este în-
cetinită, astfel că pielea îşi 
păstrează aspectul  neted 
şi catifelat. Dimineaţa, pe 
stomacul gol, cura poate 
începe cu o doză minimă 
de 100 de grame. Ea creşte 
progresiv pentru a ajunge 

la sfârşitul celei de-a treia 
săptămâni la 500 de grame. 
În timpul dietei nu este re-
comandat abuzul de grăsimi 
animale, zahăr rafinat sau 
alcool.  Cura este recoman-
dată în special în tratarea 
afecţiunilor renale sau ale 
căilor urinare, afecţiunilor 
cardiace, anemie, hepatite, 

colite, obezitate, hidropizie, 
celulită şi altele. Codiţele de 
cireşe au proprietăţi medi-
cinale importante. Ele sunt 
folosite în special sub formă 
de ceaiuri, indicate în bolile 
căilor urinare, dar şi în fa-
vorizarea diurezei. O mască 
din cireşe strivite cu mixe-
rul pentru tenul uscat este 

recomandat să fie lăsată să 
acţioneze pentru 20 de mi-
nute. Substanţele nutritive 
acţionează asupra pielii, iar 
la final faţa este clătită cu 
apă minerală. 

Fructele oferă frumuseţe 
şi părului, unghiilor şi pie-
lii. Cireşele conţin vitamina 
A, ingredient esenţial pen-
tru un păr lung, strălucitor 
şi sănătos, dar şi pentru o 
piele sănătoasă şi unghii re-
zistente. Vitamina A se regă-
seşte în toate tratamentele 
pentru stimularea creşterii 
părului, a unghiilor şi a pie-
lii, aşa că este recomandat 
tuturor să se bucure de vară 
şi să consume cât mai multe 
cireşe. Datorită conţinutului 
de melatonină, cireşele sunt 
recomandate şi persoanelor 
care suferă de insomnie. Per-
soanele care au probleme cu 
somnul pot consuma cireşe-
le cu aproximativ două ore 
înainte de culcare, dar să nu 
facă abuz de ele.

10 iNterViu

gheorghe ilAş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Doamnă Maria Grapini, în 
ce zonă a vieţii publice vă 
regăsiţi mai mult, în afaceri 
sau în politică?

Este clar că în domeniul 
afacerilor, mai mult decât 
în politică. Imaginea mea, 
în special la nivel naţional, 
este cea de femeie de afa-
ceri! E un fel de brand care 
s-a creat de-a lungul timpu-
lui, după ce am activat în 
multe ONG-uri, am repre-
zentat şi reprezint industria 
uşoară la nivel naţional, 
sunt prezentă în spaţiul pu-
blic. Evident că mi s-a pus 
această etichetă de femeie 
de afaceri. În 2005 mi-am 
asumat riscul de a intra în 
politică. Eu cred oamenii de 
valoare din ţara asta trebuie 
să facă ceva şi pentru socie-
tate, nu numai pentru busi-
ness-ul lor. Nu poţi să te duci 
parlamentar doar pentru că 
cinci ani ai făcut un stagiu 
de lipit afişe şi în felul aces-
ta pretinzi că ţi se cuvine un 
loc în Parlament sau în vreo 
agenţie guvernamentală. 
De aceea am intrat în poli-
tică, şi acum trebuie să mă 
lupt cu propria imagine de 
femeie de afaceri, pentru că 
în toate dezbaterile în care 
apar în public, apar doar pe 
teme economice.

aţi intrat în competiţie 
pentru stabilirea candida-
tului uSl la alegerile pentru 
primăria timişoara. ce 
şanse sunt ca, anul viitor, 
electoratul timişorean să 
încerce şi cu o femeie?

Am fost curioasă şi am 
lansat şi pe blogul meu, şi pe 
facebook această întrebare: 
unde credeţi că sunt mai uti-
lă, la Primăria Timişoara, în 
Parlament sau în Executiv? 
Majoritatea din ţară mi-au 
spus să merg în Parlament. 
Timişorenii, în schimb, m-au 
încurajat să intru în compe-
tiţia pentru Primărie. Am 
avut remarci de genul că, în 
sfârşit, să aibă şi Timişoara o 
primăriţă. Eu mă voi supune 
sondajului care s-a stabilit 
în USL, alături de candida-
tul PNL, Nicolae Robu, şi cel 
al PSD, Sorin Grindeanu, şi 
dacă voi fi desemnată can-
didata USL la primărie voi 
munci cu toată fiinţa mea 
pentru a câştiga alegerile. 
Sunt nişte plusuri pe care le-
aş putea aduce. Nu cred că se 
poate pune vreo ştampilă de 
om corupt pe imaginea mea 
şi voi vrea să implementez 
această regulă şi în Primărie.  
În cazul în care nu voi fi de-
semnată, voi merge pe vari-
anta a II-a, să candidez pen-
tru Parlamentul României.   

conservatorii timişeni au 
experienţe negative, din 
anii trecuţi, în colabora-
rea cu partidele mai mari. 
De această dată v-aţi luat 
oarece măsuri de precauţie 
politică? 

Aşa este, au fost nemulţu-
miri, dar este şi foarte greu 

să existe o armonie perfectă 
în toate cele 99 de unităţi 
administrative din Timiş. 
Noi, Consiliul Judeţean al 
USL ne-am întâlnit de mai 
multe ori şi am convenit 
un mod de lucru, dar peste 
ceea ce stabilim noi, gene-
ric, pentru Timiş, intervin 
anumite animozităţi la ni-
velul comunelor. În orice 
caz, ţinta noastră comună 
este de schimbare din admi-
nistraţiile locale şi centrale 
a actualei structuri domi-
nante, a PDL-ului. Scopul 
nostru nu este să ne punem 
beţe în roate unii la alţii, ci 
să ne unim pentru a ne re-
zolva acea ţintă: de a câştiga 
conducerea CJT şi de a veni, 
în sfârşit, cu o schimbare la 
Primăria Timişoara. 

la semnarea actului de naş-
tere a uSl timiş aţi apărut 
cu o poşetă prada, iar presa 
a speculat ideea că vă ra-
portaţi la puterea politică, 
cel puţin la nivel simbolic, 
ca la o veritabilă pradă...

A fost o mare greşeală! Nu 
era poşetă Prada. Eu chiar 
nu am o asemenea poşetă! 
Eu sunt într-o linie normală 
cu îmbrăcămintea. Chiar şi 
astăzi, dacă vă uitaţi, sunt 
îmbrăcată cu produse făcu-
te la mine. Nu vreau să le 
fac reclamă, dar îmbrac şi 

colecţii ale altor colegi. Am 
fost recent la o întâlnire, 
la Piatra Neamţ, şi mi-am 
cumpărat două colecţii de 
la producători români. Evi-
dent că mai am probleme la 
încălţăminte şi la accesoriul 
poşetă, câteodată, că nu-mi 
găsesc ceea ce-mi trebuie, şi-
atunci îmi iau din afară, dar 
în general merg pe produse 
româneşti. La patronat am şi 
pus un slogan cu – „cumpă-
rând un produs românesc, 
creaţi un loc sau menţineţi 
un loc de muncă!”. Nu sunt 
o persoană care să meargă 
pe snobisme inutile, nu e 
genul meu...

pe Facebook aveţi peste 
3300 de prieteni, printre 
care se regăseşte şi minis-
trul de interne, traian igaş. 
câţi dintre aceşti prieteni 
credeţi că v-ar vota la urmă-
toarele alegeri?

E greu de spus, pentru că 
eu nu am făcut o competiţie 
din a da ok pentru prieteni. 
Chiar m-am uitat de dimi-
neaţă şi am văzut încă 1017 
care aşteaptă. În primul 
rând, am şi răspuns unora 
că vreau întâi să le vad faţa 
şi vreau să ştiu câteva date 
despre ei. Din cei 2300 de 
prieteni, mulţi nu sunt din 
Timişoara, iar în cazul în 
care candidez la Primărie, 

dar şi la Parlament,  trebu-
ie să mă voteze timişorenii. 
Partea bună a acestui mod 
de comunicare este că oa-
menii vin cu foarte multe 
idei. Acesta a şi fost motivul 
pentru care mi-am făcut 
blog şi pagina de facebook. 

aţi resimţit vreodată că eti-
cheta de “vinitură”, pe care 
o pun timişorenii tuturor 
celor veniţi din alte locuri, 
v-a blocat sau întârziat 
ascensiunea în afaceri sau 
politică?

Să fim serioşi, eu trăiesc 
de 40 de ani în Timişoara şi 
am trăit doar 17 ani în Ga-
laţi, unde m-am născut. 40 
de ani de muncă în acest 
oraş, faptul că am şi un soţ 
autentic bănăţean, că repre-
zint oraşul în tot felul de 
organizaţii, cred că mă în-
dreptăţesc să sper că timişo-
renii m-au asimilat demult. 
Pe de altă parte, cred că a 
trecut perioada în care în 
Timişoara se făcea portretul 
robot al viitorului primar şi 
pe primul loc era obligaţia 
de a fi  născut aici. M-am 
realizat aici, am fost prima 
femeie din ţară vicepreşe-
dinte la Camera de Comerţ, 
preşedinte pe ţară la patro-
nat, nenumărate distincţii, 
managerul anului, locuri 
fruntaşe în topul firmelor. 

Toate aceste lucruri mă fac 
să cred că la o eventuală 
candidatură la Primărie nu 
ar cântări faptul că sunt 
sau nu născută aici. Aşa-mi 
place să cred, sper să nu mă 
amăgesc... Apoi să nu uităm 
că în Timişoara nu trăiesc 
doar timişoreni.

Nu consideraţi că verdictul 
dat de cNSaS în cazul Voi-
culescu, de poliţie politică, 
v-a afectat şi dvs. în vreun 
fel imaginea publică? 

Eu spun că nu şi am să şi 
explic de ce! Într-o democra-
ţie adevărată, lucrurile nu 
trebuie amestecate. Profe-
sorul Voiculescu s-a retras 
din conducerea executivă a 
Partidului Conservator, dar 
acest verdict nu cred că este 
mai distrugător decât în ca-
zul altor personalităţi, unele 
chiar din Academie, care au 
fost dovedite că au colabo-
rat cu Securitatea. Oricum, 
conjunctura în care a apărut 
această situaţie în cazul Voi-
culescu este mult diferită 
de a multora care chiar au 
făcut poliţie politică. Cei ce 
lucrau în comerţul exterior 
trebuia să facă rapoarte ori 
de câte ori plecau în delega-
ţii în afară, chiar şi eu am 
prins un an acest lucru. Ar 
putea unii oameni, care au 
mai puţină informaţie, să 

lege imaginea mea de cea 
a profesorului Voiculescu. 
Eu nu am nimic de ascuns, 
nu am făcut nici o aface-
re cu domnia sa, pot să fiu 
crezută sau nu, dar în 2005, 
când m-a contactat, nici nu-l 
ştiam la faţă pe profesorul 
Voiculescu. Practic, nu mă 
interesa viaţa politică.

Vă simţiţi reprezentată, ca 
politician, ca telespectator, 
de canalul de televiziune 
antena 3?

Eu am să vă spun că nu! 
La Piatra Neamţ, recent, am 
avut o serie de presiuni din 
partea oamenilor noştri de 
acolo, care spuneau că deşi 
Trustul Antena ar fi al mo-
gulului, al Partidului Conser-
vator, liderii locali apar prea 
puţin sau deloc! În studiouri-
le locale sau la nivel central. 
Cât despre mine, apariţiile 
la Realitatea şi Antena sunt 
aproape egale, apariţiile la 
TVR, Money Channel sau B1 
sunt mai puţine din motiv 
că au alt mod de invitaţie. 
Mă invită în ziua respectivă 
pentru seara. Ori, eu am an-
gajament aproape pe toată 
săptămâna pentru că realiza-
torii, producătorii de la cele 
două televiziuni mă invită cu 
mult timp înainte. Nu pot să 
spun că-mi face un favor An-
tena 3, nici că mă identific 
cu ea! Eu merg la orice post 
mă invită...

aţi preluat sloganul “Nu 
te pune cu timişorenii!” şi 
l-aţi afişat mare pe clădirea 
fabricii! aţi făcut-o din 
raţiuni electorale? Nu vi se 
pare mai mult o chemare 
la trântă, la sate, decât o 
invitaţie la civism?

Nu are legătură cu cam-
pania, acest proiect a fost al 
rotaryenilor. Fiind vorba de 
toate cluburile, evident că 
a trebuit să-l preiau! Mai cu 
seamă că şi la Rotary este ca 
în democraţie, majoritatea 
decide. Revenind la slogan, 
mie mi s-a părut un pic agre-
siv! Nu numai atât, dar mi s-a 
părut că ceilalţi, care nu sunt 
timişoreni, ar putea inter-
preta îndemnul ca pe o agre-
sivitate. Însă, până la urmă, 
fondul problemei este im-
portant, că vrem o Timişoara 
mai curată şi mai civilizată.

Dacă aţi fi pentru o zi pri-
marul timişoarei, care ar fi 
primele trei măsuri urgente 
pe care le-aţi lua?

Într-o zi abia apuci să vezi 
structura organizatorică! În 
orice caz, primul lucru pe 
care l-aş face ar fi schimba-
rea procedurii de lucru cu 
cetăţeanul. Celelalte măsuri 
necesită un studiu, însă aş 
începe cu punerea în aplicare 
a proiectului meu „Timişoara 
verde”, pe care l-am propus 
în 2008 şi e şi acum pe blog. 
Primarul Ciuhandu mi-a ce-
rut voie în campanie să-l pre-
ia, am spus că este public, dar 
nu a făcut nimic în patru ani 
din ceea ce spusesem acolo...

Prietenii de pe Facebook 
m-au încurajat să candidez 
pentru Parlament!

Femeie de afaceri, preşedintele Consiliului de Administraţie al SC „Pasmatex” SA, şi lider al Partidului Conservator, 
Filiala Timiş. Născută în anul 1954, în Bereşti, judeţul Galaţi. A absolvit Institutul Politehnic “Gheorghe Asachi“ Iaşi, 
Facultatea de textile (1978). Din 2005 este membru al PC, partid în care deţine şi funcţia de vicepreşedinte la nivel 
naţional. Este preşedinta mai multor organizaţii civice şi profesionale locale şi naţionale, printre care şi Federaţia 
Patronală din Industria Uşoară. Recent a fost numită consul onorific al Indiei la Timişoara. Este autorul a trei inovaţii 
implementate în industria textilă, printre care o nouă metodă de prelucare a firelor de poliester.
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SăNătate & frumuSeţe

PUBLICITATE

Cireşele, fructele de vară care 
aduc beneficii organismului 
n Ele ajută la slăbit, previn îmbătrânirea şi sunt folosite în industria cosmetică

Cireşele au foarte multe proprietăţi benefice organismului

Sucul de cireşe - ruj 
de buze natural
Începutul verii aduce în prim 
plan cireşele negre. Nu doar 
consumul lor aduce benefi-
cii organismului, ci şi sucul 
obţinut din ele reprezintă o 
adevărată comoară estetică. 
Sucul de cireşe negre poate 
fi transformat într-un ruj de 
buze fructat cu foarte mare 
uşurinţă. Specialiştii spun că 
după spălarea unei cireşe, o 
bucată din ea trebuie tăiată 
iar pulpa zemoasă trebuie 
trecută peste buze, de mai 
multe ori. Sucul va fi lăsat 
să se usuce timp de câteva 
secunde. Pentru o nuanţa 
mai intensă, cireaşă trebuie 
aplicată pe buze de mai mul-
te ori. Nuanţa obţinută este 
foarte naturală, iar durata de 
păstrare a nunaţei se întinde 
pe o perioadă lungă de timp.
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A început perioada conce-
diilor şi fiecare timişean care 
doreşte să plece în concediu 
trebuie să fie foarte atent ca 
atunci când se întoarce de 
la plajă, munte sau mare să 
nu-şi găsească casa ravăşită 
de hoţi. Poliţiştii timişeni le 
recomandă tuturor cetăţeni-
lor să aibă mare grijă când 
pleacă în vacanţă şi nicioda-
tă să nu anunţe o eventuală 
plecare de acasă pentru un 
timp îndelungat pe reţelele 
de socializare Facebook sau 
Twitter. Asta pentru că hoţii 
sunt mult mai abili în ulti-
ma perioadă şi înainte de a 
da vreo spargere urmăresc 
atent activităţile viitoarelor 
victime pe reţelele de so-
cializare. Îi interesează tot 
ce aveţi în casă şi unde este 
amplasată casa. Şi cum altfel 
decât folosind facebook, aco-
lo unde fiecare timişorean 
se făleşte cu ultimele plas-
me, bijuterii sau LCD-uri. 
Oamenii legii vă recomandă 

pe cât posibil să evitaţi astfel 
de expuneri şi pe cât posibil 
să evitaţi să postaţi pe in-
ternet poze cu bunurile din 
apartament. „În primul rând 
nu daţi informaţii la vecini, 
prieteni, cunoştinte, rude, 
colegi, despre programul 
dumneavoastră la serviciu, 

în concediu sau cu privire la 
alte împrejurări. La plecarea 
de la domiciliu (indiferent 
de perioada de timp) se în-
chid bine toate căile de acces 
în locuinţă: geamuri sau uşi. 
Păstraţi cheia în permanen-
ţă asupra dumneavoastră, 
nu o ascundeţi în locuri ac-

cesibile oricui, nu lăsaţi chei-
le de la uşă sub preş, în cuiul 
de la poartă sau în alte locuri 
dosnice, deoarece ele pot fi 
găsite cu uşurinţă de către 
infractori. Nu ţineţi sume 
mari de bani în casă, neasi-
gurate, şi nici nu lăsaţi im-
presia că deţineţi asemenea 
sume. Aceeaşi recomandare 
este valabilă şi cu privire la 
bijuterii”, spune Andreea 
Cinteză, purtător de cuvânt 
al IPJ Timiş. 

Nu doar pentru locuinţa în 
care staţi dumneavoastră tre-
buie să vă faceţi griji. Dacă ve-
deţi ceva suspect în imobilul 
în care staţi este foarte impor-
tant să nu staţi cu mâinile în 
sân. Poliţiştii vă recomandă 
să sunaţi la 112 şi să anunţaţi 
orice activitate a persoanelor 
străine. „Dacă vecinii sunt 
cei plecaţi în concediu şi ob-
servaţi ceva suspect la apar-
tamentul lor (persoane ne-
cunoscute, urme de forţare) 
telefonaţi de îndată la 112 sau 
la cea mai apropiată secţie de 
poliţie. Cu cât aceasta este 
anunţată mai repede, cu atât 

şansele de a prinde infractorii 
şi de a recupera bunurile sunt 
mai mari”, mai spun oamenii 
legii. Dacă ţineţi cont de toa-
te aceste sfaturi este greu de 
crezut că nu veţi avea un con-
cendiu de vis. 

caiuS SeRacin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Şoferii din Timişoara sau 
cei care doar traversează ora-
şul sunt zi de zi prinşi într-un 
joc de-a şoarecele şi pisica 
cu semnele de circulaţie sau 
cu semafoarele ascunse bine 
după ramurile înfrunzite din 
oraş. Fie că e vorba de centru 
sau de zonele lăturalnice, 
semnele de circulaţie din Ti-
mişoara sunt bine camuflate. 
Semaforul de la interesecţia 
bulevardului Brediceanu 
cu Circumvalaţiunii din Ti-
mişoara a dispărut cu totul. 
Aici, pentru a vedea dacă este 
verde sau roşu trebuie să fi 
extrem de atent, sau măcar 
să ştii că acolo a fost instalat 
un semafor. Unii şoferi apasă 

frâna, în timp ce alţii trec mai 
departe pe drum, fără să bă-
nuiască că în copacul de lângă 
drum ar putea fi roşu. „Eu am 
fost taximetrist 3 ani şi ştiu 
că aici este semafor. Dar dacă 
vin alţi oameni care nu sunt 
din Timişoara, sau în special 
seara când bate soarele fix 
din faţă, e greu de crezut că 
observă cineva culoarea ro-
şie”, spune unul dintre şoferii 
care trece zilnic prin zonă. 

În spate la uVt, dacă  
faci dreapta rişti  
să rămâi fără carnet

Un alt semn foarte bine 
ascuns printre crengi şi frun-
ze este în Spatele Universită-
ţii de Vest. Dacă circulaţi pe 
strada Plautius Andronesc 
şi vreţi să viraţi dreapta pe 

strada Petre Râmneanţu pen-
tru a ajunge la unul dintre 
corpurile Universităţii de 
Construcţie, trebuie să ştiţi 
că e interzis. Indicatorul 
„înainte”, care interzice ac-
cesul la stânga sau la dreap-
ta este atât de bine ascuns 
în frunziş, încât abia dacă-l 
vezi mergând pe jos. E greu 
de imaginat că din maşină se 
vede mai bine. Nu doar pen-
tru şoferi este o adevărată 
junglă traficul din Timişoa-
ra. Şi pentru pietoni este o 
adevărată aventură să treacă 
strada. Exemplul cel mai clar 
este semaforul amplasat la 
intersecţia străzilor Gheor-
ghe Dima cu Gheorghe Lazăr 
din chiar buricul târgului. Se-
maforul care indică culoarea 
roşie nu se vede mai deloc. 

Situaţia indicatoarelor as-
cunse de vegetaţie este con-
firmată de reprezentaţii Po-
liţiei. Potrivit acestora, sute 
de indicatoare, amplasate 
pe stâlpi, în intersecţiile din 
Timişoara, sunt aproape in-
vizibile din cauza copacilor. 
Ramurile acestora le ascund, 
iar semnele nu mai pot fi vă-
zute de la o distanţă care să 
asigure siguranţa în trafic. 
Acest lucru reprezintă unul 
dintre factorii determinanţi 
în producerea accidentelor, 
indicatoarele respective fiind 
cele de „obligare“, care „diri-
jează“ circulaţia în intersec-
ţii. „Majoritatea indicatoare-
lor care sunt ascunse după 
copaci ori crengi pun în pe-
ricol siguranţa circulaţiei, în 
ultimul timp mai multe ast-

fel de indicatoare fiind sem-
nalizate de cetăţeni“, declară 
Andreea Cinteză, purtător de 
cuvânt IPJ.

Singurele măsuri care se 
pot lua în aceste cazuri sunt 
toaletarea copacilor, de către 
cei de la Primăria Timişoara. 
Din păcate, însă acest lucru 
nu se întâmplă, sau se în-
tâmplă rar, reprezentanţii 
Primăriei aruncând vina de la 
un birou la altul pentru a da 
relaţii despre viitoarele cură-
ţări de ramuri care împiedică 
vizibilitatea şoferilor. Oare 
din Jeep-urile conducerii Pri-
măriei Timişoara indicatoa-
rele auto dintre crengi se văd 
altfel?
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Cred că perioada cea mai fru-
moasă din viaţa unui om este 
cea a copilăriei. O retrăiesc 
momentan, prin nepoţii mei. 
În fiecare dimineaţă, după ce 
mă trezesc şi mă pregătesc 
de plecare, mă joc cu ei puţin. 
Cel mai mic, de aproape un 
anişor, îmi zâmbeşte cu cei pa-
tru dinţişori ai săi, doi dispuşi 
jos, ’’central’’ şi doi undeva pe 
sus, pe gingia superioară. Mă 
prinde cu mânuţele sale de de-
get şi dă din cap că „nu, nu!” 
(adică nu contează ce, el... este 
împotrivă!). Nepoţelul cel mai 
mare, de aproape patru ani 
merge la grădiniţă. La un an, 
el voia să fie lup, la doi ani di-
rijor, la trei ani tractorist, apoi 
gunoier şi acum... combainer. 
Bineînţeles, că toate aceste 
meserii sunt reflectate în jucă-
riile pe care le are! Mă uit la ei, 
în ochii lor albaştri şi văd un 
amestec nedefinit de trăsături 
ale familiei. Amestecul genetic 
este incredibil. Bunicii mei, 
străbunicii lor şi alţi strămoşi 
se găsesc într-o părticică în 
aceşti copii. Ştiinţific, se spune 
că poţi determina genetic, prin 
analize, care este rădăcina ta 
personală, de unde te tragi, de 
pe ce continent vii, poate şi din 
ce trib ai făcut parte!! Mă uit 
în ochii verde-închis ai bunicii 
mele şi regăsesc trăsături 
în ochii albastru-verzui ai 
stră strănepoţilor ei. Când îi 
văd ţinându-se de mână şi 
mergând împreună pe uliţă 
în satul meu, mă minunez şi 
mă înfiorez de bucurie. Cinci 
generaţii împreună, trecutul 
şi viitorul se plimba agale şi 
se ’’givanesc”, agale păşind, 
însoţiţi de un uriaş caine lup. 
Parcă totul e atemporal, nu 
simţi ore şi secunde, nici zile 
sau nopţi. Pare că pe la uşile 
caselor unde ei trec, strămoşi 
de mult duşi în ceruri, ies afară 
ca nişte năluci să se minune-
ze. Statura uşor gârbovita a 
bunicii, nepoţelul cu mânuţa 
ridicată în palma bătrânei, 
câinele lup în dreapta lor... se 
depărtează şi par un tablou 
ireal, trei personaje magice 
ce se pierd în ceaţa serii şi 
a vremurilor. În asemenea 
momente, devin sentimental 
şi plin de o fericire... uşor 
lăcrimoasă! Eu şi copiii mei, 
am făcut şcoală, dar ca o reîn-
toarcere la origini, copiii mei 
doresc să cultive pământul de 
la sat, să refacă casa bunicii, 
să crească animale, să înveţe 
să ţese pături la războaie vechi 
şi să reînvie obiceiuri familiale, 
aproape uitate. Copiii mei, 
parcă sunt “despicaţi” în două: 
o despicătură intelectual - 
orăşeneasca şi alta despicătu-
ră agrar-ţărănească. O luptă 
permanentă între viitorul-pro-
gresist al neamului şi trecutul 
plin de obiceiuri al strămoşilor. 
Mă gândesc la cele aproape 
treizeci de etnii conlocuitoare 
care exista în Banat, la căsă-
toriile de-a lungul secolelor 
între membrii acestor etnii 
bănăţene şi privind la nepoţeii 
mei, văd viitorul nostru. Cred, 
că va fi unul frumos, aproape 
minunat.

Urmaşi  
şi strămoşi

Coriolan 
Gârboni

opinieAccidentele pândesc de după frunzişul 
care acoperă semnele de circulaţie
n Zeci de semafoare şi indicatoare sunt ascunse după crengile necurăţate de Primărie

Semaforul amplasat la intersecţia străzilor gheorghe Dima cu gheorghe lazăr

Hoţii folosesc reţelele de socializare pentru a afla când nu sunteţi acasă

Indicator intersecţie strada Plautius Andronesc cu strada Petre Râmneanţu

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Contact
Facultatea de economie
şi de administrare a afacerilor

300115 - Timişoara, str. J.H. pestalozzi nr.16
tel.: 0256-592505, telefax: 0256-592500, 
www.feaa.uvt.ro

Facultatea de Economie  
şi de Administrare a Afacerilor

Licenţă:
În limba română:
1. Administrarea Afacerilor 
- economia Comerţului, Turis-
mului şi Serviciilor;
2. Contabilitate - Contabilitate 
şi informatică de gestiune; 
3. Economie - economie gene-
rală şi Comunicare economică;
4. Economie şi Afaceri Inter-
naţionale - economie şi afaceri 
internaţionale;
5. Finanţe - Finanţe şi Bănci;
6. Management - manage-
ment;
7. Marketing - marketing;
8. Statistică şi Informatică 
Economică - informatică eco-
nomică;

În limbă străină:
1. Domeniul Finanţe - Finance 
and Banking - limba engleză;
2. Domeniul Management - 
management - limba franceză;

Master:
1. Administrarea Afacerilor  
administrarea şi dezvoltarea în-
treprinderii de turism şi servicii, 
management şi marketing în tu-
rism;
2. Contabilitate 
audit Financiar Contabil,
Contabilitate şi sisteme informa-
tice integrate în corporaţii,
Contabilitate şi audit în instituţiile 
publice, 
expertiză contabilă şi evaluarea 
afacerilor;
3. Economie  
economia şi administrarea afa-
cerilor, 
economie europeană şi politici 
aplicate, 
management în retail, 
Studii europene şi relaţii interna-

ţionale;
4. Economie şi Afaceri Interna-
ţionale 
 management şi integrare euro-
peană;
5. Finanţe 
administrare Fiscală, 
Finanţe şi strategii financiare ale 
companiilor, 
monedă şi bănci, 
pieţe financiare;
6. Management 
administrarea financiară a aface-
rilor,
administrarea organizaţiilor de 
afaceri, 
administrarea şi evaluarea pro-
prietăţilor imobiliare, 
management antreprenorial, 
managementul dezvoltării regi-
onale, 

managementul resurselor umane, 
managementul strategic al orga-
nizaţiilor: dezvoltarea spaţiului 
de afaceri
7. Marketing 
marketing şi managementul Vân-
zărilor, 
publicitate şi promovarea Vânză-
rilor;
8. Statistică şi Informatică Eco-
nomică 
Sisteme informatice financiar 
bancare,
Sisteme informaţionale pentru 
afaceri. 
doctorat: 
Contabilitate, 
economie, 
Finanţe, 
management, 
marketing.

Feaa din cadrul UVT e cea mai mare Faculta-
te din vestul româniei, frecventată de aproape 
10.000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi. Toto-
dată, Feaa a dobândit valoare şi se individualizea-
ză în acest spaţiu prin corpul său didactic de elită 
şi prin baza sa materială, care asigură condiţii opti-
me pentru realizarea unui program de învăţământ 
bine structurat, vizând ciclurile învăţământului su-
perior: licenţă, masterat şi doctorat.

de fapt, valoarea Feaa e pusă în evidenţă de 
absolvenţi, de cărţile şi lucrările ştiinţifice elabo-
rate şi publicate de membrii corpului didactic, de 
programele de cercetare câştigate prin competi-
ţie, de participările la reuniuni ştiinţifice organiza-
te în ţară şi/sau în străinătate.

au crescut de la un an universitar la altul: cifra 
de şcolarizare, aria spaţiilor destinate procesului 
de învăţământ şi gradul de echipare a acestora, 
numărul de specializări, numărul de masterate, 
numărul conducătorilor ştiinţifici de doctorat, 
numărul doctoranzilor şi al “doctorilor în ştiinţe 
economice”, numărul protocoalelor şi conven-
ţiilor de colaborare cu facultăţi/universităţi din 
străinătate, numărul de participări ale cadrelor 
didactice la manifestările ştiinţifice organizate 
în străinătate, numărul de granturi câştigate prin 
competiţie şi al contractelor de cercetare încheia-
te cu diverse firme/instituţii, participările studen-
ţilor la diversele pro-grame de studii desfăşurate 
în străinătate (phare, erasmus, leonardo da Vinci 
şi afeca, ca şi programele finanţate de Banca 
mondială).

ProgrAm ADmitere liCeNţă
Sesiunea i
11-20 iulie - înscrierea candidaţilor (depunerea 
dosarelor);
20 iulie, ora 16 - test de limbă pentru specializări 
în limbi străine;
21 iulie, ora 16 - afişarea rezultatelor preliminare;
21 iulie - depunere contestaţii;
22 iulie - rezolvare contestaţii;
21-25 iulie - înmatricularea candidaţilor;
26 iulie, ora 16 - afişarea rezultatelor finale.
Sesiunea ii
19-23 septembrie - înscrieri şi înmatriculări.

Programele de studii universitare

documente / acte neceSaRe înScRieRii
1. diploma de bacalaureat sau alt act echiva-
lent al acesteia, în original sau copie legaliza-
tă;
2. Foaia matricolă, în original sau copie lega-
lizată;
3. Certificatul de naştere în copie legalizată;
4. Copii după diplomele şi menţiunile obţinu-
te la olimpiadele naţionale sau internaţiona-
le;
5. adeverinţa medicală eliberată de medicul 
de familie, care să stipuleze dacă respectivul 
candi-dat este apt de a urma studii univer-

sitare şi, dacă este cazul, afecţiunile de care 
suferă (neuropsihice, pulmonare sau derma-
to-venerice);
6. două fotografii cu dimensiunile 3/4 cm (tip 
buletin);
7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de 
student şi forma cu/fără taxă (pentru candi-
daţii  înmatriculaţi, deja, într-o altă facultate);
8. diploma de licenţă sau diploma echivalen-
tă cu aceasta, pentru absolvenţii unei facul-
tăţi, precum şi diploma de absolvire, pentru 
absolvenţii de colegiu, care doresc să urme-
ze o a doua specializare, în copie legalizată.

„Facultatea de Economie şi de Ad-
ministrare a afacerilor a demonstrat 
întotdeauna că se numără printre 
elitele învăţământului românesc. Mai 
mult, în ultimii ani, FEEA a căpătat şi 
o recunoaştere internaţională. Astfel 
facultatea noastră a intrat în topul Edu-
niversal (organizaţie ştiinţifică interna-
ţională, cu sediul în Montreuil, Franţa) 
al celor mai bune 1.000 de facultăţi 
de economie şi business din întreaga 
lume. O diplomă obţinută la FEAA în-
seamnă o recunoaştere internaţională, 
o recunoaştere a calităţii şi a excelenţei 
profesionale. De altfel este cunoscut că 
studenţii care studiază la Facultatea de 
Economie şi Administrare a Afacerilor 
au cele mai mari şanse de a găsi un loc 
de muncă încă de pe băncile facultăţii. 
Permanent avem contacte cu societăţi-
le comerciale de prestigiu atât din ţară 
cât şi din Timişoara, care sunt intere-
sate de colaborarea cu studenţii care 
urmează cursurile FEAA.” 

decan Feaa,
Prof. univ. dr.  marilen PirteA

Nu anunţaţi pe Facebook sau pe Twitter când plecaţi în concediu şi cât staţi!!!

Nu ţineţi sume mari 
de bani în casă, neasi-
gurate, şi nici nu lăsaţi 
impresia că deţineţi 
asemenea sume. 
Aceeaşi recomanda-
re este valabilă şi cu 
privire la bijuterii.

 Andreea Cinteză
purtător de cuvânt IPJ Timiş
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oPiNiA timişoArei
SăPtămâNAl iNDePeNDeNt

Portarul ucrainean a fost 
îngerul păzitor al porţii ti-
mişorene. În condiţiile în 
care i se poate imputa doar 
“chifla” din prima repriză 
când a stârnit râsete în tri-
bune, în alte şapte situaţii a 
intervenit decisiv. Greşelile 
din apărarea Politehnicii 
s-au văzut de departe. Lu-
chin şi Ghionea în prima re-
priză şi apoi Mera, au gafat 

rând pe rând lăsând spaţii 
largi în apărare. Deseori, lă-
sat în dueluri de unu la unu 
cu atacanţii lui Ferencsva-
ros, goalkeeper-ul ucrai-
nean a reuşit parade de 
excepţie. Un 5 sau 6-0 ar fi 
fost prea umilitor. În drep-
tul Timişoarei pot fi trecute 
cinci ocazii: două semnate 
de Nikolic şi câte una apar-
ţinând lui Curtean, Pătraş 

şi Zăgrean. Şi bineînţeles 
golul de onoare, un călcâi 
subtil al lui Chiţu către 
Axente care l-a executat pe 
portarul ungurilor din şase 
metri. Atât. Aşa s-a scris is-
toria primului meci amical 
al stagiunii pentru echipa 
lui Dusan Uhrin jr.

www.fortaViola.rotimp liber

Fotbalul nostru seamănă din 
ce în ce mai mult cu o adu-
nătură de manelişti. Sandu 
de la Mogoşoaia şi Mitică 
de la Bălceşti, asemenea lui 
Guţă şi Adi Minune, cântă 
prost după ureche  şi asta se 
vede în halul în care a ajuns 
fotbalul românesc care, cum 
spuneam, s-a manelizat în 
cvasitotalitatea lui. În gaşca   
asta care dă de o grăma-
dă de ani falseturi după 
falseturi dacă se rătăceste 
cumva un notist acesta e dat 
afară cu prima ocazie. Îmi 
amintesc de candidatura lui 
Gică Popescu la şefia FRF. Un 
exemplu elocvent pentru că 
la manelişti cumetriile sunt 
importante. Altfel de unde 
să apară lovelele?
Uite aşa “concertele” date de 
maneliştii mai sus amintiţi 
sunt jalnice şi nu se pot 
compara cu cele ale rock-
erilor adevăraţi din vestul 
fotbalistic european. Ce să 
mai vorbim de orchestra 
simfonică a Barcelonei în 
care evoluează solistul de 
excepţie Messi. Ei cu Messi 
noi cu Mutu. Ei cu fotbalul 
noi cu maneaua că nici pe 
muzică populară nu mai 
suntem în stare să “jucăm”.
Cu licenţa lui Poli se întîmplă 
cam la fel.Tot în stil manelis-
tic miticesc. Ba se dă ba nu 
se dă. Îşi intră din nou în rol 
TAS-ul. Cred că oamenii din 
tribunalul ăla din Elveţia au 
început să ştie campionatul 
nostru pe de rost. Numai Poli 
câte speţe a avut! Nu ştiu de 
ce nu îşi fac o secţie la Bucu-
reşti ca să fie mai operativi. 
Chestia cu Poli e în coadă de 
peşte pentru că pe 30 iunie 
tribunaliştii îşi iau concediu 
şi judecata s-ar putea amâna 
până prin august când pen-
tru noi jocurile sunt făcute.
În rest juniorii mari ai lui 
Poli au câştigat campionatul 
naţional într-o finală de 
coşmar. Băieţii lui Robi Fruşa 
au dat piept cu trupa lui 
Hagi, Viitorul Constanţa. Un 
centru de copii şi juniori şi 
o şcoală privată de fotbal. 
Nici o legătură financiară 
cu FRF. Şi aici federalii cântă 
fals, după ureche. Stau şi 
mă întreb ce se va alege de 
puştii ăştia de la Poli în cazul 
în care maneliştii federali 
rămân în putere şi ne pun 
clubul pe butuci? Păcat de 
munca oamenilor...

Maneliştii

Viorel  
Screciu

opinie

15 
speCtaCoLefiLme party eXpo

Pinguinii domnului Popper: Vineri 
- miercuri: 13:10, 15:30, 17:30, 19:40, 
21:40

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

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

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

Marea Mahmureală 2: Vineri - mier-
curi: 13:50, 16:10, 18:20, 20:30, 21:50, 
22:45

Piraţii din Caraibe - Pe ape şi mai 
tulburi: Vineri - miercuri: 14:00, 16:40, 
19:30, 22:20

Iubit de împrumut: Vineri - miercuri: 
15:00, 17:10, 19:20

Furios şi iute în viteza a 5-a: Vineri - 
miercuri: 21:30

london Boulevard. Bulevardul 
crimei: Vineri - miercuri: 16:00, 18:00, 
20:00 

JoI, 23 IuNIe
Factory Pub: Seară sârbească 
cu Akud Mladost
River Deck: Gain
Jazz office: Concer de jazz
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 24 IuNIe
lifePub: Ioan Gury Pascu & 
The Blue Workers
Daos: Nopţile Luminii 
Pantheon: Fly Project
Club Art 700: Hits & Classics
No Name: No Name Poolside 

Party
Club 30: Girls Weekend’s

SâMBăTă 25 IuNIe
No Name: Nima Gorji
Club Art 700: Saturday Night 
Madness
Setup: Aforic – lansare Fiul 
Omului, Grigo, Battle of Da 
Dome
D`arc: NightLong sub Pod
Club 30: Girls Weekend’s
Daos: Retro Party
Jaxx Pub: Tequila Party
life!Pub: Coyote Ugly Party

DuMINICă 26 IuNIe
River Deck: Salsa Addict
life!Pub: Relax Music
Art Club 700: Retro Fever
Van graph K’fe: Babilonia 
Club D’Arc: Hits Party

Filarmonica Banatu:, vineri 24 iunie, ora 19 - 
ultimul concert simfonic al stagiunii. Maestrul 
Radu Popa propune publicului din Timişoara, 
Aria din Suita nr.3 în re major BWV 1068, pentru 
orchestră de coarde de Johann Sebastian Bach, 
Concertul pentru vioară şi orchestră în re major 
op.61 de Ludwig van Beethoven şi Suita „Visul 
unei nopţi de vară” de Felix Mendelssohn-Bart-
holdy.

Teatrul Naţional Timişoara: sâmbătă 25 iunie 
ora 19.00, Studio 5, Alergătorul de Mattias An-
dersson, un spectacol de Monica Grecea.  

Teatrul Naţional Timişoara: Parcul civic, 
sâmbătă 25 iunie  ora 22.00, Iulius Caesar după 
William Shakespeare, un spectacol de Alexander 
Hausvater.

Filarmonica Banatul, sala Capitol: luni 27 iu-
nie, ora 19, Concursul Internaţional de pian Ella 
Phillipp - ediţia a III-a, dirijor: Gheorghe Costin. 

Filarmonica Banatul, sala Capitol: miercuri 
29 iunie, ora 19, Concursul Internaţional de pian 
Ella Phillipp - ediţia a III-a, dirijor: Gheorghe 
Costin.

DAN DUţU
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Termenele dădătoare 
de speranţe pentru “po-
poru’ violet” se succed cu 
repeziciune: nu mai e nici 
10 iulie, data până la care 
spera Gheorghe Chivorchi-
an să poata primi un răs-
puns, presat fiind de LPF şi 
FRF care alcătuiesc deja ta-
bloul cu cele 18 echipe din 
Liga I, nici 4 iulie când Tri-
bunalul de Arbitraj Spor-
tiv ar fi anunţat că va deci-
de soarta Politehnicii. Va fi 
30 iunie pentru că atunci e 
ultima zi de lucru a func-
ţionarilor de la Laussanne, 
după acesta dată,timp de 
două luni aceştia fiind în 
vacanţă. Iata că perioada 
în care Timişoara suferă 
şi speră va fi mai scurtă 
decât anticipam. Până joia 
viitoare se va şti unde va 
juca Poli Timişoara în vii-
torul sezon.

test util, pe de o parte ...
Meciul cu Ferencsvaros, 

a fost primul test pentru 
alb-violeţi, în noua formulă 
şi în noul sezon. Un meci în 
care elevii lui Dusan Uhrin 
jr. au evoluat cu gândul la si-
tuaţia clubului, dar şi a lor. 
Fiecare în parte se gândeşte 
la ce va face din toamnă. 
Startul noului sezon bate la 
uşă, Liga I debutează pe 22 
iulie. Startul ligii secunde 
respectiv ligii a treia se dă 
două săptămâni mai târziu. 
Până atunci însă fotbaliştii 
lui Poli au de trecut şi prin 
perioada de cantonament 
din Austria. Revenind strict 
la meciul cu Ferencsvaros 
Budapesta, echipa clasată 
pe poziţia a treia la finalul 
sezonului trecut în Ungaria, 
se poate spune că jucătorii 
sunt afectaţi de ce se în-
tâmplă prin birourile FRF 
şi LPF. Urmărindu-i atent pe 
fiecare dintre ei în partida 
cu ungurii s-a putut observa 

că fiecare dintre ei a gre-
şit. Unii dintre ei decisiv. 
Dusan Uhrin jr. a stat per-
manent cu gura pe ei şi în 
ciuda celor trei reprize de 
discuţii - pauza şi cele două 
hidratări - nu a putut face 
mare lucru. A ţipat încon-
tinuu la Rocha, a discutat 
cu Matei, i-a trasat sarcini 
lui Poparadu. Din tribune 
însă s-a vazut că Goga ve-
nea de multe ori până în li-
nie cu apărătorii pentru a-şi 
lua mingi, Sepsi a alternat 
momentele bune cu cele 
de nervozitate, Ghionea a 
fost crispat, Popovici a fost 
depăşit de miza meciului. 
La aceştia se adaugă tinerii 
care au încercat mai mult 
decât ar fi trebuit, mai mult 
decât le-a cerut banca tehni-
că şi nu le-a ieşit.

În câteva rânduri, tehni-
cianul ceh şi-a notat câteva 
lucruri pe un bileţel, după 
câte o execuţie defectuoasă 
a elevilor săi. La finalul me-

ciului a mai avut puterea 
să ofteze, uşor resemnat, 
şi să spună doar atât: “Big 
mistakes”. Adică, greşeli 
mari, comise de mai toţi 
jucătorii. Dacă mai are timp 
sau e prea târziu pentru a 
construi un lot sau măcar 
un unsprezece o vor arăta 
zilele următoare. Dacă mai 
adaugăm şi faptul că dintre 
cei doi oficiali ai clubului 
prezenţi la amicalul cu Fe-
rencsvaros, Daniel Stanciu 
si Ioan Negrei, primul a 
plecat cu 10 minute înainte 
de final, exact după golul al 
doilea al gazdelor, se poate 
simţi clar starea de spirit a 
celor implicaţi în acest mo-
ment la echipă. Echipa nu 
merge, relaţiile de joc nu se 
leagă între jucători, timpul 
trece iar lista celor care tre-
buie să plece sau pleacă de 
bunavoie e tot mai lungă. 
Silenzio stampa continuă 
la Poli Timişoara, situaţie 
care adânceşte şi mai mult 

starea de fapt de la echipă. 

Debrecen bifat urmează 
de luni austria

Prima parte a pregătirii 
de vară pentru fotbaliştii lui 
Poli s-a încheiat. Reuniţi ca şi 
cum nu s-ar fi întâmplat ni-
mic, plecaţi în cantonament 
în grafic exact ca o echipă 
din prima liga, bănăţenii 
s-au întors acasă şi aşteaptă 
acum sentinţa. Frământaţi 
de probleme, vor mai avea 
timp să reflecteze patru zile 
pe teren propriu, după care 
pleacă în munţii Austriei de-
parte de tumultul probleme-
lor de la club. Zece zile de an-
trenament “condimentate” 
cu, probabil, patru meciuri 
amicale şi apoi repede acasă. 
În mijlocul cantonamentu-
lui austriac se va consuma 
şi aflarea veştii celei mai im-
portante: decizia TAS.

Dusan Uhrin, după primul 
amical al verii: „Big mistakes”

Muzeul de Artă, Palatul Baroc: expoziţie 
Nicolae Tonitza. Lucrarile se vor afla pe si-
meze 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).

galeria Axa Art: Expoziţia Strada a cari-
caturiştilor 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 
Norigramme - Diet Sayler. Expoziţia se află 
în sălile de la etajul al doilea ale Muzeului 
de Artă şi poate fi vizitată până în 30 iunie 
zilnic între orele 10-18 (lunea închis).

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

pinguinii domnuLui popper

Adaptarea cinemato-
grafică a romanului 
pentru copii Mr. Popper’s 
Penguins. Scrisă în 1938 
de Richard şi Florence 
Atwater, cartea spune 
povestea unui pictor 
care visează să exploreze 
Antarctica şi care devine 

fără voia lui proprietarul 
a 12 pinguini. După ce-i 
dresează pentru varii 
numere “acrobatice” 
şi coregrafice, pictorul 
porneşte într-un turneu, 
neştiind că cei 12 pinguini 
nu sunt atât de cuminţi 
pe cât păreau la început.

horosCop
BerBeC
O săptămână interesantă şi cu aspecte astra-
le ce vă vizează direct. Marte, planeta care 
va guvernează, intră în Gemeni în 21 iunie şi 
stă acolo până pe 3 august. Aşa că energia 
voastră pare mai bine focusată şi orientată 
către comunicare. Afacerile voastre depind 
acum de informaţiile pe care ştiţi să le pro-
curaţi, de felul în care le înţelegeţi dar şi de 
felul în care ştiţi să comunicaţi. Este impor-
tant să fiţi vigilenţi, să vă uitaţi atent peste 
acte, să aveţi argumente imbatabile într-o 
discuţie, să cântăriţi foarte bine informaţiile 
pe care ceilalţi vi le furnizează. Din 21 iunie, 
Soarele intră în Rac pentru treizeci de zile 
şi accentuează opoziţia dintre Luna Neagră 
şi Saturn, în zona relaţiilor. Testul acestei 
săptămâni se referă la capacitatea voastră 
de a vă menţine linia, de a fi conformi cu 
poziţia pe care aţi adoptat-o în ultimele zile 
într-o situaţie dată de viaţă.  
taur
Planeta care vă guvernează, Venus, conti-
nuă să rămână în Gemeni, în zona banilor 
sau în zona câştigurilor - câştiguri care sunt 
posibile prin muncă plină de conştiinciozi-
tate şi dacă vă bizuiţi, de asemenea, pe o 
echipă astfel încât să nu aveţi niciun fel de 
dubii legate de loialitatea persoanelor cu 
care colaboraţi. Pe de altă parte, Marte intră 
în zona banilor pe 21 iunie şi stă acolo până 
pe 3 august. Deci şi voinţa, determinarea, 
mobilizarea sunt perfecte! Ele vă pot ajuta 
să materializaţi ceea ce v-aţi propus - ideile 
voastre, proiectele voastre, soluţiile pe care 
le-aţi imaginat până acum, să acţionaţi 
concret cu scopul de a duce la împlinire tot 
ceea ce v-aţi propus. Rezultatele apar cu 
siguranţă şi poate chiar din aceeasta săp-
tămână încep să se vadă într-un mod mai 
posibil de măsurat. Este o săptămână în care 
şi intrarea Soarelui în Rac, din 21 iunie, vă 
face să fiţi un pic mai conştienţi de riscurile 
care pot exista în activitatea pe care o desfă-
şuraţi. Ele sunt legate, pe de o parte, de un 
cadru juridic sau un cadru administrativ care 
vă limitează iar pe de altă parte poate fi dat 
de realităţile economice ale zilelor noastre 
şi va trebui să găsiţi soluţii ingenioase la 
aceste realităţi zgârcite în resurse. Mercur şi 
Soare (în Rac) vorbesc de economii.  
gemeni
Din 21 iunie Marte intră în semnul vostru 
zodiacal şi o să stea aici până pe 3 august. 
Este o perioadă în care vigoarea, energia, 
spiritul de iniţiativă, curajul, îndrăzneala, în-

crederea dar şi capacitatea de a vă propune 
scopuri sunt accentuate. Şi celelate planete 
care v-au traversat zodia până acum, Mercur 
şi Soare, au adus un plus de energie dar 
odată cu Marte, lucrul acesta se simte mult 
mai puternic. Să nu vă mire dacă deodată 
aveţi chef să faceţi diverse lucruri pe care le-
aţi imaginat până acum, să spuneţi ceea ce 
aţi gandti, aţi simţit dar nu aţi îndrăznit, să 
acţionaţi într-un anumit fel. Poate gesturile 
voastre sunt mai ostentative! Este adevărat 
că Marte poate creşte şi gradul de iritare iar 
reactivitatea este mai mare. Pentru cei timizi 
este o perioadă minunată, pentru că le dă 
ocazia să iasă puţin din carapace şi să se 
manifeste mai puternic. Pentru cei care sunt 
acuzaţi de multe ori de insolenţă, Marte nu 
face decât să le dea apă la moară. Aşa că 
mai ales pentru aceştia este un moment ce 
le testează capacitatea de a se autocontrola.  
raC
Este o perioadă de reflecţie, în viaţa voastră. 
Planetele care traversează Gemenii se 
referă, în harta voastră, la capacitatea de 
a reuşi să sintetizaţi toate informaţiile 
acumulate, de a fi un pic mai reflexivi astfel 
încât să priviţi retrospectiv evenimentele din 
viaţa voastră, ca să puteţi desprinde înţe-
lepciunea din tot ce aţi trăit până acum. Se 
instalează şi Marte în această zonă, din 21 
iunie până pe 3 august. Se poate spune că 
voinţa, fermitatea, determinarea, iniţiativa 
liberă, curajul intră într-o zonă de mai mică 
intensitate, semn că accentul nu cade pe 
manifestare acum, ci pe a lua decizii foarte 
mari. Mai curând, trebuie să manifestaţi for-
ţă şi curaj în a vă confrunta cu adevărurile 
mari din viaţa voastră. Lucrul acesta este 
posibil dacă ştiţi să vă detaşaţi astfel încât 
să aveţi timp şi linişte să vă reculegeti şi să 
puteţi medita la tot ce s-a întâmplat în ulti-
ma vreme. Poate că unii dintre voi au nevoie 
de o călătorie, pentru a se putea desprinde 
geografic de un mediu care îi solicită; alţii 
nu trebuie să plece prea departe pentru 
a-şi crea acest mediu intim. Indiferent prin 
ce metodă practicaţi această detaşare, ea 
este importantă. Este o săptămână cu multe 
informaţii care vin spre voi şi poate că de 
acum încolo puteţi să vă conturaţi o opinie 
legată de un eveniment de viaţă sau vis-a-
vis de o propunere pe care o primiţi. 
Leu
Planeta care vă guvernează, Soarele, a 
intrat în Rac şi de fiecare dată când intră în 
această zodie este posibil să simţiţi mai mult 

nevoia de odihnă, de detaşare, de relaxare, 
de a vă crea un mediu prielnic pentru voi. 
Poate sunteţi mai melancolici în această săp-
tămână, mai meditativi sau poate aveţi doar 
dor de ducă, de a vă desprinde, de a ieşi 
din viaţa voastră obişnuită. Călătoriile sunt 
indicate în această săptămână dar un voiaj 
foarte lung este posibil să nu vă plaseze într-
un context în care să vă simţiţi deconectaţi 
cu adevărat. Depinde de voi ce destinaţie 
alegeţi şi mai ales cum vă pregătiţi pentru 
o astfel de desprindere. Cert este că unele 
obligaţii încă vă pot reclama, acolo unde vă 
duceţi activitatea. S-ar putea chiar să aveţi 
parte de invitaţii şi întâlniri, de socializări 
obositoare - lucru care vă întăreşte credinţa 
că a venit momentul să vă desprindeţi uşor-
uşor. Poate că unii dintre voi veţi reuşi; alţii, 
însă, trebuie să mai aştepte un pic, până 
când tumultul evenimentelor se stinge. 
feCioara
Odată cu intrarea lui Marte în Gemeni, în 
21 iunie - poziţie pe care şi-o menţine până 
pe 3 august - zona carierei şi ambiţia de a 
vă afirma şi de a vă realiza sunt accentuate. 
Este o perioadă foarte frumoasă iar Marte 
intră în acest spaţiu al afirmării şi al presti-
giului o dată la doi ani. Poate că nu vă sim-
ţiţi foarte comod, pentru că sunteţi foarte 
provocaţi şi trebuie să arătaţi de ce sunteţi 
în stare, poate chiar trebuie să intraţi în 
competiţie cu alţii care vă râvnesc scaunul. 
Cu toate acestea, perioada este extraordina-
ră iar săptămâna este minunată şi vă aduce 
în întâmpinare oportunităţi de afirmare în 
faţa şefilor, asumându-vă responsabilităţi, 
luând decizii legate de traseul vostru social 
şi profesional. De aceea este o săptămână 
foarte frumoasă, pentru că vă ajută să trăiţi 
ca nişte lideri, ca nişte conducători. Aş zice 
că acest Marte în Gemeni vă dă curajul să vă 
asumaţi sarcini dificile - poate pentru că nu 
le înţelegeţi semnificaţia în profunzime - dar 
nu este atât de important lucrul acesta. Pur 
şi simplu, acest lucru vă îndeamnă să fiţi la 
înălţimea unei funcţii care vă onorează în 
momentul acesta.  
Balanţă
Opoziţia Saturn-Lună Neagră funcţionează 
şi în această săptămână! Acest aspect poate 
să vă dea experienţe caudate - poate greu 
de acceptat - legate de felul în care inter-
acţionaţi cu persoanele foarte apropiate: 
partenerul de viaţă sau alte persoane cu 
care vă aflaţi într-o colaborare strânsă în 
această săptămână. Gesturile, replicile, 

schimbările de dispoziţie ale acestor 
persoane vă pot surprinde şi de multe ori 
le puteţi acuza de lipsă de seriozitate ori de 
consecvenţă. S-ar putea să constataţi aceste 
schimbări de dispoziţie la asociaţii sau la 
şefii voştri. Este o săptămâna care vă solicită 
înţelegerea, capacitatea de a vă pune în 
locul celuilalt, pentru a pricepe mai bine ce 
se întâmplă cu oamenii din preajmă voastră 
şi de ce au stările pe care le au. De multe 
ori atacă pentru că se simt nesiguri, alteori 
sunt neparticipativi şi vă dau sentimentul că 
trebuie să trageţi de ei, tocmai pentru că nu 
sunt dispuşi să facă anumite lucruri care nu 
sunt pe măsura lor sau au sentimentul că îşi 
depăşesc capacităţile. Trebuie să cunoaşteţi 
toate lucrurile acestea, altfel nu faceţi decât 
să ascuţiţi conflicte, care de fapt au nişte 
explicaţii foarte simple. Poate că zilele cele 
mai dificile pentru voi sunt joi, vineri şi sâm-
bătă, când Luna traversează Berbecul.  
sCorpion
A doua planetă care vă guvernează, Marte, 
intră - din 21 iunie până pe 3 august - în 
Gemeni, ocupând zona câştigurilor - acele 
câştiguri ce nu rezultă din sudoarea frunţii 
voastre, ci câştiguri acumulate, câştiguri ce 
sunt consecinţă unor investiţii mai vechi, 
câştiguri din speculaţii, dintr-o colaborare în 
care şi ceilalţi vin cu o contribuţie consisten-
tă. Marte vă ajută să luptaţi pentru a obţine 
onorariul ce vi s-a promis. Vă face destul de 
combative, folosind argumente inteligente 
şi lucrul acesta vă poate salva unele afaceri 
sau vă poate ajuta să vă daţi seama la timp 
dacă persoana cu care colaboraţi încearcă, 
de fapt, să obţină profituri mai mult în 
partea să sau dacă se implică prea puţin. 
Marte vă ajută să fiţi vigilenţi, să sesizaţi ce 
se întâmplă cu colaboratorii voştri, să vedeţi 
dacă îşi respectă partea lor de înţelegere. 
Puteţi avea mari sorţi de izbândă, chiar 
dacă unele dezamăgiri nu vă ocolesc. Este o 
săptămână în care Soarele şi Mercur ocupă 
Racul. Este important să fiţi atenţi la cadrul 
administrativ, la regulamente, la etichetă, 
la anumite exigenţe pe care trebuie să le 
respectaţi, unele de natură legală şi juridică, 
altele administrative, altele de natură 
morală. 
Săgetător
Din 21 iunie Marte intră în zona relaţiilor 
şi în felul acesta este foarte dinamizată axa 
comunicării-relaţionării. S-ar putea că din 
această săptămână să sesizaţi că oamenii 
cu care voi intraţi în contact sunt prea 

pretenţioşi, prea infatuaţi, prea exigenţi, 
prea greu de mulţumit şi vă pot da ocazia să 
reacţionaţi violet. Sentimentul vostru este 
că nu faceţi decât să replicaţi pentru că aţi 
fost provocaţi dar s-ar putea că ceilalţi să nu 
vadă acest lucru, cu atât mai mult cu cât aţi 
putut constată, în săptămânile din urmă, că 
de fapt s-au repetat nişte plângeri. Poate că 
sunt plângeri cu care vă confruntaţi voi de 
foarte mulţi ani, nemulţumiri ale persoane-
lor cu care vă întâlniţi sau cu care colaboraţi 
şi care se tot repetă. Aşa că fiţi atenţi cum 
reacţionaţi sau ce fel de replică daţi acestor 
plângeri, acestor pretenţii, nemulţumiri sau 
acestor îngâmfări pe care le sesizaţi, pentru 
că de fapt, ele nu sunt în premieră şi poate 
că oamenii au aşteptat din partea voastră, 
de-a lungul timpului, măsuri pe care nu 
le-aţi luat. Sfatul meu este să deschideţi mai 
energic calea unui dialog şi nu calea unor 
confruntări - chiar dacă Marte în Gemeni 
iubeşte destul de mult ceartă. Măcar ar 
trebui să fie nişte confruntări oneste, cu 
argumente, cu uşa deschisă pentru dialog, 
în permanenţă.  
CapriCorn
Prezenţa zodiei voastre în zona carierei 
şi a prestigiului vorbeşte - şi în această 
săptămână - de nevoia de a simţi că sunteţi 
stăpâni pe situaţie, că sunteţi puternici sau 
că sunteţi de luat în seamă, atât în relaţiile 
profesionale, cât şi în relaţiile familiale. În 
această săptămână se menţine opoziţia 
Luna Neagră-Saturn - Saturn fiind zodia 
voastră - şi sentimentul poate fi acela că 
vă menţineţi destul de greu autoritatea, că 
vă impuneţi destul de greu voinţa, că este 
destul de dificil să aveţi o poziţie foarte bine 
conturată, atât în familie, cât şi la locul de 
muncă. Şi asta nu din cauza competitorilor 
dar este obositor că mereu să ţineţi de 
scaunul vostru sau să vă impuneţi poziţia. 
Pe de altă parte, aţi putea sesiza faptul că 
uneori sunteţi în antiteză cu cei din preajma 
voastră şi nu aveţi parte de suportul gene-
ral, de sprijinul energetic al celor din jur. 
Când lipsesc lucrurile acestea, menţinerea 
poziţiei este mai dificilă. Aşa că lecţia acestei 
săptămâni este de a învăţa să colaboraţi 
mai bine. Comunicarea va poate ajuta şi 
ea trebuie să fie destul de transparentă 
dar mai ales orientată către ascultare, în 
primul rând.  
VărSător
Să nu vă mire dacă şi în această săptămână 
cheful de a interacţiona, de a comunica, 

de a face treaba este destul de slab. Chiar 
dacă ambiţiile voastre sunt mari, poate că 
rezultatele nu sunt pe măsura aşteptărilor 
voastre. Şi asta din cauza faptului că nu 
treceţi printr-o perioadă de entuziasm 
şi de mobilizare aşa cum, de fapt, zodia 
voastră ar vrea. Să nu uităm că încă mai 
suntem pe efectul opoziţiei Saturn-Lună 
Neagră, Luna Neagră conjuncta cu planetă 
care vă guvernează a�� Uranus - şi asta de 
câteva luni bune. Comunicarea cu cei din 
jur poate fi dificilă în această săptămână. 
Puteţi constata că una spuneţi, alta se 
înţelege, că oamenii interpretează gesturile 
voastre că fiind nişte declaraţii - deşi n-aţi 
avut această intenţie, că există tot felul de 
modificări ale mesajelor voastre. Lucrurile 
pot fi complicate, mai ales dacă manipulaţi 
acte importante, dacă aveţi întâlniri oficiale. 
Trebuie să vă asiguraţi că sunteţi foarte clari 
pentru ceilalţi dar să vă asiguraţi şi felul 
în care interpretează mesajele. Poate n-ar 
strica să faceţi rost de un dicţionar al gestu-
rilor, al comportamentelor astfel încât să vă 
traduceţi, de fiecare dată, ce pricepe celalat 
din ceea ce faceţi, din ceea ce spuneţi şi din 
modul în care voi vă prezentaţi.  
Peşti
Atenţie la bani! Şi în această săptămână se 
simte opoziţia Saturn-Lună Neagră. Luna 
Neagră este prezentă în zona câştigurilor. 
Nevoia de câştig este foarte mare dar oare 
aveţi suficienţe înzestrări pentru a atinge 
nivelul acela de siguranţă financiară pe 
care îl râvniţi? Rămâne să vă răspundeţi 
la această întrebare şi dacă voi ajungeţi la 
concluzia că nu sunteţi destul de înzestraţi 
sau că n-aveţi suficiente cunoştinţe, atunci 
trebuie să faceţi rost de ele. Marte, insta-
lat în Gemeni din 21 iunie până pe 3 au-
gust, vorbeşte de faptul că trebuie să fiţi 
un pic mai conştienţi de ce puteţi să faceţi, 
de ce-aveţi bun în acest moment în viaţă 
voastră, care sunt trăsăturile voastre de 
succes şi să insistaţi pe ele. Asta înseamnă 
capacitate de a vă privi cu o minte lucidă, 
să nu vă flataţi, să nu fiţi prea indulgenţi 
cu voi şi să folosiţi eficient toate resursele 
pe care le aveţi la dispoziţie, inclusiv re-
sursele familiei. Aşa că trebuie să învăţaţi 
să comunicaţi cu membrii familiei şi să 
ştiţi să exprimaţi o cerere, o doleanţă ast-
fel încât ea să fie acceptată, să fie onorată, 
indiferent că aveţi nevoie de susţinere, de 
timp liber, de un spaţiu al vostru, de bani 
sau de bunuri.  

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

La StradART puteţi deslu-
şi tainele hip-hop-ului şi ale 
streetdance-ului 

Concerte hip-hop, battle 
street dance, breakdance, 
BBoy, spectacole de dans, 
proiecţii de film, spectacolul 
şi multă, multă bună dispo-
ziţie. De asta au parte tinerii 
din Timişoara în acest week-
end. 

Festivalul Stradart începe 
vineri, de la ora 15.00 simul-
tan în Piaţa Unirii şi Traian 
cu un atelier de breakdance 
unde puştii vor avea ocazia 
să afle de la mai mulţi artişti 
francezi cum se dansează 
cu adevărat pe muzică Hip-
Hop. 

Sâmbătă, timişorenii vor 
putea vedea un spectacol de 
dans oferit de dansatori lo-
cali în Piaţă Traian, iar seara 
se va încheia la Casa Studen-
ţilor cu un mega concert hip 
hop maghiar la care sunt in-
vitaţi ASK Hazai MA¡rka, DJ 
Suhov şi Wowbagger. 

Duminică de la ora 14.45 
are loc Pokemon crew. Du-
minică, de la 15.50 în Piaţa 
Traian se va ţine un battle 
streetdance, unde timişore-
nii vor putea să concureze 
între ei în arta dansului. De 
la ora 19.30 la Teatrul Naţio-
nal va avea loc un spectacol 
susţinut de  Bouba Landrille 
Tchouda şi Nicolas Majou.

Timişorenii, invitaţi la dans!

Indicaţiile date de Dusan uhrin în cele trei pauze - cea oficială şi două pentru hidratare - nu au putut împiedicat înfrângerea în primul amical al sezonului

n Joc anost, lipsit de clarviziune, fără idei, plin de greşeli copilăreşti. Aşa 
ar putea fi caracterizată evoluţia alb-violeţilor în disputa cu Ferencsvaros.

Lepmets, salvatorul Timişoarei
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D’ale Cetăţii

Un domn, patron de agenţie 
de turism sau intermediar 
de zboruri de curse low-
cost sau agent de vânzări 
de publicitate, n-am înţeles 
prea bine, m-a tot ispitit cu 
oferte de a posta pe blogul 
meu, link-uri şi reclame spre 
te miri ce site-uri… La schimb 
cu zboruri, pachete turistice 
şi alte giumbuşlucuri. Uimit 
de refuzul meu mi-a dat 
exemple de bloguri care au 
acceptat…
Blogul meu e mărunt, e mic, 
cu vizitatori puţini sau mulţi, 
habar n-am, cu design de 
serie şi cu postări apărute 
anapoda, doar când am 
chef, fără un ritm anume, 
nicidecum forţat de vreun 
contract... Dar mai ales e un 
blog fără viitor, când m-oi 
plictisi sau n-oi mai avea ce 
scrie, nimeni nu mă poate 
obliga să nu-l închid… Ni-
ciun contract, niciun link…
M-a uimit şi debusolat însă 
mirarea omului aflând 
refuzul meu… M-a debuso-

lat să aflu cât de ieftin e să 
cumperi reclame, link-uri pe 
blogurile unor celebrităţi de 
la noi. Nu cred în viitorul blo-
guri-lor, cred că netul va de-
veni o mare groapă de gunoi 
dacă nimeni nu-l va igieniza 
dar nu credeam că oameni 
faimoşi, pe care-i văd, aud, 
citesc în spaţiul public se pot 
vinde atât de ieftin…
Neîndoielnic că există un 
preţ pentru orice. Dar la noi, 
dacă e să-l cred pe agentul 
de vânzări, preţul ideilor 
scrise pe bloguri e mic. E 
adevărat, nici blogurile nu 
sunt grozave aşa că o com-
pensaţie existaă. Totuşi, m-a 
mâhnit lehamitea cu care 
vanzătorul de link-uri vorbea 
despre cei celebrii care se 
vând ieftin şi uşor… El , din 
câte-mi povestise, nu primise 
vreun refuz…
Un blog care mi se pare 
interesant şi pe care-l accesez 
uneori este cel al lui Paul 
Coelho. Simplu, discret dar 
mai ales cu traduceri în mai 
multe limbi pentru că nu 
puţini sunt cei care-l caută 
din multe alte ţări… Cu ceva 
vreme în urmă citisem pe 
undeva că d-nul Coelho a 
refuzat să plaseze pe blog, în 
schimbul unor sume frumoa-
se, o reclamă la Gallimard. 
Atenţie, Gallimard este cea 
mai prestigioasa editură 
franceză, şi reclama ar fi fost 
la suta de ani pe care Galli-
mard tocmai a împlinit-o… 
Nu i-ar fi adus niciun preju-
diciu de imagine lui Coelho, 
nu l-ar fi pus în vreo situaţie 
ridicolă, nu l-ar fi maimuţărit 
în niciun fel…
Mi-am dat seama astfel 
că nu există nici măcar un 
singur blog al vreunui român 
care să fie accesat de un 
neamţ, englez, francez. Nu 
există nici măcar un singur 
roman celebru dincolo de 
graniţe cu un blog căutat 
şi-n alte ţări… Ştiţi vreunul? 
Precum acesta… http://pau-
locoelhoblog.com/

Bloguri low-cost

Dan  
Negru

opinie
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DuminiCă
26 iuniE

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat. 
Minima. 10˚
Maxima. 23˚

miErCuri
29 iuniE

Cerul va  
fi însorit în cea  
mai mare  
parte a zilei.
Minima.  13˚
Maxima. 30˚

marţi
28 iuniE

Cerul va fi însorit  
în cea mai  
mare parte  
a zilei. 
Minima. 11˚
Maxima. 28˚

Luni
27 iuniE

Cerul va fi însorit  
în cea mai  
mare parte  
a zilei.
Minima.  10˚
Maxima. 24˚

Sâmbătă
25 iuniE

După-amiază posibile 
averse de ploaie, 
furtuni şi descărcări 
electrice. 
Minima.  11˚
Maxima. 22˚

VinEri
24 iuniE

Cerul va fi însorit  
în cea mai  
mare parte  
a zilei.
Minima.  13˚
Maxima. 30˚

Joi
23 iuniE

Cerul va fi însorit  
în cea mai  
mare parte  
a zilei.
Minima. 17˚
Maxima. 34˚
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Dragan 
Petricevici 
vrea să-şi ia 
revanşa în 
baschetul 
timişorean

Singurul antrenor care 
a adus în ultimii 30 de ani 
un trofeu la Timişoara, 
Dragan Petricevici vrea să 
revină pe banca tehnică şi 
să-şi ia revanşa în faţa celor 
care l-au contestat. Bosnia-
cul se află în tratative avan-
sate cu BC Timba, formaţie 
deţinută de fiul fostului 
prefect, Sebastian Rădu-
canu. Cei doi au discutat 
despre preluarea echipei 
de  către Petricevici la ziua 
de naştere a lui Răducanu, 
acolo unde Petricevici a 
fost sufletul petrecerii. Sâr-
bul pare extrem de încân-
tat de idee, mai ales că are 
de dat o palmă celor care 
l-au contestat la echipa cu 
care a reuşit performanţe 
deosebite: BCM Timişoara. 
BC Timba pare şi ea o echi-
pă care vrea performanţe, 
mai ales dacă ne gândim că 
anul viitor este unul electo-
ral, iar o luptă între echipa 
uneperiştilor lui Răducanu 
şi cea a ţărăniştilor lui Mol-
dovan, Orza şi Ciuhandu 
este extrem de binevenită. 

Unul dintre cei mai curtaţi 
fotbalişti ai politehnicii Ti-
mişoara, Srdjan luchin va 
semna în această vară un 
contract fabulos. Nu este 
vorba despre un contract 
de fotbalist profesionist ci 
unul... pe viaţă, cu amelia 
găianţu, o superbă blondă 
din Timişoara. Naş la 
nunta celor doi va fi cel 
mai probabil Cristea opria, 
impresarul fotbalistului. 
alegerea naşului însă 
depinde foarte mult de un 
transfer al lui luchin în 
afara ţarii, la un club 
important ori din 
germania, ori din 
Franţa, sau poate 
chiar la dinamo. 
din aceste motiv, 
opria este extrem 
de ocupat cu 
ofertele care curg 
pentru fundaşul 

central al alb-violeţilor şi 
străbate europa în lung 
şi-n lat pentru a-şi asigura 
locul de părinte spiritual al 
celor doi.

Plecarea celui mai longe-
viv director din Primăria Ti-
mişoara, Nicuşor Miuţ (foto), 
către zone mai profitabile 
ale economiei de piaţă a fost 
explicată, oarecum mercan-
til, prin reducerile salariale 
şi afectarea coşului zilnic cu 
aproape 1000 de euro. Surse 
abil conspirate în birourile 
puterii locale ne-au dezvăluit 
că, de fapt, plecarea lui Miuţ 
este legată de intrarea sa brus-
că în dizgraţiile secretarului 
Ioan Cojocari, după declan-
şarea scandalului imobiliar 
soldat cu arestarea baştanului 
Ionel Cârpaci. Nea Jean, ener-
vat peste măsură de târârea 
vârfurilor administraţiei loca-
le în dosarul mafiei imobiliare 
şi, implicit, în drumurile către 
DNA, i-ar fi reproşat directoru-
lui Miuţ că a încălcat omerta 
de serviciu şi l-a avertizat pe 
omul de afaceri sirian Ahmad 
Jabri Tabrizzi să nu achiziţio-
neze un teren cu probleme de 
la Cârpaci. La vremea când a 
fost la un pas de a lua o ţeapă 
de câteva sute de mii de euro, 
baronul caselor de schimb 

valutar a demascat întreaga 
operaţiune infracţională cu 
terenuri şi moştenitori falşi 
din Ungaria, iar organele de 
urmărire penală au intrat pe 
fir şi au găsit ac de cojocul lui 
Ionel Cârpaci şi a lui Francisc 
Kelemen. Cum era de aştep-
tat, unda de şoc a dosarului a 
afectat-o şi pe Paula Cojocari, 
fiica secretarului de la Primă-
rie, care făcea practică, para-
doxal, tocmai în birou notari-
al din oraş unde s-au parafat 
actele unor tranzacţii ajunse 
în atenţia procurorilor antico-
rupţie...

De ce a plecat Miuţ din Primărie Nicolae Robu, 
candidatul copy/paste

Senatorul PNL Nico-
lae Robu, unul dintre 
posibilii candidaţi ai 
USL pentru postul de 
primar al Timişoarei, 
nu s-a lăsat mai prejos 
când a văzut că PSD-
istul Sorin Grindeanu, 
“contracandidatul” său a împărţit fluturaşi 
electorali prin oraş. Dacă Grindeanu s-a lă-
udat cu ceea ce a reusit el să facă în calitate 
de viceprimar, fluturaşii electorali ai senato-
rului liberal sunt taman pe dos. Aceştia sunt 
plini de promisiuni! Cel mai probabil pentru 
că Robu nu are cu ce se lăuda că ar fi făcut 
pentru timişoreni, acesta a ales să le spună 
timişorenilor ce îşi propune să facă pentru 
ei. Şi pentru că celălalt liberal, candidat la 
sefia Consiliului Judeţean Timis, Cristian 
Buşoi nu s-a putut înţelege cu Poşta pentru 
a-i distribui scrisorile electorale, Robu nici 
nu s-a mai sinchisit să facă vreun contract 
cu această instituţie, mai ales ca recent s-a 
plâns că nu este deloc bogat ca alţii, şi a ales 
o cale mai ieftină: tinerii de la PNL distribu-
ie fluturaşii din 
poartă în poartă 
sau, mai exact, 
îi aruncă... peste 
poartă!

Un transfer în afara  
ţării te face... naş!

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

Dragan petricevici


