
maxime în weekend - 8 - 10 iulie

Duminică
33

o
 C

Sâmbătă
33

o
 C

Vineri
32

o
 C

Viorel  
Screciu

De ce nu l-aţi dat 
în gât pe Iancu 
când încerca să 

vă mituiască? 15

dan  
negru

E vremea 
analfabeţilor, 

a ignoranţilor, 
a inculţilor.  16

sport
Neconvingători, 
neliniştiţi, 
dar neclintiţi

Poli Timişoara a fost învinsă de 
campioana Macedoniei Skendija 
Tetovo cu scorul de 3 -2.  15

interviu
Timişoara este 
încă fruncea... 
singură împotriva 
tuturor

Interviu cu Ioan Coriolan 
Gârboni, director al Filarmonicii 
Banatul din Timişoara 
de cinci ani.  11

actualitate
Deponeul ecologic 
de la Ghizela 
este finalizat! 

Preţul pentru depozitarea 
deşeurilor se stabileşte la 
licitaţie.  4

comunitate
Sergiu „Gao“ Tirla 
a făcut din raliu  
o pasiune
Unul dintre cei mai buni piloţi 
din Timişoara e paramedic pe 
amulanţele de la SMURD.  13

actualitate
Scandal cu iz 
rasist la Poliţia 
Comunitară
Un om de afaceri arab 
reclamă că e discriminat de 
agenţii Poliţiei Locale.  5

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

La pas prin centrul istoric 
al Timişoarei... Sună bine, 
poate şi puţin utopic, însă 
responsabilii din primărie 

care se ocupă cu dezvolta-
rea oraşului, promit că visul 
timişorenilor va deveni re-
alitate în câţiva ani. Potrivit 
unui proiect care aşteaptă 
finanţare europeană, din 
2015 ne vom plimba în Pia-

ţa Unirii şi pe principalele 
străzi din centrul Timişoarei 
fără să fim deranjaţi de au-
toturisme. Deşi timişorenii 
sunt de părere că proiectul 
propus în urmă cu câţiva ani 
de reprezentanţii Primăriei 

Timişoara, referitor la reabi-
litarea zonei Cetate, care in-
clude şi transformarea prin-
cipalelor artere de circulaţie 
în zone pietonale, este un vis 
departe de realizare, edilii 
spun că acesta trebuie dus 

la bun sfârşit până în 2015 şi 
că peste patru ani, cel târziu, 
niciun şofer nu va mai putea 
intra cu maşina în zona Pie-
ţei Unirii. În paginile 2-3 ana-
lizăm pe larg acest proiect al 
primăriei.
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coriolan  
Gârboni

Vorba 
proverbului: 

„cine n-are bătrâni 
să-şi cumpere!“ 13

CiTeşTe şTirile, DezbaTe Pe forum,  
află DeTalii DiN CuliSe, CâşTigă Premii

ToTul despre 
echipa Ta
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Primăria interzice circulaţia 
rutieră în zona „Cetate“

Timp liber - pagina 14
DaoS Club: gods of rock Night Party  Vineri, 8 iulie
PaNTheoN: andrea bălan Vineri, 8 iulie

DaoS: retro Party Sâmbătă, 9 iulie
Club 30: girls Weekend’s  Sâmbătă, 9 iulie
life!Pub: relax music Duminică, 10 iulie

astăzi ai  
suplimentul  
Sănătate &  
frumuseţe
paginile 7 - 10

ROXANA DEACONESCUroxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Îţi place să te îngrijeşti, dar să nu exagerezi cu atenţia? Ştiai că sprânce-nele îţi pot schimba total înfăţişarea? Stiliştii spun că forma sprâncenelor e la fel de importantă ca şi o tunsoare nouă. Nici nu e de mirare! Aşa cum tun-soarea se face după forma feţei, tot aşa se pensează şi sprâncenele. 
Sprâncenele pensate corect te pot chiar înti-neri, iar orice femeie ar trebui să ştie regulile de bază ale pensatului. Mer-sul la cosmetician nu mai este un lux, aşa că orici-ne îşi permite să treacă măcar o dată pe lună pe la un salon. Mai ales că, dacă sunt corect pensa-te, nuanţa preţioaselor sprâncene fiind în ton cu cea a părului, trăsături-le feţei vor fi şi ele puse în evidenţă. Forma feţei este considerată a fi biblia sprâncenelor, care trebuie neapărat să înceapă de la aripa nasului, se termină în drept cu colţul ochiului şi au punctele ascendente la jumătatea irisului. „În primul rând, când începem să pensăm, ţinem cont de fizionomie. De exemplu, la o faţă ovală, nu ai cum să faci sprânce-nele rotunde sau la o faţă pătrăţoasă să le faci col-

ţuri. Se mai ţine cont şi de forma lor naturală. Dar nu ne putem lua numai după pomeţi, de exemplu. Con-tează foarte mult şi forma ochilor. Dacă sunt uşor migdalaţi sau sunt ochi că-zuţi, nu poţi lăsa o sprân-ceană foarte lungă, foarte arcuită, pentru că dă sen-zaţia de picaj, dă impresia că pică ochiul. Trebuie să fie armonie”, spune Petro-nela Tofan, cosmeticiană de 13 ani. 

Trucuri pentru pensa-tul după fizionomieFemeile cu faţa rotundă sau ovală nu trebuie să-şi mai rotunjească şi sprân-

cenele. Pensarea trebuie să fie făcută spre o linie cât mai ascendentă. Se pensea-ză mai întâi din zona supe-rioară a bazei, în linie obli-că, iar sprâncenele trebuie să fie arcuite. Pentru cele cu faţa pătrată, sprânce-nele corespunzătoare sunt groase şi orizontale. Ele trebuie să fie subţiate şi apoi puţin arcuite, ţinând cont de arcadă. Feţei triunghiulare, cu vârful în sus, îi sunt po-trivite sprâncenele distan-ţate, deoarece ele oricum sunt prea apropiate de nas. Punctul cel mai arcuit trebuie să fie în dreptului centrului pomeţilor. Pen-

tru femeile care au faţa tip diamant, adică pomeţii sunt foarte proeminenţi, sprâncenele nu trebuie să fie prea mult subţiate. Se urmăreşte îndeosebi de-părtarea uşoară de baza nasului, pentru a fi uşor arcuite. 
Deşi în acest an se poar-tă pensatul arcuit, cosme-ticienele spun că cel mai important aspect este fi-zionomia. „Este în trend pensatul arcuit, dar dacă eu consider că aspectul feţei nu se potriveşte, în-cerc să comunic cu clienta şi să îi explic. Majoritatea se lasă pe mâna mea”, mai spune Petronela Tofan.

Forma sprâncenelor este în strânsă 
legătură cu  zionomia

Sănătate & Frumuseţe Diete şi alimentaţie sănătoasă pentru un corp ideal

Fructele uscate suntmicul dejun ideal

8-9

10

PREŢURI
Dacă un pensat obiş-nuit costă până în 15 lei, timişorencele care vor să fie pensate după normele reginei sprân-cenelor de la Hollywo-od trebuie să scoată din buzunar în jur de 50 de lei. Preţul nu este deloc piperat, spre deosebire de cel practicat chiar de Anastasia Soare. În plus, mersul din nou la salon pentru întreţi-nerea sprâncenelor se poate face chiar şi după două – trei săptămâni.

Tehnica Anastasiei Soare, regina 
sprâncenelor, adusă şi la Timişoara

Poate cea mai cunos-cută în acest domeniu este Anastasia Soare, o româncă ce pensează sprâncenele actriţelor de la Hollywood. Ea are o tehnică specială, după ce a inventat singură şabloane pentru sprân-cene. Regina sprânce-nelor de la Hollywood şi-a deschis şi salon în România, însă doar în Bucureşti. Tehnicile ei au fost aduse însă la Timi-şoara de make-up artis-tul Tenzi Diminescu. Este singura care pensează după modelul Anastasiei Soare în capitala Banatu-lui. Tenzi Diminescu şi-a achiziţionat şabloanele şi le foloseşte pentru a le 

pensa pe timişorencele care nu au timp să se ocupe de înfrumuseţa-rea sprâncenelor. „Aceste şabloane mă ajută foarte mult şi îmi uşurează puţin munca, pentru că sunt făcute după reguli stas de for-mare a sprâncenei, mai mult sau mai puţin după izionomii. Un şablon are şi farduri potrivite, dar nu este vorba despre vopsele, ci sunt farduri care se ixează cu o cea-ră specială. Este foarte utilă această formă pe care putem să o dăm la sprânceană. Clientele sunt foarte mulţumite”, a povestit Tenzi Dimi-nescu. 

Pensează-te corect! Forma feţei, cea mai 
importantă pentru sprâncenele frumoase
 Un mod inedit de a pensa estedupă şabloanele Anastasiei Soare

Când începem să pensăm, ţinem cont de izionomie. La o faţă ovală, nu ai cum să faci sprâncenele rotunde sau la o faţă pătrăţoasă să le faci colţuri.

 Petronela Tofan 
cosmeticiană

Aceste şabloane mă ajută mult şi îmi uşu-rează munca, pentru că sunt făcute după reguli stas de forma-re a sprâncenei, mai mult sau mai puţin după izionomii.
Tenzi Diminescu 

cosmeticiană

Pensează-te corect! 
Forma feţei, cea mai 
importantă pentru 
sprâncenele frumoase pag 7

Fructele 
uscate sunt 
mic-dejunul 
ideal pag 10

Diete şi 
alimentaţie 
sănătoasă pentru 
un corp ideal pag 8-9
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Proiectul a fost evaluat, 
a fost considerat printre 
cele mai bune lansate 
pe Axa I, dacă nu cel 
mai bun. Anul viitor, mai 
mult ca sigur, vor începe 
lucrările de execuţie. 
Nu există nicio şansă 
ca acest proiect să fie 
respins, pentru că el a 
fost deja notat ca foarte 
bun

 aura junie 
director - Direcţia Dezvoltare - 

Primăria Timişoara

legendă
1. Piaţa Unirii 
2. Piaţa Libertăţii
3. Piaţa Sf. Gheorghe
4. Piaţa Ţarcului
5. Str. Sergent C-tin Muşat
6. Str. Vasile Alecsandri
7. Str. Lucian Blaga
8. Str. Florimun Mercy
9. Str. Franceso Grisselini
10. Str. Fără Nume 2
11. Str. Radu Negru
12. Str. Eugeniu de Savoya
13. Str. General Praporgescu
14. Str. Enrico Carusso

Pieţe publice 
pietonale

Străzi 
pietonale 

Istoria proiectului de reabilitare a zonei „Cetate“ a 
început în anul 2005, când a fost conceput un studiu 
de fezabilitate. De atunci, au fost făcute  şi alte studii, 
pentru care Primăria Timişoara a cheltuit aproape 
800.000 de lei. Toate lucrările ar trebui să fie gata până 
în 2015, în caz contrar Timişoara nu va mai primi banii 
de la Uniunea Europeană, adică 61 de milioane de lei. 
2% din această sumă provine din bugetul local. Potrivit 
şefei Direcţiei de Dezvoltare din primărie, proiectul a 
trecut de toate fazele de jurizare. Acum se află într-o 
fază de corectură, întrucât după finalizarea lucrărilor de 
proiectare a apărut o nouă categorisire a cheltuielilor 
eligibile, iar Ministerul Dezvoltării a solicitat scoaterea 
din cheltuielile proiectului a lucrărilor necesare pentru 
reabilitarea reţelelor electrice şi a lucrărilor de gaz 
naturale. Primăria ar fi dorit să facă treaba operatorilor 
privaţi, aşa că ministerul a decis ca aceştia să-şi schimbe 
singuri reţelele, pe banii lor.
„Proiectul a fost evaluat, a fost considerat printre cele 
mai bune lansate pe Axa I, dacă nu cel mai bun. Inten-
ţionăm ca până la sfârşitul lunii acesteia să fie pe masa 

doamnei ministru Elena Udrea pentru semnare. Anul 
viitor, mai mult ca sigur, vor începe lucrările de execuţie. 
Nu există nicio şansă ca acest proiect să fie respins, pen-
tru că el a fost deja notat ca foarte bun”, ne-a povestit 
Aura Junie.  
Lucrările ar urma să înceapă treptat, întâi fiind realiza-
tă Piaţa Sf. Gheorghe şi câteva străzi. Reprezentanţii 
primăriei spun că nu s-a stabilit încă ce străzi vor intra 
mai întâi în lucru, mai ales că zona are un risc arheologic 
ridicat. Dacă se descoperă însă vestigii, lucrările se vor 
muta pe alte străzi, pentru a nu fi stopate. În orice caz, 
odată ce o stradă va fi reabilitată, va fi închisă circulaţiei, 
până când, în cele din urmă se vor finaliza lucrările la 
toate arterele. 
„Am vrea ca timişorenii să ştie că acest proiect va schim-
ba în bine imaginea oraşului, nu neapărat din punct de 
vedere estetic, dar şi din punct de vedere al civilizaţiei, 
al confortului şi al modului de comportament în spaţiul 
public. Eu cred că va avea un impact pozitiv, nu numai 
asupra celor care locuiesc în zonă. Noi toţi ne ducem 
acolo să ne petrecem timpul liber”, a conchis Junie.

Un proiect început în 
urmă cu mulţi ani a prins din 
nou contur în birourile func-
ţionarilor publici din primă-
rie. În curând ajunge şi pe bi-
roul ministrului Elena Udrea, 
care trebuie să aprobe finan-
ţarea europeană. Este vorba 
despre reabilitarea centrului 
istoric al oraşului, proiect în 
care este inclusă şi transfor-
marea unei porţiuni impor-
tante din Cartierul „Cetate“ 
în zonă pietonală. O realitate 
mult prea îndepărtată, spun 
timişorenii, mai ales că pri-
măria promite de ani de zile 
un centru european, cu zone 
pietonale şi alei refăcute, cu 
multe cafenele şi subsoluri 
pline de magazine. O zonă 
în care maşinile luxoase să 
nu mai stea parcate chiar sub 
nasul timişorenilor care ies 
din când în când să se mai 
răcorească la terase.

Circulaţia ar trebui să fie 
interzisă pe 10 străzi în zona 
Unirii, Sergent Constantin 
Muşat, Vasile Alecsandri, 
Lucian Blaga, Florimund 
Mercy, Franceso Grisselini, 
Fara Nume 2, Radu Negru, 
Eugeniu de Savoya, General 
Praporgescu şi Enrico Carus-
so, dar şi în principalele pieţe 
din zona Cetate: Piaţa Unirii, 
Piaţa Sfântul Gheorghe, Piaţa 
Libertăţii şi Piaţa Ţarcului, 
aflată în spatele Tribunalului 
Timiş. Oficialii din primărie 
vor să monteze la intrările în 
zona pietonală bolarzi care să 
permită accesul dirijat, doar 
pentru riverani, pompieri, 
salvare şi pentru aproviziona-
rea magazinelor şi localurilor 
din zonă. Nu vor lipsi rastelu-
rile pentru biciclete, cu mij-
loace de transport în comun 
pe două roţi de închiriat, pen-
tru ca timişorenii să se plim-
be cu bicicleta prin întreaga 
piaţă. În plus, proiectul pre-
vede schimbarea întregului 
mobilier urban din zonă.

„Se va crea, ceea ce se 
doreşte, un traseu pietonal, 
care să plece din Piaţa Operei 

până la Mall, în acelaşi timp 
să aibă legătură şi cu Bastio-
nul, pe direcţia cealaltă. În 
Piaţa Sfântul Gheorghe va fi 
amenajat un amfiteatru, iar 
cei care au clădiri acolo vor 
putea să-şi deschidă tot felul 
de magazine în subsoluri. 
Statuia va fi mutată de cealal-
tă parte a străzii. Tramvaiul 
va circula în continuare, în 
Piaţa Sf. Gheorghe este făcut 
un marcaj în care să poată în-
toarce timişorenii care circu-

lă cu maşinile”, ne-a declarat 
Aura Junie, şefa Direcţiei de 
Dezvoltare din Primăria Ti-
mişoara.

Părţi pozitive şi negative
La o primă vedere, putem 

spune că timişorenii ar avea 
numai de câştigat prin pu-
nerea în practică a acestui 
proiect. Astfel, Timişoara ar 
avea, ca şi în marile oraşe 
din Europa, un centru isto-
ric complet reabilitat unde 

autoturismele nu ar mai sta 
parcate aiurea printre clă-
dirile istorice. Acestea din 
urmă ar fi şi ele reabilitate 
în cele din urmă, cel puţin 
la exterior, transformându-
se într-o adevărată atracţie 
atât pentru timişoreni cât şi 
pentru turişti. Timişoara ar 
avea de câştigat, aşadar, şi în 
ceea ce priveşte turismul. În 
situaţia în care străzile vor 
fi închise circulaţiei, în zona 
Pieţei Unirii poluarea ar fi 

mult mai redusă. În actuala 
formă, proiectul face referire 
şi la reabilitarea sistemului 
de canalizare. Acesta va fi 
complet transformat şi toa-
te lucrările subterane vor fi 
refăcute. De asemenea ţevile 
de termoficare vor fi mutate 
din subsolurile imobilelor 
sub drumurile din întreaga 
piaţă, eliberând acele spaţii 
care ulterior pot fi transform-
te în mici magazine sau gale-
rii de artă, aşa cum sunt cele 

Până în 2015, zece străzi di  n zona Cetate vor fi închise 
circulaţiei. Locul maşinilo  r va fi luat de terase

Giurgiu vasile
Este un proiect care arată bine. 

Este pentru prima dată când aud, dar 
nu pare a fi ceva rău. Cel mai bine va fi 
că nu ar mai exista poluare, iar oame-
nii ar merge mai mult pe jos. Eu sunt 
pentru un astfel de proiect.

Hoancea Cătălin
Să se facă, însă doar cu o 

condiţie: să se construiască într-o 
zonă cât mai apropiată de Unirii 
o parcare subterană sau supratera-
nă. Nu contează de care, important 
e să fie. 

Andreea Petrea
Da, de ce să nu se facă, însă nu ştiu 

dacă se face, sincer. Sună bine, dar... 
Consider că o astfel de realizare ar adu-
ce foarte mulţi turişti şi clădirile din 
zonă, dacă vor fi refăcute, ar avea un 
aspect mult mai atractiv.

Wehry oliver 
patron bar în zona „Cetate“
Primăria a promis de mult ches-

tia asta şi nu s-a întâmplat nimic. Ar 
arăta mult mai bine şi mai civilizat 
cu terase pe mijloc, cum sunt în alte 
oraşe mari din lume.

Harta zonei Cetate aşa cum va arăta în 2015

din zonele centrale din Paris 
sau Viena. 

Închiderea circulaţiei ruti-
ere în zona centrală a oraşu-
lui nu aduce neapărat numai 
veşti bune pentru timişoreni 
şi pentru turiştii care vin 
la noi în oraş. Centrul se va 
transforma într-un imens 
şantier pentru că Primăria 
Timişoara îşi propune să re-
amenajeze atât străzile, cât 
şi faţadele clădirilor istorice. 
Aşadar, cel puţin pentru câţi-
va ani, cei care vor ajunge în 
Cetatea Timişoarei vor vedea 
multe utilaje, vor fi nevoiţi să 
respire praf şi vor trebui să se 
strecoare printre maşinăriile 

muncitorilor de la drumuri. 
Un alt aspect negativ este 

că, pe perioada reamenajării 
zonei, proprietarii teraselor 
din Piaţa Unirii vor avea de 
suferit. 

Parcare subterană, înain-
te de blocarea „cetăţii”

Poate cel mai mare ne-
ajuns al acestui proiect îl 
reprezintă lipsa locurilor de 
parcare din zona centrală. 
Arhitecţii timişoreni consi-
deră că închiderea „cetăţii” 
pentru traficul de maşini ar fi 
benefică atât pentru conser-
varea clădirilor istorice, cât şi 
pentru pietoni sau proprieta-

rii de pub-uri şi cafenele. Sin-
gura condiţie pentru punerea 
în aplicare a unui astfel de 
proiect, ar fi legată de asigu-
rarea locurilor de parcare. 

„Nu se poate discuta des-
pre crearea de zone pietonale 
în perimetrul vechii cetăţi a 
Timişoarei fără a se asigura 
locuri de parcare. Firmele 
care-şi desfăşoară activitatea 
în zona ultracentrală, simplii 
vizitatori, toţi au nevoie de 
locuri de parcare. Am prie-
teni care au renunţat la spaţii 
foarte bune în buricul târgu-
lui, cu vad comercial, din cau-
za lipsei locurilor de parcare. 
Înainte de blocarea străduţe-

lor perpendiculare pe Piaţa 
Unirii, trebuie gândit locul 
viitoarei parcări, care poate fi 
chiar şi sub piaţă. Dacă acolo 
s-ar construi un parcaj sub-
teran, problema traficului 
infernal ar putea fi rezolva-
tă. Dar, în condiţiile în care 
caietele de sarcini întocmite 
de primărie nu sunt negoci-
abile, deşi la ele nu lucrează 
chiar cei mai buni specialişti 
din oraş, parcă văd că se va 
face o parcare după modelul 
Central!”, ne-a declarat fostul 
arhitect şef al oraşului, Adri-
an Ionaşiu. (Roxana Deaco-
nescu, Caius Seracin, Gheor-
ghe Ilaş, Liliana Iedu)

Dacă riveranii ar fi cei mai 
avantajaţi de proiect, cei care 
şi-au deschis baruri şi cafenele 
prin zonă ar avea şi mai mult 
de câştigat dacă străzile din 
centru ar deveni pietonale. 
În primul rând pentru că şi-ar 
putea deschide terase în mijlo-
cul străzii, unde acum circulă 
maşinile. Clienţii ar fi mult 
mai mulţi, iar câştigurile mai 
mari. Patronii de baruri spun 
însă că proiectul primăriei 
este un vis promis degeaba de 
edili încă de acum câţiva ani. 

Wehry Oliver are un bar 
chiar pe una dintre arterele 
care ar urma să fie închise cir-
culaţiei. Are o terasă pe mar-
ginea străzii, însă mult prea 

mică şi prea înghesuită, aşa că 
timişorenii mai mult o ocolesc 
decât să se aşeze pe scaunele 
ei. „Ar fi mult mai bine şi pen-
tru Piaţa Unirii şi pentru oraş. 
Primăria a promis demult 
chestia asta şi nu s-a întâmplat 
nimic. La începutul anului ne-
au spus că nu se mai pun tera-
se în piaţă, că se reface piaţa, 
însă lor le e mai bine să ia bani 
decât să închidă. Ar fi o ches-
tie bună să se închidă străzile, 
s-ar termina şi cu toate ţigăni-
ile astea de terase, pentru că 
asta sunt acum. Ar arăta mult 
mai bine şi mai civilizat cu 
terase pe mijloc, cum sunt în 
alte oraşe mari din lume”, ne 
povesteşte Wehry Oliver.

Proprietarii de 
baruri, avantajaţi de 
închiderea străzilor

Locul maşinilor de pe străzile din centrul istoric va fi luat de terase

n Proiectul care prevede transformarea centrului istoric în zonă pietonală are
 o valoare de 61 de milioane de lei, iar lucrările urmează să demareze anul viitor

zonea pietonală din centrul istoric în ani, studii şi bani
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Colegii revoluţionari ai lui 
Vasile Ciupa, directorul direc-
ţiei de Mediu din primărie, 
îl acuză pe acesta de lipsă de 
moralitate pentru că a primit 
un ha de teren şi un spaţiu co-
mercial tocmai de la primărie.

Un director din Primăria 
Timişoara, ce are şi patalama 
de revoluţionar, s-a pricopsit 
cu un spaţiu comercial şi cu 
un hectar de teren, în baza 
Legilor Recunoştinţei, în timp 
ce o mare parte din cei răniţi 
în Revoluţia din 1989, cât şi 
urmaşii celor decedaţi atunci, 
pot doar să viseze la ceea ce li 
se cuvenea de drept. 

“el lucrează la primărie “
Vasile Ciupa, zis „Arenda-

şul”, a mai dat încă un exem-

plu de probitate morală în 
calitatea sa de director al unei 
structuri de mediu din Primă-
ria Timişoara şi om de încre-
dere al primarului Gheorghe 
Ciuhandu. După ce a încercat 
să-şi acopere propria nepu-
tinţă declarând public faptul 
că praful ce sufocă oraşul ar 
proveni din Serbia, Arendaşul 
se mai umple odată de ruşine. 
Beneficiind de faptul că e an-
gajatul instituţiei care trebuia 
să pună în aplicare prevederi-
le Legilor Recunoştinţei, 42 şi 
341, Ciupa s-a pricopsit şi cu 
un hectar de teren şi cu un 
spaţiu comercial de aproape 
100 mp, aşa cum se poate citi 
în declaraţia sa de avere, în 
detrimentul celor care, mo-
ral, le meritau de drept. „ Ciu-
pa e un caz fericit. El lucrează 
în primărie. Eu nu vreau să 
comentez despre moralita-

tea gestului său, vreau doar 
să discut la primărie şi să re-
negociem acordarea acestor 
drepturi membrilor asociaţiei 
noastre”, s-a rezumat să de-
clare Corina Untilă, preşedin-
tele Asociaţiei 17 Decembrie 
1989 Timişoara, a răniţilor şi 
urmaşilor celor decedaţi în 
Revoluţie. „Procentul celor 

care au primit câte un spaţiu 
comercial de la primărie este 
foarte foarte mic. Pământ 
au primi mai mulţi.”, a mai 
spus Untilă. Asociaţia 17 de-
cembrie cuprinde 342 de 
persoane, dintre care 207 ră-
niţi şi 135 de urmaşi ai celor 
împuşcaţi mortal în 1989, la 
Timişoara. „E un gest ruşinos, 

în afara moralităţii. Ciupa a 
profitat de faptul că e anga-
jat al primăriei. Sunt foarte 
mulţi revoluţionari care nu 
beneficiază de aceste drep-
turi, deşi meritau mai mult 
decât Ciupa. Eu unul nu aş 
fi procedat aşa de ruşinea lu-
mii”, spune Gruia Săsăran, 
unul dintre revoluţionarii Ti-

mişoarei care a depus cereri 
pentru a beneficia de preve-
derile legilor Recunoştinţei, 
încă din anul 1992, fără ca să 
primească ceva, deşi a reîno-
it cererile de-a lungul anilor. 
„Pus în balanţă cu categoriile 
de revoluţionari răniţi, sau cu 
urmaşii celor decedaţi, gestul 
lui Ciupa mi se pare lipsit 
de moralitate”, spune şi So-
rin Grindeanu, viceprimarul 
Timişoarei. În mod normal, 
Arendaşul Ciupa ar fi trebuit 
să aibă un punct de vedere la 
cele scrise, dar acesta nu stă 
de vorbă cu jurnaliştii care-l 
critică. Probabil tot dintr-un 
„exces” de moralitate. „Eu 
nu pot să-l oblig să vorbească 
cu presa. Dacă vrea vorbeşte, 
dacă vrea nu vorbeşte”, e de 
părere Flavius Boncea, pur-
tătorul de cuvât al Primăriei 
Timişoara.

actualitateactualitate

PUBLICITATE

Scandal cu iz rasist la Poliţia Locală
n Un om de afaceri arab a reclamat la Parchet că este discriminat de agenţii Poliţiei Comunitare Timişoara

Vasile Ciupa, directorul Direcţiei de Mediu din Primăria Timişoara

gheorghe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Un angajat al Poliţiei Co-
munitare Timişoara este an-
chetat de Parchetul de pe lân-
gă Judecătoria Timişoara sub 
acuzaţiile de abuz în serviciu 
şi fals intelectual, după ce un 
om de afaceri de origine ara-
bă a reclamat faptul că a fost 
victima unui control abuziv 
al omului legii. Obaida Ghan-
noum, proprietarul unei spă-
lătorii auto din zona comple-
xului comercial Dedeman, a 
sesizat procurorii că, în data 
de 29 iunie 2010, la sediul 
firmei sale s-au prezentat doi 
poliţişti comunitari, printre 
care şi agentul Claudiu Chi-
ra, de la Secţia 2, care sub 
pretextul descoperirii unor 
nereguli în actele societăţii 
au încercat să cadă la o înţe-
legere amicală cu potenţialii 
contravenineţi pentru a nu 
mai aplica amenda prevă-
zută de lege. „Sub pretextul 
verificării actelor societăţii, 
făptuitorul Chira Claudiu a 
avut o atitudine recalcitran-
tă faţă de angajata societăţii, 
care m-a chemat imediat la 
locul incidentului. Când am 
sosit, m-am prezentat şi din 
momentul în care poliţistul 
a aflat că sunt de etnie siri-
ană, atitudinea lui agresivă 
a devenit de necontrolat. A 
început să mă agreseze în 
mod provocator cu expresii 
de tipul să mă duc în ţara 
mea că aici nu am drepturi, 
deşi eu sunt cetăţean român 
de aproape 20 de ani”, se 
precizează în plângerea care 
face obiectul dosarului penal 
8748/P/2010, aflat în prezent 
în instrumentarea organelor 
de poliţie, sub coordonarea 
procurorului de caz. „Când 
am auzit ameninţările că 
nu voi avea o viaţă bună în 
România şi că ar fi mai bine 
pentru mine să plec înapoi în 
Siria, am fost la un pas să-mi 
pierd controlul şi să-l lovesc 
pe acel poliţist agresiv”, spu-
ne Obaida Ghannoum, unul 
dintre oamenii de încredere 
ai controversatului Zaher Is-
kandarani.  

o prostituată, martor de 
serviciu ale agenţilor co-
munitari

După acest scandal, la cir-
ca două săptămâni, pe porţi-
le spălătoriei au apărut două 
procese verbale în care socie-
tatea era amendată cu suma 
de 2.500 de lei. Prima amen-
dă contravenţională sancţio-
na faptul că administratorul 
firmei nu a putut prezenta 
contractul de prestări servi-
cii publice de salubritate, iar 
a doua, în valoare de 1000 
de lei, se argumenta în scris 
prin „amplasarea unui panou 
publicitar mobil pe domeniul 
public, fără a deţine avizul 
comisiei de ordine publică”. 
Paradoxal, deşi ambele proce-
se verbale au fost încheiate la 
o zi de la efectuarea aşa-zisu-
lui control, în locul rezervat 
martorului apărea semnătu-

ra unei... prostituate. Mirela 
Lăcrămioara Arăpaşu, o cli-
entă mai veche a agenţilor 
comunitari, pe numele căreia 
există zeci de procese verbale 
de contravenţie şi amenzi ne-
plătite, apare menţionată ca 
martor asistent la controlul 
efectuat de poliţiştii comuni-
tari, deşi nu a fost de faţă la 
scandalul din iunie 2010. Ca 

o dovadă că fata este clientă 
veche a oamenilor legii sunt 
zeci de procese verbale în 
care femeia este amendată 
pentru diferite contravenţii. 
Audiată de către instanţa de 
judecată în dosarul plângerii 
contravenţionale formulate 
de Obaida Ghannoum, prosti-
tuata a declarat că „am sem-
nat procesul verbal încheiat 

petentului ca martor asistent 
pentru că agentul constatator 
mi-a spus că altfel voi fi amen-
dată pentru o altă faptă. Am 
semnat procesul verbal pe 
Calea Aradului, în faţa UTT, 
fără să fi fost prezentă la faţa 
locului”, recunoaşte Mirela 
Arăpaşu, dezvăluind modul 
în care agenţii comunitari îşi 
fac rost de martori asistenţi. 
Speriată de perspectiva că 
nu va mai fi lăsată la „lucru” 
dacă ne spune că este marto-
rul de serviciu al Poliţiei Co-
munitare, Mirela nu a vrut să 
recunoască şi în faţa noastră 
„colaborarea” sa cu agenţii 
comunitari. „Nu am semnat 
niciodată procese verbale! Nu 
este adevărat! Acuma vă rog 
să mă scuzaţi, am de lucru!”, 
ne-a repezit fata de pe Calea 
Aradului.

amenzi aplicate după o zi 
de gândire

În documentele depuse la 
dosarul plângerii contraven-
ţionale, dar şi în cel pus la 
dispoziţia procurorilor, omul 
de afaceri arab a dovedit nu 
numai că controlul la firma 
sa a fost abuziv, ci şi că agen-
tul Claudiu Chira avea aron-
dată o altă zonă. Din actele 
puse la dispoziţia instanţei 
de către Poliţia Comunitară 
reiese că, în ziua de 29 iunie 
2010, agentul Claudiu Chira 
ar fi trebuit să patruleze pe 
traseul III, adică zona Circum-
valaţiunii – Bucovinei – Arad 
V, şi nu pe traseul I, unde se 
află spălătoria controlată. Mai 
mult, în raportul de activita-
te pe ziua de 29.06.2010 nu 
apare controlul cu scandal şi 

amenzile de rigoare, ci doar 
cu o zi mai târziu. De ce a 
avut nevoie poliţistul de o zi 
pentru a întocmi actele şi a 
aplica amenzile în valoare 
de 2.500 de lei. „A intrat în 
sediul firmei, ne-a cerut ac-
tele şi, după ce le-a studiat, a 
spus că amenda ar fi de 7000 
– 8000 de lei, dar ne-am putea 
înţelege la o sumă mai mică”, 
a declarat în instanţă, dar şi 
în faţa reporterului, Elisabeta 
Dănescu, una dintre angaja-
tele firmei controlate. „I-am 
cerut să aştepte să-l chem pe 
patron, pentru că nu pot sta-
bili de capul meu”, mai spune 
contabila firmei aflate în con-
flict cu Poliţia Comunitară. 
În afară de amenzile aplicate 
post-factum, în raportul de 
activitate din ziua de 30 iunie 
2010, poliţistul comunitar 
mai precizează cu ce s-a ocu-
pat. „La ora 16 ne-am deplasat 
în parcul Cugir, unde se aflau 
aproximativ 15 persoane, cu 
vârste între 3 şi 40 de ani, 
care nu încălcau prevederile 
legii. La ora 17 ne-am depla-
sat în parcul Bucovina, unde 
se aflau aproximativ 30 de 
persoane cu vârste cuprinse 
între 3 şi 70 de ani, care nu 
încălcau prevederile legale”, 
raportează agentul Chira, cu 
completarea că în timpul ser-
viciului a asigurat „intersecţi-
ile, parcurile şi bisericile”. În 
tentativa de a afla şi opinia 
agentului Claudiu Chira, ne-a 
adresat Secţiei II Poliţiei, dar 
poliţistul fusese în tura de 
dimineaţă, iar directorul exe-
cutiv Doru Spătaru nu a ac-
ceptat să răspundă apelurilor 
noastre telefonice repetate...

liliaNa ieDu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro 

Deponeul de la Ghizela 
este pregătit să primească, 
oficial, primul transport 
de gunoi din gospodăriile 
timişorenilor şi nu numai. 
Consiliul Judeţean Timiş 
mai are de făcut câţiva 
paşi, însă. Retim va parti-
cipa la licitaţia în care va 
fi desemnat operatorul de-
poneului, adică cel care va 
gestiona deşeurile, iar dacă 
preţul final, după licitaţie, 
va depăşi 17 euro, gunoiul 
timişorenilor se va scumpi.

21 de milioane de euro - 
preţul deponeului 

Consiliul Judeţean pre-
găteşte, în aceste zile, ca-
ietul de sarcini pentru or-
ganizarea licitaţiei în urma 
căreia se va desemna ope-
ratorul care se va ocupa cu 
sortarea şi administrarea 
gunoiului din deponeul 
ecologic de la Ghizela. 
Până atunci, însă, Uniu-
nea Europeană va trebui să 
aloce Consiliului Judeţean 
Timiş banii deja investiţi 
în deponeu din propriul 
buzunar. Lucrările la de-
poneul de la Ghizela au 
demarat pe banii Consi-
liului Judeţean Timiş, din 
linia de credit luată de CJT 
în urmă cu câţiva ani. Pro-
iectul fiind câştigat pe fon-

duri europene, Uniunea 
Europeană va trebui să alo-
ce către bugetul CJT banii 
necesari. 

Preţ stabilit 
prin licitaţie

„Proiectul a fost trans-
mis la Bruxelles, estimăm 
că luna viitoare vom primi 
acceptul, iar banii vor intră 
apoi în bugetul CJT”, a de-
clarat Adam Crăciunescu, 
vicepreşedinte al Consiliu-
lui Judeţean Timiş. 

La licitaţia care va fi or-
ganizată de Consiliul Jude-
ţean Timiş va participa şi 
compania de salubrizare 

Retim, firmă care strân-
ge gunoiul în Timişoara. 
Acest lucru nu înseamnă 
că la licitaţie nu va putea 
participa orice alt operator 
din Uniunea Europeană. 

„Sigur, vom participa la 
licitaţie. În privinţa preţu-
lui, nu pot să mă exprim 
de pe acum, pentru că nu 
există un caiet de sarcini 
pentru licitaţie. Dacă pre-
ţul de operare nu sare de 
17 euro pe tonă, nu ar tre-
bui să se modifice preţul 
la gunoi plătit de timişo-
reni. Dacă preţul va depăşi 
această sumă, sigur, preţul 
gunoiului se va majora”, a 
declarat Florin Cepanariu, 
directorul Retim. 

Întregul proiect care cu-
prinde construirea şi utila-
rea deponeului de la Ghi-
zela, construirea staţiei de 
transfer de la Timişoara, a 
centrelor de colectare de la 
Jimbolia, Deta şi Făget, dar 
şi închiderea depozitelor 
de la Parţa, Lugoj, Buziaş, 
Sânnicolau Mare, Jimbolia 
şi Făget, costă 50 de milioa-
ne de euro. Din aceşti bani, 
numai deponeul de la Ghi-
zela costă 21 milioane de 
euro, din care 16 milioane 
de euro sunt din fonduri 
europene, restul de la bu-
getul central şi judeţean. 

Obaida Ghanno se consideră discriminat de poliţiştii locali

Procesele verbale cu care este şantajată prostituta Mirela Arăpaşu

Din momentul în care 
poliţistul a aflat că 
sunt de etnie siriană, 
atitudinea lui agre-
sivă a devenit de 
necontrolat. 

obaida Ghanno
proprietar spălătorie auto

 Am semnat procesul 
verbal pe Calea 
Aradului, în faţa 
UTT, fără să fi fost 
prezentă la faţa 
locului. 

mirela lăcrămioara arăpaşu
prostituata „martor“ al poliţiştilor

Beneficiind 
de faptul că 
e angajatul 
primăriei, Ciupa 
s-a pricopsit şi 
cu 1 ha de teren 
şi cu un spaţiu 
comercial

Deponeul în date concrete
l Deponeul de la Ghizela  
are o capacitate de depo-
zitare de 351.406 metri 
pătraţi, din care suprafaţa 
primei celule de depozitare 
a deşeurilor este de peste 7 
hectare şi are o capacitate 
de 623.000 de metri cubi. 
l Durata de viaţă a primei 
celule este de 5 ani, iar a 
celorlalte patru câte 9 ani 
fiecare. Durata perioadei 
de monitorizare post-închi-

dere este de minimum 30 
de ani. 
l Gunoiul se depozitează 
în containere care sunt 
dotate cu biofiltre care 
distrug microorganisme-
le şi atenuează mirosul. 
Mai mult, deponeul de la 
Ghizela este împrejmuit de 
o perdea forestieră care va 
împiedica, de asemenea 
răspândirea mirosurilor 
neplăcute. 

LYCOS COURIER
poştă 

particulară
TIMIşoARA, GIRoC, ChIşoDA, DUMBRăVIţA

Servicii de distribuire facturi,  
corespondenţă, pliante publicitare

0256-209.083; 0723-245.508; 0749-036.211;
www.lycoscourier.ro

Cine împarte, parte-şi face...

Proiectul a fost trans-
mis la Bruxelles, esti-
măm că luna viitoare 
vom primi acceptul, 
iar banii vor intra apoi 
în bugetul CJT.

adam Crăciunescu 
vicepreşedinte CjT

Dacă preţul de 
operare nu sare 
de 17 euro pe tonă, 
nu ar trebui să se 
modifice preţul la 
gunoi plătit de timi-
şoreni. 

florin Cepănariu
director general RETIM

Deponeul ecologic 
de la Ghizela e finalizat! 
n Preţul pentru depozitarea deşeurilor se stabileşte la licitaţie, iar dacă acesta va depăşi 17 euro
pe tonă, vom plăti mai mult decât plătim în prezent pentru colectarea gunoiului menajer

Deponeul ecologic de la Ghizela este pregătit să primească deşeurile timişorenilor

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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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.

SC INTERCONECTER SRL
Firmă de distribuţie 
produse alimentare 
angajează şofer cu 
permis de condu-
cere categoriile B,C. 
Informaţii la tele-
fon:0727722850

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Îţi place să te îngrijeşti, 
dar să nu exagerezi cu 
atenţia? Ştiai că sprânce-
nele îţi pot schimba total 
înfăţişarea? Stiliştii spun 
că forma sprâncenelor e 
la fel de importantă ca şi 
o tunsoare nouă. Nici nu 
e de mirare! Aşa cum tun-
soarea se face după forma 
feţei, tot aşa se pensează şi 
sprâncenele. 

Sprâncenele pensate 
corect te pot chiar înti-
neri, iar orice femeie ar 
trebui să ştie regulile de 
bază ale pensatului. Mer-
sul la cosmetician nu mai 
este un lux, aşa că orici-
ne îşi permite să treacă 
măcar o dată pe lună pe 
la un salon. Mai ales că, 
dacă sunt corect pensa-
te, nuanţa preţioaselor 
sprâncene fiind în ton cu 
cea a părului, trăsături-
le feţei vor fi şi ele puse 
în evidenţă. Forma feţei 
este considerată a fi biblia 
sprâncenelor, care trebuie 
neapărat să înceapă de la 
aripa nasului, se termină 
în drept cu colţul ochiului 
şi au punctele ascendente 
la jumătatea irisului. 

„În primul rând, când 
începem să pensăm, ţinem 
cont de fizionomie. De 
exemplu, la o faţă ovală, 
nu ai cum să faci sprânce-
nele rotunde sau la o faţă 
pătrăţoasă să le faci col-

ţuri. Se mai ţine cont şi de 
forma lor naturală. Dar nu 
ne putem lua numai după 
pomeţi, de exemplu. Con-
tează foarte mult şi forma 
ochilor. Dacă sunt uşor 
migdalaţi sau sunt ochi că-
zuţi, nu poţi lăsa o sprân-
ceană foarte lungă, foarte 
arcuită, pentru că dă sen-
zaţia de picaj, dă impresia 
că pică ochiul. Trebuie să 
fie armonie”, spune Petro-
nela Tofan, cosmeticiană 
de 13 ani. 

trucuri pentru pensa-
tul după fizionomie

Femeile cu faţa rotundă 
sau ovală nu trebuie să-şi 
mai rotunjească şi sprân-

cenele. Pensarea trebuie să 
fie făcută spre o linie cât 
mai ascendentă. Se pensea-
ză mai întâi din zona supe-
rioară a bazei, în linie obli-
că, iar sprâncenele trebuie 
să fie arcuite. Pentru cele 
cu faţa pătrată, sprânce-
nele corespunzătoare sunt 
groase şi orizontale. Ele 
trebuie să fie subţiate şi 
apoi puţin arcuite, ţinând 
cont de arcadă. 

Feţei triunghiulare, cu 
vârful în sus, îi sunt po-
trivite sprâncenele distan-
ţate, deoarece ele oricum 
sunt prea apropiate de 
nas. Punctul cel mai arcuit 
trebuie să fie în dreptului 
centrului pomeţilor. Pen-

tru femeile care au faţa 
tip diamant, adică pomeţii 
sunt foarte proeminenţi, 
sprâncenele nu trebuie să 
fie prea mult subţiate. Se 
urmăreşte îndeosebi de-
părtarea uşoară de baza 
nasului, pentru a fi uşor 
arcuite. 

Deşi în acest an se poar-
tă pensatul arcuit, cosme-
ticienele spun că cel mai 
important aspect este fi-
zionomia. „Este în trend 
pensatul arcuit, dar dacă 
eu consider că aspectul 
feţei nu se potriveşte, în-
cerc să comunic cu clienta 
şi să îi explic. Majoritatea 
se lasă pe mâna mea”, mai 
spune Petronela Tofan.

Forma sprâncenelor este în strânsă 
legătură cu fizionomia

Sănătate & Frumuseţe Diete şi alimentaţie sănătoasă 
pentru un corp ideal

Fructele uscate sunt 
mic-dejunul ideal
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Preţuri
Dacă un pensat obiş-
nuit costă până în 15 
lei, timişorencele care 
vor să fie pensate după 
normele reginei sprân-
cenelor de la Hollywo-
od trebuie să scoată din 
buzunar în jur de 50 de 
lei. Preţul nu este deloc 
piperat, spre deosebire 
de cel practicat chiar 
de Anastasia Soare. În 
plus, mersul din nou 
la salon pentru întreţi-
nerea sprâncenelor se 
poate face chiar şi după 
două – trei săptămâni.

conSiliul JudeŢean timiş
ciF 4358029, timişoara, bd. revoluŢiei din 1989, nr. 17 

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

LicitaŢia va avea Loc în data de 14.07.2011 La oreLe 13:00.  
depunerea oferteLor se face până La data de 13.07.2011, oreLe 14:00.

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

PUBLICITATE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI de ADMINISTRAŢIE şi DIRECTOR GENERAL 
al ,,S. N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» - S.A.”

În baza prevederilor H.G. nr. 1.096 / 2008; Ordinului M.T.I. nr. 17/11.01.2010, Ordinului M.T.I. nr. 55/25.08.2010; 

convoacă:
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în 
com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timiş, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217,  în data de 
28.07.2011, ora 9:00, la sediul S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., com. Ghiroda, str.Aeroport nr. 2, jud. 
Timiş, cu următoarea ordine de zi:

l stabilirea de competenţe pentru Consiliul de administraţie 
al s.n. aeroportul internaţional timişoara – “traian Vuia” s.a. 
în vederea încheierii de contracte de credit sau leasing pe ter-
men scurt (până la 3 ani) şi garanţii accesorii ce nu depăşesc 
20% din valoarea totală a activelor contabile ale societăţii, 
mai puţin creanţele, din respectivul an de exerciţiu financiar. 
totodată împuterniceşte pe directorul general, directorul 
economic  şi directorul comercial al societăţii să semneze 
contractul de credit sau leasing să semneze în numele şi pe 
seama societăţii, în forma şi conţinutul aprobate de consiliul 
de administraţie, să semneze, să expedieze şi să primească, în 
numele şi pe seama societăţii, toate documentele aferenente 
contractului de credit în legătura cu aceasta , să reprezinte 
societatea în faţa oricăror autorităţi publice, notari publici, şi 
a persoanelor fizice în scopul îndeplinirii tuturor formalităţilor 
necesare sau utile pentru încheierea şi perfectarea valabilă a 
contractului de credit sau leasing şi să ducă la îndeplinire în 
numele şi pe seama societăţii, toate formalităţile care ar putea 
fi necesare pentru validitatea şi obligativitatea contractului de 
credit sau leasing faţă de societate, conform art. 14 alin. (7), lit. 
q din statutul s.n. aeroportul internaţional timişoara – “traian 
Vuia” s.a. 
l stabilirea de competenţe pentru Consiliul de administraţie 
al s.n. aeroportul internaţional timişoara – “traian Vuia” s.a. în 
vederea încheierii de contracte de credit sau leasing pe termen 
scurt (peste la 3 ani), lung şi externe cu garanţile accesorii ce de-
păşesc 20% din valoarea totală a activelor contabile ale societă-
ţii, mai puţin creanţele, din respectivul an de exerciţiu financiar, 
de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor. toto-
dată împuterniceşte pe directorul general, directorul economic 
şi directorul comercial al societăţii să semneze contractul de 
credit să semneze în numele şi pe seama societăţii, în forma şi 
conţinutul aprobate de adunarea generală extraordinară a ac-
ţionarilor, să semneze, să expedieze şi să primească, în numele 
şi pe seama societăţii, toate documentele aferenente contrac-

tului de credit sau leasing în legătură cu aceasta, să reprezinte 
societatea în faţa oricăror autorităţi publice, notari publici, şi 
a persoanelor fizice în scopul îndeplinirii tuturor formalităţilor 
necesare sau utile pentru încheierea şi perfectarea valabilă a 
contractului de credit sau leasing şi să ducă la îndeplinire în 
numele şi pe seama societăţii, toate formalităţile care ar putea 
fi necesare pentru validitatea şi obligativitatea contractului de 
credit sau leasing faţă de societate, conform art. 14 alin. (7), lit. 
r din statutul s.n. aeroportul internaţional timişoara – “traian 
Vuia” s.a.
l aprobarea contractării unei linii de credit în valoare de 1,5 
milioane de euro cu posiblitatea prelungirii anuale , fără a 
depăşi trei ani de la data primei acordări cu Brd gsg destinată 
cheltuielilor curente. totodată împuterniceşte directorul ge-
neral, directorul economic şi directorul comercial al societăţii 
să semneze contractul de credit; să semneze în numele şi pe 
seama societăţii, în forma şi conţinutul aprobate de adunarea 
generală extraordinară a acţionarilor; să semneze, să expedieze 
şi să primească, în numele şi pe seama societăţii, toate docu-
mentele aferenente contractului de credit în legătură cu aceas-
ta; să reprezinte societatea în faţa oricăror autorităţi publice, 
notari publici, şi a persoanelor fizice în scopul îndeplinirii tuturor 
formalităţilor necesare sau utile pentru încheierea şi perfecta-
rea valabilă a contractului de credit şi să ducă la îndeplinire în 
numele şi pe seama societăţii, toate formalităţiile care ar putea 
fi necesare pentru validitatea şi obligativitatea contractului de 
credit faţă de societate, conform art. 14 alin. (7), lit. r din statutul 
s.n. aeroportul internaţional timişoara – “traian Vuia” s.a.- nota 
11.139-29.06.2011.
l Împuternicirea domnului sămărtinean Cornel mircea, în 
calitate de preşedinte al adunării generale a acţionarilor, de a 
semna procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile a.g.a. potrivit 
art.131 alin.(1) din legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, 
completată şi modificată, în vederea înregistrării hotărârilor 
a.g.a. la oficiul registrului Comerţului. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Director General al S.N. AIT-TV S.A.
Dipl. Ing. Sămărtinean Cornel Mircea

Convocator  
NR. 49 / 29.06.2011

conVocaRea 
nr. 1/05.07.2011 

administratorul unic 
al s.C. Helicon Banat 
s.a., cu sediul în ghiro-
da, Calea lugojului, nr. 
4, jud. timiş, convoacă 
adunarea generală or-
dinară a acţionarilor 
în data de 09.08.2011, 
ora 12.00, la sediul so-
cietăţii. la şedinţă pot 
participa toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul 
acţionarilor până la sfâr-
şitul zilei de 01.08.2011.  

Ordinea de zi este 
următoarea:

1. Revocarea auditoriu-
lui financiar S.C. Pro-
Date-Legis S.R.L.

2. Alegerea comisiei de 
cenzori

3. Diverse 

Acţionarii pot participa 
la Adunare personal 
sau prin alţi acţionari în 
baza unei procuri speci-
ale care se va depune la 
sediul societăţii, cu 48 
de ore înainte de data 
adunării. În caz de neîn-
deplinire a prevederilor 
Legii 31/199, referitoare 
la prezenţa acţionari-
lor la prima convocare, 
AGOA se va întruni în 
data de 10.08.2011, ora 
12.00, în acelaşi loc şi 
cu aceeaşi ordine de zi. 
Alte relaţii se pot obţine 
de la sediul societăţii, 
telefon 0256203079, 
între orele 9-14.

adminiStrator unic
balog miklos Geza

Tehnica anastasiei Soare, regina 
sprâncenelor, adusă şi la Timişoara

Poate cea mai cunos-
cută în acest domeniu 
este Anastasia Soare, o 
româncă ce pensează 
sprâncenele actriţelor 
de la Hollywood. Ea are 
o tehnică specială, după 
ce a inventat singură 
şabloane pentru sprân-
cene. Regina sprânce-
nelor de la Hollywood 
şi-a deschis şi salon în 
România, însă doar în 
Bucureşti. Tehnicile ei au 
fost aduse însă la Timi-
şoara de make-up artis-
tul Tenzi Diminescu. Este 
singura care pensează 
după modelul Anastasiei 
Soare în capitala Banatu-
lui. Tenzi Diminescu şi-a 
achiziţionat şabloanele 
şi le foloseşte pentru a le 

pensa pe timişorencele 
care nu au timp să se 
ocupe de înfrumuseţa-
rea sprâncenelor. 
„Aceste şabloane mă 
ajută foarte mult şi îmi 
uşurează puţin munca, 
pentru că sunt făcute 
după reguli stas de for-
mare a sprâncenei, mai 
mult sau mai puţin după 
fizionomii. Un şablon are 
şi farduri potrivite, dar 
nu este vorba despre 
vopsele, ci sunt farduri 
care se fixează cu o cea-
ră specială. Este foarte 
utilă această formă pe 
care putem să o dăm la 
sprânceană. Clientele 
sunt foarte mulţumite”, 
a povestit Tenzi Dimi-
nescu. 

Pensează-te corect! Forma feţei, cea mai 
importantă pentru sprâncenele frumoase
n Un mod inedit de a pensa este
după şabloanele Anastasiei Soare

Când începem să 
pensăm, ţinem cont 
de fizionomie. La o 
faţă ovală, nu ai cum 
să faci sprâncenele 
rotunde sau la o faţă 
pătrăţoasă să le faci 
colţuri.

 Petronela Tofan 
cosmeticiană

Aceste şabloane mă 
ajută mult şi îmi uşu-
rează munca, pentru 
că sunt făcute după 
reguli stas de forma-
re a sprâncenei, mai 
mult sau mai puţin 
după fizionomii.

Tenzi Diminescu 

cosmeticiană
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CiTeşTe şTirile, DezbaTe Pe forum,  
află DeTalii DiN CuliSe, CâşTigă Premii

ToTul DeSPre eChiPa Ta
www.fortaviola.ro

mioDrag hojDa
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

A venit vara şi ne gândim 
la litoral. Fie el cel al Mării 
Negre, plaja croată, spani-
olă sau insulele greceşti. 
Cumpărăturile pentru con-
cediu încep cu costumul de 
baie. Cum o să arăt pe pla-
jă? îşi spun deopotrivă băr-
baţii şi femeile. Internetul 
este plin de reţete şi sfaturi 
de slăbire. Persoane care au 
ţinut ba un regim, ba altul 
îşi împărtăşesc experienţa 
cu ceilalţi care se gândesc 
să arate bine atunci când 
merg în concediu, mai ales 
dacă fac acest lucru împreu-
nă cu prietenii. Primul pas 
pe care multă lume îl are în 
vedere şi pe care îl pune în 
practică îl reprezintă miş-
carea fizică. Fie că e vorba 
de tineri, fie de cei trecuţi 
de floarea vârstei, mişcarea 
este recomandată pentru 
toate vârstele, de către me-
dici de toate specializările, 
dar şi de nutriţioniştii la 
care merg mai ales doam-
nele să scape din greutate. 

ce spun specialiştii?
Dr. Carmen Vizman, me-

dic specialist în medicină 
internă în Timişoara, reco-
mandă mişcarea, pentru to-
nifierea musculaturii, dar şi 
o dietă bine pusă la punct, 
stabilită cu un specialist în 
domeniu. 

„Sunt foarte multe infor-
maţii pe care oamenii le pri-
mesc greşit, fie de pe inter-
net, fie de la prieteni, colegi 
de la serviciu sau din altă 
parte. Oricine poate să-şi dea 
cu părerea, dar când vrei să 
faci tu o schimbare sau un 
lucru bun în viaţa ta, nu as-
culţi părerile oricui, te duci 
la o persoană calificată“, 
spune dr. Carmen Vizman.

Specialista din oraşul de 
pe malurile Begăi îi averti-
zează pe timişoreni să nu 
ia de bune reţetele găsite în 
spaţiul virtual. Doar pentru 
că au funcţionat în cazul 
unei persoane, nu înseam-
nă că vor funcţiona pentru 
toată lumea. Ba mai mult, 
fiecare regim este indicat 
de medic în urma unui con-
trol. Aşa sunt descoperite 
cauzele celulitei sau ale în-

grăşării. Dacă urmezi regi-
mul nepotrivit pot apărea 
efecte adverse, de la  dis-
trugerea sănătăţii – în cazul 
extrem – şi până la îngrăşa-
re. „Dacă vrei să ştii cum să 
abordezi problema dietei, 
atunci te duci la un medic. 
Dacă ai o reţetă de bază, cu 
care să poţi jongla, te poţi 
folosi de reţetele de pe in-
ternet. E nevoie de părerea 
unui specialist. Informaţia 
luată aşa, de oriunde, nu 
este chiar foarte bună. Tre-
buie să fii de specialitate 
ca să o poţi discerne. Este 
foarte uşor să ai impresia să 
ştii, dar să faci erori şi gre-
şeli“, sfătuieşte dr. Carmen 
Vizman, medic specialist în 
medicină internă în Timi-
şoara. 

Pentru unele persoane 
funcţionează şi medica-
mentaţia, dar aceasta nu 
poate fi luată din farmacie, 
fără un consult al medi-
cului pentru că poate con-
duce la probleme grave de 
sănătate. Doar un specialist 
poate recomanda ce pastile 
sunt potrivite.

Sănătatea înseamnă o di-
etă potrivită, spune aceasta. 
Specialiştii nu oferă reţete 
universale, ci regimuri în 
funcţie de organismul fiecă-
ruia. Pentru persoanele care 
doresc să slăbească există 
anumite alimente recoman-
date, iar pentru cei care do-
resc să-şi menţină greutatea 
şi să-şi tonifice musculatura 
există alte reţete. Iată câte-
va semne prin care ne dăm 
seama dacă avem probleme 
cu alimentaţia. 

Semne la nivelul pielii. 
Pielea uscată întâlnită 

în special la nivelul părţii 
dorsale a palmelor sau la 
nivelul tenului, reprezintă 
un semn că din mâncarea 
zilnică lipsesc fructele şi 
legumele consumate cru-
de, proaspete. Un al doilea 
aspect al schimbărilor ce 
apar la nivelul pielii îl re-
prezintă tenul gras. Acesta 
este semn că mesele zilnice 
conţin prea multă carne, în 
special prăjită. Pielea grasă 
se vede cel mai bine la ni-
velul tenului, acesta fiind 
cu mult sebum. În acest caz 
şi părul se îngraşă repede 

pentru că şi pielea capului 
prezintă acelaşi exces de 
grăsime. Dacă părul se în-
graşă prea repede sau dacă 
devine fragil, cade sau se 

degradează, nu este din ca-
uza tratamentelor de la co-
afor. De vină este alimenta-
ţia. Specialiştii nutriţionişti 
spun că persoanelor care 
intră în această categorie le 
lipsesc fructele şi legume-
le crude din meniul zilnic. 
Acelaşi lucru poate fi spus 
şi despre unghiile fragile, 
care prezintă pete albicioa-
se. Iaurturile, brânzeturile 
şi legumele/fructele proas-
pete nu trebuie să lipsească 
de pe masă.  

Probleme de memorie
Şi pentru această proble-

mă alimentaţia poate fi un 
factor decisiv. Alături de ali-
mentaţie mai poate acţiona 
pe memorie stresul, obo-
seală, odihna la ore inadec-
vate, muncă de noapte etc. 
Pentru un tonus psihic bun, 
specialiştii recomandă con-
sumul de cereale integrale 
(cele cu bobul zdrobit, nu 
cele expandate), care ajută 
la refacerea sistemului ner-

n Specialiştii recomandă 
mişcarea fizică complementar 
regimului alimentar special

vos. Ajungem la sensibilul 
subiect: greutatea! Alimen-
taţia nepotrivită îşi arată 
efectele şi în privinţa silue-
tei, prin mai multe mecanis-
me. În funcţie de organism, 
corpul nu pierde în greuta-
te, chiar şi după săptămâni 
de diete de slăbit. Ba mai 
mult, unele persoane chiar 
se îngraşă. Pe corpul femei-
lor apare celulita ş.a.m.d. 

reţete pentru slăbit. 
Internetul abundă în sfa-

turi şi reţete pentru slăbit, 
pentru distrugerea celuli-
tei şi pentru armonizarea 
corpului. Iată câteva din 
plaja de reţete şi sfaturi din 
spaţiul virtual, dar pe care 
medicii şi nutriţioniştii le 
recomandă după o întâlnire 
cu cel ce vrea să mai piardă 
din greutate.

Dietă de detoxifiere şi 
slăbire cu fructe. Este foar-
te asemănătoare cu prece-
denta, diferenţa constă în 
faptul că cele patru zile de 

legume crude sunt înlocu-
ite cu patru zile de fructe 
crude. Celelalte etape sunt 
identice. 

Persoanele care au pro-
bleme cu colonul pot opta 
pentru o cură de detoxifie-
re a colonului. Şi în cazul 
lor înseamnă două zile de 
pregătire, prin renunţarea 
la carne, mâncăruri prăjite, 
pâine etc. În următoarele 
două zile se vor consuma 
câte trei salate pe zi pre-
parate astfel: se pun două 
legături de mărar tăiate 
mărunt, doi castraveţi me-
dii, două linguri de seminţe 
de in, o jumătate de cono-
pidă crudă tăiată mărunt, 
un morcov ras, o rădăcină 
de pătrunjel rasă, o ţelină 
rasă şi o jumătate de sfeclă 
roşie mică rasă. Legumele 
sunt amestecate. Peste ele 
va fi pusă doar o jumătate 
de lingură de oţet, fără ulei. 
Se mănâncă cu două felii de 
pâine integrală coaptă tăia-
tă cuburi (crutoane).

www.renault.ro
0% avans** prin renault

Finance
auto euroPa S.r.l. l Str. Miresei nr. 1, TIMIŞOARA, Tel.: 0356 / 803 411

l Calea Şagului, colţ cu Ovidiu Cotruş, TIMIŞOARA, Tel.: 0356 / 803 463
l Str. Calea Caransebeşului nr 5, LUGOJ, Tel.: 0256 / 328 968

** Avans de leasing valabil cu trei tichete valorice, DAE 11,84%, calcul făcut pe 36 luni, valoare reziduală 25%, cost finanţare 8.363 euro

Diete şi alimentaţie sănătoasă 
pentru un corp ideal

Dacă vrei să ştii cum 
să abordezi, atunci 
te duci la un medic. 
Dacă ai o reţetă de 
bază, cu care să poţi 
jongla, te poţi folosi 
de reţetele de pe 
internet.

Dr. Carmen Vizman

medic specialist

o dietă potrivită înseamnă în 
primul rând un corp sănătos

Dietă de slăbire şi detoxifiere
În primele două zile per-
soanele care aleg această 
dietă trebuie să elimine 
din alimentaţie mezelurile, 
pâinea, mâncărurile prăjite, 
sosurile, sucurile, ceaiurile 
din comerţ, prăjiturile, pati-
seria, biscuiţii şi dulciurile. 
Accentul se pune pe legu-
me, fructe, lactate, brânze-
turi, carne de pui sau peşte, 
fructe de mare, cafea, apă 
plată, iaurt, carne prepa-
rată la grătar, cuptor sau 
fiartă. În următoarele patru 
zile, specialiştii recomandă 
doar mâncarea salatelor 
crude. Zarzavaturile sunt 
recomandate în aceas-
tă perioadă, 

precum şi condimente din 
frunze uscate, cel mult o 
lingură de ulei (de preferabil 
ulei de măsline extravirgin), 
fără sare. Pentru cei care 
preferă gustul acrişor al 
mâncării, pot adăuga oţet 
sau lămâie. În ceea ce pri-
veşte băutura, iubitorilor de 
cofeină şi alcool le va fi pusă 
răbdarea la încercare pentru 
că apa plată este singura bă-
utură ce poate fi consumată. 
Potrivit reţetei, în cele patru 
zile se mănâncă doar sala-
tele, nu contează cantitatea, 
fără pâine şi fără alte 
alimente decât cele 

enumerate. 

aDMINISTRaŢIE

social

politic

sport

IT & lIfESTylE

www.OPINIATIMISOAREI.RO

Sănătate & FrumuSeŢeSănătate & FrumuSeŢe



oPiNia Timişoarei
SăPTămâNal iNDePeNDeNT 11 7 - 13 iulie 2011, Nr 160

www.opiniatimisoarei.ro

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Pentru mulţi dintre noi, 
pregătirea micului dejun 
reprezintă un adevărat 
chin. Şi dacă ne mai gândim 
că gustarea de dimineaţă 
trebuie să fie şi sănătoasă, 
atunci e şi mai greu să ale-
gem în fiecare zi ce să mân-
căm la micul dejun. Mai di-
ficil este când am prefera să 
dormim puţin mai mult şi 
să lăsăm baltă micul dejun. 
În această situaţie, foarte 
mulţi dintre noi ne limităm 
la o ceaşcă de cafea şi la bis-
cuiţi.  

Previn boli
Este bine de ştiut însă că 

micul dejun este cea mai 
importantă masă a zilei. Pu-
tem spune că de el depinde 
chiar şi dispoziţia noastră 
pe tot parcursul zilei şi chiar 
capacitatea de muncă. Moti-
vul? Organismul nostru este 
conceput în aşa fel încât tot 
ceea ce consumăm diminea-
ţa se transformă în energie. 
Iar dacă la începutul zilei nu 
ne facem plinul cu substan-

ţele necesare, vom dormi în 
picioare toată ziua. 

Dacă nu ştiţi ce să mân-
caţi dimineaţa, vă oferim o 
soluţie: fructele deshidrata-
te, care sunt considerate a 
fi „vedetele” unui mic de-
jun ideal. Simplu: gustoase, 
sănătoase şi numai bune 
pe stomacul gol. Oamenii 
de ştiinţă recomandă chiar 
includerea în dieta zilnică 

a fructelor uscate, fie că 
vorbim despre prune sau 
stafide, cele mai uzuale, sau 
despre caise, mere, curmale 
şi smochine. Mai mult de-
cât atât, se pot folosi fără 
adaosuri de sulfiţi. Doar aşa 
puteţi renunţa la grăsimile 
din şunca şi din ouăle pră-
jite. Nutriţioniştii spun şi ei 
că fructele uscate sunt cele 
mai bune surse de fibre. În 

plus, au un indice de glice-
mie scăzut şi ajută şi la pre-
venirea simptomelor diferi-
telor tulburări metabolice. 
Pe lângă fibre, fructele us-
cate mai conţin şi compuşi 
biologi activi, dar şi diverse 
vitamine şi minerale, spe-
cifice pentru fiecare fruct 
în parte. O veste bună este 
că inhibă şi evoluţia cance-
rului, spun specialiştii, dar 

previn şi afecţiunile cardi-
ovasculare şi inflamaţiile 
interne.

„Fructele deshidratate 
pot fi folosite la micul de-
jun, dar în anumite com-
binaţii, nu cele vehiculate, 
în niciun caz cu müsli şi 
cu lactate, pentru că îngra-
şă. Sportivii le pot folosi cu 
cereale şi cu lactate, mai 
ales că ei fac şi sport. Ele au 
un conţinut de zahăr mult 
mai mare. În orice caz, dacă 
fructele s-ar usca aşa cum 
trebuie, în gospodăria ro-
mânească, în cuptor, ar fi 
bine, dar acestea din comerţ 
au tot felul de conservanţi 
şi zaharuri. Ele dezvoltă şi 
mucegaiuri ascunse, noi nu 
le vedem. După ce au fost 
uscate industrial, mai sunt 
folosite şi obiecte metalice, 
care lasă urme. Sunt bune 
şi pentru afecţiuni, dar nu 
sunt bune pentru cei care 
au kilograme multe, mai 
ales că foarte mulţi români 
au tendinţa de obezitate. 
Dar sunt o gustare bună”, 
ne-a declarat Rodica Nico-
lescu, medic primar de geri-
atrie şi gerontologie.  

10 interviu

CiPriaN VoiN
cirprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Domnule Gârboni, de ce 
toată lumea crede că sun-
teţi omul potrivit la locul 
potrivit, aici la Filarmonica 
Banatul?

N-am ştiut că lumea cre-
de asta. Primul meu loc de 
muncă de când am terminat 
facultatea a fost Filarmonica 
Banatul deci sunt legat admi-
nistrativ şi , să zicem, “om-
bilical” de instituţia în care 
lucrez. Am trăit alături de co-
legii mei momente extrem 
de grele şi îmi cunosc totuşi 
colegii foarte bine. Eu am o 
teorie, că în orice domeniu, 
un director trebuie să aibă o 
legătură profesională ca să 
fie managerul instituţiei. Ca 
atare, într-un spital, directo-
rul general trebuie să aibă 
studii de medicină. Toate 
acestea, alături de faptul că 
provin din mijlocul colegilor 
mei şi că sunt bănăţean şi 
îmi pasă tare mult de oraşul 
în care trăiesc de când eram 
copil, sunt atu-urile pentru 
a face treabă bună la locul 
de muncă. Poate că asta este 
prima condiţie ca să fii omul 
potrivit la locul potrivit. A 
doua e dată de cunoştiinţele 
de management, fiindcă asta 
înseamnă să cunoşti legisla-
ţie, să cunoşti persoane, să fii 
întotdeauna în postura de a 
„vâna” sponsori şi de a trage 
mai mulţi oameni lângă in-
stituţia pe care o conduci.

aţi avut concerte în peşte-
ră, în pădurea Verde, prin-
tre excavatoare, pe malul 
Begăi, între soldaţi, sau în 
mănăstiri... ce urmează?

Pentru dumneavoastră în 
premieră vă spun: va urma 
un concert cu muzică din 
filme, cu proiecţii din filme. 
Locaţiile încă nu le-am stabi-
lit complet, dar probabil va fi 
în parteneriat, pentru a fi pa-
trimonioşi cu banul public. 
În deschiderea aceasta dorim 
să lucrăm cu o întreprindere 
care are o sărbătoare, o cifră 
rotundă în acest an şi o să 
facem probabil într-o uzină, 
pentru că în uzină n-am fost 
până acum. Urmează bineîn-
ţeles un concert în penitenci-
ar, pentru care eu negociez... 

De unde v-a venit ideea de a 
organiza aceste concerte?

Eu când am preluat con-
ducerea Filarmonicii, noi 
aveam concerte la Liceul de 
Muzică, care are o sală de 
320 de locuri. Numărul de 
bilete vândute era extrem 
de mic, aveam cam jumătate 
din sală plină de spectatori. 
Rareori se umplea sala... Şi 
atunci, în momentul în care 
ştiam că o să luăm sala Capi-
tol, care are 1000 de locuri, 
mi-am dat seama că o să fie 
penibil ca într-o sală atât de 
mare, să ai doar 200-250 de 
spectatori... Trebuia să facem 
ceva să reatragem publicul 
spre noi. Primul lucru la care 
m-am gândit a fost să cer 
modernizarea sălii şi apoi să 
ieşim în stradă. Lumea are 

un uşor sentiment de teamă 
şi de reticenţă faţă de Filar-
monică pentru că e muzică 
grea, muzică „complicată”, 
muzică simfonică, nu înţe-
legi ce se întâmplă. Ca atare, 
am ieşit atunci şi am făcut 
concertul în faţa Catedralei, 
concert care a fost făcut cu 
fonduri private sută la sută. 
Am tras cu tunurile, am avut 
15 mii de spectatori, lumea 
a început să vorbească de 
Filarmonică la început cu 
zâmbet pe buze, apoi cu tot 
mai mult drag, a început să 
vină tot mai multă lume şi 
următorul pas pe care l-am 
făcut a fost ca în fiecare an 
să le promit timişorenilor un 
concert în altă locaţie. 

Zilele acestea duceţi o ade-
vărată luptă pentru a păstra 
sediul Filarmonicii. Se 
întâmplă iar ca o instituţie 
din Bucureşti să îşi bată joc 
de timişoara...

S-a întâmplat de 3 ori de 
când sunt director şi o mai 
spun o dată, atât eu cât şi 
colegii mei avem sentimen-
tul unui sisif cultural care îşi 
ridică acest bolovan numit 
Filarmonică spre vârful dea-
lului şi când ajunge cu el sus 
să ne trezim cu cineva de la 
Bucureşti care ne aruncă din 
nou cu bolovan cu tot la poa-
lele dealului nostru. Este un 

sentiment extrem de frus-
trant pentru mine personal, 
este a 5-a re-naţionalizare 
din 1947 când s-a naţionali-
zat prima dată. Peste tot se 
discută despre dreptul co-
municăţii locale de a-şi gen-
stiona bunurile sale imobili-
ar-culturale şi iată că la noi 
se întâmplă un lucru invers, 
deci din nou Bucureştiul do-
reşte să pună mâna pe lucrul 
pe care nu l-a avut niciodată. 
Filarmonica este în aceas-
tă locaţie de aproape 60 de 
ani... RADEF-ul este înfiinţat 
în 1991... Filarmonica este o 
instituţie cu 200 de angajaţi 
care v-am explicat, este o in-
stituţie iubită şi respectată cu 
proiecte europene. RADEF-ul 
este o instituţie plină de da-
torii, cu obiect de acitivitate 
nul. Ei au spectatori foarte 
puţini şi doresc să reînvie 
cinematografia românească 
prin această ordonanţă, pen-
tru ca să poată să distribuite 
filme româneşti. Filmele ro-
mâneşti sunt ditribuite şi la 
Mall şi RADEF-ul nu va putea 
niciodată să facă concurenţă 
acestor multiplex-uri care 
sunt extrem de moderne, au 
condiţii foarte bune. Directo-
rul RADEF-ului a anunţat că 
doreşte să vândă unele din 
cinema-uri şi din terenurile 
pe care le au pentru a-şi face 
bani să construiască 33 de 

cinematografe mici de 60 de 
locuri maximum cu cafenea, 
3D şi aşa mai departe. Este o 
mare prostie să faci concu-
renţă unui sistem privat. 

care este situaţia în mo-
mentul de faţă?

Starea actuală este un 
război deschis în care am 
foarte mulţi aliaţi. Am fost 
rugat să nu fac scandal de 
către oameni din Ministerul 
Culturii şi de peste tot şi am 
încercat de 3 ori să merg cu 
„pipa păcii” la Bucureşti şi 
de fiecare dată nu am fost 
băgat în seamă. Războiul 
este pe faţă şi vă promit, vă 
garantez că vom câştiga. Am 
luat toate măsurile necesare 
ca să fie un scandal cum nu 
s-a mai văzut. Gândiţi-vă că 
în toamnă începe festivalul 
George Enescu şi am pro-
misiuni că oameni mari de 
cultură vor lua atitudine. Cei 
mai mari din plan mondial, 
filarmonici mari. Imaginea 
României va fi tăvălită şi 
guvernanaţii vor trebui să ia 
atitudine. Este inadmisibil ce 
se întâmplă, este o afacere 
imobiliară foarte clară, care 
se referă la spaţii, grădini de 
vară, cinematografe atât din 
Bucureşti cât şi din marile 
oraşe, sub masca unei reor-
ganizări a RADEF-ului care 
probabil, bănuiesc eu, că se 

va transforma într-un S.A. şi 
va putea să-şi vândă din acti-
ve oricând doreşte pentru a 
se „dezvolta”. Este o luptă în 
care foarte mulţi timişoreni 
sunt lângă noi. 

avem atâtea premiere în 
oraşul acesta. De ce nu ştim 
să ne promovăm aşa cum 
trebuie?

 Timişoara este un oraş 
unicat în Europa, este ora-
şul cu aproape 15 mii de 
clădiri care sunt în zona de 
protecţie arhitecturală. Este 
oraşul unde s-a născut Bela 
Bartok, lângă Timişoara, 
Traian Vuia, Bela Lugosi, 
inventatorul bombei cu hi-
drogen Teller este de origi-
ne lugojană, etc. Totuşi, la 
ora actuală, am impresia că 
suntem un oraş care suntem 
sub lupa concentrată şi con-
certată împotriva noastră. 
Aţi văzut că Poli a ajuns în 
divizia C, mitropolitului i-a 
fost luată semnătura, noi nu 
primim nici un fel de bani. 
Vă explicam că Timişoara 
intră în competiţia pentru 
titlul de capitală culturală,cu 
un mare handicap. Clujul a 
primit de la Guvern 74 de 
milioane pentru un centru 
cultural, inclusiv Sediul de 
filarmonică. 74 de milioane 
de euro înseamnă la ora ac-
tuală aproape jumătate din 

bugetul Primăriei Timişoara 
pe anul 2011, bani de la Gu-
vern. Noi nu am primit nici 
un fel de bani. Am făcut rost 
de 1 milion de euro din fon-
duri europene pregătite de 
noi şi din banii sponsorilor 
din Timişoara şi ai Primăriei, 
ai Consiliului Local. 

Se spune că Banatu-i 
fruncea. Mai este timişoara 
fruncea?

Timişoara este încă frun-
cea.. singură împotriva tu-
turor! Poate sunt puţin rău. 
Dacă mergeţi la Arad, sau la 
Cluj sau în alte oraşe, o să 
vedeţi că acele oraşe au în-
florit, în primul rând cu bani 
de la Guvern. Şi în al doilea 
rând cu bani europeni. Au 
ştiut să atragă fonduri mai 
multe decât Timişoara, tre-
buie să mărturisesc că aşa 
este. Au fost sprijiniţi foarte 
tare şi oraşele au înflorit. 
Timişoara a fost înflorită, 
acum este într-un stadiu de 
uşoară ofilire, care durează 
cam de mult timp. Reînflo-
rirea mugurilor Timişoarei 
ţine foarte mult de adminis-
traţie, care este gestionara 
bugetului acestui oraş, dar 
şi de oamenii care  lucrează 
aici şi pot să sprijine prin 
proiecte private sau prin ac-
cesarea de fonduri şi surse 
alternative de finanţare. 

apropo de candidatura 
timişoarei la titlul de capi-
tală culturală europeană, 
ce şanse credeţi că avem? 
ştiu că vă implicaţi destul 
de mult...

Dacă nu va fi jurizată 
candidatura Timişoarei de 
către România, aşa cum 
se prevede în regulament, 
care, atenţie, este în schim-
bare şi care spune că vor fi 
şapte experţi europeni şi 
şase români, şi dacă va fi un 
alt ministru al culturii, pen-
tru că la ora actuală, actua-
lul ministru din păcate, şi-a 
manifestat public sprijinul 
pentru Cluj, ceea ce mie mi 
se pare că domnia sa ar tre-
bui să stea deoparte şi să fie 
liniştit, cred că Timişoara 
ar avea şanse foarte mari. 
Dintre toate oraşele, eu 
cred că avem cele mai mari 
şanse dacă ne putem gestio-
na şi juca foarte bine aceas-
tă carte a lobby-ului. Trebu-
ie căutaţi profesionişti care 
să se ocupe de promovarea 
Timişoarei. Nu trebuie fă-
cută nici de mine, nici de 
alţi directori de instituţii 
culturale, nici de amatori. 
Dacă nu angajăm persoane 
profesioniste nu o să putem 
să ne facem simţită prezen-
ţa.  Nu uitaţi că Timişoara 
are un Ioan Holender şi o 
Herta Muller. Avem nevie 
de un om ca ea să ne facă 
lobby... Ori noi nu ştim cum 
să ajungem la Herta Muller, 
de un an de când a primit 
premiul Nobel noi nu am 
reuşit să o aducem la Timi-
şoara...

 

Timişoara este încă 
fruncea... singură 
împotriva tuturor

Este de 5 ani directorul Filarmonicii Banatul. Deşi este curtat de mai multe partide 
politice pentru a candida la postul de primar al Timişoarei, acesta refuză. Deocamdată...ioaN CoriolaN gârboNi
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Fructele uscate, mic-dejunul ideal
n Surse de fibre, cu vitamine, minerale şi compuşi biologi activi, fructele uscate inhibă evoluţia cancerului

Fructele deshidratate sunt un mic dejun sănătos

milkshake 
de fructe uscate

Dacă românii nu obişnu-
iesc să consume multe 
fructe, argentinienii, nem-
ţii, italienii, americanii sau 
chiar britanicii şi-au trecut 
deja în meniul zilnic câte 
o porţie de fructe uscate. 
Acestea rezistă mai mult 
timp în casă decât cele 
proaspete. Sunt uşor de 
ţinut şi sunt disponibile pe 
tot parcursul anului.  Din 
toată lumea, chinezii sunt 
cei care militează pentru ca 
populaţia să consume fruc-
te deshidratate. Ei au înce-
put un proiect şi se luptă 
să le inducă concetăţenilor 
lor, că o masă de dimineaţă 
compusă dintr-un milksha-
ke de fructe uscate este să-
nătoasă. Reţeta chinezilor 
este simplă: lapte, fructe 
uscate şi suc de aloe, aces-
tea conţinând carbohidraţi, 
grăsimi, proteine, vitamine, 
minerale, apă şi fibre.
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Elevii din Timiş s-au des-
curcat foarte slab la „exa-
menul de maturitate“ din 
această vară. Procentul de 
promovabilitate a fost mult 
sub media pe ţară, 31,8% 
dintre elevi au obţinut me-
dii peste şase. Întrecem 
doar patru judeţe din ţară. 
La nouă licee din Timiş, ni-
ciun elev nu a reuşit să pro-
moveze Bacalaureatul.

Situaţia pe tranşe de 
medii 

Dintre cei promovaţi, me-
dii între 6-6,99 au obţinut 
31% dintre candidaţi, între 
7-7,99 – 34% dintre elevi, în-
tre 8-8,99 – 24,67% şi între 
9-9,99 au obţinut 10,33% din-
tre absolvenţii de liceu. Din 
cei respinşi, peste o treime au 
obţinut medii situate între 5 
şi 5,99. Cea mai mare medie 
a fost obţinută de Bianca-Cris-
tina Cristescu, absolventă a 
Liceului “Grigore Moisil” din 
Timişoara: 9,96. Din cei apro-
ximativ 7 000 de elevi care au 
dat Bacalaureatul în această 
sesiune 213 au mediile între 
9 şi 9,99. La polul opus, 4 411 
au fost respinşi în Timiş, 276 
nu s-au prezentat, iar 110 au 
fost eliminaţi. 

  „elevii ăştia sunt o ge-
neraţie de sacrificiu!” 

„Am luat 6,25. Sunt foar-
te fericită. Mulţi ar spune că 
este o medie mică, dar la ce 
rezultate au fost la celelalte 
licee din Timişoara... Nu-mi 
vine să cred că am luat Bac-

ul”, a explicat entuziasmată 
Alina, elevă la “C.D. Loga”. 
„Am obţinut 9,45. Mă bucur 
că am reuşit să iau notă asta. 
Am muncit mult. Îmi asi-
gură plecare la facultate în 
Anglia”, a spus Maria, cole-
gă a primeia. Mama ei a fost 
foarte mulţumită de rezulta-
tul obţinut de fiica sa, mai 
ales că o medie sub 8,50 ar 
fi însemnat ratarea plecării 
la o facultate în străinătate. 
„A stat zi şi noapte şi a în-
văţat. O felicit din toată ini-
ma. I-am spus nu o dată să 
mai lase cărţile şi să doarmă, 
că va fi bine la examen, iar 
după ce rezultate am auzit 
că au fost la alte şcoli, mă 
bucur că nu m-a ascultat”, 
ne-a destăinuit mama ab-
solventei. Vasile Dică, unul 
dintre părinţii care au aş-
teptat afişarea rezultatelor 
la centrul de examinare de 
la Liceul „J.L. Calderona”, a 
explicat că „elevii ăştia sunt 
o generaţie de sacrificiu, a 
nu ştiu câta din ’90 încoace. 
Poate, după asta, ceva se va 
schimba şi în ţara noastra!”. 

injurii adresate lui Fu-
neriu 

Nu pentru toţi elevii situ-
aţia a fost roz. Când au văzut 
că nu au promovat exame-
nul, câţiva elevi au mâzgălit 
cu vopsea zidul pe care erau 
puse listele cu note. Au scris 
“M...e Funeriu!”, supăraţi de 
notele primite. Ministrul Da-
niel Funeriu este cel care a 
iniţiat măsurile antifraudă. 
“Toleranţă zero!” a fost me-
sajul transmis elevilor can-
didaţi ţnainte de examenul 

naţional. Peste 2 100 de lice-
eni timişeni au depus contes-
taţie după examen, nemulţu-
miţi de rezultatele obţinute 
la diferite discipline. În top 
conduc matematica (702 
contestaţii) şi limba romană. 
(662 contestaţii). Peste o sută 
de cereri de recorectare au 
fost depuse şi la disciplina 
biologie (349 contestaţii) şi 
la geografie (156 contestaţii).

dosare penale?
Inspectoratul Şcolar Ti-

miş a depus o plângere la 
poliţie împotriva Comisei 
de la Grupul Şcolar din Lo-
vrin, acolo unde 98 de lu-
crări au fost anulate pentru 
copiere, după ce subiectele 

au fost rezolvate identic. 
Maria Ştefan, inspector ge-
neral adjunct în cadrul ISJ 
Timiş a spus că oamenii 
legii vor cerceta cum a fost 
posibilă fraudarea exame-
nului. Împricinaţi sunt su-
praveghetorii şi membrii 
comisiei, dar şi evaluatorii 
care n-au semnalat că lucră-
rile sunt identice. “Conse-
cinţele pot fi foarte drastice 
pentru membrii comisiei de 
la Grupul Şcolar Lovrin. Se 
poate ajunge până la desfa-
cerea contractului de mun-
că pentru cei găsiţi vinovaţi. 
Din punctul nostru de vede-
re este vorba despre fraudă 
în masă”, a adăugat inspec-
toarea generală.

caiuS SeRacin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Viteză, adrenalină şi o lup-
tă contra cronometru. Aşa se 
poate rezuma viaţa pilotului 
de raliu Sergiu Tirla. Nu doar 
pe pista de concurs, „Gao“, 
aşa cum îl ştiu prietenii tre-
buie să lupte cu miimile de 
secunde, dar şi în viaţa de zi 
cu zi. Sergiu Tirla este para-
medic la SMURD şi în tura sa 
de 24 de ore se înfruntă zi de 
zi cu moartea, aşa cum o face 
şi în concursurile de raliu. 
Aproape zilnic se întâlneşte 
cu accidentele, cu incendiile, 
de multe ori viaţa victimelor 
depinzând de îndemânarea 
cu care conduce maşina de 
la SMURD. „Gao“ recunoaş-
te că, dacă nu ar fi avut pa-
siunea pentru raliu, nu ştie 
dacă ar fi ajuns paramedic la 
Serviciul Mobil de Urgenţă, 
Reanimare şi Descarcerare. 
„La serviciu sună alarma, te-
ai urcat în maşină, ai plecat 
şi speri ca atunci când te în-
torci nimeni să nu aibă de 
suferit. Ne luptăm cu timpul. 
La raliu e la fel. Te-ai urcat la 
start cu un singur gând: Să 
termini proba bine şi fără in-
cidente”, spune Tirla. 

Pasiunea pentru raliu 
l-au dus în coloana 
oficială de la summitul 
nato

„Gao“ a ajuns să lucre-
ze ca paramedic la SMURD 
în urmă cu cinci ani. Până 
atunci lucra la un service 
auto şi toată ziua meşterea 
la maşini. A mers la concur-
sul organizat de SMURD şi a 
reuşit să intre în echipa pa-
ramedicilor, asta mai ales 
datorită îndemânării de a 
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Consecinţele pot fi 
drastice pentru mem-
brii comisiei de la 
Grupul Şcolar Lovrin. 
Se poate ajunge până 
la desfacerea con-
tractului de muncă 
pentru cei găsiţi 
vinovaţi. 

 maria ştefan
inspector general adjunct - ISjT

Simt parcă şi acum în nări 
mirosul de lemn prelucrat, 
de talaş şi rumeguş. Parcă 
aud bocănitul regulat al 
toporului, răscălitul ghilăului 
şi zumzetul ca de bondar al 
fierăstrăului de mână, toate 
aceste scule fiind mânuite cu 
măiestrie de bunicul meu. 
Între doi şi zece ani, intram 
sfios în atelierul său de tâm-
plărie  şi totul îmi părea uriaş 
şi nemaivăzut. Mă apropiam  
sfios de el şi îl întrebam ce lu-
crează. Făcea câte o fereastră 
sau uşă, câte o ladă pentru 
stupii de albine, iar câteodată 
fără să-mi spună îmi făcea 
jucării. Aveam cele mai minu-
nate săbii şi puşti, arbalete şi 
arcuri, avioane sau bărcuţe. 
Dar, cel mai mult îmi plăceau 
camioanele sau tractoarele 
făcute de el. După ce termina 
câte o jucărie, bunicu lua de 
după urechea sa un chiştoc 
de creion chimic pe care mai 
întâi îl muia pe limbă şi apoi 
desena linii albăstrii pe maşi-
nuţa: faruri, stopuri, geamuri. 
Deşi aveam şi camioane din 
metal (plasticul nu era încă 
la modă), cumpărate de tata 
de la oraş, tot maşinile făcute 
de bunicu mă însoţeau la 
joacă. Alături de prietenii 
mei, aveam groapa noastră 
în grădină, unde făceam dru-
muri, tuneluri şi poduri peste 
care treceam cu maşinile 
din lemn, imitând din buze, 
fidel, zgomotul motorului de 
camion sau tractor. Aveam şi 
stâna noastră, unde oile erau 
castane descojite, iar măgarii 
erau mânere rupte de la căni 
de porţelan.   Câteodată, 
bunicu îmi dădea şi mie voie 
să lucrez in atelierul său de 
tâmplărie. Mă urca pe masă, 
şi primeam mici bucaţele de 
lemn în care băteam cuie. Ţin 
minte că odată, n-am fost lă-
sat să intru în atelier. Tragedie 
!! După câteva zile, bunu a 
ieşit cu o şaretă mică... iar eu 
eram înmărmurit de admira-
ţie! Tot aşa, am mai păţit şi 
când am primit autobuzul cu 
două locuri. Avea acoperiş, 
faruri desenate, roţi de la un 
cărucior- landou vechi şi... 
volan de lemn. Anii au trecut 
şi bunicul meu s-a dus să se 
odihnească puţin în ceruri. 
După o copilărie de orfan 
veşnic flămând, după o viaţă 
de munca grea, bunicu mi-a 
lăsat mie prin testament, 
tot ce-a avut; pământ, casă 
dar mai ales... atelierul de 
tâmplărie şi sculele sale. 
Câteodată, intru în atelier, mă 
uit la masa mare de lemn, la 
sculele sale (unele de peste o 
sute de ani vechime) prăfuite 
si nefolosite şi vă mărturi-
sesc că atunci când o să fiu 
pensionar, o să mă apuc de 
tâmplărie şi o să fac nepoţilor 
şi (sper) strănepoţilor mei (aşa 
cum bunicul meu a făcut stră-
nepoţilor săi) jucării de lemn. 
Poate că nu vor fi niciodată 
aşa de frumoase ca cele făcu-
te de el mie, dar vor fi jucării 
cu…. suflet. Mă gândesc cât 
sunt de importanţi bunicii şi 
bunicile în viaţa nepoţeilor. 
Vorba proverbului: “cine n-are 
bătrâni să-şi cumpere! “

Tâmplarul

Coriolan 
Gârboni

oPiNie

Sergiu „Gao“ Tirla a făcut din raliu 
o pasiune... pentru a salva vieţi!
n Unul dintre cei mai buni piloţi din Timişoara e paramedic pe ambulanţele de la SMURD

n În nouă licee din judeţ niciun elev nu a promovat, iar în alte cinci, sub un procent a obţinut medie de trecere

Sergiu „Gao“ Tirla trece des de la volanul ambulanţei SMURD (foto stânga) la cel al maşinii de raliu (foto dreapta)Afişarea rezultatelor a fost aşteptată cu sufletul la gură de părinţi şi absolvenţi

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

liliaNa ieDu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Începând cu data de 15 
iulie, în România intră în 
vigoare o nouă lege care 
prevede că este obligato-
rie asigurarea locuinţelor. 
Fiecare proprietar este, 
practic, obligat să achite, 
anual sume cuprinse între 
10 euro şi 20 de euro pe 
an, în funcţie de tipul de 
locuinţă. Nu este o sumă 
foarte mare, însă plata ei 
devine obligatorie odată 
cu intrarea în vigoare a 
noii legi. Cei care nu plă-
tesc asigurarea obligatorie 
a locuinţelor, spune legea, 
riscă amenzi între 100 şi 
500 de lei. Aici intervine, 
însă o problemă: nu are 
cine să colecteze aceste 
amenzi! Cel puţin nu la ni-

velul Timişoarei. „Nu ştiu 
cine aplică amenzile! Mi 
se pare, totuşi, cam mult 
ca Direcţia mea sa facă şi 

asta. Am văzut recent o 
statistică din care rezultă 
că numai 6% din popula-
ţia Banatului şi-a asigurat 

locuinţa. Acest lucru în-
seamnă 100.000 de amenzi 
de aplicat. Practic, eu, la 
Direcţia Fiscală a Primări-

ei Timişoara am 18 inspec-
tori care ar trebui să aplice 
amenzi pentru nerespec-
tarea acestei legi. Proble-
ma e ca cei 18 inspectori 
zilnic au sute de alt fel de 
cereri. Aplicarea amenzi-
lor pentru neasigurarea 
locuinţei înseamnă volum 
de muncă şi necesar de ore 
în plus”, a declarat Adrian 
Bodo, directorul Direcţiei 
Fiscale din Primăria Timi-
şoara.

Potrivit acestuia, Direc-
ţia Fiscală are datoria de a 
comunica PAID (Polul de 
Asigurare Împotriva Dez-
astrelor) baza de date cu 
locuitorii Timişoarei, lu-
cru pe care deja l-a făcut.

„Nu am primit de la ni-
meni o împuternicire ofi-
cială de a aplica amenzi, 

aşa că nu ştiu cine va apli-
ca aceste amenzi. Acum, 
sigur, nu cred că cineva 
va amenda chiar începând 
cu data de 15 iulie”, a mai 
spus Bodo.

Legea asigurării obliga-
torii a locuinţei prevede 
si unele excepţii, cazurile 
sociale nu sunt obligate să 
plătească această poliţă. 

Pentru locuinţele de 
tip A din beton armat sau 
lemn, suma asigurată este 
de 20.000 de euro, iar poli-
ţa de asigurare este de 20 
de euro. La locuinţele de 
tip B, din chirpici, suma 
asigurată este de 10.000 de 
euro, iar prima de asigura-
re este de 10 euro.

Asigurarea locuinţelor, obligatorie din 15 iulie. Cine aplică amenzile?

Proprietarii apartamentelor trebuie să plătească 20 de euro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Timişul, codaş la promovabilitatea 
examenului de Bacalaureat 2011

licee unde nici un candidat 
nu a promovat bacalaureatul
l Grup Şcolar “T. Tanasescu” 
l Grup Şcolar Agricol “I. 
Dracea”
l Colegiul Tehnic de Vest
 l Grupul Şcolar Industrial 
Transporturi CFR

l Colegiul Tehnic Silvic
l Colegiul Tehnic “Azur”
l Grup Şcolar Agricol 
Orţişoara 
l Liceul privat “Ioan Slavici”
l Liceul privat „Socrates“

licee cu promovabilitate 
mult peste media pe ţară
l Liceul Waldorf  - 94,40%
l Colegiul Naţional “C.D. 
Loga”  - 93,78

l Colegiul Naţional Bănă-
ţean - 92,86%
l Liceul “N. Lenau” - 90,16%

Nu ştiu cine aplică 
amenzile! Mi se pare, 
totuşi, cam mult ca 
Direcţia mea să facă 
şi asta.

adrian Bodo

directorul Direcţiei Fiscale din 
Primăria Timişoara

a ajuns în Campionatul judeţean din întâmplare
În urmă cu 11 ani Sergiu 
Tîrla îşi făcea debutul în 
Campionatul Judeţean la 
Raliul Tineretului unde a 
şi obţinut locul 1. În 2002 
avea să câştige şi la gene-
ral şi la „Open“ Campiona-
tul Judeţean, performanţă 
ce avea să o repete în 
2009 şi în 2010. „Pasiunea 
pentru raliu a început în 
99. Treceam prin centrul 
Timişoarei şi am văzut 
primul meu raliu. Nu mă 
gândeam să particip, însă 
prietenii cu care concuram 
pe câmpuri m-au împins 
de la spate. M-am înscris 

într-un final la Raliul Tinere-
tului în 2000 şi a fost doar 
aşa, ca să particip. Nu mi-am 
pus în gând să câştig. 
Am concurat şi când 
a fost premierea eu 
şi colegul meu am 
vrut să plecăm 
acasă pentru că 
nu ştiam rezulta-
tul. Ne-am auzit 
însă numele şi ne-
am întors. Atunci 
am văzut lumea cum 
ne făcea cu mâna cum 
ne aplauda. Şi atunci 
am văzut că am fost pe 
locul întâi. Chestia asta 

ne-a ambiţionat foarte 
tare. Am strans bani şi am 
cumpărat o maşină, un 
Renault 5 care nu mai era 
funcţional, era părăsit şi, 
de la zero l-am refăcut. 
L-am dotat cu tot ce era şi 

aşa am ajuns să concu-
rez în campionatul de 
raliu. Am lucrat la ea 
zi şi noapte şi rezul-

tatele s-au văzut. 
În 2002 am fost 

campion jude-
ţean şi a fost 

clar că nu mă 
mai las”, mai 

spune Tirla.

conduce bolidul de Urgen-
ţă. „În urmă cu cinci ani a 
fost un concurs pentru un 
loc în echipa SMURD. Bine-
înţeles că la proba practică, 
aceea de condus maşina nu 
aveam cum să nu mă des-
curc, mai ales că particip la 
raliu de 11 ani. După câţiva 
ani, la Summitul NATO de 
la Bucureşti, din 64 de parti-
cipanţi am fost ales eu şi un 
coleg pentru a fi şoferi în 
coloana oficială pentru pre-
şedinţi, diplomaţi”, spune 
subofiţerul de la ISU Banat.

Pilotul se mândreşte 
cu faptul că medicii de la 
SMURD  sunt extrem de fe-
riciţi şi se simt în siguran-
ţă când el intră în tură pe 
maşina de la descarcerare. 
Asta pentru şi pentru că, cu 
„Gao“ la volan timpul de in-
tervenţie în caz de accident 
se scurtează cu minute bune. 
„Colegii sunt deja obişnuiţi 

cu mine. Au mare încredere 
în mine. De foarte multe ori 
mi s-a întâmplat în misiune 
să trebuiască să o iau pe un 
drum în care aveam multe 
obstacole, un drum greu, pe 
care unul care nu ar fi făcut 
raliu nu s-ar fi încumetat să 
se bage cu viteză mare. La 
mine nu mai e o problemă 
pentru că sunt obişnuit. Asta 
fac zi de zi”, spune „Gao“. 

nu-i place să facă liniuţe
„Gao“ recunoaşte că de 

când s-a apucat legal de 
cursele de maşini nu-l mai 
pasionează în niciun fel să 
se întreacă cu ceilalţi parti-
cipanţi în trafic în aşa-nu-
mitele „liniuţe“. „Eu cu li-
niuţele am început. Nu era 
săptămână în care pe câm-
puri, în tinereţe, să nu mă 
întrec cu alţi prieteni şi de 
aici a venit pasiunea pentru 
raliu. Acum însă, când toată 

ziua lucrez contra cronome-
tru la SMURD şi cam o dată 
pe lună am o întrecere în 
Campionatul Judeţean, nu 
mă mai atrage să fac asta. 
De altfel, de când conduc nu 
am luat nicio amendă pen-
tru încălcarea vitezei legale. 
De multe ori în oraş când 
stau la semafor se întâmplă 
să vină lângă maşina mea 
un şmecher să o ambaleze 
şi să mă provoace. Eu doar 
deschid geamul şi-l invit la 
etapa următoare de raliu. 
Mi se pare mai interesant 
să faci asta la raliu într-un 
cadru legal, să te aplaude şi 
să te aclame sute de oameni, 
decât să o faci noaptea şi să 
te aplaude trei oameni care 
habar n-au nimic despre cur-
se”, spune zâmbind Tirla. De 
altfel, porecla de „GAO“  îi 
vine de la linuţele pe care le 
făcea înainte de anul 2000. 
Era unul dintre cei mai buni 

din Timişoara şi toţi îl ştiau 
doar după numărul maşinii, 
GAO, nu după numele real. 

Tirla recunoaşte că, dacă 
ar fi să aleagă între maşina 
de serviciu şi cea de curse nu 
ar ezita: „E mai simplu pe 
maşina de raliu. Îţi poţi for-
ţa limita. Inevitabil vrei să-ţi 
depăşeşti limitele. Cu ma-
şina de serviciu e mai greu, 
pentru că la serviciu ştii că 
sunt reguli stricte şi dacă nu 
le respecţi alţii au de suferit 
şi tu plăteşti”. 

La fel ca alte sporturi în 
România şi cursele de raliu 
presupun de fapt doar chel-
tuieli. În afară de faima care 
ţi-o oferă un titlu de campi-
on judeţean nu mai ai alt 
beneficiu. În aceste condi-
ţii, sacrifiul pentru cursele 
de maşini este enorm. „Am 
ajuns la un moment dat 
să-mi neglijez totul. Fami-
lie, prietenă, tot. Nu mi-am 
cumpărat luni de zile nicio 
haină, pantaloni sau altceva. 
Ca să nu mai spun că toţi ba-
nii din salariu, tot ce adun, 
îi bag în maşina de concurs 
şi este frustrant să vezi că, 
deşi eşti bun pilot, la start, 
celălalt concurent care are o 
maşină foarte bună, cumpă-
rată cu zeci de mii de euro îţi 
pleacă din faţă cu un avans 
de 4 secunde şi tu nu ai ce 
să faci, pentru că nu te ajută 
maşina. Am încercat să mă 
las, şi chiar nu am mai con-
curat vreo trei etape la rând, 
dar pur şi simplu nu am avut 
linişte. Nu reuşeam să dorm 
noaptea, mă frământam, nu 
aveam linişte. Pentru mine e 
ca un drog“, conchide „Gao“.
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Fotbalul românesc se afundă 
de câţiva ani buni într-o mocirlă 
din care cu greu mai poate ieşi. 
Vinovaţi de această stare, am 
spus-o de nenumărate ori, sunt 
cei care conduc destinele acestui 
sport. Ultimele zile au adus în 
faţa fanilor noi argumente în 
favoarea acestei teze.
”Meciul” dintre Gigi şi Mitică, 
pe tema drepturilor tv, l-a făcut 
pe cel din urmă să recunoască 
faptul că nici Steaua nu trebuia 
să primească licenţa din cauza 
datoriilor pe care le are clubul la 
MApN. Nimic mai adevărat. Păi 
de ce a primt Steaua licenţa, iar 
Poli şi Bistriţa nu? O întrebare 
retorică desigur. Dacă cineva ar 
scormoni mai adânc ar afla cu 
uşurinţă că mai sunt şi alte echipe 
în această situaţie. Asta înseamnă 
că figura făcută Timişoarei nu 
este întâmplătoare şi este cu 
tendinţă. Între timp Gigi şi Mitică 
au pus batista pe ţambal. Dee… 
chestia aia cu corbii şi cu ochii.
Mirciulică fără frică se autose-
sizează în calitatea lui de preşe-
dinte al federaţiei şi ne anunţă 
că va înfiinţa o comisie de etică, 
evident “independentă”, care să 
facă ordine în fotbal. ”Cei care 
nu îşi văd de treabă, indiferent 
câţi bani bagă, vor fi dezafiliaţi”, 
spune Sandu ameninţător. Cu alte 
cuvinte toţi cei care vor îndrăzni, 
asemenea lui Iancu sau Mititelu, 
să dea din clonţ împotriva FRF 
vor zbura din fotbal cu echipă 
cu tot. De ce atâta chinuială cu 
licenţierea şi  retrogradarea când 
“indisciplinaţii” pot fi daţi afară 
mult mai lesne? Întocmai ca într-
un regim politic totalitar, pe mă-
sură ce trece vremea, se înăspresc 
măsurile coercitive pentru a salva 
de la pieire sistemul. În acest timp 
opozanţii sunt puşi la zid.
Acelaşi Sandu ne anunţă că în 
fotbalul nostru există corupţie. 
Iată o descoperire epocală! Cam 
târzie descoperirea... Bineînţeles, 
corupţii fac parte din tabăra con-
testatarilor săi. Locul întâi este 
ocupat, evident, de Marian Iancu 
care, chipurile, ar fi încercat să 
dea şpagă la ligă şi la arbitrii ca 
să ia campionatul. Măi băieţi de 
ce nu l-aţi dat în gât pe Iancu în 
momentul ăla, în care încerca să 
vă mituiască? Se putea organiza 
şi un flagrant... De ce aţi aşteptat 
atât ca să faceţi aceste senzaţi-
onale dezvăluiri? Cică DNA-ul 
o să îşi bage coada în afacerile 
fotbalistice. A mai facut treaba 
asta cu nişte arbitrii şi nu se mai 
ştie nimic. Poate ajungeau firele 
prea sus ca la chestia cu vameşii. 
Că doar arbitrii sunt ai unei 
comisii din federaţie, nu?
La final şi o veste bună. Contra 
unei sume modice de 4000 de 
euro femeia-impresar, prietenă 
cu Zăvoranca, Ana Maria Prodan 
a reuşit să-şi facă operaţie de 
micşorare a sânilor. Iată că în fot-
balul nostru se întâmplă şi lucruri 
pozitive. Să aibă chestia asta vreo 
legătură cu Mircea Sandu?

Mocirla

Viorel  
Screciu
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Winnie de pluş: Vineri 17:30

Profă rea, dar buuună: Vineri: 14:10, 
16:10, 18:30, 20:30, 22:30

Larry Crowne: Vineri 13:20, 15:30, 18:10, 
20:10, 22:20

Transformers 3: Vineri : 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00

Pinguinii domnului Popper: Vineri: 
13:40, 15:40, 17:40, 19:40

Hanna: Vi

Transformers 3: Vineri: 21:40

Kung Fu Panda 2: Vineri: 14:20, 
16:20(ro)

X-Men: Cei dintâi: Vineri: 18:00, 20:40

Marea Mahmureală 2: Vineri: 15:10, 
17:15, 19:20, 21:30

Vise în paşi de dans: Vineri: 16:00, 
18:00, 20:00

Piraţii din Caraibe: Pe ape şi mai 
tulburi: Vineri : 14:45, 19:10, 21:50

Fără obligaţii: Vineri: 16:00, 18:00, 20:00

JOi, 7 iULie

Daos Club: Sadewart

Lemon Club: Specijalno Srpsko Uzivo 
Vece

Pantheon: Latin Fever Party

River Deck: Fashion Fridays

Play Lounge & Club: Hey After The 
Ride

Jazz Office: Concer de jazz

Art Club 700: Tematik Party

Life!Pub: Super Karaoke Party

VineRi 8 iULie

Pantheon: Andrea Bălan

Daos Club: Gods Of Rock Night Party

Lemon Club: Pool Party 

Bruiaj: Kitsch Party

Club 30: Girls Weekend’s

SâMBăTă 9 iULie

Daos Club: Lo-Fly #5 - alternative 
indietronica party with LeFonz

Dublin express Pub: Saturday Night 
Fever

Club Art 700: Saturday Night 
Madness

D`arc: NightLong sub Pod

Club 30: Girls Weekend’s

Daos: Retro Party

Jaxx Pub: Tequila Party

Life!Pub: Coyote Ugly Party

DUMiniCă 10 iULie

Life!Pub: Relax Music

Art Club 700: Retro Fever

Van Graph K’fe: Babilonia 

Club D’Arc: Hits Party

DaN Duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Măcinaţi de probleme 
interne, fotbaliştii bănă-
ţeni se chinuie să lege două 
victorii în cantonamentul 
din Austria. Lotul deplasat 
de Dusan Uhrin jr. a inclus 
şi destui tineri de la care 
toată lumea aşteaptă să 
facă pasul spre prima echi-
pă. Până la această oră, (n.r. 
materialul a fost redactat 
înainte de disputarea celui 
de-al cincilea meci amical), 
colectivul tehnic al echipei 
timişorene se poate decla-
ra suficient de nemulţumit 
de prestaţia fotbaliştilor de 
la Poli. Cu două victorii, în 
faţa unei echipe din subso-
lul clasamentului Slovaciei 
(penultimul loc în sezonul 
trecut), respectiv împotriva 
austriecilor din liga a treia, 
staff-ul nu are niciun motiv 
de linişte. Deja au plecat 
nu mai puţin de zece titu-
lari care, în sezonul trecut, 
bifau meci după meci cel 
puţin câte 60 de minute, 
iar perspectivele nu se 
anunţă deloc roz. 

Portarii, cu schimbul
Tehnicianul ceh i-a fo-

losit pe cei doi portari, 
Lepmets şi Pantilimon cu 
schimbul. Cel de-al treilea, 
Iordache, a petrecut jumă-
tate din cantonament acasă 
la Timişoara pentru a-şi da 
bacalaureatul aşa că nu in-
tră în calcule. Astfel, în pri-
mele două amicale, Uhrin 
jr. l-a folosit pe portarul 
estonian de la început şi 
până la sfîrşit pentru ca în 
partidele 3 şi 4 să fie utilizat 
Pantilimon. Zvonurile, care 
îl dădeau ca şi plecat deja 

pe portarul de naţională, 
confirmă doar în parte ra-
ţionamentul potrivit căruia 
„Panti“ nu a fost folosit ca 
să nu se accidenteze. E la 
fel de adevărat că Serghei 
Lepmets a şi apărat în pri-
mele două meciuri pentru 
că avea bateriile încărcate 
(Pantilimon fusese în va-
canţă până pe 24 iunie), 
dar şi pentru că avea în faţă 
doi adversari mai accesibili. 
Ironia sorţii, Poli a pierdut 
tocmai în meciurile în care 
buturile au fost apărate de 
Pantilimon, şi anume dis-
putele cu Neftci Baku şi FC 
Skendija. Mai mult decât 
atât titularul postului de 
portar la Timişoara a înca-
sat într-un meci şi jumătate 
(pentru că în repriza a doua 
a meciului cu macedonenii 

a apărat Lepmets) trei go-
luri, tot atâtea câte a înca-
sat estonianul în două me-
ciuri şi jumătate.

experimente, încercări, 
combinaţii…

Asta a făcut Dusan Uhrin 
jr. în încercarea de-a găsi 
formula ideală pentru sezo-
nul viitor. În apărare a folo-
sit cam toate împerecherile 
de jucători, dar nu a riscat 
cu tineri. Luchin, Scutaru, 
Sepsi, Ghionea şi Mera au 
dus greul meciurilor din 
Austria şi au mai apărut 
Matei şi Sandu. La mijlocul 
terenului Tameş, Rocha şi 
Curtean cărora li s-a adă-
ugat mai tânărul Popara-
du au luptat cu adversarii. 
Iar în atac Goga, Nikolic şi 
Ricketts de departe au fost 

cei mai percutanţi. Ar mai 
fi de menţionat şi Axente şi 
foarte puţin Zăgrean.

bourceanu = 0 minute
Tehnicianul ceh nu a vrut 

să rişte o eventuală acciden-
tare a lui Alex Bourceanu şi 
de aceea nu l-a introdus nici 
măcar un minut în partidele 
din cantonamentul austriac. 
Ajuns în locul de pregatire 
în acelaşi timp cu Pantili-
mon, ambii fiind în vacanţă 
până pe 24 iunie, Bourceanu 
s-a antrenat alături de co-
legi, dar fără să forţeze.

banderola? Ghionea sau 
luchin

În sezonul trecut, când 
Alexa era suspendat, ban-
derola de căpitan a pur-
tat-o şi Cisovsky, dar şi 

Luchin sau Goga. Ba chiar 
şi Zicu. Odată cu plecarea 
“Chirurgului” şi a lui Zicu, 
cei mai îndreptăţiţi să, o 
poarte ar trebui să fie Goga 
şi Luchin, dar având în ve-
dere că “Poetul” alături de 
Bourceanu, Sepsi şi Luchin 
fac parte dintre posibili ju-
cători de vânzare, e posibil 
ca viitorul căpitan de echi-
pă să fie Sorin Ghionea. Cel 
poreclit  „Zorro“ are toate 
atu-urile: e cel mai în etate 
din lot, şi-a câştigat respec-
tul şi în vestiar, a dovedit 
seriozitate în returul sezo-
nului trecut, iar faptul că 
a semnat un nou contract, 
acceptând o diminuare a 
salariului îl îndreptăţesc să 
spere la a purta sezonul vii-
tor banderola de căpitan al 
alb-violeţilor.

Neconvingători, 
neliniştiţi, dar neclintiţi

Galeria Triade: expozitia de pictură a artistului 
Petrică Ştefan, Evolution. Expoziţia va sta pe sime-
zele Galeriei Triade până în 10 august şi poate fi 
vizitaă zilnic. 
Secţia de Arte Deliu Petroiu: expoziţia “Între 
sacru si profan”. Expoziţia poate fi vizitată până în 
ultima decadă a lunii iulie.
Muzeul de Artă - Palatul Baroc: Expoziţie Ingo 
Glass: Spaţii libere. Expoziţia poatre fi vizitată zilnic, 
mai puţin lunea, până în 7 august până la 18.00. 
Tribuna Cafe: Expoziţie de fotografie a artistului 
Mădălin Marienuţ Istoria jazz-ului. Expoţia poate 
fi vizitată zilnic în luna iulie.  
Muzeul de Artă, Palatul Baroc: expoziţie Nico-
lae Tonitza. Lucrarile se vor afla pe simeze până 
în data de 31 iulie 2011, putând fi admirate zilnic 
între orele 10-18 (lunea închis).
Muzeul de Artă, Palatul Baroc: expoziţia 
Dacianei Andoni, Pământ şi construcţie. Expoziţia 
va putea fi vizitată în luna iulie, zilnic între orele 
10-18 (lunea închis).
 iulius Mall, etajul i: expoziţia „Art Is Lifestyle/ 
Arta este lifestyle” prezentată de Galeria Jecza 
cu lucrări de Horia Damian, Peter Jecza, Ioan Au-
gustin Pop, Cristian Sida, Gheorghe Fikl, Cosmin 
Moldovan ş.a.
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Adaptarea cinematogra-
fică a ro

horoscop
BerBec
Planeta care vă guvernează continuă să-şi 
menţină poziţia în Gemeni, favorizând 
comunicarea - o comunicare sprintenă - 
capacitatea de a negocia, de a vă apăra 
interesele cu ajutorul cuvintelor sau 
actelor bine încheiate. Dacă aveţi nevoie 
de sfaturi din partea specialiştilor, iată 
un interval foarte potrivit pentru întâlniri 
importante, pentru că se pot stabili 
elemente valoroase cu privire la o relaţia, 
o colaborare, un parteneriat sau pentru că 
aflaţi informaţii de la specialişti. Aspectul 
vedetă îl reprezintă intrarea lui Venus în 
Rac, sub tensiunea dată de Saturn şi de 
Uranus. Comodităţile, tabieturile, plăcerile 
voastre, s-ar putea să devină toxice. Aşa că 
e bine să analizaţi dacă obiceiurile voastre 
de viaţă sunt corecte sau nu. Mediul în 
care trăiţi şi relaţia cu apropiaţii, este bine 
să fie cât mai armonioase, spune Venus. 
Aşa că mai multă atenţie acordată mem-
brilor familiei şi părinţilor, nevoilor lor dar 
şi mediului în care trăiţi! S-ar putea să mai 
trebuiască să puneţi mână la treabă.  

taur
Planeta care vă guvernează a schimbat 
zodia, a intrat în Rac şi se află alături 
de Soare într-o companie onorantă însă 
formează aspecte tensionate în mediul 
profesional. Este bine să fiţi un pic mai 
atenţi la corectitudinea cu care urmaţi paşii 
dictaţi de contractul pe care l-aţi semnat, în 
parteneriatele în care sunteţi prinşi, să vă 
ţineţi de promisiune, de cuvânt, să se poate 
conta pe voi. Este o dificultate pe care 
puţini o vor depăşi, aşa că s-ar putea să vă 
confruntaţi cu colegi care nu reuşesc să fie 
punctuali sau să-şi termine treabă la timp, 
să vă loviţi de funcţionari care nu îşi fac 
treaba foarte correct - şi lucrurile acestea 
chiar să rişte să vă întârzie. Aşa că în aceas-
tă săptămână vă este pusă la încercare 
răbdarea dar şi abilitatea de a vă strecura 
printre hăţişuri administrative sau abilita-
tea de a comunica folosind argumente care 
mai curând înmoaie inima decât apelează 
la raţiune şi la luciditate. Luni Luna se află 
în Leu şi sunt posibile ciocniri, mai ales 
dacă aveţi sentimentul că interesul vostru 
este lezat. Tot de dragul interesului vostru 
este bine să fiţi primii raţionali şi decişi şi 
să luaţi aminte la persoanele care creează 
neplăceri, astfel încât să ştiţi să abordaţi 
situaţia şi nu să vă confruntaţi - pentru că 
nu duce nicăieri. 

Gemeni
Şi în această săptămână, Marte continuă 
să se afle în zodia voastră! Aspectele sunt 
bune, semn că dispuneţi de energie, de 
vigoare sau măcar chef şi poftă de a vă 
implica, de a acţiona, de a face lucruri 
la care aţi visat în ultimele luni. Este o 
perioadă bună şi sfatul meu este să înde-
părtaţi orice fel de comoditate, de rezervă 
şi teamă. Este momentul să acţionaţi. 
Relaţia foarte bună Marte-Saturn vorbeşte 
de faptul că acţiunile voastre sunt totuşi 
conectate la conştiinţă. Nu prea daţi rate-
uri, nu prea greşiţi, chiar dacă Marte este 
precipitat şi uneori vă îndeamnă să o luaţi 
înaintea vremurilor. Aspectul acesta bun 
vorbeşte de faptul că mintea, raţiunea, 
înţelepciunea câştigă. Aspectul vedetă din 
această săptămână este intrarea lui Venus 
în Rac. Vă vizează direct şi vă vizează bine, 
pentru că este vorba de zona câştigurilor 
şi a banilor. Racul vă invită să fiţi zgarciti, 
să ţineţi la timpul, la energia voastră dar şi 
la finanţele voastre, să ştiţi să vi le apăraţi 
mai bine. S-ar putea că unii să vă acuze 
de zgârcenie sau chiar de meschinărie. 
Lecţia pentru această săptămâna este să 
va cunoaşteţi interesul şi să cântăriţi mai 
bine dacă orice plăcere pe care o aveţi 
merită satisfăcută şi care sunt costurile, 
care sunt riscurile. 

rac
Venus a intrat în zodia voastră! Este planeta 
care vă subliniază farmecul, feminitatea - 
pentru doamne şi domnişoare - delicateţea 
şi sensibilitatea sau empatia pentru domni. 
Este o poziţie absolut minunată şi trebuie 
să profitaţi de ea. Planeta stă aproape o 
luna în zodia voastră şi vă ajută să fiţi mai 
receptivi, mai sensibili şi mai diplomaţi. 
Sensibilitatea este atuul vostru dar de foarte 
multe ori, în detrimentul vostru. Venus se 
asigură că păstraţi echilibrul între ceea ce 
vă emoţionează şi propriul vostru calm, 
propria voastră linişte interioară. Venus 
formează aspecte tensionate, semn că vă 
pune inima la încercare. Domeniile care vă 
încearcă cel mai mult sunt legate de casă 
dar şi de profesie. Cu alte cuvinte, familia şi 
carieră! S-ar putea să descoperiţi că anumite 
sarcini pe care vi le-aţi asumat din cine ştie 
ce considerente, în trecut, vă copleşesc 
acum sau vă disconforteaza. Fie nu mai aveţi 
chef de ele, fie vă displace să le onoraţi, fie 
vă daţi seama că nu vă mai reprezintă, că 
nu sunt în acord cu inimă voastră sau nu 

vă mai reprezintă interesele ori viziunea de 
viaţă. Testul acestei săptămâni este acela 
de a vă gândi, de a analiza, de a introspecta 
ce vă face cu adevărat să vă simţiţi în largul 
vostru, să vă simţiţi bine şi cum puteţi să 
aduceţi mai multă bucurie, mai multă plă-
cere, mai multă seninătate în viaţa voastră, 
mai ales în aceste două mari domenii.  

leu
Planeta care vă guvernează, Soare, este 
plasată în Rac. Aşa că şi în această săptămână 
este un timp al discreţiei, rezervei, chiar 
distanţării. Indiferent ce activităţi aveţi de 
bifat în agenda voastră, este important să 
aveţi şi timp pentru voi. Poate că se resimte 
oboseala acumulată în ultimele luni şi nevoia 
de izolare, de refacere devine pregnantă. 
Ascultaţi glasul corpului vostru, glasul 
interior şi încercaţi să faceţi mai mult loc în 
programul vostru pentru sănătate şi îngrijire. 
Marte în Gemeni, destul de petrecăreţ, nu 
uită să vă invite şi la diverse petreceri sau 
întâlniri în oraş sau întâlniri cu prietenii - 
destul de distractive - şi întâlniri cu persoane 
care au ce povesti. Dialogul vă inspiră, poate 
vă vin tot felul de idei legate de proiectele 
voastre, aşa că nu strică să fiţi prezenţi la 
întâlniri dar nevoia de detaşare vorbeşte nu 
numai de izolare, ci şi de o anumită atitudine 
pe care e bine s-o adoptaţi în contactul cu 
ceilalţi. Încercaţi să fiţi un pic mai rezervaţi, 
mai calmi, mai puţin implicaţi, că atunci 
când priviţi lucrurile de undeva de sus. Este 
nevoie, pentru sufletul vostru care poate 
că a obosit în ultima vreme. S-ar putea ca 
unele persoane din anturaj să aibă nevoie 
de sprjinul vostru material, financiar sau de 
prezenţa voastră, de susţinerea voastră şi 
încurajarea voastră. 

fecioara
Planeta care vă guvernează se află în Leu. 
Leul este un semn al puterii dar şi al tăriei 
interioare, al expresiei de sine. Poziţia nu 
este una extrovertită: cunoaşterea de sine, 
cunoaşterea propriei voastre forţe o ţineţi, 
deocamdată, pentru voi. Asta înseamnă să 
vă gândiţi la capacităţile voastre, la abilităţile 
voastre, la cunoştinţele pe care le aveţi, ce aţi 
acumulat şi să vedeţi dacă puteţi face ceva cu 
toate lucrurile acestea. Important este să nu 
aveţi prejudecăţi. Relaţia foarte bună pe care 
Mercur o are cu îndrăzneţul Uranus, vorbeşte 
de soluţii inedite, îndrăzneţe, originale şi 
poate chiar în premieră. Este vorba şi de 
soluţii profesionale sau de ocupaţii, activităţi 

din care puteţi scoate bani mai târziu. Aşa că 
n-aveţi voie să fiţi îngrădiţi în gândire. Pe de 
altă parte, dacă sunteţi preocupaţi în legă-
tură cu studiile sau cu un examen, merită să 
analizaţi pro şi contra beneficiile şi scăderile 
unor eforturi şcolare sau ale unor eforturi 
financiare pe care le faceţi. Pe de altă parte, 
un aspect important îl reprezintă intrarea lui 
Venus în Rac. Zona prietenilor este activată 
odată cu această săptămână dar aspectele 
sunt destul de tensionate. Aşteptările voastre 
din partea prietenilor sunt foarte mari. Fie 
doriţi să vă întâlniţi cu anumite persoane, fie 
doriţi ceva de la persoanele apropiate.

BAlAnţă
Planeta care vă guvernează Venus - se află în 
Rac, în zona carierei, alături de Soare. Dorinţa 
de putere este foarte mare şi nu faceţi rău că vă 
folosiţi farmecul sau relaţiile utile pentru asta. 
Numai că aspectele sunt tensionate! Menţi-
nerea poziţiei se realizează cu dificultate. Dar 
oare merită să vă menţineţi poziţia, să ţineţi 
cu dinţii de o funcţie? Rămâne să descoperiţi! 
Aspectele tensionate vorbesc de confort, un 
confort profesional sau confortul pe care vi-l 
dă o anumită poziţie pe care aţi adoptat-o, o 
anumită măsură pe care aţi luat-o. S-ar putea 
că menţinerea tuturor acestora să nu fie 
foarte comodă, din cauza instituţiei care are 
altă viziune, din cauza ierarhiei care face grea 
implementarea unor soluţii sau din cauza unor 
persoane care văd altfel lucrurile sau consideră 
că le incomodaţi. Această săptămână aduce 
nişte teste legate de modul în care reuşiţi să 
spuneţi lucruri neplăcute pe un ton agreabil, 
de modul în care ştiţi să fiţi persoane plăcute 
şi prezenţe constructive, mai ales acolo unde 
dezbaterile ating teme delicate, legate de bani, 
de colaborări, de orgolii. 

scorpion
Aspectul interesant din această săptămână este 
intrarea lui Venus în Rac, zodie cu care vă înţe-
legeţi foarte bine. Se poate spune că aveţi, prin 
acest astru, un nou aliat - mai ales în domeniul 
tranzacţiilor, negocierilor, dezbaterilor, acolo 
unde este nevoie de o mică negustorie pentru 
a ajunge la obţinerea unor mici interese sau la 
răspunsurile de care aveţi nevoie. Mai ales în 
plan administrativ sunt necesare acte, vă loviţi 
de diverşi funcţionari iar Venus vă face mari 
servicii. Nu vă lasă să vorbiţi la nervi. Dimpotri-
vă, amabilitatea, chiar afecţiunea şi înţelegerea 
umană vă ajută să atingeţi o coardă sensibilă, 
să ajungeţi la inima celuilalt şi chiar dacă aveţi 
demersuri anevoioase, sâcâitoare, în contexte 

neprietenoase, Venus garantează că aveţi 
şansa să întâlniţi persoanele care de obicei sunt 
de neabordat sau să rezolvaţi probleme care în 
mod normal durează foarte mult. În tot cazul, 
merită să vă străduiţi, sprijinindu-vă pe Venus.  

Săgetător
Toată lumea vrea să câştige ceva în această 
perioadă sau măcar să păstreze ce are, 
să ţină cu dinţii de lucrurile pe care le-a 
acumulat. Nu faceţi nici voi excepţie, cu atât 
mai mult cu cât o nouă planetă se instalează 
în domeniul prosperităţii acumulate. Este 
vorba de Venus. S-ar putea să fiţi un pic 
zgarciti dar şi voi să credeţi că ceilalţi vă 
depăşesc în zgârcenie, pentru că dorinţa de 
a prospera cu ajutorul altora, ca să nu spun 
pe spinarea altora, este accentuată în această 
săptămână. Aşa că merită să fiţi un pic mai 
atenţi la felul în care îi stimulaţi pe cei din 
jur să participe alături de voi la o cheltuială. 
Venus va ajută să fiţi persuasivi, un pic 
linguşitori sau să sesizaţi interesele celorlalţi 
şi să ştiţi exact cum să interveniţi, pe ce căi, 
cu ce argumente, dacă mai este necesar şi 
mai rămâne loc. Marte este instalat în zona 
relaţiilor, formează aspecte foarte bune, 
semn că puteţi fi insistenţi şi puteţi intră fără 
nicio problemă pe geam, dacă aţi fost daţi 
afară pe uşă.  

capricorn
Planeta care vă guvernează este plasată în 
zona carierei. Aici va sta însă foarte multă 
vreme şi interesant este că şi în această săptă-
mână relaţia foarte bună cu Marte vorbeşte 
de o bună conducere a intereselor proprii, mai 
ales în plan profesional. Vorbim despre o bună 
ştiinţă de a vă menţine poziţia, scaunul sau 
respectabilitatea pe care aţi câştigat-o, credibili-
tatea profesională, prin deciziile pe care le luaţi 
sau prin felul foarte conştiincios, foarte corect, 
exigent, prin care vă faceţi datoria. Lucrul aces-
ta nu scapă nesesizat! Aveţi şanse să intraţi în 
reflectorul şefilor joi şi vineri, când Luna se află 
în Balanţă şi formează aspecte minunate. În tot 
cazul, deciziile voastre sunt foarte bine justifica-
te profesional şi chiar dacă cineva are ceva de 
comentat - deşi e puţin credibil - justificările şi 
argumentele voastre îndepărtează orice fel de 
urmă de îndoială şi mai mult, prin asta câştigaţi 
şi mai multă atenţie şi credibilitate. Însă aspec-
tul interesant care se formează este intrarea lui 
Venus - iubirea şi afabilitatea, diplomaţia - în 
zona relaţiilor. Vă obligă acest astru, pentru a 
vă putea înţelege cu cei apropiaţi, să fiţi un pic 
mai calzi şi mai deschişi.  

VărSător
Aspectul vedetă din această săptămână re-
prezintă intrarea lui Venus în Rac, ocupând 
zona relaţiilor profesionale, activităţilor 
curente, îngrijirii şi sănătăţii. Venus este 
de bun augur şi vă ajută să fiţi un pic mai 
atenţi şi mai conştiincioşi cu elementele 
importante din viaţa voastră curentă. 
Vorbim de o anumită disciplină a vieţii dar 
şi de relaţii cu persoane de care vă loviţi 
şi de care aveţi nevoie sau pe care nu vreţi 
să le deranjaţi pentru că v-ar complica 
existenţa. Venus vă ajută să fiţi diplomaţi, 
să fiţi sensibili, săritori şi lucrul acesta să 
fie foarte bine punctat. Sigur, pentru că 
aspectele sunt pe un fond tensionat, s-ar 
putea să aveţi senzaţia că prea mult trebuie 
să lăsaţi de la voi. Pe de altă parte, un alt 
test al acestei săptămâni este acela de a 
reuşi să vă faceţi un mediu plăcut acolo 
unde lucraţi, să vă placă ce aveţi de făcut, 
ca să vă fie mai uşor şi să vă onoraţi sarci-
nile cu o inimă mai deschisă. Iată un test 
pentru această săptămână, ce va continua 
şi în săptămânile următoare, aşa că aveţi 
tot timpul să vă educaţi, să vă corectaţi 
atitudinea mai ales acolo unde lucraţi!  

Peşti
Aspectul cel mai important în această 
săptămână este format de intrarea lui 
Venus în Rac, alături de Soare. O vecină-
tate foarte bună o ocupă zona iubirii şi 
a expresiei de şine - în cazul vostru - şi 
întrebarea pentru această săptămâna 
este ce faceţi cu inima voastră, către cine 
vă îndreptaţi afecţiunea. Persoana către 
care v-aţi îndreptat iubirea răspunde con-
form aşteptărilor voastre? Venus, alături 
de Soare în Rac, vorbeşte de dragoste de 
viaţă, bucurie de a fi, de a trăi şi capa-
citatea de a vă exprima inima aşa cum 
este ea, cu tot ceea ce conţine ea, fără 
inhibiţii, fără reţineri. Vorbim de un mod 
autentic, fără să demonstraţi ceva cuiva, 
fără să vă faceţi plăcuţi în mod special, de 
cineva. Această vecinătate, Venus-Soare, 
vorbeşte de dragoste pentru voi înşivă şi 
nu este uşor cu o conjuncţie tensionată, 
semn că s-ar putea ca mulţi dintre voi să 
treacă foarte greu testul de a se aprecia 
pe ei înşişi, de a se privi cu admiraţie 
în oglindă, indiferent de defecte şi de a 
avea cuvinte de apreciere şi o stare bună 
când se raportează la propria persoană. 
Este o lecţie pe care trebuie s-o învăţaţi şi 
nu pentru că ceilalţi vă apreciază!

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

Sărbătoare mare în acest 
week-end la Timişoara! 
Zeci de artişti îmbrăcaţi în 
rochii mexicane, şalvari tu-
ceşti sau acoperiţi doar cu 
ghirlande îi vor încânta în 
Parcul Rozelor pe cei care 
vor merge la o nouă ediţie 
a Festivalului Inimilor. Cel 
mai mare festival de folclor 
din România va aduce pe 
scena grădinii de vară din 
Parcul Rozelor ansambluri 
folclorice din Bulgaria, 
Ecuador, Franţa, Georgia, 
Mexic, Serbia, Slovacia, 
Turcia, Ungaria şi binînţe-
les România. 

Pe lângă dansurile popu-
lare, timişorenii vor avea 

ocazia să vadă şi cei mai im-
portanţi artişti din vestul 
ţării: Nicoleta Voica, Stana 

Izbaşa, Carmen Popovici 
Dumbravă, Andreea Voica 
sau Luminiţa Jucu Pascu 

fiind doar câţiva dintre 
aceştia. Festivalul va înce-
pe joi seara cu tradiţionala 
paradă a portului popular. 
Ansamblurile participante 
vor defila în costume tra-
diţionale pe traseul Cate-
drală – Operă – Catedrală 
– Parcul Rozelor. Joi seara 
de la ora 19 va începe spec-
tacolul formaţiilor partici-
pante, urmând ca vineri, 
sâmbătă şi duminică timi-
şorenii să-i poată vedea la 
dans pe participanţi de la 
orele 19. Duminică la Mu-
zeul Satului Bănăţean va 
avea loc un spectacol ine-
dit susţinut de toţi partici-
panţii la eveniment.

Timişorenii aşteptaţi la Festivalul Inimilor! 

n Alb-violeţii continuă să spere că săptămâna viitoare le va aduce o veste bună

Profă reA, dAr Buuună 

elizabeth Halsey (Cameron diaz) 
este o profesoară pentru care 
pur şi simplu nu există nota 4. 
Vorbeşte urât, e fără scrupule 
şi cam indecentă.  se îmbată, se 
droghează şi abia aşteaptă să se 
mărite cu un bărbat bogat, ca să 
poată să-şi ia adio de la jobul ei 
din gimnaziu. Când o părăseşte 
logodnicul, ea îşi pune în gând 

să-l cucerească pe profesorul 
suplinitor (Justin timberlake), 
care pe lângă că e frumuşel, mai e 
şi bogat. pentru acest profesoraş 
ea intră în competiţie cu agasanta 
amy (lucy punch), colega sa de 
catedră – şi în plus, va trebui să 
respingă curtea pe care i-o face 
profesorul de gimnastică (Jason 
segel), un tip lipsit de sare şi piper.  

Festival de filme 
ruseşti, la Casa 
Studenţilor 

Festivalul Kino+ este prima manifestare 
cineculturală de amploare de după 1989 care 
continuă tradiţia promovării filmului rus la 
nivel naţional în România. Kino+ oferă tu-
turor posibilitatea de a evada din cotidianul 
prozaic şi de a luă contact cu o lume a con-
trastelor şi a emoţiilor prezentată pe marele 
ecran din perspectiva mai multor generaţii de 
regizori ruşi. Filmele ce vor rula în cadrul aces-
tui proiect reprezintă premiere pentru sălile 
cinematografice din România. La prima ediţie 
a festivalului de film rusesc, timişenii pot avea 
posibilitatea să vadă pentru prima oară pe ma-
rele ecran din România, filme nominalizate şi 
premiate la festivaluri prestigioase. În fiecare 
seară de luni 11 iunie şi până duminică 17 iu-
lie de la ora 19.00, timişenii sunt aşteptaţi la 
Casa Studenţilor. Accesul este liber.

Poli timişoara a fost învinsă de campioana macedoniei Skendija tetovo cu scorul de 3 -2 / sursă foto: www.politimisoara.com

formule de joc în amicale
l 30 iunie  Poli – Tatran 
Presov (Slovacia) 2-1
Formaţia din R1: Lepmets, 
Luchin, Scutaru, Ghionea, 
Sandu, Popa, Zaluschi, 
Tameş Curtean, Ricketts, 
Zăgrean.
Formaţia din R2: Lepmets, 
Luchin, Scutaru, Ghionea, 
Sepsi, Matei, Zaluschi, 
Tameş, Curtean, Goga, 
Nikolic.
Au mai jucat: ’54 Pătraş, 
 ’66 Ilie, ’76 Mera. 
OBS. Uhrin jr. a făcut schim-
bările gradual, preferând 
să păstreze în mare primul 
unsprezece. Cei care au 
intrat nu au schimbat însă 
mult faţa jocului.

l 1 iulie  Poli – red bull 
Salzburg (austria) 3-0
Echipa din R1: Lepmets, 
Matei, Mera, Ilie, Sepsi, Po-
povici, Poparadu, Pătraş, 
Rocha, Goga, Axente.
Echipa din R2: Lepmets, 
Matei, Ilie, Mera, Sepsi, 
Adrian Popa, Poparadu, 
Rocha, Chiţu, Nikolic, 
Axente.
A mai jucat: ’61 Ricketts
OBS. Uhrin jr. nu a făcut 
decât o modificare, în 
partea a doua, diferenţa de 
valoare neimpunând mai 
multe, cehul preferând să 
folosească aceeaşi jucători 
în încercarea de a le aduce 
meciuri în „bocanci“.

l 3 iulie  Poli – Neftci 
baku (azerbaidjan) 0-1
Echipa din R1: Pantilimon, 
Luchin, Scutaru, Ghionea, 
Sandu, Popa, Poparadu, Ta-
meş, Curtean, Nikolic, Goga.
Echipa din R2: Pantilimon, 
Luchin, Scutaru, Ghionea, 
Sepsi, Ricketts, Poparadu, 
Tameş, Curtean, Goga, 
Nikolic.
A mai jucat: ’76 Axente 
OBS. Uhrin jr. a folosit cei 
mai buni jucători. În partea 
a doua a preferat să forţeze 
rezultatul însă l-a trădat 
eficienţa şi, să recunoaş-
tem, şi arbitrajul, alb-viole-
ţilor refuzându-li-se două 
penalty-uri.

l 5 iulie  Poli – fC Skendi-
ja (macedonia) 2-3
Echipa din R1: Pantilimon, 
Matei, Scutaru, Mera, Sepsi, 
Ricketts, Zaluschi, Pătraş, 
Rocha, Axente, Nikolic.
Echipa din R2: Lepmets, 
Matei, Scutaru, Mera, Sep-
si, Zaluschi, Pătraş, Rocha, 
Axente, Ricketts, Nikolic
Au mai jucat: ’46 Lepmets, 
între ’60 şi ’68 Curtean, 
Poparadu, Goga, Popovici
OBS. Uhrin jr. a schimbat 
aproape toţi jucătorii din 
meciul cu azerii însă din 
nou a făcut schimbări doar 
în ultima jumătate de oră a 
meciului, fără succes după 
cum s-a văzut până la final.



7 - 13 iulie 2011, Nr 160

www.opiniatimisoarei.ro
d’ale cetăŢii

Zarva din jurul Baca-
laureatului de anul 
acesta mi-a reamintit 
o vorbă de-a lui Ion 
Monoran, un poet ti-
mişorean: “Timpul nu 
stă pe loc… ştii mai 
multe decât Pitagora 
şi cazi la bacalaure-
at...”
Am întâlnit de-a 
lungul vremii, zeci de 
semidocţi, analfabeţi, 
invitaţi în show-urile 
mele, persoane pu-
blice, cu dese apariţii 
prin presă… Recunoşti 
un analfabet după cu-
vintele dintr-o frază, 
după felul în care con-
struieşte fraza şi după 
modul arţăgos în care 
scuipa cuvintele… 
Ţineţi minte că voca-
bularul limbii române 
e alcătuit din fondul 
principal lexical şi din 
masa vocabularului? 
Aici e secretul… 
Cunosc zeci de per-
soane publice care au 
doar câteva cuvinte în 
masa vocabularului… 
Au, de fapt, o măsuţă 
a vocabularului… E 
vremea analfabeţi-
lor, a ignoranţilor, a 
inculţilor pe care NU 
televiziunea i-a năs-
cut, televiziunea doar 
i-a descoperit. Şi nu 
de azi, de ieri… E ade-
vărat, şi Călinescu, 
Lettreman sau Fabio 
Fazio de pildă, aveau 
analfabeţi invitaţi, 
dar erau trataţi ca 
atare, discuţia nu era 
de la egal la egal, 
masa vocabularului 
se lua la trântă cu 
măsuţa vocabularului 
şi analfabetul deve-
nea ridiculizat.  Dar 
televizunea e opţio-
nală! Şi asta e doar 
începutul! Ei, anal-
fabeţii sunt bufoni, 
certăreţi, extrovertiţi 
adică ofertanţi pentru 
circ. E vremea lor… A 
celor care nu cuvân-
tă…
În 1801, Napoleon 
Bonaparte pune ba-
zele învăţământului 
modern în Franţa cu 
acest examen - ba-
calaureat - înfiinţat 
printr-un decret.

Din lumea 
celor care 
nu cuvântă...

Dan  
Negru

oPiNie
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Duminică
10 iulie

Cerul va 
fi însorit în cea 
mai mare 
parte a zilei. 
Minima. 17˚
Maxima. 33˚

Miercuri
13 iulie

Cerul va fi 
parţial înnorat. 
Răzleţ averse 
de ploaie 
Minima.  16˚
Maxima. 28˚

marţi
12 iulie

Cerul va fi înnorat. 
Răzleţ averse de 
ploaie, furtuni şi 
descărcări electrice. 
Minima. 11˚
Maxima. 29˚

luni
11 iulie

Cerul va fi parţial 
înnorat. 
Răzleţ averse 
de ploaie.
Minima.  17˚
Maxima. 32˚

Sâmbătă
9 iulie

Cerul va 
fi însorit în cea 
mai mare 
parte a zilei.
Minima. 17˚
Maxima. 33˚

Vineri
8 iulie

Cerul va 
fi însorit în  
mai mare 
parte a zilei.
Minima. 16˚
Maxima. 32˚

Joi
7 iulie

Cerul  
va fi 
parţial  
înnorat.  
Minima. 14˚
Maxima. 30˚
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Raluca Boancă 
şi-a tras 
“purtător de 
cuvânt” estetic

Ajunsă la rangul unei dive 
la uşa căreia fac coadă redac-
torii şefi ai revistelor pentru 
adulţi, Raluca Boancă şi-a dat 
seama că nu poate străbate 
prin zidul de oferte fără ajuto-
rul unui specialist în imagine 
şi negocieri. Aşa se face că, 
imediat după ce a dat sfară 
prin ţară că este în căutarea 
unui PR-ist cu experienţă, 
uns cu toate alifiile firmelor 
de succes, la uşa frumoasei ti-
mişorence a bătut un individ 
mai plinuţ, jovial şi pus me-
reu pe glume, trecător prin 
cel mai înalt for de conducere 
al ţării, care venise să-i spună 
răspicat că nu este cazul să se 
bazeze pe el. Al doilea preten-
dent la funcţia de bodyguard 
de imagine a Ralucăi Boancă a 
fost un tip şi mai plinuţ, mare 
amator de muzică, inventator 
de jocuri şi concursuri bahice, 
care, însă, n-a reuşit să treacă 
insinuantul test de stres ero-
tic. În cele din urmă, la poar-
ta fotomodelului timişorean 
a bătut un individ versat în 
munca de promovare a ma-
nechinelor, bucureştean atât 
în acte cât şi în gesturi, care 
a obţinut jobul virtual chiar 
înainte de a-şi fi înmânat cv-
ul de acreditare. Odată rezol-
vată această problemă care-i 
aglomera programul zilnic, 
tulburându-i şi ora dedicată 
editorialelor, Raluca Boancă 
aşteaptă prima ofertă pe care 
să o filtreze prin departamen-
tul personal de imagine şi 
maniere de tip high-life... 

Închiderea robinetului 
cu bani de la moraviţa şi 
naidăş, după descinderea 
procurorilor anticorupţie 
la frontierele ţării şi reţine-
rea vameşilor şi poliţiştilor 

implicaţi în contrabanda 
cu ţigări, a readus în oraşul 
de cinci stele toată floarea 
cea vestită a lumii interlo-
pe. Foşti şi viitori „locatari” 
ai stabilimentului închis de 
pe popa Şapcă încearcă 
şă-şi construiască un drum 
în viaţă prin aplicarea altor 
metode neconvenţionale 
de produs bani, chiar dacă, 
indirect, se atentează la 
normele de convieţuire 
socială şi prevederile 
stricte ale Codului penal. 
Una dintre aceste metode 
se rezumă la terorizarea 

patronilor şi clienţi-
lor cluburilor 

de noapte 
din oraş, 

scandalurile fiind un soi 
de preambul al ofertelor 
de protecţie şi pază venite 
din partea firmelor de 
„security” patronate de 
capi ai lumii interlope. 
acest program subtil de 
implementare a „taxei de 
protecţie” a fost exersat, 
până în prezent, în mai 
multe cluburi din oraş, cu 
specificaţia că acolo unde 
patronii au opus rezistenţă 
la schimbare s-au tras mai 
multe „duble”, toate sol-
date cu mobilier distrus şi 
capete sparte. Unul dintre 
localurile de noapte care 
a găzduit mai multe ediţii 
ale acestui experiment 
interlop se află în zona spi-

talului Judeţean, iar ultima 
demonstraţie de forţă a 
băieţilor răi - care au încer-
cat să-l convingă pe Viorel 
Ciută, patronul clubului, 
că are nevoie urgentă de 
pază şi protecţie califica-
tă - s-a derulat în urmă cu 
câteva săptămâni. Ca de 
obicei, poliţiştii de la secţia 
2 au luat declaraţii detali-
ate doar de la victime, în 
timp ce agresorii au fost 
atenţionaţi, prieteneşte, să 
nu se mai obrăznicească 
şi să tulbure intempestiv 
liniştea şi ordinea publică...

Candidatul Partidului Con-
servator la preşedinţia Con-
siliului Judeţean Timiş, Cos-
tel Roman, a avut o apariţie 
surprinzătoare la o recentă 
conferinţă de presă a partidu-
lui său. A apărut într-o ţinută 
mai puţin protocolară. Nici 
vorbă de costum, cămaşă şi 
cravată, nu! Costel Roman a 
îmbrăcat un tricou cu imagi-
nea actriţei Marlyn Monroe! 
Şocant pentru jurnaliştii pre-

zenţi la respectiva conferinţă 
de presă, obişnuiţi cu ţinute-
le care respectă orice proto-
col afişate de Maria Grapini, 
preşedintele PC Timiş sau al 
diplomatului Ştefan Glăvan, 
care s-a dedicat diplomaţiei, 
după alegerile din 2008. 

Costel Roman, candidatul PC pentru 
Consiliul Judeţean fan Marlyn Monroe!

Ovidiu Drăgănescu, 
nemulţumit de fotograful 
de la botezul fiului său

Mare chef 
mare organizat 
de fostul prefect 
de Timiş, Ovi-
diu Drăgănescu, 
în urmă cu ceva 
timp. Fostul 
reprezentant 
al Guvernului 
în teritoriu şi-a 
botezat fiul. 
Toate bune şi 
frumoase, nu-
mai că Drăgănescu a cam ieşit în pierdere în 
urma acestui eveniment. Nu s-a ales cu mai 
nicio poză pentru aducere aminte, în urma 
acestui botez, însă a plătit cu vârf şi îndesat 
un băiat să îi facă poze. Fotograful tocmit de 
fostul prefect a cam tras mâţa de coadă şi a 
fotografiat mai degrabă invitaţii de la botez şi 
mai puţin motivul pentru care se afla acolo, 
adică micuţul Mihai Ovidiu. În acest fel, Ovi-
diu Drăgănescu nu s-a ales decât cu o poză în 
care apare cu Mihai în braţe. Să sperăm că la 
următorul moş-
tenitor, Ovidiu 
Drăgănescu va fi 
mai atent ce foto-
graf tocmeşte.... 

Programul „taxa 
de protecţie”, 
etapa pe cartiere

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

raluca boancă


