
maxime în weekend - 15 - 17 iulie

Duminică
29

o
 C

Sâmbătă
36

o
 C

Vineri
32

o
 C

Viorel  
Screciu

A venit momentul 
ca de la Timişoara 

să înceapă curăţenia 
în fotbal. 15

dan  
negru

Televizunea 
este gumă 

de mestecat 
pentru ochi. 16

sport
amR cinci zile: 
suflarea violetă 
află luni decizia TAS

Uhrin jr. încă nu ştie nici încotro 
să o ia, dar nici ce să le recoman-
de jucătorilor săi.  15

interviu
Temele româneşti 
prind „afară“ pentru 
că au un punct de 
vedere specific

Interviu cu Cristian Pleş regizor 
timişorean ce câştigă un mare 
premiu internaţional cu una 
dintre producţiile sale.  11

actualitate
ministrul anca 
Boagiu vine 
la Timişoara

Lucrările la autostrada Arad- 
Timişoara vor fi finalizate în 
luna decembrie.  4

comunitate
Dezastrul de la Bac 
îi aduce pe profesori 
din vacanţă
Pe internet, anunţurile de 
lecţii particulare au apărut ca 
ciupercile după ploaie.  13

economic
Şapte bănci au 
intrat în programul 
„Prima Casă IV”
Programul de creditare s-a 
transformat într-un motor al 
creditării la nivel naţional.  6

RoxAnA DeAConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Adevărate bijuterii ar-
hitecturale, care au făcut 
odată cinstea capitalei 
Banatului, arată astăzi ca 
simple clădiri istorice, dar 
evaluate la milioane de 

euro pe piaţa imobiliară. 
Vorbim despre palatele 
Timişoarei de altădată, pa-
late construite în vremuri 
de demult, vremuri în care 
Timişoara se mândrea cu 
un număr mare de clădiri 
impunătoare, care mai de 
care mai impresionante 

prin stilurile după care au 
fost ridicate. Construite 
după model străin, palate-
le Timişoarei adăposteau 
importante instituţii ale 
statului, fie că erau clădiri 
monotone, fără ornamen-
te, fie că erau împodobite 
cu diverse detalii caracte-

ristice stilurilor după care 
au fost amenajate. Multe 
dintre ele nu sunt reno-
vate şi nu mai fac cinste 
oraşului nostru, fiind con-
fundate de timişoreni cu 
modestele, dar numeroa-
sele clădiri istorice ale Ti-
mişoarei. În multe palate, 

astăzi funcţionează farma-
cii, magazine, restaurante, 
bănci ori locuiesc timişo-
reni. Valoarea lor pe piaţa 
imobiliară se apropie însă 
de 60 de milioane de euro. 
În paginile 2-3 încercăm să 
prezentăm cele mai impor-
tante palate.

14 - 20 iulie 2011   număRul 161, Anul 4

www.opiniatimisoarei.rosăptămânal regional independent

Se DISTRIBuIe gRATuIT înTR-un TIRAj De 7.500 De exemPlARe

Cele mai proaspete informaţii. Citeşte www.opiniatimisoarei.ro! Eşti câştigător şi ştii tot ce se întamplă.
www.opiniatimisoarei.ro - Contează pe ştirile timişorenilor!

ADmInISTRAţIe eConomIC SPoRT AuTo VeDeTe CluBuRIeVenImenT SoCIAl CulTuRă uTIle TuRISm

Astăzi ai  
suplimentul  
auto &  
Turism
paginile 7 - 10

Auto & Turism Turismul de refacere, relaxare şi de 
business stă dispoziţia bănăţenilor

Sistemul de aer condiţionatnu trebuie vericat doar vara
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10Timişorenii nu sunt zgârciţi când vine vorba de vacanţă
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 44 de mii de euro este cea mai scumpă 
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LILIANA IEDU
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Dacă e vacanţă, atunci va-canţă să fie, par a zice timi-şorenii cu dare de mână. În plin sezon estival, agenţiile de turism sunt luate cu asalt de bănăţenii care îşi doresc o vacanţă perfectă, după un an de muncă asiduuă. Oame-nii nu se mai uită la buzunar când vine vorba de distracţie şi câteva zile departe de pro-blemele cotidiene.În Timişoara au fost vân-dute vacanţe care mai de care mai costisitoare, cu cazări la multe stele, sejururi în ţări îndepărtate sau în ţări cât se poate de exotice. Chiar dacă şi la noi este vară, timişorenii au ales în continuare căldura, însă într-o cu totul altă ţară. Şi au de unde alege pentru că oferta este variată fiind plin sezon estival.
Cea mai scumpă vacan-ţă a fost vândută, în această vară, în Timişoara, de agenţia Ra Turism şi costă 44.100 de euro. Este vorba de o croazi-eră în Maldive cu vasul de lux Dhaainkan’baa. Sejurul este de 7 nopţi de cazare plus servicii all-inclusive pentru 14 pasageri. Dar aceasta nu e singura vacanţă scumpă cum-părată de timişoreni de la această agenţie de turism. De exemplu, a mai fost cumpă-rat un circuit Argentina- Uru-guai-Panama-Bolivia-Peru, la 12.228 euro pentru 21 de zile în care au fost incluse cazarea la demipensiune şi transpor-tul. Au mai fost vândute ex-cursii de peste 6.000 de euro la Monte Carlo, în Turcia la peste 7.000 de euro şi în Sin-gapore la peste 8.000 de euro, 

toate pentru două persoane.„Chiar dacă este o perioa-dă mai de austeritate, timişo-renii mai cumpără şi vacanţe scumpe. Am avut cereri de va-canţe pentru toate buzunare-le”, a declarat Radu Tîrpe, ma-nager al agenţiei Ra Turism. O altă agenţie de turism, alte preţuri. De pildă, agenţia Re-creation a vândut, în aceas-tă vară un sejur în Turcia la 2.500 de euro, la hotel de 5 stele în Antalya pentru două persoane la ultra all-inclusive. Pachetul conţine transportul cu avionul şi transfer hotel-aeroport.
Agenţia de turism Christi-an Tour a vândut excursii de la 100 de euro până la 3.500 de euro. Destinaţia cea mai scumpă este Turcia (Antalya), pentru două persoane cu ul-tra all-inclusive. „La noi, cele mai cerute destinaţii sunt Turcia şi Grecia. Avem ofer-te la diferite preţuri în cele două ţări, în funcţie de ce îşi doreşte şi clientul”, a declarat Iadranca Marin, directorul pe zona Banat a agenţiei Christi-

an Tour. O destinaţie mai exo-tică a fost vândută în această vară de agenţia de turism Cardinal. Este vorba de o ex-cursie în Tibet – Nepal – India. Sejurul a costat 3.500 de euro de persoană pentru 14 zile.„Avem solicitări de desti-naţii mai scumpe, mai exoti-ce, chiar dacă sunt probleme financiare în ţară. Pot să vă spun că destinaţiile exotice sunt solicitate în proporţie de 30%, iar destinaţiile pen-tru România sunt cerute în proporţie de 20%. Restul de 50% sunt cereri pentru Grecia şi Italia”, a declarat Codruţa Dobrescu, directorul agenţiei Cardinal.
Directorii agenţiilor de tu-rism spun, la unison, că orici-ne poate să îşi creeze propriul sejur pentru că oferte sunt pe toate gusturile şi mai ales pentru toate buzunarele.Oricum, timişorenii nu au ţinut cont de criza economi-că din ţară şi au ales să plece cât mai departe de România, în sejururi exotice, pe mulţi bani.

Dai un ban, dar merită!Cea mai scumpă vacanţă a fost vândută, în aceas-tă vară, în Timişoara, de agenţia Ra Turism şi costă 44.100 de euro. Este vorba de o croazieră în Maldive cu vasul de lux Dhaainkan’baa pentru 14 persoane. Sejurul este de 7 nopţi de cazare plus servicii all-inclusive.

Chiar dacă este o perioadă mai de austeritate, timişo-renii mai cumpără şi vacanţe scumpe. Am avut cereri de vacanţe pentru toate buzunarele.
Radu TîrpeManager Agenţia

de turism Ra

Timişorenii nu 
sunt zgârciţi 
când vine vorba 
de vacanţă pag 7

Sistemul de aer 
condiţionat nu 
trebuie verficat 
doar vara pag 10

Turismul de refacere, 
relaxare şi de business 
stă la dispoziţia 
bănăţenilor pag 8

Coriolan  
gârboni

Vârsta de 49 de ani, aşa 
numita cruce a vieţii 
(7 x 7 = 49), este cea 
mai importantă. 13

CITeŞTe ŞTIRIle, DezBATe Pe foRum,  
Află DeTAlII DIn CulISe, CâŞTIgă PRemII

ToTul despre 
echipa Ta

pag 2-3

Moştenirea Timişoarei 
este lăsată de izbelişte

Timp liber - pagina 14
DAoS CluB: gods of Rock night Party  Vineri, 15 iulie
lemon CluB: Vali Bărbulescu  Vineri, 15 iulie

DuBlIn exPReSS PuB: Saturday night 
fever Sâmbătă, 16 iulie
jAxx PuB: Tequila Party Sâmbătă, 16 iulie

Palatul Dicasterial este cea mai mare clădire din Timişoara şi, fiind cotat la 10 milioane de euro, este şi cel mai scump
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Palatele Timişoarei, „mon  umente” trecute de vreme 
în istoria oraşului, valorea   ză 60 de milioane de euro

Palatul Dejan – 2,5 milioane euro

Palatul Weiss – 1,5 milioane euro

Palatul Löffler – 6 milioane de euro

Palatul Baroc – 8 – 10 milioane euro

Palatul Lloyd – 3 – 5 milioane euro

Palatul Széchenyi – 3 milioane euro

Palatul Marbl – 3 – 3,5 milioane euro

Palatul Apei – 3 milioane euro

Palatul Dauerbach – 6 milioane euro

Palatul Hilt-Vogel – 3 milioane euro

Palatul Neuhausz – 2,5 milioane euro

Trecem în fiecare zi pe lân-
gă ele, fără să ştim că odată 
au fost cele mai importante 
clădiri din Timişoara, fără 
să ştim că fac parte din isto-
ria oraşului în care trăim. 
Palatele Timişoarei nu mai 
înseamnă nimic în ochii timi-
şorenilor, însă pe piaţa imobi-
liară costă zeci de milioane de 
euro. Nici măcar turiştii care 
vizitează capitala Banatului 
nu se mai opresc să le foto-
grafieze. Vechile palate nu ies 
cu nimic în evidenţă pe lângă 
clădirile de lângă ele. Doar câ-
teva au fost renovate astfel în-
cât să arate cât de cât a palate. 
Restul au fost lăsate de izbe-
lişte, iar cu fiecare cărămidă 
care pică pe trotuar, cade şi 
o fărâmă din istoria oraşului. 

Palatul Dicasterial, cea 
mai mare clădire din 
timişoara

Construit între anii 1855–
1860, ca o copie fidelă după 
Palazzo Strozzi din Floren-
ţa, Palatul Dicasterial a fost 
destinat Parlamentului Voi-
vodinei Sârbe şi Banatului 
Timişan. Este considerată 
cea mai mare clădire din 
oraş, având patru nivele, 
trei curţi interioare, 273 de 
camere, 34 de bucătării, 20 
de cămări, 65 de pivniţe, 27 
de depozite, 34 de camere 
pentru servitori. Astăzi, în 
clădirea aflată în proprieta-
tea Statului Român funcţio-
nează Judecătoria Timişoara, 
Tribunalul Timiş, Curtea de 
Apel Timişoara şi parchetele 
de pe lângă aceste instanţe. 
De asemenea, tot aici îşi au 
sediile Serviciul Teritorial Ti-

mişoara al DNA şi Laborato-
rul Interjudeţean de Exper-
tize Criminalistice. Valoarea 
estimativă a clădirii pe piaţa 
imobiliară – în jur de 10 mi-
lioane de euro. 

Palatul Baroc, Vechea 
Prefectură

Palatul Baroc s-a format 
prin contopirea şi suprae-
tajrea a două clădiri. Din 
1733 aici era Oficiul Juridic 
minier, iar în 1735 caseria 
garnizoanei militare. Con-
siliul Judeţean Timiş este 
proprietarul clădirii care în 
prezent găzduieşte Muzeul 
de Artă. În cele două decenii 
scurse de la Revoluţia din 
1989, CJT, dar şi Ministe-
rul Culturii au investit aici 
sume importante de bani 
pentru reabilitare. În total 
au fost alocaţi aproximativ 
3,6 miliarde de lei pentru 
reabilitare, iar întreaga clă-
dire este estimată între 8 şi 
10 milioane de euro.

Palatul apei a intrat în 
lucrări de renovare

Palatul Apei a fost con-
struit după ce Bega a devenit 
navigabilă. Baumhorn Lipót a 
fost proiectantul încredinţat 
cu realizarea proiectului pala-
tului societăţii. Pe pereţii clă-
dirii reprezentative şi astăzi 
se văd figurile stilizate legate 
de ape, cu toate că în prezent 
găzduieşte palatul CFR-ului. 
Proprietarul acestei clădiri 
este Administraţia Bazinală 
de Apă Banat, care efectuează 
în prezent lucrări de reabilita-
re. Pe piaţa imobiliară ar valo-
ra 3 milioane de euro. 

Palatul Dejan, un exem-
plu de bijuterie arhitec-
turală

Situat pe strada Proclama-
ţia de la Timişoara, în apropie-
rea magazinului Bega, Palatul 
Dejan reprezintă un exemplu 
pentru proprietarii de clădiri 
istorice din oraş. Acesta a fost 
construit în urmă cu mai bine 
de 270 de ani şi este una dintre 
cele mai vechi clădiri din oraş. 
A adăpostit primul Bazar al 
Timişoarei, pentru mult timp 
numele de referinţă pentru ti-
mişoreni fiind chiar „Bazarul”. 
Palatul a fost retrocedat după 
revoluţie, iar în ultimii ani a 
fost complet renovat de actu-
alul proprietar, un cetăţean de 
etnie maghiară. În prezent, în 
interiorul lui se găsesc spaţii 
comerciale şi a fost evaluat la 
2,5 milioane de euro. 

Palatele din centrul timi-
şoarei, cele mai impună-
toare clădiri istorice ale 
oraşului

Palatul Lloyd a fost con-
struit între anii 1910 - 1912, 
după planurile arhitectului 
Leopold Baumhorn, prin sub-
scripţia bănească a mediului 
de afaceri local. Aici a funcţi-
onat o mare perioadă de timp 
Bursa Agricolă. După instau-
rarea regimului comunist, în 
1945, imobilul a fost donat 
unei universităţi. Acum însă 
este disputat în instantă. Din 
luxul de odinioară se mai păs-
trează porţiuni de lambriuri, 
oglinzi, rămăşiţe din vitralii şi 
câteva candelabre. Conform 
evaluării experţilor, pe piaţa 
imobiliară clădirea valorează 
2,3 – 3 milioane de euro. 

Palatul Dauerbach,  
actualul Palace

Şi palatul Dauerbach a 
fost construit în urmă cu 
aproape o sută de ani după 
planurile arhitectului Lász-
ló Székely. Amplasat chiar 
în centrul oraşului, pe par-
tea denumită „Corso”, timi-
şorenii îl cunosc sub nume-
le de Palace, după cafeneaua 
şi restaurantul cu acelaşi 
nume care au funcţionat 
acolo. Astăzi adăposteşte 23 
de familii, iar la parter func-
ţionează mai multe spaţii 
comerciale. Clădirea este 
una dintre cele mai scumpe 
monumente arhitecturale, 
fiind evaluată la 6 milioane 
de euro. 

Palatul Weiss a aparţinut 
reputatei familii Weiss

Palatul Weiss a fost con-
struit în anul 1912 chiar la 
începutul Bulevardului Re-
publicii, pentru familia We-
iss. Cu toate că intrarea clă-
dirii este pe strada Sf. Ioan, 
frontonul principal are ve-
dere spre teatrul oraşului, 
iar la parter funcţionează 
mai multe magazine. Pala-
tul are 27 de apartamente, 
unele chiar şi cu şase ca-
mere. Cei mai mulţi pro-
prietari le-au primit prin 
retrocedare după Revoluţie. 
Experţii imobiliari estimea-
ză palatul la 1,5 milioane de 
euro. 

Palatul Széchenyi
Este situat în Piaţa Victo-

riei şi a fost construit între 
anii 1900 şi 1914 de Societa-
tea Széchényi după planuri-

le arhitectului László Széke-
ly, fiind ultima clădire de 
pe Corso, în capătul dinspre 
Catedrală. În prezent, clădi-
rea găzduieşte proprietăţi 
private, iar la parter sunt 
spaţii comerciale. Palatul 
s-ar putea vinde cu 3 mili-
oane de euro. 

Palatul Hilt-Vogel con-
struit între 1912-1913

Tot László Székely este 
arhitectul care a proiectat şi 
palatul Hilt-Vogel din Piaţa 
Victoriei. Clădirea a fost ri-
dicată între anii 1912-1913. 
Imobilul a fost proiectat 
lipit de o altă clădire-mo-
nument: Palatul Széchenyi, 
plănuită şi realizată de ace-
laşi arhitect. În prezent, 
palatul are 17 apartamen-
te, care sunt fie ocupate de 
proprietari, fie închiriate. 
În momentul actual, Palatul 
Hilt este evaluat la 3 milioa-
ne de euro. 

Palatul Löffler a aparţinut 
familiei cu acelaşi nume

Şi Palatul Löffler din 
centrul oraşului a fost con-
struit în aceeaşi perioadă, 
dar de familia antrepre-
norului Leopold Löffler, 
ca sediu de firmă şi casă 
pentru el şi cei trei fii ai 
săi. Palatul are trei scări cu 
peste 20 de apartamente pe 
fiecare. Nici aici nu este un 
proprietar unic, ci unele 
spaţii sunt date spre închi-
riat, altele sunt ocupate de 
cei care le deţin. Valoarea 
estimată pe piaţă a clădirii 
ajunge, în aceste zile, la 6 
milioane de euro. 

Palatul marbl nu a fost rea-
bilitat în ultimii 20 de ani 

Palatul Marbl se află tot 
în Piaţa Victoriei, fiind con-
struit după schiţele arhitec-
tului Arnold Merbl. Înălţat 
în 1911, palatul configurează 
arhitectura simbol a oraşu-
lui. Clădirea este locuită în 
mare parte de timişoreni, în 
24 de apartamente pe trei 
etaje, iar la parter sunt patru 
spaţii comerciale. Majorita-
tea celor care stau în actuala 
clădire sunt proprietari, 16 
familii, în timp ce restul sunt 
firme care au închiriat spaţii-
le de la persoane fizice. Clădi-
rea nu a fost reabilitată în ul-
timii 20 de ani, însă pe piaţa 
imobiliară ar valora aproape 
3,5 milioane de euro.

Palatul Neuhausz com-
bină trei stiluri arhitec-
tonice

Palatul Neuhausz este, de 
asemenea, o clădire simetri-
că. A fost construit în peri-
oada 1911-1912 într-o com-
binaţie de stiluri eclectic, 
seccesion şi art nouveau ma-
ghiar. Astăzi, la 100 de ani 
de la construirea palatului, 
doar câţiva bătrâni mai stau 
în cele 22 de apartamen-
te. Restul celor care îşi duc 
viaţa acolo sunt chiriaşi ai 
unor persoane fizice pleca-
te în străinătate în perioada 
comunistă şi care în ultimii 
ani şi-au câştigat în instanţă 
dreptul de proprietate a clă-
dirii ce s-ar vinde în prezent 
cu 2,5 milioane de euro. (Ro-
xana Deaconescu,  Gheor-
ghe Ilaş, Liliana Iedu, Mio-
drag Hojda, Caius Seracin)

Cele 12 palate din patri-
moniul istoric al Timişoarei 
nu reprezintă segmentul ce-
lor mai râvnite clădiri de pe 
piaţa imobiliară, ci adevărate 
proprietăţi cu probleme pen-
tru agenţii de vânzări. Aceas-
ta deoarece sunt foarte vechi 
şi pot fi deteriorate iremedi-
abil în cazul unui cutremur 
mai serios. De vină sunt şi 

reapartamentările executate 
de partid şi de stat în peri-
oada comunistă. Mai exact, 
proprietăţile au fost „ciunti-
te” şi împărţite pe mai multe 
numere cadastrale, această 
operaţiune făcând aproape 
imposibilă eventualele reven-
dicări. În opinia specialiştilor, 
preţul de piaţă al acestora nu 
poate depăşi suma totală de 

60 milioane de euro. „Sun-
tem singura agenţie care 
am angajat un expert să ne 
evalueze costul clădirilor im-
portante, pentru că ne dorim 
clienţi vii, nu să-i expunem 
în proprietăţi cu structuri şu-
brede. Palatele Timişoarei nu 
reprezintă cine ştie ce afacere 
pe piaţa imobiliară, din cauza 
vechimii şi a problemelor de 

rezistenţă. Spre exemplu, în 
Palatul Szechenyi, este scos 
la vânzare, de câţiva ani, un 
apartament de 200 mp, cu 
suma de 700.000 de euro. 
Nimeni nu şi-a manifestat in-
teresul să-l cumpere, semn că 
preţul de piaţă este mult mai 
jos”, ne-a declarat Nicoleta 
Pop, directorul agenţiei imo-
biliare RHM Cartier. 

Palatele Timişoarei „suferă“ din cauza vechimii şi a problemelor de rezistenţă

Palatele nu repre-
zintă cine ştie ce 
afacere, din cauza 
vechimii şi a proble-
melor de rezistenţă.

nicoleta Pop
Director agenţie imobiliară
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Pizza “Diavolo” în Casa 
Domnului din Sânandrei
gheoRghe IlAŞ
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Scandalul de amploare 
care macină Arhiepiscopia 
Timişoarei - după ce Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a decis să-i retragă 
dreptul de semnătură mitro-
politului Banatului, IPS Nico-
lae Corneanu, şi să transfere 
atribuţiile administrative că-
tre episcopul vicar, PS Paisie 
Lugojanu - a creat un adevărat 
vid de putere la nivelul con-
ducerii bisericilor din Banat. 
În condiţiile în care preoţii 
care şi-au manifestat explicit 
revolta faţă de „mazilirea” 
IPS Nicolae Corneanu au fost 
la un pas de a fi sancţionaţi, 
chiar propuşi pentru caterisi-
re, reprezentanţii clerului au 
renunţat să-şi mai exprime 
public opiniile despre scan-
dalul de la vârful Mitropoliei 
Banatului, preferând să tacă 
şi să facă. Afaceri. Este şi ca-
zul preotului Ioan Jurcă, pa-
rohul Bisericii „Sf. Dimitrie” 
din Sânandrei, care s-a gândit 
că, până se lămuresc proble-
mele la vârful Mitropoliei, ar 
momentul oportun să pună 
spaţiile casei parohiale la bă-
taie pentru a face bani. Aşa se 
face că, de câteva zile, partea 
de la stradă a casei parohiale 
din Sânandrei, situată chiar 
vizavi de biserica din centrul 
comunei, s-a transformat în... 
pizzerie. Deocamdată, se pri-
mesc doar comenzi pentru 
livrari la domiciliu, însă în 
viitorul apropiat se va putea 
servi o pizza gustoasă în sala 
unde, nu demult, se ţineau 
parastasele şi pomenile.

„Sala unde ne pomeneam 
morţii s-a transformat în 
pizzerie!”

În prima zi când au văzut 
că din casa parohială ies ti-
neri având cutii cu pizza în 
braţe, sătenii au crezut că, 
mai nou, parastasele se ţin şi 
cu produse coapte instanta-
neu la cuptor. Ulterior, când 
şi-au dat seama că din casa 
parohială se livrează pizza la 
domiciliu, cu un autoturism 

Tico, oamenii s-au revoltat şi 
l-au acuzat pe preotul Jurcă 
de afaceri necurate. „Nu se 
poate să transformi sala în 
care se ţineau parastasele de 
după înmormântări în pizze-
rie! Acum unde ne vom mai 
pomeni morţii? Este strigător 
la cer, acea sală a fost amena-
jată pe banii noştri, iar acum 
a fost dată în folosinţă unei 
pizzerii. Nu mai spunem că 
şi maşina mortuară, cumpă-
rată de biserică tot pe banii 
noştri, acuma o putem folosi 
la decese doar dacă achităm 
o taxă de 200 de lei”, spune 
unul dintre cei 720 de credin-
cioşi ortodocşi din Sânandrei, 
revoltat pe transformarea 
părţii din casa parohială unde 
se pomeneau morţii într-o 
afacere cu pizza. Pentru a ve-

rifica această informaţie, am 
descins la Sânandrei sub aco-
perirea unui „client misteri-
os”, care doreşte să cumpere 
o pizza pentru acasă. „Cine 
v-a trimis la noi? De unde 
ştiaţi că aici este o pizzerie?”, 
ne-a luat la întrebări patronul 
unităţii, după care, convins 
că vrem doar să ne astâmpă-
răm foamea, a cerut bucătă-
resei să ne prepare o pizza 
„Smille”. Nu am îndrăznit să 
comandăm o pizza „Diavo-
lo”, aflată în meniul pizzeriei, 
pentru că, totuşi, ne aflam în 
Casa Domnului. Am achitat 
suma de 22 de lei şi, după 15 
minute, am plecat cu o pizza 
aburindă. „Nu cred că o să 
deschidem terasă în faţă, mai 
sunt doar două luni de sezon. 
În schimb, o să amenajăm 

pizzeria, vom avea circa 100 
de locuri. Deja am început 
să spargem în spate pentru a 
face bucătăria”, ne-a dezvălu-
it tânărul patron. În tendinţa 
de a afla opinia preotului 
paroh de la Sânandrei, Ioan 
Jurcă, despre transformarea 
unei jumătăţi din casa parohi-
ală în pizzerie, în cealaltă par-
te locuind domnia sa, ne-am 
lovit de refuzul său ferm de a 
răspunde atât la telefon, cât şi 
la sms. Aceeaşi atitudine au 
adoptat-o preotul Marius Flo-
rescu, purtătorul de cuvânt al 
Mitropoliei Banatului, PS Pai-
sie Lugojanu, episcopul vicar 
al Arhiepiscopiei Timişoara, 
dar şi Dorel Demea, primarul 
comunei Sânandrei. Sursele 
noastre din Sânandrei ne-au 
sesizat faptul că, ieri după-
amiază, la jumătate de oră 
după ce reprezentanţii presei 
au cumpărat o pizza prepara-
tă în casa parohială, unitatea 
a fost închisă pentru public în 
mare grabă...

Înainte de închiderea edi-
ţiei, preotul Ioan Jurcă ne-a 
contactat şi ne-a spus că a de-
pus documentaţia necesară 
la Mitropolie şi că aşteaptă să 
primeasca avizele necesare.

SeRgIu mIAT
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro

În ultimele luni, poliţiştii 
de frontieră timişeni au inter-
ceptat şi reţinut aproape 300 
de transfugi care au intrat ile-
gal în România, venind din-
spre Serbia. Ei sunt originari 
din ţări din nordul Africii, dar 
şi din Afganistan, Irak, Egipt, 
sau Palestina şi imediat cum 
sunt prinşi solicită statut de 
azilant, ca să nu fie returnaţi 
în Serbia. Totul pare însă re-
gizat, pentru că  migranţii so-
sesc numai în grupuri mari, 
prin Serbia, pe aceleaşi rute, 
numai în judeţul Timiş, toţi 
cer azil, în condiţiile în care 
ţinta lor finală este să ajungă 
în ţări din Spaţiul Schengen. 

Sârbii nu au forţe sufici-
ente 

Comanda poliliţiei de fron-
tieră timişene spune că, ofici-
al, nu are cunoştinţă despre 
faptul că autorităţile sârbe i-ar 
direcţiona pe imigranţi spre 
graniţa romănească. Cu toate 
acestea, în discuţiile purtate 
cu poliţiştii sârbi, în ultimele 
luni, aceştia au specificat că 
grupurile de transfugi care 
ajung ilegal în ţara lor sunt 
foarte mari şi că nu au forţe 
suficiente să facă faţă valului 
de imigraţi. „Între cele două 
ţări funcţionează un Aparat al 
Împuternicitului de Frontieră, 
prin care se realizează coope-
rarea între cele două autorităţi 
de frontieră. Ei sunt foarte 
interesaţi de orice informaţie 
care ar duce la prinderea călă-
uzelor care-i aduc pe imigranţi 
în Serbia”, spune şi comisarul 
şef, Marius Popară, prim locţii-
tor al şefului IJPF Timiş. Odată 
rămase fără călăuze, grupurile 
de transfugi sunt la îndemâna 
poliţiei sârbe, care pot să facă 
ce vor cu ele. Pot chiar să le 
direcţioneze spre frontiera cu 
România ca să nu-şi mai facă 
de lucru cu ei. În ţara vecină, 
trecerea ilegală a frontierei 
este contravenţie şi se pena-
lizează cu o amendă. Apoi 
intervine însă faptul că mi-
granţii trebuie trimişi în ţările 

de origine, ceea ce grevează 
serios bugestul şi aşa sărac, al 
Serbiei. Comform unor surse 
din ţara vecină, pe teritoriul 
acesteia s-ar afla în acest mo-
ment câteva mii de transfugi.

„uite un bilet din româ-
nia. Înapoi cu ei“

„Aaaaa, sârbii şi-au făcut 
întotdeauna legea aşa cum 
au vrut ei. Ca să nu se încarce 
cu migranţii ilegali, ni-i trimi-
teau nouă. Aveau tot felul de 
metode prin care-şi justificau 
singuri acţiunile de acest gen. 
Ca să fiu mai corect vă pot spu-
ne că poliţiştii sârbi găseau, ca 
să nu spun că ei căutau prin 
coşurile de gunoi de la Vatin, 
unde ajung toţi cei care trec 
frontiera pe la Moraviţa, bilete 
de transport în comun din Ti-
mişoara, pe care le strecurau 
în buzunarele migranţilor, 
după care spuneau: eeee, uite 
un bilet din România, e clar. 
Înapoi cu ei. Şi uite aşa, ele-
gant, îi scoteau din ţara lor pe 
imigranţi şi ni-i băgau nouă pe 
gât”, spune un fost şef al punc-
tului de frontieră de la Mora-
viţa, care s-a confruntat direct 
cu astfel de situaţii.  

Deşi ţinta finală pentru 
transfugi este Spaţiul Schen-
gen, ei nu sunt direcţionaţi 
către Ungaria. „ Din câte ştim 
noi, Ungaria are cel mai sofis-
ticat sistem  de supraveghere 
a frontierei externe a Uniu-
nii Europene şi este greu de 
crezut  că grupuri întregi de 
imigranţi ilegali ar putea tre-
ce frontiera sârbo-maghiară, 
fără să fie depistaţi”, a mai 
spus chestorul Handra. Asta 
nu schimbă însă actuala situ-
aţie, prin care sute de trans-
fugi ajunşi în doar câteva 
luni în Centru de Tranzit de 
la Timişoara, trăiesc pe banii 
contribuabilului român, în 
aşteptarea acordării azilului. 
Odată ajunşi în posesia lui şi 
în condiţiile în care Româ-
nia va fi admisă în Spaţiul 
Schengen azilanţii vor pleca 
spre Germania, Franţa, sau în 
oricare altă ţară unde sunt co-
munităţi puternice din ţările 
lor de origine.

lIlIAnA IeDu 
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Ministrul Transporturi-
lor, Anca Boagiu, şi-a progra-
mat o vizită în judeţul Timiş 
pentru a se interesa dacă şi 
cum se lucrează la Autostra-
da Arad-Timişoara şi dacă se 
va putea da drumul circu-
laţiei rutiere la momentul 
stabilit. 

Anca Boagiu i-a stricat 
planurile prefectului de Ti-
miş, Mircea Bacală, care îşi 
programase miercuri o vizită 
pe şantierul autostrăzii Arad-
Timişoara. 

Prefectul a decis că mai 
bine o aşteaptă pe Anca Boa-
giu să vină la Timişoara şi să 
facă împreună această vizită 
pentru a vedea cu ochii lor 
ce se întâmplă pe şantier. 
Aceasta, după ce în urmă cu 
două săptămâni, planurile 
prefectului de a vizita auto-
strada au fost date iarăşi pes-
te cap de ploaie. 

Oricum, conform pre-
fectului, lucrările sunt în 
grafic la acest drum şi cel 
mai probabil se va putea 

deschide circulaţiei în luna 
decembrie a acestui an. 

“Nu pot să spun cu sigu-
ranţă ziua în care va fi des-
chisă autostrada, însă pot să 
va spun că acest lucru se va 
întâmpla în luna decembrie. 
Nu cred că va fi deschisă 
chiar de Crăciun sau de Reve-

lion. Oricum, judeţul Timiş 
este mai avantajat pentru că 
pe bucata de autostradă care 
traversează judeţul nostru 
nu sunt lucrări complexe 
cum sunt în bucata Aradu-
lui”, a explicat Mircea Bacală, 
prefectul judeţului Timiş. 

În acest moment, pe şan-

tierul autostrăzii Arad-Timi-
şoara lucrează 350 de munci-
tori, iar lucrările sunt în toi 
pentru că trebuie finalizate 
până în iarnă. 

Cei de la Compania Naţi-
onală de Autostrăzi şi Dru-
muri din România filmează 
săptămânal de la înălţime 

lucrările pentru a avea o 
evidenţă clară a ritmului în 
care se munceşte şi pentru 
a estima corect momentul 
finalizării complete a tron-
sonului de autostradă din-
tre Timişoara şi Arad. Toate 
aceste filmări ajung, în final, 
pe biroul ministrului Trans-

porturilor, Anca Boagiu, care 
supervizează în acest fel cum 
se lucrează. 

În privinţa exproprierilor, 
prefectul Mircea Bacală spu-
ne că acestea au fost deja fi-
nalizate, proprietarii de tere-
nuri pe tronsonul autostrăzii 
Arad - Timişoara şi-au primit 
banii. 

Autostrada Arad-Timişoa-
ra are 32,25 kilometri, iar pe 
traseul ei sunt construite 37 
de podeţe. Dintre acestea, 14 
au fost deja finalizate. Valoa-
rea întregului proiect este de 
135 milioane de euro, bani 
proveniţi de la Banca Euro-
peană de Investiţii şi Guver-
nul României. Contribuţia 
Guvernului statului român 
este de 22 milioane de euro. 
La cea mai recentă vizită 
a sa pe şantierul autostră-
zii, Anca Boagiu, ministrul 
Transporturilor, a ameninţat 
constructorii că vor fi pena-
lizaţi pentru fiecare zi de în-
târziere. 

Casa parohială din Sânandrei găzduieşte o pizzerie

PIzza Diavolo se serveşte cu sau fără aghiasmă 

Nu pot să spun cu 
siguranţă ziua în 
care va fi deschisă 
autostrada, însă pot 
să va spun că acest 
lucru se va întâmpla 
în luna decembrie. 

mircea Băcală 

Prefect Timiş
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Ministrul Anca Boagiu vine 
la Timişoara pentru a verifica 
stadiul autostrăzii spre Arad 
n Autorităţile doresc să deschidă drumul circulaţiei publice în luna decembrie 

Lucrarile la autostrada Arad-Timişoara vor fi finalizate în luna decembrie
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SN  “AEROPORTUL INTERNAŢIONAL 
TIMIŞOARA – TRAIAN VUIA” SA

Cu sediul în comuna Ghiroda, str. Aeroport nr.2, anunţă licitaţie publică deschisă, pentru închiriere spaţii destinate activităţii comerciale. 

licitaţia va avea loc în data de 19.07.2011, ora 10 :00, la sediul sn aeroportul internaţional timişoara – traian Vuia sa.
documentaţia privind licitaţia, poate fi procurată de la sediul sn aeroportul internaţional timişoara – traian Vuia sa, începând cu data apariţiei anunţului.
În cazul în care licitaţia nu va fi adjudecată la primul termen, a doua şedinţă de licitaţie se va ţine în termen de 7 zile, respectiv în data de 26.07.2011.
data şi ora limită de depunere a ofertelor : 19.07.2011, ora 9.00 la sediul aeroportului, Biroul registratură.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0256 386007 – Biroul Achiziţii Publice
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lIlIAnA IeDu 
 liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Timişorenii nu vor mai 
fi nevoiţi să se spele cu apă 
rece timp de o săptămâna 
pentru că cei de la Colterm 
nu vor mai întrerupe apa 
caldă nici măcar o zi pentru 
reviziile la punctele termi-
ce. 

An de an, în fiecare vară, 
timişorenii au fost nevoiţi 
că timp de o săptămână sau 
chiar două să se spele cu apă 

rece pentru că cei de la Col-
term, furnizorul de energie 
termică, a închis robinetul 
la apa caldă pentru reviziile 
tehnice.    

Anul acesta şefii de la 
Colterm au decis că nu vor 
mai “contribui” la discon-
fortul timişorenilor şi că 
nu vor mai întrerupe apa 
caldă pentru jumătate de 
oraş pentru o săptămână 
şi pentru cealaltă jumătate 
în săptămâna următoare. 
“Vom face reviziile tehnice 

la modul restrâns, în sensul 
că am identificat care sunt 
punctele slabe şi ne vom li-
mita la repararea acestora. 
Vom opri apa caldă pentru 
1-2 zile la anumite puncte 
termice, adică pe anumite 
străzi. Oricum, vom anunţa 
din timp timişorenii pe ce 
străzi va fi oprită apa cal-
dă”, a declarat Aurel Matei, 
directorul Colterm. 

Furnizorul de energie 
termică vrea să ne contori-
zeze căldura pentru fiecare 

apartament în parte. Pe de 
altă parte, cei de la Colterm 
au o idee de proiect prin 
care doresc să contorizeze 
separat fiecare apartament, 
în parte, din Timişoara, abo-
nat la sistemul de termofi-
care al oraşului. Prin aceasta 
se doreşte oprirea valului de 
debranşări. 

“Avem un proiect în gân-
dire. E vorba de repartiţia 
pe orizontală a energiei 
termice. Concret, fiecare 
apartament va avea coloană 

separată în ideea că fiecare 
apartament va avea contor 
separat”, a declarat Aurel 
Matei. 

Deocamdată, cei de la 
Colterm se gândesc cum să 
implementeze acest pro-
iect, cu ce bani, având în 
vedere că legea nu permite 
cheltuirea de bani publici în 
proprietăţi private.   

În Timişoara, 85.000 de 
apartamente sunt racorda-
te la sistemul centralizat de 
termoficare.

Adio, revizie de vară la ţevi!

Transfugi prinşi în 
Serbia şi „deversaţi” 
în România?

Vom face reviziile 
tehnice la modul 
restrâns, în sensul că 
am identificat care 
sunt punctele slabe 
şi ne vom limita la 
repararea acestora. 

aurel matei 
Director Colterm
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gheoRghe IlAŞ 
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Noutăţile prevăzute în 
noul program de stimula-
re a achiziţiei de locuinţe 
transformând „Prima Casă 
4” într-un autentic motor 
al creditării la nivel naţio-
nal. Spre deosebire de edi-
ţiile precedente, „Prima 
Casă 4” permite accesarea 
creditelor pentru cum-
părarea unei locuinţe şi 
persoanelor care deţin o 
proprietate cu o suprafaţă 
utilă de până la 50 mp, iar 
statul nu va mai garanta in-
tegral creditele, ca şi până 
acum, ci-şi împarte riscul 
de nerambursare cu băn-
cile înscrise în program. 
În acest moment, se pot 
obţine credite garantate de 
stat la ghişeele BCR, BRD, 
Alpha Bank, Millenium 
Bank, CEC Bank, Bancpost 
şi, de câteva zile, şi la Ban-
ca Transilvania. BCR este 
prima instituţie bancară 
care a intrat în noul pro-
gram guvernamental, în 
condiţiile în care este lider 
în topul creditelor acorda-
te populaţiei la prima casă 
1,2 şi 3, cu o sumă de peste 
600 milioane de euro. „Cre-
ditarea în zona de retail se 
bazează pe creditul ipote-
car şi creditul de consum, 

iar creditul ipotecar se ba-
zează pe programul Prima 
Casă, ajuns acum la a IV-a 
ediţie. La nivelul judeţului 
Timiş, până în prezent am 
încheiat 868 de contracte 
de creditare la programul 
Prima casă, în valoare to-
tală de 36,5 milioane de 
euro. Valoarea medie a 
unui credit este de 42.000 
de euro”, spune Anca Flu-
eraş, director judeţean de 
retail în sistemul bancar. 
În baza acestui program se 
poate solicita un credit de 
până la 66.500 de euro, cu 
un avans minim din par-

tea beneficiarului de nu-
mai 5%. Perioada maximă 
de creditare este de 30 de 
ani, cu 18 luni perioada de 
graţie pentru construcţia 
locuinţei. 

millenium Bank pune 
la “bataie” 50 milioane 
de euro

Şi în cazul Millenium 
Bank, plafonul maxim alo-
cat de bancă pentru acest 
program este de 50 de mi-
lioane de euro, sumă echi-
valentă cu împrumuturile 
totale acordate în primele 
trei ediţii ale programului. 

“Clienţii pot beneficia de 
credite Prima Casă în euro, 
al căror singur cost este 
dobânda variabilă, calcula-
tă ca suma dintre Euribor 
la trei luni şi marja de 4%. 
Comisioanele de analiză şi 
de acordare sunt gratuite, 
iar costul evaluării locuin-
ţei este suportat de către 
bancă”, precizează Cristina 
Bold, director de comuni-
care la Millennium Bank.

De asemenea, CEC Bank 
dispune de un plafon de 
aproximativ 27 milioane 
de euro, iar printre carac-
teristicile creditelor pentru 

Prima Casă se numără lipsa 
comisioanelor din partea 
băncii, perioada de graţie 
de până la 180 de zile, du-
rata maximă de finanţare 
de 30 de ani, vârsta maxi-
mă stabilită pentru ram-
bursarea integrală a credi-
tului de 80 de ani. 

„Avem în acest moment 
peste 800 de cereri aflate în 
diferite stadii de aprobare 
la nivelul agenţiilor noas-
tre, un număr important ţi-
nând cont de faptul că pro-
gramul a demarat oficial în 
data de 20 iunie 2011. Între 
aceste dosare se regăsesc şi 
unele rămase din perioada 
anterioară a programu-
lui”, spune Adrian Jantea, 
director Promovare şi Dis-
tribuţie Persoane Fizice în 
cadrul Băncii Române de 
Dezvoltare (BRD). Potrivit 
acestuia, până acum BRD a 
acordat peste 8.500 de cre-
dite Prima Casă, în valoare 
de aproximativ 325 mili-
oane de euro. Efortul ce-
lor şapte bănci de a atrage 
doritori pentru creditare 
la Prima Casă este atât de 
mare încât, spre exemplu, 
Bancpost oferă oricărui cli-
ent un cadou de 2000 de 
lei.

ecoNomic Auto & Turism Turismul de refacere, relaxare şi de 
business stă dispoziţia bănăţenilor

Sistemul de aer condiţionat 
nu trebuie verficat doar vara

8
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Timişorenii nu sunt zgârciţi 
când vine vorba de vacanţă

Şapte bănci din Timişoara 
au intrat în hora creditării 
la „Prima Casă IV”

La nivelul judeţului 
Timiş, până în pre-
zent, am încheiat 
868 de contracte 
de creditare la pro-
gramul Prima casă, 
în valoare totală de 
36,5 milioane de 
euro. Valoarea me-
die a unui credit este 
de 42.000 de euro.

 Anca fluieraş 
Director judeţean 

retail BCR 

PulS eConomIC

CâşTIgurI SALArIALe

Conform datelor oficiale, 
judeţul timiş domină piaţa 
muncii în regiunea de vest 
a ţării, atât în ceea ce pri-
veşte numărul de angajaţi, 
cât şi a veniturilor medii 
înregistrate de salariaţi. 
salariul mediu net obţinut 
de un timişean în luna 
aprilie a fost de 1483 de lei, 
în timp ce în arad, în ace-
eaşi perioadă, câştigul net 
a fost de doar 1212 lei. În 
ceea ce priveşte numărul 
de angajaţi, timişul este 
lider incontestabil al vestu-
lui, cu 196.312 persoane cu 
contract de muncă, fiind 
urmat de arad (111.887 
angajaţi), Hunedoara 
(109.536 angajaţi) şi Caraş-
severin (55.210 angajaţi).

FINANţAre BACALAureAT

statul a cheltuit, în ultimii 
patru ani, circa 480 de 
milioane de euro pentru 
finanţarea celor peste 
200.000 de elevi care au 
dat examenul de bacala-
ureat în 2011. din bugetul 
alocat ministerului educa-
ţiei se cheltuie, în medie, 
câte 600 de euro pe an 
pentru fiecare elev de liceu, 
majoritatea banilor fiind fo-
losiţi pentru plata salariilor 
celor 60.000 de profesori 
de liceu, iar restul pentru 
manuale, mobilier şi burse 
şcolare. În condiţiile în care 
peste 50% dintre elevi nu 
au luat examenul de baca-
laureat în acest an, se poate 
considera că aproape 250 
de milioane de euro au fost 
cheltuiţi degeaba. 

reSTANţe LA BăNCI

restanţele populaţiei şi a 
firmelor la creditele în valu-
tă au crescut, în ultimul an, 
cu circa 3,3 miliarde de lei. 
ele reprezintă, în prezent, 
7,7% din volumul total al 
creditului în euro, de la 
5,41 %, anul trecut. Cea mai 
mare creştere s-a înre-
gistrat în judeţul alba, cu 
aproape zece procente, de 
la 4,92% la 14,44%, respec-
tiv de la 80 milioane de lei 
la 234,3 milioane de lei, în 
topul datornicilor urmând 
giurgiu, de la 4,65% la 14%, 
ialomiţa, galaţi, neamţ, 
Braşov şi Caraş-severin, 
cu restanţe de 12,6%, adică 
40,4 milioane de lei.

Vând teren intravi-
lan în Săvârşin, zonă 
de case, utilităţi, în 
vecinatatea palatu-
lui regal, S: 11.000 
m.p., zonă deosebită, 
parţial livadă; se poate 
dezmembra şi vinde 
parţial. tel:0721227457, 
0726312340.

n Programul “Prima casă 4” a dinamizat rapid creditul ipotecar din România

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

n 44 de mii de euro este cea mai scumpă 
vacanţă plătită de către un timişorean

Comentează pe
opiniatimisoarei.ro

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

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

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

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

PUBLICITATE

Programul „Prima Casă 4” s-a transformat într-un autentic motor al creditării la nivel naţional

Avem în acest mo-
ment peste 800 de 
cereri aflate în diferi-
te stadii de aprobare 
la nivelul agenţiilor 
noastre, un număr 
important ţinând 
cont de faptul că pro-
gramul a demarat 
oficial în data de 20 
iunie 2011.

 Adrian jantea
Director Promovare şi Distribuţie 

Persoane Fizice - BRD

Clienţii pot benefi-
cia de credite Prima 
Casă în euro, al căror 
singur cost este 
dobânda variabilă. 
Comisioanele de 
analiză şi de acorda-
re sunt gratuite, iar 
costul evaluării locu-
inţei este suportat de 
către bancă.

Cristina Bold
Director de comunicare, 

 Millennium Bank

lIlIAnA IeDu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Dacă e vacanţă, atunci va-
canţă să fie, par a zice timi-
şorenii cu dare de mână. În 
plin sezon estival, agenţiile 
de turism sunt luate cu asalt 
de bănăţenii care îşi doresc 
o vacanţă perfectă, după un 
an de muncă asiduuă. Oame-
nii nu se mai uită la buzunar 
când vine vorba de distracţie 
şi câteva zile departe de pro-
blemele cotidiene.

În Timişoara au fost vân-
dute vacanţe care mai de care 
mai costisitoare, cu cazări la 
multe stele, sejururi în ţări 
îndepărtate sau în ţări cât se 
poate de exotice. Chiar dacă 
şi la noi este vară, timişorenii 
au ales în continuare căldura, 
însă într-o cu totul altă ţară. 
Şi au de unde alege pentru că 
oferta este variată fiind plin 
sezon estival.

Cea mai scumpă vacan-
ţă a fost vândută, în această 
vară, în Timişoara, de agenţia 
Ra Turism şi costă 44.100 de 
euro. Este vorba de o croazi-
eră în Maldive cu vasul de 
lux Dhaainkan’baa. Sejurul 
este de 7 nopţi de cazare plus 
servicii all-inclusive pentru 
14 pasageri. Dar aceasta nu e 
singura vacanţă scumpă cum-
părată de timişoreni de la 
această agenţie de turism. De 
exemplu, a mai fost cumpă-
rat un circuit Argentina- Uru-
guai-Panama-Bolivia-Peru, la 
12.228 euro pentru 21 de zile 
în care au fost incluse cazarea 
la demipensiune şi transpor-
tul. Au mai fost vândute ex-
cursii de peste 6.000 de euro 
la Monte Carlo, în Turcia la 
peste 7.000 de euro şi în Sin-
gapore la peste 8.000 de euro, 

toate pentru două persoane.
„Chiar dacă este o perioa-

dă mai de austeritate, timişo-
renii mai cumpără şi vacanţe 
scumpe. Am avut cereri de va-
canţe pentru toate buzunare-
le”, a declarat Radu Tîrpe, ma-
nager al agenţiei Ra Turism. 
O altă agenţie de turism, alte 
preţuri. De pildă, agenţia Re-
creation a vândut, în aceas-
tă vară un sejur în Turcia la 
2.500 de euro, la hotel de 5 
stele în Antalya pentru două 
persoane la ultra all-inclusive. 
Pachetul conţine transportul 
cu avionul şi transfer hotel-
aeroport.

Agenţia de turism Christi-
an Tour a vândut excursii de 
la 100 de euro până la 3.500 
de euro. Destinaţia cea mai 
scumpă este Turcia (Antalya), 
pentru două persoane cu ul-
tra all-inclusive. „La noi, cele 
mai cerute destinaţii sunt 
Turcia şi Grecia. Avem ofer-
te la diferite preţuri în cele 
două ţări, în funcţie de ce îşi 
doreşte şi clientul”, a declarat 
Iadranca Marin, directorul pe 
zona Banat a agenţiei Christi-

an Tour. O destinaţie mai exo-
tică a fost vândută în această 
vară de agenţia de turism 
Cardinal. Este vorba de o ex-
cursie în Tibet – Nepal – India. 
Sejurul a costat 3.500 de euro 
de persoană pentru 14 zile.

„Avem solicitări de desti-
naţii mai scumpe, mai exoti-
ce, chiar dacă sunt probleme 
financiare în ţară. Pot să vă 
spun că destinaţiile exotice 
sunt solicitate în proporţie 
de 30%, iar destinaţiile pen-
tru România sunt cerute în 
proporţie de 20%. Restul de 
50% sunt cereri pentru Grecia 
şi Italia”, a declarat Codruţa 
Dobrescu, directorul agenţiei 
Cardinal.

Directorii agenţiilor de tu-
rism spun, la unison, că orici-
ne poate să îşi creeze propriul 
sejur pentru că oferte sunt 
pe toate gusturile şi mai ales 
pentru toate buzunarele.

Oricum, timişorenii nu au 
ţinut cont de criza economi-
că din ţară şi au ales să plece 
cât mai departe de România, 
în sejururi exotice, pe mulţi 
bani.

Dai un ban, dar merită!
Cea mai scumpă vacanţă 
a fost vândută, în aceas-
tă vară, în Timişoara, 
de agenţia Ra Turism şi 
costă 44.100 de euro. Este 
vorba de o croazieră în 
Maldive cu vasul de lux 
Dhaainkan’baa pentru 
14 persoane. Sejurul este 
de 7 nopţi de cazare plus 
servicii all-inclusive.

Chiar dacă este o 
perioadă mai de 
austeritate, timişo-
renii mai cumpără 
şi vacanţe scumpe. 
Am avut cereri de 
vacanţe pentru toate 
buzunarele.

Radu Tîrpe
Manager Agenţia 

de turism Ra
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mIoDRAg hojDA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Cură antistres, cu apă mi-
nerală, pentru reconfortare, 
pentru risc cardiovascular, 
pentru combaterea obezită-
ţii, cură wellness pentru we-
ekend, ş.a.m.d. Sunt numai 
câteva dintre tratamentele 
de care pot beneficia bănăţe-
nii şi turiştii care doresc să se 
relaxeze pentru câteva zile, 
o săptămână sau mai mult 
timp, la Buziaş.  

Milioane de euro au fost in-
vestite în modernizarea Com-
plexulului Hotelier Parc de la 
Staţiunea Tratament Balnear 
Buziaş.  În câţiva ani, printr-o 
strategie bine pusă la punct, 
complexul a devenit un loc 
dotat cu numeroase spaţii de 
refacere, de relaxare şi de bu-
siness.  Restaurant cu peste 
300 de locuri, bar de zi, aparta-
mente cu instalaţii de climati-
zare, săli de conferinţă, centru 
internaţional de conferinţe, 
centru spa, bază de tratament, 
piscină acoperită cu apă în-
călzită, bazine de jacuzzi, 
reprezintă doar o parte din 
opţiunile pe care le au turiştii 
care calcă pragul complexului 
hotelier. “Turiştii vor găsi un 
loc primitor, cu multe facili-
tăţi de ultimă generaţie. Pot 
merge la piscină sau la centrul 
spa, dar şi lua parte la confe-
rinţe şi întâlniri de lucru”, ne 
spune Sorin Munteanu, direc-
torul Centrului de Tratament 
Buziaş. “Complexul hotelier 
Parc ofera servicii de wellness, 
refacere si business”, a adău-
gat acesta.

Pachete de servicii
Complexul hotelier Parc, 

de trei stele, oferă trei tipuri 
de pachete turiştilor. Primul 

vizează turismul medical, 
tradiţional în această zonă 
pentru tratamentele care 
acoperă o plajă vastă de afec-
ţiuni. Hidroterapie, fiziote-
rapie, aplicaţii cu ceară de 
albine sau băi galvanice sunt 
numai o parte din oferta ba-
zei de tratament. Persoanele 
care merg la staţiunea Buziaş 
cu afecţiuni grave de sănăta-
te, se întorc după câteva zile 
cu problemele ameliorate şi 
cu un tonus relaxat. Astfel, 
pachetul de tratament „O 
săptămână la Buziaş!“ vine în 
sprijinul celor care au diferite 
afecţiuni pe care doresc să le 
trateze într-un centru dedi-
cat special acestora. Preţul 
este de 845 lei/persoană/pa-
chet, dar cei care aleg lunile 
de vară şi prima parte a lunii 
septembrie, până în 15 sep-
tembrie, au parte de o redu-
cere de 10%, astfel că tariful 
ajunge la 760 lei de persoană 
pentru întreg pachetul. Cele 
şase nopţi de cazare asigură 
tratamente pentru afecţiuni-
le de care suferă cei cazaţi în 
acest loc, dar şi masa pe toată 
perioada de cazare.  

Al doilea pachet oferit la 
complexul hotelier Parc ţin-
teşte spre persoanele care do-
resc să petreacă mai puţine 
zile în acest loc, doar pentru 
relaxare. „Cura de wellness“ 
pentru weekend costă 245 lei 
de persoană pentru pachet. 
În cele două nopţi de cazare 
este inclus micul dejun, iar 
celelalte mese sunt servite 
în contul unei fişe pe care se 
află o sumă de bani. Relaxa-
rea nu poate fi desăvârşită 
fără fitness, saună şi câteva 
ture de bazin în piscina aco-
perită. Turiştii care vin pen-
tru acest pachet au parte de 
facilităţi care asigură relaxa-

rea lor în zilele de şedere la 
Buziaş. Condiţiile moderne 
de relaxare şi de cazare şi 
facilităţile de care dispun 
turiştii sunt câteva dintre 
priorităţile pe care mizează 
Sorin Munteanu pentru a 
oferi cele mai bune condiţii. 
Persoanele care aleg pachetul 
„Cură de wellness“ până în 
15 septembrie beneficiază de 
o reducere de 8% (preţ redus 

ajungând la 225 lei/persoa-
nă/pachet). Reducerile au loc 
în perioada concediilor şi a 
lunilor de vară, atunci când 
oricine poate găsi câteva zile 
libere pentru a scăpa de stres 
la 30 de kilometri de capitala 
Banatului.

Turismul de business a 
crescut foarte mult, spune 
directorul centrului, în ulti-
mii ani în staţiunea situată la 
doar 30 de kilometri de Timi-
şoara. Pachetele de turism au 
fost diversificate, de la peri-
oade lungi de timp, de 10-20 
de zile, la turism de weekend 
sau chiar de o zi. În acest scop, 
în ultimii ani a fost construită 
o sală de conferinţe şi o pisci-
nă, tocmai pentru a atrage cât 
mai mulţi turişti. Preţul unui 
pachet de business pentru o 
noapte este de 160 de lei de 
persoană. În tarif intră pen-
siune completă, turiştilor le 
sunt puse la dispoziţie toate 
facilităţile pentru a putea or-
ganiza conferinţe sau întâl-
niri de afaceri.  

tratamente pentru afec-
ţiuni

Mai multe tratamente 
sunt puse la dispoziţia per-
soanelor care apelează la 
staţiunea Buziaş pentru o 
cură, şase în total, fie ea de 
tratament intern cu apă 
minerală, antistres, pentru 
reconfortare, pentru risc car-
diovascular, profilatica activă 
sau pentru combaterea obe-
zităţii. Fiecare dintre acestea 
se desfăşoară pe o perioadă 
de 18 zile. Masaje, kinetote-
rapie, dietoterapie, băi mine-
rale, tratament de echilibrare 
a somnului, excursii şi activi-
tăţi culturale, toate sunt ofe-
rite în turismul de sănătate 
local.

Turismul de refacere, relaxare şi de 
business stă la dispoziţia bănăţenilor
n Complexul hotelier Parc din Buziaş oferă pachete atractive celor care aleg staţiunea Buziaş

ATV-ul este soluţia 
ideală pentru traficul 
intens din Timişoara
n Preţul unui ATV pleacă de la 3000 de lei şi poate ajunge şi până la 32.000 lei 

CAIuS SeRACIn
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

ATV-urile au devenit în 
ultima perioadă nu doar un 
mijloc de distracţie pentru cei 
care merg pe terenuri acci-
dentate, ci chiar un mijloc de 
transport prin oraş. Cel mai 
mic preţ la care puteţi achi-
ziţiona un ATV este de 3000 
de lei. Dacă vă permiteţi unul 
dotat cu tot cu echipamentul 
de protecţie pentru a circula 
înafara reţelei de drumuri 
publice, pe munţi sau prin 
păduri este bine să aveţi şi 32 
de mii de lei, cât costă un au-
toveeficul complet utilat pen-
tru „off road“. 

Magazinele care se ocupă 
cu comercializarea sau închi-
rierea lor, nu se pot plânge de 
clienţi, însă când vine vorba 
să dea informaţii despre ce 
acte este nevoie pentru a pu-
tea circula liniştit pe străzile 
urbei habar n-au. Magazinele 
care comercializează şi închi-
riază ATV-uri nu se pot plân-
ge de lipsa clienţilor însă stau 
prost la capitolul de informa-
re a clienţilor referitoare la 
documentele necesare circu-
laţiei. “Legislaţia o găsiţi pe 
pagina noastră de internet. 
Ce, nu ştiţi să citiţi?”, este 
răspunsul pe care-l primeşte 
oricine doreşte să cumpere 
un ATV de la o angajată a 
unei firme ce închiriază şi 
comercializează ATV. Nici nu 
e de mirare dacă ne gândim 

că în Timişoara sunt doar 3 
magazine care se ocupă de 
vânzarea acestor autovehicu-
le cu care, este bine de ştiut, 
se poate circula în orice zonă 
din oraş. 

Nu ai atestat eliberat de 
rar, rişti să fii amendat 
de Poliţia rutieră

Pentru înregistrarea în 
evidenţa Primăriilor şi pen-
tru a rula pe orice stradă din 
Timişoara este nevoie de un 

atestat tehnic. Deţinatorul 
unui ATV se poate adresa 
RAR-ului şi poate solicita ca 
un inspector să se deplaseze 
pentru a lua în evidenţă auto-
vehiculul. Costul unui atestat 
tehnic este de 430 de lei. Ates-
tatul tehnic  este o formă de 
înregistrare legală. Luarea în 
evidenţa la primărie a unui 
vehicul nu înseamnă înmatri-
cularea vehiculului, este doar 
o luare în evidenţă. “Se poa-
te circula cu ATV-urile prin 

oraş, însă doar cu o condiţie. 
Deţinătorul să aibă atestatul 
tehnic eliberat de RAR, per-
mis categoria B1, inspecţia 
tehnică periodică şi bineîn-
ţeles asigurarea obligatorie”, 
spune purtătorul de cuvânt al 
IPJ Timiş, Emil Andrei. Pentru 
ATV-urile destinate copiilor 
sub 16 ani este bine de ştiut 
că se pot folosi doar în locuri 
special amenajate şi sub aten-
ta supraveghere a părinţilor 
sau a adulţilor.

Turiştii vor găsi un 
loc primitor, cu mul-
te facilităţi de ultimă 
generaţie. Pot mer-
ge la piscină sau la 
centrul spa, dar şi lua 
parte la conferinţe şi 
întâlniri de lucru.

 Sorin munteanu
Manager general - Staţiunea de 

Tratament balnear Buziaş
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Preţuri pentru 
Pachete de servicii
l „o săptămână la Buzi-
aş!“ - 760 lei /persoană/
pachet 
l „Cură de wellness“ -  225 
lei /persoană/pachet
l „Pachet de business“ 
- 160 de lei de persoană/
noapte

Complexul hotelier Parc pune la dispoziţia turiştilor toate condiţiile pentru ca aceştia să se relaxeze 

Dacă la începuturi ATV-urile erau destinate  plimbărilor „off-road“ în prezent acetea au devenit un mijloc de transport

Documente necesare pentru 
ca ATV-ul  să poată fi folosit 
şi pe drumurile publice:
l fişa de înmatriculare a 
vehiculului, al cărei model 
este stabilit conform 
reglementarilor legale, 
completată cu datele pro-
prietarului şi având viza 
organului fiscal compe-
tent al autorităţii adminis-
traţiei publice locale; 
l cartea de identitate a 
vehiculului, în original şi 
copie;
l documentul care atestă 
dreptul de proprietate al 
solicitantului în original şi 
în copie;
l actul de identitate al 
solicitantului, în original şi 
în copie;

l dovada de efectuare a 
inspecţiei tehnice perio-
dice;
l copia documentului de 
asigurare obligatorie de 
raspundere civilă; 
l dovada de efectuare a 
formalităţilor vamale de 
import definitiv, în origi-
nal sau copie.

Se poate circula cu 
ATV-urile prin oraş, 
însă doar cu o con-
diţie. Deţinătorul să 
aibă atestatul tehnic 
eliberat de RAR, 
permis categoria B1, 
inspecţia tehnică 
periodică şi bine-
înţeles asigurarea 
obligatorie.

emil Andrei 
Purtător de cuvânt al IPj Timiş
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Canicula care a căzut peste 
Timişoara, perioada concedii-
lor şi dorinţa de a avea o ma-
şină cât mai confortabilă fac 
din service-urile auto care se 
ocupă cu dotarea autovehicu-
lelor cu sisteme de climatizare 
o adevărată afacere pe timp de 
criză. Zeci de maşini au luat cu 
asalt la început de iulie atelie-
rele auto specializate din Ti-
mişoara pentru a completa cu 
freon intalaţia de climatizre, în 
speranţa că vor trece mai uşor 
peste căldură.  

Asta însă numai în perioa-
da caldă a anului, pentru că, 
din cauza mentalităţii, româ-
nul merge să-şi verifice clima 
doar când îşi dă seama că în 
maşină începe să se coacă 
deşi a pornit aerul condiţio-
nat. „Normal ar fi ca fiecare să 
vină o dată pe an la o simplă 
revizie tehnică. Însă la noi nu 
se întâmplă aşa. La noi vin oa-
menii în special în ziua în care 

pleacă în concediu şi trebuie 
să meargă mult cu maşina şi-şi 
dau seama că fără aer condiţi-
onat se coc de cald, fie atunci 
când simt un miros foarte urât 
în maşină şi îşi dau seama că 
aparatul nu mai răceşte“, 
spune Zoltan Fodor, adminis-
tratorul unui service auto spe-
cializat în instalaţiile de clima-
tizare. Zoltan Fodor spune că 

instalaţia de climatizare este 
foarte importantă nu doar pe 
timp de vară, ci şi iarna. „Am 
avut un client în iarnă care a 
venit la noi la verificare, i-am 
spus ce probleme are şi apoi 
nu a mai revenit decât peste 
o lună. Când a venit mi-a spus 
că din cauza climei care nu 
mergea nu i s-au mai dezabu-
rit geamurile şi nu mai văzut 

nimic, şi a intrat într-o altă 
maşină“, mai spune Fodor. 

atenţie la bacteriile din 
instalaţia de climatizare

Un sistem de climatizare 
defect poate chiar să vă îmbol-
năvească. Acesta conţine de 
multe ori bacterii dăunătoare 
organismului. “De multe ori 
se întâmplă să se simtă un mi-

ros neplacut în maşină. Atunci 
este clar că în cutia ventilato-
rului s-au depus muşte, insec-
te şi mult praf. Sfatul cel mai 
simplu este ca înainte cu cinci 
minute de finalul călătoriei să 
opriţi aerul condiţionat. Acest 
lucru ajută la evitarea acumu-
lării de bacterii. Dacă nu faceţi 
acest lucru se întâmplă să aveţi 
mari dureri de ochi sau de cap 
şi chiar să vi se facă rău la vo-
lan. Sfatul meu e să veniţi la 
service să curăţăm ventilato-
rul”, mai spune managerul 
service-ului auto.

10 iNterViu

CAIuS SeRACIn
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

De ce concursurile in-
ternaţionale de film de 
peste ocean şi nu cele din 
Europa?

Ca să participi în festi-
valurile de peste Ocean (în 
special America) îţi trebuie, 
în primul rând şi din păcate, 
bani. Pentru a îţi înscrie fil-
mul la un festival este nece-
sară plata unei taxe (în func-
ţie de perioada înscrierii. Cu 
cât mai aproape de festival 
cu atât mai scump). Numă-
rul de festivaluri este imens, 
imposibil să pot trimite la 
toate. Personal, trimit la fes-
tivalurile mai importante 
sau cele cu perioadă limită 
de la data lansării filmului 
(multe din festivaluri, cele 
mai mari, au cerinţa ca fil-
mul să nu fie mai vechi de 
2-3 ani de la data festivalului, 
depinde de cazuri) după care 
o să trimit şi la festivaluri 
mai mici în anii următori ca 
să nu trebuiască să plătesc o 
sumă gigantică deodată. 

Pe lângă asta... depinde şi 
de calitatea filmului şi de cum 
este abordat în materie de 
producţie. De exemplu, filme-
le mele sunt orientate spre un 
stil american, şi nu european, 
şi implicit, până acum am in-
trat în aceste două festivaluri 
americane: Palm Springs In-
ternational ShortFest şi Utah 
Arts Festival, dar în Europa 
nu. În schimb, trebuie să pre-
cizez că în Europa am trimis 
la un număr mic de festiva-
luri faţă de America. 

Şi, nu în ultimul rând, 
ţine foarte mult de noroc 
şi de subiectivism. Cum cei 
care hotărăsc ce filme intră 
în festival sunt şi ei oameni, 
contează dacă filmul rezo-
nează cu ei şi poate depinde, 
de la an la an, de starea per-
sonală a fiecăruia. 

cum se face că la nivel 
internaţional filmele româ-
neşti câştigă premii peste 
premii, iar la nivel naţional 
nimeni nu aude despre 
aceste filme decât după ce 
ele au fost premiate, apreci-
ate şi rulate afară? 

La noi nu se aude despre 
aceste filme pentru că nu li 
se face reclamă. Nu ai cum să 
auzi despre un film dacă nici 
nu ştii că este sau a fost în pro-
ducţie. Bugetele sunt din start 
limitate. La cât costă filmele, 
în mod normal, şi pentru a 
face reclamă filmului este 
nevoie de un buget adiţional 
care la noi nu există. Deci cea 
mai bună metodă de market-
ing este ca filmul să ruleze la 
un festival în afară pentru că 
plăteşti doar înscrierea şi atât. 
Şi, dacă te-ai ales cu premiu, 
te-ai ales cu reclamă pentru 
o sumă infimă. Pe lângă asta 
festivalurile pot avea cerinţa 
ca filmul să fie premieră mon-
dială, continentală sau naţio-
nală. Dacă cumva cerinţa se 
regăseşte în primele două 
opţiuni atunci e clar că filmul 
nu poate rula în cinema până 
când nu o face în festival. 

cât a costat producţia 
the crossing cu care aţi 
câştigat marele premiu al 
juriului la utah art Festival? 

Scurt metrajul a avut un 
buget destul de semnifica-
tiv din punctul de vedere al 
unui student. A fost finanţat 
parţial de şcoală şi parţial de 
buzunarul tatălui. Per total a 
avut în jur de 5000 de euro. 

  
the crossing are ca temă 
al doilea război mondial în 
românia. De ce au succes 
filmele cu teme româneşti?  

În primul rând filmul 
meu poate fi plasat oriun-
de... nu aş spune că are o 
temă românească. La fel de 
bine poate fi plasat în războ-
iul dintre Coreea de Nord şi 
Coreea de Sud, dacă schimbi 
actorii şi numele ţărilor. Am 
mers mai mult pe o temă 
universală. 

Dar, în general temele ro-
mâneşti prind în afară pen-
tru că au un punct de vedere 
specific, pe care alte ţări nu îl 
pot reproduce şi asta atrage 
interestul spectatorilor, dar 
mai ales al celor care merg 
la festival. Acest punct de 
vedere a existat întotdeauna, 
dar problema cu festivalurile 
este că şi ele trec prin dife-
rite valuri. În ultimii ani, se 

poate spune că atenţia a fost 
pe România, dar în următo-
rii ani există şansa să se plic-
tisească şi atenţia se va muta 
pe altă ţară, regiune chiar 
dacă calitatea producţiilor 
româneşti rămâne la fel. 

aţi mizat pe mulţi actori din 
timişoara. De ce? 

The Crossing este poves-
tea a doi operatori de radio 
transmisie recepţie români 
care rămân în spatele linii-
lor inamice şi trebuie să îşi 
croiască drum spre punctul 
de întâlnire cu restul pluto-
nului. Pe parcurs, unul din 
soldaţi începe să dea semne 
de înrăutăţirea sănătăţii. Fil-
marea a fost făcută în diver-
se locuri, pe lângă comună 
Bârzava în judeţul Arad unde 
s-a născut bunicul meu Ionel 
Mircea Pleş, după care în Re-
şiţa şi în final în Timişoara. 
În total am filmat 6 zile iar 
în una din zile am filmat 
după-masă pe lângă Bârzava 
şi ne-am mutat pe cât de re-
pede posibil în Reşiţa pentru 
a continua filmările pe timp 
de noapte. 

Nu toţi actorii au fost din 
Timişoara. Din cei doi actori 
principali, Toma Cuzin şi Bo-
ris Gaza, Toma se regăseşte 
în Bucureşti. Am avut noroc 

cu el că i-a plăcut scenariul 
foarte mult şi a reuşit să îşi ia 
timp liber de la teatrul unde 
se afla sub contract pentru 
a îşi petrece o săptămână în 
afara Bucureştiului. Iniţial, 
am căutat actor din Bucu-
reşti (sau care stă în Bucu-
reşti) pentru a avea timp de 
repetiţii, dar, deşi iniţial găsi-
sem, cu puţin timp înaintea 
producţiei al doilea actor a 
fost nevoit să se retragă şi 
am rămas în impas. Nimeni 
altcineva nu a avut timp să 
se desprindă pentru aşa o 
perioadă aşa că m-am hotă-
rât să vin în Timişoara puţin 
mai repede şi să caut acolo. 

Ghinionul iniţial a făcut 
că în această perioadă la 
teatrul din Timişoara se pre-
gătea o piesă de teatru grea, 
condusă de un regizor străin, 
şi toţi actorii erau prinşi în 
această producţie. Am căutat 
în lung şi-n lat, şi-n stânga 
şi-n dreapta, până când, din 
noroc, am dat de Boris Gaza 
care a fost disponibil să vină 
pentru toată săptămâna. 
Asta s-a întâmplat cu o zi 
înainte de începerea filmă-
rii. Practic, noi am continu-
at pregătirile de filmare ca 
şi cum am fi avut doi actori 
gata de filmare. Norocul, 
până la urmă, a fost că Boris 

Gaza s-a dovedit a fi un ac-
tor foarte bun şi, deşi nu am 
avut posibilitatea de a face 
repetiţii, tranziţia pe care a 
făcut-o de la teatru la film a 
fost foarte rapidă. Pentru re-
stul de roluri au fost actori, 
oameni din Timişoara pen-
tru că filmam în Timişoara şi 
ei m-au ajutat de câteva ori 
cu alte producţii din timpul 
facultăţii făcute în Timişoa-
ra, producţii eşuate, aşa că 
am vrut să mă revanşez prin 
a-i avea într-un proiect făcut 
pe film şi nu pe digital.

Iar cel care joacă rolul me-
dicului este prieten cu mama 
mea. Nevând timp să caut pe 
cineva, am rugat-o, să mă 
ajute cu o persoană care să 
“dea bine” ca doctor şi care 
este disponibil să petreacă o 
zi întreagă cu mine dându-i 
ordine ce să facă. L-aş fi pu-
tut întreba pe tatăl meu dar 
am preferat să evit situaţia în 
care eu trebuie să îi dau ordi-
ne lui, că mi se părea ciudat. 

  
ştiu că aţi făcut informa-
tica şi Managementul, iar 
mai apoi uNatc. De unde 
pasiunea pentru film? 

Nu am terminat Informa-
tica şi Managementul. Le-am 
început, dar am renunţat la 
facultăţi pentru a mă duce 

la UNATC. Cred că pasiunea 
pentru filme am avut-o din-
totdeauna. De când am fost 
mic m-am uitat la filme în 
continu şi, dacă e să dau cre-
zare celor spuse de ai mei, re-
fuzam să mănânc dacă pe te-
levizor nu era Mad Max 2 sau 
Highlander. Iar ideea mi-a 
venit în cap în vacanţa din-
tre clasele 11-a şi a 12-a când 
am văzut mult prea multe 
filme, 3 pe zi, şi o cunoştinţă 
de pe internet a spus că sora 
ei a intrat la actorie în Bucu-
reşti. Atunci am decis să mă 
duc la facultate.

  
care este visul lui cristian 
pleş? 

Visul meu este să ajung 
mare regizor la Hollywo-
od, undeva pe unde se află 
Christopher Nolan, şi să câştig 
Oscarul pentru cel mai bun 
regizor. Iniţial, am zis că mă 
mulţumesc doar cu o nomi-
nalizare până când am aflat 
că Jean Negulesco, de care nu 
vorbeşte nimeni, am aflat de 
el în manualul de engleză în 
a 12-a la scurt timp după reve-
laţia de a da la film, a fost deja 
nominalizat. Atunci m-am 
hotărât că trebuie să merg o 
treaptă mai sus. După care vi-
sez la o casă pe insula Capri. 
Şi una în Japonia. Poate şi în 
Coreea de Sud. 

  
câte filme vede regizorul 
cristian pleş pe zi? 

Depinde mult de cum stau 
cu timpul. În general, în tim-
pul facultăţii mă uitam la 1-2 
filme pe zi. Nu că eram pus 
de facultate, ci că aşa vroiam 
eu. Acum, în ultima perioa-
dă, m-am uitat tot mai puţin 
pentru că am fost ocupat cu 
pregătirea filmelor pentru 
festivaluri. Odată ce un film 
este “filmat”, mai vine şi o pe-
rioadă lungă şi complicată de 
post producţie care mănâncă 
mai mult timp decât filmarea 
propriu zisă. 

Filmografie:
2011 - Show Reel Janu-
ary 2011
2010 - The Crossing 
2009 - Neuromed (RO) 
or (ENG)
All In 
2008 - Little Gods, The 
Melomaniac
2007 - Ezekiel 25:17 
A Happening on my 
Street
2006 - The Brother, 
His Girlfriend and My 
Birthday, The Box

„Temele româneşti 
prind «afară» pentru 
că au un punct de 
vedere specific”

Este primul regizor timişorean ce câştigă un mare premiu internaţional cu una dintre 
producţiile sale. Este vorba despre filmul “The Crossing“ care a obţinut Marele premiu al 
Juriului la Festivalul Internaţional Utah Arts Festival din Statele Unite ale Americii.

CRISTIAn PleŞ

Am dezvoltat de la an la an activitatile companiilor
Grupului MVT Logistik, telul nostru fiind acela de a oferi
servicii cat mai sigure si complete, spre deplina satisfactie

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

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

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

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

www.mvtlog.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

auto & turiSm

Cât te costă să-ţi 
faci climatizarea 
la maşina ta

l Verificare instalaţie climă 
auto - gratis
l Verificat Vidat încărcat cu 
freon - 150 de lei
l Completat instalaţie 105 lei
l Înlocuit compresor 340 lei
l Înlocuit rulment compre-
sor 370 de lei
l Înlocuit filtru dezumidi-
ficator şi încărcat instalaţie 
300 lei
l Înlocuit radiator şi încărcat 
instalaţie 340 de lei
l Înlocuit vaporizator 1315 lei
Montaj instalaţie completă 
1575 lei

La noi vin oamenii în 
special în ziua în care 
pleacă în concediu şi 
îşi dau seama că fără 
aer condiţionat se 
coc de cald.

zoltan fodor 
Administrator service auto 

PUBLICITATE

Sistemul de aer condiţionat 
nu trebuie verficat doar vara
n Un sistem de climatizare bine întreţinut vă fereşte iarna de accidente, vara de căldură

Cea mai uzuală operaţiune este completarea instalaţiei de climatizare cu freon
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Mulţi dintre bănăţenii 
care sunt plecaţi la mun-
că în străinătate se întorc 
vara, în concediu, în Româ-
nia. Nu puţini sunt cei care 
aleg să-şi petreacă o parte 
din zilele libere pentru a-şi 
rezolva problemele denta-
re. Ei nu merg la dentist 
doar pentru o extracţie sau 
o carie, ci pentru lucrări de 
mii de euro. “Clinica noas-
tră se ocupă cu turismul 
dentar. Am investit mulţi 
bani pentru acest lucru”, 
ne spune Teodora Motor-
ca, managerul financiar 
al unei clinici timişorene. 
“Avem câte 30-50 de paci-
enţi pe lună care vin din 
străinătate să-şi rezolve 
problemele dentare. Este 
vorba atât despre italieni 
care apelează la noi pentru 
că aici este mai ieftin decât 
la ei, cât şi despre români 
din diaspora care vin în 
ţară să-şi repare dinţii”, 
precizează Florin Cofar, 
medic stomatolog timişo-
rean.  

Motivul principal pen-
tru care turismul dentar 
are mare succes în oraşul 
de pe malurile Begai îl re-
prezintă calitatea servici-
ilor şi preţul redus, com-
parativ cu cel al tratării 
dinţilor în străinătate. Pre-
ţul unei lucrări este greu 
de estimat. Pot fi realizate 
lucrări şi tratamente de câ-
teva sute de euro, pentru 
cazurile mai uşoare, dar 

pot ajunge şi la mai multe 
mii de euro. Tratamentele 
mai scumpe se întind şi pe 
o durată de timp mai lun-
gă. E drept că mulţi dintre 
pacienţi preferă să-şi tra-
teze chiar şi problemele 
minore ale danturii când 
se întorc din străinătate, 

cum ar fi detartrajul sau 
albirea dinţilor, tocmai 
pentru că sunt mai ieftine, 
spun medicii stomatologi. 
Preţurile lucrărilor efectu-
ate în aceste cazuri sunt 
mult mai mici, de ordinul 
sutelor de lei, comparativ 
cu cel al tratamentelor ce 

presupun implanturi, chi-
rurgie plastică sub control 
microscopic ş.a.

Vara este aglomeraţie 
mare la dentist

Perioada de vară este 
una foarte aglomerată pen-
tru medicii stomatologi. 

Este momentul în care cei 
mai mulţi dintre românii 
care lucrează în străinătate 
revin în ţară şi se ocupă de 
problemele pe care le au cu 
dantura. “Pentru noi este 
mai mare satisfacţia când 
avem pacienţi români, fie 
că lucrează în altă ţara, vin 
de pe alt continent sau din 
alte judeţe. Chiar dacă ta-
rifele sunt aceleaşi pentru 
toţi, ei apreciază mai mult 
munca noastră”, a adăugat 
stomatologul timişorean. 
Pe locul doi în clasamentul 
celor din străinătate care 
vin în România să-şi repa-
re dinţii, după românii din 
străinătate, se află italienii. 
Aceştia apelează la stoma-
tologii timişoreni după 
ce au fost recomandaţi de 
prieteni din comunitatea 
italiană prezentă în număr 
mare în capitala Banatului.  

Concediul stomatologi-
lor în lunile de vară este 
amânat de obicei până 
toamna. Motivul este cât 
se poate de simplu, numă-
rul mare de pacienţi din 
această perioadă îi obligă 
să-şi programeze vacanţa 
în restul anului, iar faptul 
că trebuie să existe câte un 
specialist pe fiecare sector 
al medicinei dentare con-
tribuie la amânarea con-
cediului. Perioadele foarte 
aglomerate din an sunt, pe 
lângă cele două-trei luni 
de vară, săptămânile care 
preced sărbătorile mari de 
peste an, Paştele - în apri-
lie-mai şi Crăciunul şi Anul 
Nou - în decembrie. 

mIoDRAg hojDA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Dascălii de română, ma-
tematică, fizică, biologie sau 
chimie sunt aduşi din vacan-
ţă la şcoală ca să-i mediteze pe 
elevii care au fost respinşi la 
bac. Munca benevolă face par-
te din fişa postului şi din obli-
gaţiunile de serviciu, spun 
directorii unor licee unde 
foarte puţini elevi au trecut 
examenul naţional. Pe de altă 
parte, pe internet, anunţurile 
de meditaţii pentru sesiunea 
din toamnă a Bacalaureatului 
au apărut ca ciupercile după 
ploaie. “Din luna august, 
elevii vor putea veni zilnic, 
într-un program de şase ore, 
la meditaţii la materiile unde 
au fost respinşi”, ne-a spus 
Adriana Georgeta Anton, di-
rectorul Grupului Şcolar In-
dustrial Electrotimics. “Este o 
activitate benevolă din partea 
cadrelor didactice”, a adăugat 
aceasta.

La Grupul Şcolar CFR Timi-
şoara a fost afişat la vizier un 
anunţ care-i vizează pe elevii 
respinşi la Bacalaureat. “Au 
început înscrierile pentru 
sesiunea din toamnă a exa-
menului. Noi îi anunţăm de 
orarul meditaţiilor pe toţi cei 
care se înscriu. Acestea încep 
din 14 iulie şi se întind până 
în 20 august. Sunt programa-
te cam două şedinţe la fieca-
re materie pe săptămână”, 
a explicat directorul Marius 
Gheorghe Huzoiu.  Directorul 
grupului şcolar a completat 
că este obligaţia de serviciu 
a dascălilor să se prezinte la 
meditaţii.

meditaţiile private au 
împânzit internetul

Rezultatele foarte slabe 
înregistrate la sesiunea din 
acest an a examenului de Ba-
calaureat le-au dat dascălilor 
idei de rotunjire a veniturilor. 
Care sunt preţurile? Indife-
rent de disciplina la care sunt 
meditaţi liceenii, profesorii 

cer între 20 şi 40 de lei pe 
şedinţă. Aceasta se poate în-
tinde între o oră şi jumătate 
şi două ore, în funcţie de opţi-
unea meditatorului.

“Meditaţia se ţine la do-
miciliul meu. Şedinţa costă 
35 de lei şi durează o oră şi 
jumătate”, ne spune o profe-
soară de limba română din 
Timişoara care a postat un 
anunţ pe internet. Insistând 
pe ideea de promovare a Ba-
calaureatului, profesoara a 
spus că va conta foarte mult 
nivelul la care se află deja 
candidatul. “Dacă e de 4-5-6, 
îl aduc sigur la un nivel de 
trecere a Bacalaureatului. 
Dacă e mai bun, atunci îl pot 
aduce până la 9 sau chiar 10. 
Să ştiţi că nu e aşa de greu. 
Trebuie doar să citeşti cu pu-
ţină atenţie şi să fii îndrumat 

spre detaliile care fac dife-
renţa. Mulţi tocmai de asta 
au scris “Ultima noapte de 
dragoste...” în locul unei pie-
se de teatru pentru că nu au 
recunoscut nişte indicii din 
cerinţă”, ne-a spus medita-
toarea.

Un dascăl ce oferă “medi-
tatii la matematică pentru 
examenul de bacalaureat 
sesiunea toamnă 2011” cere 
40 de lei pe o şedinţă de două 
ore. “Vine la mine şi îi dau 
un test să văd de ce nivel e. 
Pe urmă vorbim de nota de 
la Bac. Indiferent de nivel, 
vă asigur că va trece exame-
nul”, ne spune profesorul de 
matematică. Două şedinţe pe 
săptămână, timp  de o lună, 
ar fi ideale pentru a asigura 
promovarea Bacalaureatului, 
susţine dascălul. Un părinte 

care vrea să-i ofere meditaţii 
copilului trebuie să scoată din 
buzunar pentru patru săp-
tămâni de meditaţii la o sin-
gură disciplină, de două ori 
pe săptămână, aproximativ 
250-280 de lei. Venitul unui 
profesor cu un salariu de 800-
900 de lei pe lună este frumos 
rotunjit dacă mai mulţi elevi 
vin la meditaţii.

Promovabilitatea foarte 
scăzută de la Bacalaureat i-a 
determinat pe profesorii de la 
Facultatea de Economie şi de 
Administrare a Afacerilor din 
cadrul Universităţii de Vest 
din Timişoara să ofere medi-
taţii gratuite elevilor care nu 
au promovat examenul naţio-
nal. Cadrele didactice vor sus-
ţine ore la matematică, infor-
matică şi economie începând 
cu mijlocul lunii iulie.

comuNitatecomuNitate12 

Avem câte 30-50 de 
pacienţi pe lună care 
vin din străinătate. Este 
vorba atât despre italieni 
care apelează la noi pen-
tru că e mai ieftin decât 
la ei, cât şi despre români 
din diaspora care vin în 
ţară să-şi repare dinţii.

florin Cofar
Medic stomatolog 

Vine la mine şi îi dau un 
test să văd de ce nivel e. 
Pe urmă vorbim de nota 
de la Bac. Indiferent de 
nivel, vă asigur că va 
trece examenul.

 Profesor meditator
de matematică

În istoria omenirii, au fost 
tot felul de teorii, care 
încercau să răspundă la în-
trebările fundamentale ale 
fiecărui individ: Cine sunt 
eu? De ce am venit pe lume 
în această locaţie? Care-i 
menirea mea pe pământ ? 
Ce se va întâmpla cu mine 
după moarte? Dar, pentru 
că spaţiul tipografic alocat 
este extrem de redus (doar 
două mii de semne pentru 
fiecare articol din acest 
săptămânal, adică puţin 
peste 500 de cuvinte!) o să 
încerc imposibilul: o să vă 
prezint simplificat câteva 
teorii “existenţialiste”, ale 
unor mari gânditori ai 
umanităţii, întemeietori 
de şcoli şi curente filoso-
fice. Una dintre teorii se 
referă la cursul vieţii fizice 
omeneşti, care e formată 
din perioade divizate în 7 
ani. Această teorie aparţine 
marelui filozof Rudolf Stei-
ner (1861-1925). Steiner  a 
fost un filosof, ezoterist, 
artist, pedagog şi gânditor 
social austriac, fondator 
al antroposofiei, pedago-
giei Waldorf, euritmiei, 
agriculturii biodinami-
ce şi medicinei antropo-
sofice. A iniţiat concepţia 
despre tripartiţia socia-
lă, economia asociativă şi a 
proiectat mai multe clădiri 
după principiile arhitecturii 
organice. În urmă cu peste 
80 de ani, Rudolf  Stei-
ner  spunea referindu-se la  
hrana  ierbivorelor  averti-
zându-ne: „dacă vom hrăni 
ierbivorele cu alte produ-
se în afară de vegetale,  
sistemul nervos, creierul şi 
măduva spinării  lor vor fi 
afectate“. Steiner anticipa 
cu o acurateţe incredibi-
lă, boala vacii nebune de 
la sfârşit de secol XX. Mai 
mult, Steiner spunea că 
această boală se va datora 
hranei artificiale (din faină 
de  animale moarte) ce va 
fi dată  ierbivorelor. Dar, 
revenind la subiectul nos-
tru, după teoria lui Steiner, 
cursul vieţii  omeneşti, este 
divizat  astfel: un ciclu de 
la naştere până la şapte ani 
(0-7ani), un al doilea ciclu 
(7-14ani) până la puber-
tate, apoi urmează un al 
treilea ciclu de şapte ani 
(14-21 ani), cel al tinereţi şi 
majoratului, etc. Fiecare ci-
clu are  importanţa sa, dar 
se pare că vârsta de 49 de 
ani, aşa numita cruce a vie-
ţii (7 x 7 = 49), formată din 
şapte cicluri de şapte ani, 
este cea mai importantă. 
În săptămânile următoare, 
o să trec în revistă fiecare 
din aceste cicluri, (de la 0 
la77 ani), comentându-le 
succint. Bineînţeles, ca vom 
începe cu vârsta copilăriei, 
adică cu cei şapte ani de 
acasă!

Etapele vieţii 
de 7 ani (I)

Coriolan 
Gârboni

oPInIe

Dezastrul de la Bac îi aduce 
pe profesori din vacanţă să-i 
mediteze pe elevii respinşi
n Pe internet, anunţurile de lecţii particulare au apărut ca ciupercile după ploaie

n Zeci de bănăţeni plecaţi „afară“ îşi iau concediu vara şi se întorc în ţară să-şi rezolve problemele dentare

Lecţiile particulare rotunjesc venitul profesorilor peste vacanţă

În lunile de vară, mulţi pacienţi îşi petrec vacanţa pe scaunul dentistului

lIlIAnA IeDu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro
CAIuS SeRACIn
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Producătorii autohtoni de 
lubeniţă spun că sunt falimen-
taţi de supermarketurile care 
importă lubeniţe la preţuri 
mici şi le şi vând la preţuri 
mult mai joase decât ar fi nor-
mal. În acelaşi timp, la Gottlob 
se culeg de zor pepeni de pe 
plantaţie şi se pregăteşte Festi-
valul lubeniţei care a ajuns la 
cea de-a treia editie.

Adrian Mariş din Periam 
spune că se ocupă de lubeni-
ţe de aproape zece ani. Are 
certificat de producător şi ga-
rantează pentru lubeniţa pe 
care o comercializează în Pia-
ţa 700, dar spune că nu ştie 
dacă la anul se va mai ocupa 

de această afacere. „E cel mai 
prost an. Cel mai bine ne-a 
mers acum patru ani, când 
am vândut tot. Acum stau 
cu lubeniţele de câteva zile 
şi de abia de abia vine câte 
un client“, se plânge acesta. 
Oamenii vin, se uită la marfă 
apoi se gândesc serios dacă 
mai cumpără. “Eu merg la 
magazine şi cumpăr suc, za-
hăr, bere, pâine, detergent şi 
dacă îmi mai ajung banii mai 
iau şi o bucată lubeniţă. Iau 
din supermarket pentru că 
acolo îmi taie doar o bucată 
nu ca în piaţa unde îmi dă 
o lubeniţă de 10 kilograme 
şi mănânc din ea jumătate 
şi jumătate o arunc”, spune 
un timişorean. Preţurile la 
lubeniţă în supermarketuiri 
variază de la 1,3 lei la 1 leu. 

În piaţă, preţul a scăzut de la 
2 lei, la 1,5 lei pe kg.

Între timp, la Gottlob, 
localitatea recunoscută în 
Banat pentru culturile de pe-
peni verzi şi zemoşi, comuni-
tatea pregăteşte cea de-a treia 
ediţie a Festivalului lubeniţei. 
Producătorii culeg de zor roa-
dele de pe tarla, iar cele mai 
mari lubeniţe vor fi expuse la 
standurile de la festival care 
se va desfăşura, în acest an, în 
perioada 15-16 august.

Primarul Gheorghe 
Nastor promite că în acest 
an, pe lângă producătorii de 
pepeni din faimoasa comu-
nă timişeană, vor participa 
la eveniment şi alţi produ-
cători. Nu e vorba de produ-
cători de lubeniţă, ci de alte 
bunătăţi autohtone. “Am in-

vitat anul acesta să vină cei 
cu pâinea de Pecica sau pe 
cei care produc palinca de 
Bihor. De asemenea, avem 
un proiect cu Ungaria să ne 
aducă standurile expoziţio-
nale, dar şi un parteneriat cu 
o bancă”, a declarat primarul 
Gheorghe Nastor.

Pe lângă acestea vor fi 
amenajate mai multe stan-
duri cu lubeniţe de Gottlob, 
care mai de care mai mare şi 
mai apetisantă. Cei care vor 
participa la festival vor putea 
să mănânce pe săturate din 
delicioşii pepeni care fac fală 
aşezării bănăţene şi se pot 
bate oricând cu faimoşii uri-
aşi de Dăbuleni din Oltenia.

RoxAnA DeAConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Timişenii nu se înghesu-
ie să depună dosare pentru 
a abţine finanţare prin pro-
gramul „Casa Verde“. Acestă 
linie de finanţare permite 
solicitanţilor care folosesc 
energie alternativă pentru 
a-şi încălzi locuinţele să be-
neficieze de un ajutor din 
partea atatului la investiţiile 
necesare. Finanţarea neram-
bursabilă ajunge până la 6 
mii de lei în cazul montării 
de panouri solare, şi chiar 8 
mii de lei în cazul utilizării 
pompelor de căldură. Spre 
deosebire de alte judeţe, 

care au terminat deja fon-
durile, la noi s-a folosit doar 
60% din sumă. Până în 8 iu-
lie, doar 312 timişeni şi-au 
depus documentaţiile nece-
sare la Agenţia pentru Pro-
tecţia Mediului. Aceasta în 
condiţiile în care foarte mul-
te judeţe deja şi-au termi-
nat fondurile din sesiunea 
începută la 1 iunie, ceea ce 
înseamnă că până la finalul 
acesteia, banii pe care timi-
şenii nu i-au vrut vor ajunge 
la alte judeţe.  

„În acest an, foarte multe 
judeţe şi-au finalizat, încă 
din primele săptămâni, toa-
te fondurile alocate, motiv 

pentru care, la nivelul Agen-
ţiei pentru Fondul de Me-
diu, s-a luat decizia relocării 
fondurilor din judeţele care 
au rămas bani necheltuiţi, 
către cele care au cheltuit 
deja banii“, a spus Gabriela 
Lambrino, director Agenţia 
Regională pentru Protecţia 
Mediului.  

cât costă panourile 
solare?

Cei care vor să schimbe 
sursa energiei din locuinţe 
pot opta pentru panouri cu 
termosifonare, ceea ce în-
seamnă că odată cu panou-
rile solare se montează şi o 

butelie de apă pe acoperişul 
casei. Pentru acestea ar tre-
bui să scoată din buzunar 60 
de milioane de lei, din care 
peste 10 milioane ar trebui 
să le plătească pentru mon-
taj.  

În peste o lună, în Timiş 
au fost depus 312 dosare, 
din care 267 pentru panouri 
solare, 29 pentru centrale 
termice pe bază de peleţi 
şi 16 pentru pombe de căl-
dură, toate în valoare de 
aproape 2 milioane de lei, în 
condiţiile în care judeţului 
nostru i-au fost alocate peste 
3 milioane de lei pentru pro-
gramul Casa Verde.

Lubeniţele din import le strică afacerea producătorilor autohtoni! 

Timişul este codaş la programul Casa Verde 

Producătorii de pepeni autohtoni îşi vând cu greu lubeni-
ţele în piaţă

267 de persoane au cerut bani 
pentru a-şi monta panouri 
solare pe casă

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Vara este propice turismului 
dentar în Timişoara

Din luna august, elevii 
vor putea veni zilnic 
la meditaţii la mate-
riile unde au fost res-
pinşi. Este o activitate 
benevolă din partea 
cadrelor didactice.

Adriana georgeta Anton
Director - grupul şcolar Industrial 

Electrotimiş

Am investit în clinică 
tocmai pentru atrage-
rea turismului dentar. 
Avem câte 30-50 de 
pacienţi pe lună care 
vin din străinătate să-
şi rezolve problemele 
dentare.

Teodora motorca
Manager financiar,  

clinică stomatologică
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filme party expo

Nu mai puţin de şase jucă-
fori de bază din primul unspre-
zece au lipsit de la amicalul cu 
FC Bihor. După meci, Dusan 
Uhrin jr., a dat asigurări, influ-
enţat şi de rezultatul din teren 
(n.n. 1-3 cu FC Bihor) a declarat 
că cei şase vor fi negreşit pre-
zenţi în revanşa de vineri de 
la Timişoara. Sepsi, Goga, Cur-
tean, Nikolici, Tameş şi Ghio-
nea au fost lăsaţi acasă pentru a 
se odihni sau pentru a se pregă-

ti separat. Dacă antrenorul alb-
violeţilor ar fi anticipat măcar 
o clipă dezastrul de la Oradea 
sigur i-ar fi luat cu el şi chiar ar 
fi jucat aceştia. S-a văzut clar că 
Sepsi nu are concurent pe par-
tea stângă, în mijlocul apărării 
Ghionea nu ar fi făcut greşelile 
lui Mera, Tameş ar fi făcut or-
dine în dispozitiv la mijlocul 
terenului şi l-ar fi ajutat pe 
Bourceanu iar în faţă Curtean, 
Goga şi Nikolici ar fi reuşit mai 

mult decât au făcut-o Ricketts 
şi Axente. Şi totuşi Uhrin j. a ris-
cat şi i-a lăsat acasă. La Oradea 
a pierdut şi a alimentat şi mai 
mult temerile conform cărora 
lotul Politehnicii e mult prea 
slab valoric pentru a putea 
duce lupta cu celelalte compe-
titoare în liga a doua. Din cei 
şase, coincidenţă sau nu, trei 
sunt cu bagajele făcute. Sepsi 
este în litigiu cu clubul Poli 
pentru o datorie neachitată 

către Benfica Lisabona, acesta 
fiind şi motivul pentru care Ti-
mişoara nu a primit licenţa şi a 
fost ulterior exclusă din cupele 
europene. Goga este curtat de 
două cluburi din ţară şi se aş-
teaptă continuarea negocieri-
lor în funcţie de rezultatul de 
la TAS iar în cazul lui Ghionea 
pare că jucătorul s-a sucit după 
ce e aproape sigur că alb-vio-
leţii nu mai joacă în Liga I din 
toamnă.

WWW.fortaVioLa.rotimP LiBer

Am mai scris în această pagină, 
acum câtva timp, că „Regimul 
Sandu” seamană din ce în ce 
mai mult cu „Regimul Ceauşes-
cu”. Politica pumnului în gură, 
practicată de FRF, aduce cu 
aceea a anilor cincizeci, când 
opozanţii erau trimişi, fie la Ca-
nal, fie într-una din închisorile 
gulagului românesc. Acum cei 
care mişcă în front sunt trimişi 
în Liga a doua sau chiar a treia. 
Mai nou sunt chiar excluşi prin 
dezafiliere.
Mititelu, cel cu gura mare, riscă 
o asemenea sancţiune pentru 
că a îndrăznit să îi cheme în 
instanţă pe cei din federaţie. Nu 
ştiu dacă olteanul are sau nu 
dreptate, dar e dreptul oricărui 
individ din ţara asta, cel puţin 
pe hârtie, să facă apel la o 
judecată. FRF se constituie stat 
în stat atunci când neagă acest 
drept sub motiv că orice acţiu-
ne în justiţie este ilegală. E ca 
şi când, dacă aş da în judecată 
preşedintele de bloc, iar acesta 
ar putea să mă dea afară din 
asociaţia de locatari... Această 
organizaţie, numită FRF, nu 
trebuie să respecte articolele şi 
paragrafele din cărţulia numită 
„Constituţie”?
Sub paravanul unor reguli sau 
directive ale UEFA şi FIFA, inter-
pretate în folos propiu, Mircea 
Sandu şi clica sa împiedică 
constant orice acţiune care ar 
putea să îi submineze poziţia. 
Aceste organisme internaţio-
nale sunt folosite, ca în vremea 
copilăriei, asemenea învăţăturii 
marxist-leniniste de la care nu 
aveai voie să te abaţi şi cu atât 
mai mult să o conteşti. Aşa se 
face că tot ceea ce înseamnă 
comisii federale acţionează la 
ordin după bunul plac al Stăpâ-
nului. De aceea echipe ca Poli, 
Craiova, Oradea sau Bistriţa 
ajung sau rămân în eşaloanele 
inferioare pentru te miri ce mo-
tive, iar altele precum Steaua, 
Dinamo sau Rapid sunt veşnice 
în prima ligă. Apropos de 
Steaua! Ştim cu toţii că Bistriţa 
nu a primit licenţa pentru că 
ar avea datorii către stat. Este 
de notorietate faptul că clubul, 
încă din Ghencea, are datorii 
către M.Ap.N o instituţie care, 
din câte ştiu nu este un butic 
privat. Însuşi marele Mitică a 
recunoscut la un moment dat, 
supărat pe Gigi, că Steaua nu 
trebuia să primească licenţa. Şi 
atunci? Atunci îmi iau bagajele 
şi mă dezafiliez de la această 
cloacă de şmenari. Iar dacă 
Timişoara a început ceva în ’89 
cred că a venit momentul ca tot 
de aici, cu orice risc, să înceapă 
curăţenia şi în fotbal. 

Mă 
dezafiliez

Viorel  
Screciu
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Harry Potter şi Talismanele Morţii: 
Vineri - miercuri : 13:45, 14:40, 16:20, 
17:20, 19:00, 20:00, 21:40, 22:40
Winnie de pluş  
Vineri - miercuri: 14:00(ro), 
15:30(ro), 17:00(ro), 18:30(ro)
Profă rea, dar buuună 
Vineri - miercuri: 13:10, 15:10, 17:10, 
19:10, 21:10, 23:10
Larry Crowne 
Vineri - miercuri: 14:10, 18:20, 20:40, 
22:50
Transformers 3 
Vineri - miercuri: 13:20, 16:20, 19:20, 
22:15
Pinguinii domnului Popper 
Vineri - miercuri: 15:50, 17:50, 19:50
X-Men: Cei dintâi
Vineri - miercuri : 21:50
Marea Mahmureală 2  
Vineri - miercuri: 16:10, 20:10, 22:30
Floarea deşertului 
Vineri - miercuri: 16:00, 18:00, 20:00
Cum s-o dai să fie bine?  
Vineri - miercuri: 16:00, 18:00, 20:00

JoI, 14 IuLIe
Heaven Studio: 
Concert Raluka
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

VINerI 15 IuLIe
Lemon Club:
Vali Barbulescu
Heaven:
Flaingo Boys
Life!Pub:
Super Karaoke Party
Daos Club:
Gods Of Rock Night Party
Pantheon:
Stefano Mat’s Mattara

SâMBăTă 16 IuLIe
Life!Pub:
Retro Party
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

DuMINICă 17 IuLIe
Life!Pub: 
Relax Music
Art Club 700:
Retro Fever
Van graph K’fe:
Babilonia 
Club D’Arc: 
Hits Party
Club 30:
Girls Weekend’s

DAn Duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Incertitudinea e cuvântul 
de ordine la această oră în 
tabăra timişoreană. Amână-
rile de pe o zi pe alta alimen-
tează starea de spirit şi aşa 
confuză la nivelul jucători-
lor. Unii ar vrea să rămână, 
dar încă nu ştiu dacă merită, 
alţii ar vrea să plece, dar nu 
au unde. Unii nu vor să mai 
continue în eventualitatea 
că Poli va fi retrogradată, al-
ţii ar rămâne şi acolo, dacă 
li s-ar da anumite garanţii. 
În aceste condiţii se desfă-
şoară atât antrenamentele 
alb-violeţilor cât şi meciurile 
amicale pe care le dispută în 
această perioadă. Pe de altă 
parte, luni este termenul 
limită până la care condu-
cerea clubului a fost înştiin-
ţată că va primi un răspuns 
de la Tribunalul de Arbitraj 
Sportiv.

amical “util”...
De exemplu cel cu FC Bi-

hor. O echipă aflată în ace-
eaşi situaţie cu Timişoara. 
FC  Bihor este în insolvenţă 
de doi ani, aflându-se sub 
conducerea unui adminis-
trator judiciar. Orădenii în-
cearcă astfel să-şi eşaloneze 
datoriile vechi, planul nou 
nefiind încă adoptat de cre-
ditori. Conform unor surse 
din partea FRF, FC Bihor ar 
putea primi licenţa pentru 
Liga 1 cu condiţia să se de-
monstreze că nu există da-
torii noi neachitate, în afara 
celor cuprinse în planul de 
reorganizare. O decizie fi-
nală urmează să fie luată şi 
anunţată până pe 20 iulie. 

Sub aceste auspicii – 
niciuna din cele două 
echipe nu ştie unde va 
evolua din toamnă, niciuna 
dintre echipe nu ştie pentru 
ce se pregăteşte – s-a desf-

ş ă u r a t 
mec iu l 
de ieri. 

U n u l 
pe o căldu-
ră sufocantă 
cu două echipe 
blazate şi apăsate 
de probleme. În aces-
te condiţii spectacolul 
din teren a lăsat de dorit. 
Referindu-ne strict la echipa 
antrenată de Dusan Uhrin 
jr. putem spune că jocul pre-
stat de aceasta nu a fost de-
loc unul bun. Întrebat după 
meci dacă a fost de vină lipsa 
de concentrare sau lipsa de 
valoare cehul a spus că nu 
se pune problema lipsei de 
valoare şi că o să vedem noi 
în campionat care este va-
loarea jucătorilor pe care îi 
pregăteşte tehnicianul. “Ju-
cătorii au valoare, dar trebu-
ie să şi arate asta şi cred că 
va mai trece ceva timp până 
acest lucru se va întâmpla” 
spunea Uhrin jr. la câteva 
minute după încheierea 
disputei de la Oradea. Uşor 
resemnat antrenorul alb-vi-
oleţilor acceptă că aştia sunt 
cei cu care va trebui, dacă 
rămâne pe banca tehnică, să 
defileze în sezonul următor.

Susţine în continuare că 
rămâne

Discută cu Marian Iancu 
tot timpul, dar nu poate, fi-
resc, să spună ziariştilor ce 
anume. Oare discută şi si-

AMR 5 zile...galeria Triade: expozitia de pictură a artistu-
lui Petrică Ştefan, Evolution. Expoziţia va sta 
pe simezele Galeriei Triade până în 10 august. 
Darc Caffe: 16 iulie expoziţie handmade cloud 
Factory: cercei, pandantive, hăinuţe şi săpunuri 
colorate. Sunteţi aşteptaţi între orele 12-21!
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 poate 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 Ni-
colae Tonitza. Lucrarile se vor afla pe simeze 
până în data de 31 iulie 2011, putând fi admi-
rate zilnic între orele 10-18 (lunea închis).
Muzeul de Artă, Palatul Baroc: expoziţia 
Dacianei Andoni, Pământ şi construcţie. Ex-
poziţia va putea fi vizitată în luna iulie, zilnic 
între orele 10-18 (lunea închis).
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Adaptarea cinematogra-
fică a ro

horoscop
BerBec
Evenimentul cel mai important al acestei 
săptămâni este, cu siguranţă, formarea Lunii 
Pline sub patronajul Racului, un eveniment 
ce are loc o singură dată în an - foarte 
tensionat în contextul acesta astral pe care-l 
străbatem toţi, în această săptămâna. În 
harta voastră, activează zona realizării, 
reuşitei, a prestanţei sociale, a împlinirii. 
Este posibil ca în această săptămână să vă 
puneţi problema realizării, dacă obiectivele 
pe care vi le-aţi propus şi pe care aveţi şansa 
să le atingeţi reprezintă o reuşită majoră 
şi dacă vă reprezintă pe voi, până la urmă. 
Faptul că ne propunem diverse ţinte nu 
înseamnă neapărat că sunt şi cele mai bune, 
constructive sau progresiste pentru noi! 
Aşa că aveţi de verificat dacă obiectivele pe 
care vi le-aţi fixat sunt cele corecte pentru 
destinul şi viaţa voastră. Toate reperele se 
schimbă în această perioadă a anului, când 
planetele trec prin Rac. S-ar putea să vedeţi, 
mai ales pe 15 iulie, când se formează Luna 
Plină, dacă drumul pe care sunteţi este 
corect, dacă reperele pe care vi le-aţi luat 
pe acest drum sunt corecte pentru voi, dacă 
lucrurile pe care vă bazaţi în viaţă sunt de 
actualitate şi sunt valabile mai departe, 
dacă ceea ce aţi realizat până acum vă face 
să fiţi mândri sau dimpotrivă! Sunt, poate, 
întrebări fundamentale pe care trebuie să vi 
le puneţi în acest moment.  

taur
Evenimentul cel mai important al acestei 
săptămâni este formarea Lunii pline sub 
patronajul Racului, activând axa înţelegerii, 
conştientizării şi comunicării. Este o săptămâ-
nă dificilă pentru toate zodiile, deci şi pentru 
voi! Lecţia acestei săptămâni este aceea de 
a conştientiza felul în care mesajele voastre 
ajung la ceilalţi, de a conştientiza cum trebu-
ie să comunicaţi cu cei din preajma voastră, 
de la vecini, colegi, până la rude sau alte 
cunoştinţe, alte persoane de care vă ciocniti. 
Cum trebuie să vă împăcaţi cu mediul în care 
trăiţi, cum trebuie să funcţionaţi astfel încât 
să reuşiţi să vă consolidaţi relaţiile benefice, 
să vă simţiţi bine în mediul în care sunteţi 
amplasaţi deja, chiar dacă vreţi să-l schimbaţi 
- şi aveţi toată libertatea să o faceţi dacă aşa 
vreţi voi. Dar e vorba de o schimbare care 
porneşte de la înţelegere, conştientizare şi 
acceptare! Este o săptămână în care planeta 
care vă guvernează, Venus, se apropie de 
Soare, formează aspecte tensionate, semn 

că multe repere pe care le aveţi, mai ales 
intelectuale, prejudecăţi, valori, moduri de a 
gândi, feluri de a judecă oamenii şi situaţiile 
de viaţă, toate lucrurile acestea trebuie să 
fie schimbate. Vorbim de tiparele voastre de 
gândire, modul în care gândiţi uzual despre 
oameni şi situaţii de viaţă! S-ar putea să fie 
nevoie să le modelaţi astfel încât să aveţi 
noi repere, noi moduri de a judeca lucrurile 
care să vă facă mai multe servicii pentru ce 
vă aduce viaţa în prezent. În acest sens este 
foarte posibil ca Luna plină de pe 15 iulie să 
vă informeze în legătură cu modul în care 
oamenii primesc mesajele voastre, felul în 
care aceştia gândesc nu neapărat despre voi, 
ci despre un anumit eveniment, o anumită 
situaţie. 

Gemeni
Fără discuţie, cea mai importantă zi a acestei 
săptămâni este ziua de 15 iulie, când se 
formează Luna plină sub patronajul Racului, 
ce activează axa proprietaţilor, a bunurilor, 
averii sau a calităţilor pe care vi le recu-
noaşteţi. S-ar putea ca Luna plină să vă facă, 
deodată, conţtienţi de adevăratele voastre 
calităţi - poate altele decât cele pe care voi 
mizaţi - şi să vă ajute să vedeţi cu ochi mai 
clari, mai mari, trasaturile voastre de success, 
pe care trebuie să învăţaţi să le puneţi în 
valoare. Poate fi vorba de abilităţi practice 
- si atunci această punere în valoare ocupă 
mai ales zona profesională, sau trăsături de 
caracter frumoase, pe care trebuie să ştiţi să 
le evidenţiaţi de-acum încolo. Foarte impor-
tant este că puteţi să câştigaţi în viaţă, să vă 
atingeţi obiectivele dacă ştiţi să vă folosiţi 
de zestrea pe care o aveţi şi în primul rând, 
dacă ştiti să vă puneţi într-o lumină corectă şi 
dacă ştiţi să vorbiţi despre abilităţile voastre 
în termeni corecţi.  Acesta este marele test al 
săptămânii, când Marte este, în continuare, 
în zodia voastră şi vă arată forţa, energia sau 
ambiţia de a vă pune în lumină cea mai bună 
pentru voi, în acest moment.

rac
Evenimentul cel mai important al acestei 
săptămâni este formarea Lunii pline sub 
patronajul zodiei voastre, eveniment ce are 
loc o singură data în an şi activează zona 
personalităţii şi a conştientizării de sine! 
Asta înseamnă că mai ales ziua de 15 iulie vă 
provoacă să fiţi un pic mai conştienţi de ce se 
întâmplă în viaţa voastră. Chiar dacă aspec-
tele sunt tensionate şi poate asta înseamnă 
motive de nemulţumire, ambiţii foarte mari 

care încă nu au fost onorate, obiective foarte 
riguroase, foarte rigide, de care vreţi să 
vă ţineţi - şi lucrul acesta vă tensionează - 
indiferent despre ce este vorba, testul acestei 
săptămâni este unul de încredere în propria 
voastră persoană şi personalitate. Este 
posibil să existe confruntări cu sistemul în 
care funcţionaţi profesional, cu ierarhiile care 
vă dau de furcă, cu persoane ce reprezintă 
instituţii sau care au putere de decizie.

leu
O săptămână grea pentru toate zodiile dar 
provocatoare, care ne poate aduce mari 
victorii! În cazul vostru, evenimentul cel mai 
important al acestei săptămâni este Luna 
Plină sub patronajul Racului. Evenimentele 
din această săptămână se axează mai mult 
pe zona acceptării, pe zona înţelegerii şi 
constentizarii unor evenimente care poate 
vi se păr fără logică, fără explicaţii, fără sens. 
Este o săptămână care vă obligă să acceptaţi 
oamenii aşa cum sunt, să acceptaţi diverse 
situaţii de viaţă care se creează, de multe ori, 
ca sumă a unor decizii din trecut. După ce 
aţi acceptat lucrurile aşa cum se prezintă ele, 
aşa cum vi le aduce viaţa la uşă, abia apoi 
începe schimbarea şi modelarea. Este posibil 
ca această acceptare să fie în relaţie cu o 
persoană din familie, foarte apropiată sau un 
prieten foarte bun care vă poate surprinde 
prin decizii, prin comportament sau printr-un 
fir de destin care vi se pare, în acest moment, 
de neexplicat sau cu totul ilogic. Pe de altă 
parte, trebuie să acceptaţi faptul că şi corpul 
vostru vă dă semnale legate de felul în care 
l-aţi tratat de-a lungul timpului şi că este 
momentul să faceţi schimbări radicale în 
obiceiurile voastre de viaţă, în felul în care vă 
îngrijiţi, în felul în care vă alimentaţi dar şi în 
felul în care trataţi viaţa, oamenii, situaţiile 
de viaţă - pentru că prea multe observaţii cri-
tice, prea multe nemulţumiri sau prea multă 
tristeţe îmbolnăvesc, de asemenea, corpul.

fecioara
Destinul unei prietenii se poate schimba în 
această săptămână! Se formează Luna Plină 
sub patronajul Racului şi este activate, în 
acest fel zona iubirii, zona ataşamentu-
lui şi relaţia cu prietenii. Este un aspect 
tensionat - toate zodiile trec priun asta şi 
au evenimente importante în viaţa lor, deci 
şi voi. Este, poate, săptămână care pe 15 
iulie, când se formează Luna Plină, vă poa-
te pune în faţa unei persoane la care ţineţi 
foarte mult, care înseamnă foarte mult 

pentru voi, de care sunteţi legaţi de foarte 
multă vreme, care v-a marcat trecutul şi 
poate vi-l marchează şi acum. Confruntarea 
cu această persoană, cu sentimentele ei, cu 
sentimentele ei faţă de voi, cu acţiunile ei 
şi deciziile ei, poate să fie evenimentul cel 
mai important, poate chiar al acestei veri. 
Luna Plină vă ajută să înţelegeţi ce simte 
acea persoană în general, cum este s-o ve-
deţi într-o altă lumină, chiar dacă nu vreţi 
să acceptaţi foarte uşor lumina în care se 
pune. Lucrul acesta ar putea să conducă la 
o altă raportare la persoană această extrem 
de importantă din viaţa voastră.

Balanţă
Luna Plină, ce se formează pe 15 iulie sub 
patronajul Racului, în această săptămână, vă 
ajută să stabiliţi dacă responsabilităţile pe 
care vi le-aţi asumat sau pe care le aveţi în 
acest moment, mai ales în viaţa profesională 
dar şi în viaţa familială, sunt cele pe care le 
acceptaţi cu adevărat, sunt cele pe care le 
vreti si simtiti ca va onoreaza sau va cople-
sesc si vreti sa renuntati la ele. Poate ca exi-
gentele voastre se vor schimba din aceasta 
saptamana, chiar dacă păstraţi aceeaşi listă 
de obligaţii pe care vreţi să vi le asumaţi şi să 
le duceţi la bun sfârşit. Modul în care onoraţi 
aceste obligaţii, maniera în care vă atingeţi 
obiectivele sau vă indepliniţi sarcinile, poate 
că trebuie să se schimbe. Luna plină ce se for-
mează în Rac, doreşte să vă facă mai atenţi la 
lucrurile care vă disconfortează. S-ar putea ca 
anumite obiective să nu fie corecte pentru ca 
va incomodează, că anumite funcţii pe care 
le aveţi în acest moment să nu vă reprezinte 
firea, fiinţa, nevoia de linişte şi de pace.

scorpion
Luna Plină ce se formează pe 15 iulie 
sub patronajul Racului activează axa 
comunicării şi înţelegerii. În legătură cu un 
proiect foarte important la care lucraţi sau 
pe care aţi mizaţi foarte mult, s-ar putea să 
trebuiască să-l priviţi din alte unghiuri, să-l 
abordaţi altfel, să puneţi problema altfel cu 
colaboratorii voştri, pentru că lucrurile să 
poate merge mai departe. Poate şi cadrul 
juridic sau cadrul administrativ în care 
se desfăşoară acest proiect, demers sau 
activitate pe câte aţi iniţiat-o trebuie, de 
asemenea, reanalizate astfel încât să înde-
părtaţi toate frânele pe care le-aţi avut sau 
pe care le-aţi atras în calea voastră. Poate 
din cauza acestor frâne viitorul unui proiect 
este nesigur. Luna Plină vă arată unde aţi 

greşit, de ce anume v-aţi încăpăţânat, în 
ce elemente v-aţi proptit prea mult şi din 
cauza cărora lucrurile nu pot avansa. Este 
posibil ca aceste frâne să fie date de un 
cadru juridic incorect stabilit sau din cauza 
unor paşi intermediari incorect stabiliţi 
până la obiectivul pe care îl ţintiţi.  

Săgetător
Evenimentul cel mai important al acestei 
săptămâni este formarea Lunii Pline sub 
patronajul Racului pe 15 iulie, activând, în 
felul, acesta axa bunurilor, a proprietăţilor 
şi a averii. Nu ne gândim numai la bani sau 
la bunuri materiale, pentru că sănătatea 
reprezintă, în primul rând, o avere de care 
trebuie să aveţi grijă. În a doua jumătate 
a săptămânii, Luna Plină vă ajută să fiţi 
mai conştienţi de obiceiurile voastre de 
viaţă şi de toxicitatea lor, să înţelegeţi că 
pentru însănătoşire, de exemplu, trebuie să 
renunţaţi definitiv la lucruri care v-au făcut 
plăcere, care au funcţionat o vreme în viaţa 
voastră dar care nu mai funcţionează acum, 
cu nevoile corporale pe care le aveţi, cu 
nevoile de sănătate ale corpului vostru dar 
şi cu acumulările toxice din corpul vostru. 
Dacă ţineţi cont de aceste informaţii, de 
această sensibilitate, de această intuiţie 
care vă spune cum trebuie să vă îngrijiţi 
sănătatea, atunci lucrurile se pot repara 
chiar dacă n-au arătat foarte bine în ultima 
vreme. Pe de altă parte, Luna Plină din 
Rac vorbeşte de tabieturi, de obişnuinţe şi 
dependenţe. Poate fi vorba şi de anumite 
prejudecăţi, anumite credinţe, anumite 
moduri de a-i judeca pe alţii în funcţie de 
acţiunile şi deciziile lor!  

capricorn
Evenimentul cel mai important al acestei 
săptămâni este formarea Lunii Pline pe 
Rac, pe 15 iulie, activând axa parteneria-
telor. Este foarte posibil ca în jurul acestei 
date intuiţia şi sensibilitatea să vă ajute să 
înţelegeţi cum funcţionaţi în relaţiile perso-
nale, dacă persoanele din faţa voastră sunt 
mulţumite de voi, de relaţia pe care aţi 
construit-o sau dacă sunt intimidate, timo-
rate, sunt nemulţumite sau dezgustate de 
relaţie. Este foarte posibil ca semnale mai 
vechi, dacă au fost ignorate, să vă conducă 
la o Lună Plină şi la confruntări parteneria-
le care nu vă aduc mulţumire şi satisfacţie. 
Testul acestei săptămâni este acela de a 
fi un pic mai atenţi la oamenii importanţi 
din preajma voastră, oamenii cu care vă 

confruntaţi în aceste zile. Atenţia înseam-
nă, de fapt, deschidere, receptivitate; a lua 
oamenii aşa cum sunt şi nu cum pretindeţi 
voi ca ei să fie, a constata inadvertenţe, 
nesincerităţi sau lipsă de cuvânt.  

VărSător
Evenimentul cel mai important al acestei 
săptămâni este, cu siguranţă, formarea 
Lunii Pline sub patronajul Racului pe 15 
iulie, activând axa muncii, a sacrificiului, a 
efortului, a serviciilor pe care le faceţi pentru 
cei din jur. Este un aspect greu ce afectează 
toate zodiile, deci şi pe voi. În preajma Lunii 
Pline aveţi ocazia să aflaţi cât de potrivită 
este munca pe care o faceţi în acest moment 
cu voi, cât de potrivită este atitudinea pe 
care aţi adoptat-o faţă de munca şi dacă nu 
cumva trebuie să operaţi nişte schimbări. 
Dar în primul rând, Luna Plină vă informează 
cu privire la costuri, la preţul pe care-l plătiţi 
dacă adoptaţi o anumită atitudine sau 
abordaţi într-un anumit fel obligaţiile profe-
sionale şi ce ar însemna să schimbaţi această 
atitudine, care sunt câştigurile. Disconfortul 
legat de locul de muncă, relaţiile de lucru, 
bugetul pe care-l aveţi la dispoziţie, resursele 
pe care le aveţi la dispoziţie poate că nu o să 
dispară dar merită să vă uitaţi un pic altfel 
la condiţiile, aşa vitrege cum le consideraţi, 
legate de lucru.  

Peşti
Iată o săptămână în care se formează Luna 
Plină sub patronajul Racului, eveniment 
ce se produce o singură dată în an. Este 
un eveniment foarte important, foarte 
tensionat, afectează toate zodiile şi în 
cazul vostru este plasat pe axa iubirii şi a 
inimii. Un test de dragoste, această Lună 
Plină în Rac! În primul rând pentru că 
sesizaţi care sunt nevoile voastre afective 
şi sesizaţi dacă vi le puteţi satisface. 
Aspectele tensionate vorbesc de faptul 
că, mai curând, nu prea puteţi să vi le 
satisfaceţi sau exigenţele voastre nu sunt 
onorate, semn că trebuie să le schimbaţi. 
Nu înseamnă neapărat să renunţaţi la nişte 
pretenţii sau la nişte valori pe care le aveţi, 
ci felul în care încercaţi să le promovaţi, să 
vă apropiaţi de aceste valori, să le impuneţi 
celorlaţi trebuie să se schimbe! Nu se poate 
lucrul acesta decât dacă acceptaţi situaţiile 
şi oamenii aşa cum vin, rămânând că din 
ele să alegeţi lucrurile care, din tot ceea ce 
vă aduce viaţa, vă reprezintă cel mai bine 
în acest moment.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro
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 Campania Naţională 
demarată de APFR ajunge 
şi la Timişoara. La Cara-
vana Filmelor TIFF, timi-
şorenii vor putea urmări 
trei filme de excepţie pe 
un ecran uriaş ce va fi 
amplasat în Piaţa Unirii. 
Cinefilii din capitala Ba-
natului vor putea viziona, 
în prima seară, mai exact 
pe 15 iulie, la ora 21:30, 
producţia “Drumul de in-
toarcere”, care îl aduce pe 
actorul Dragoş Bucur în 
faţa publicului din Româ-
nia, într-unul dintre cele 
mai spectaculoase roluri 

din cariera sa. Bucur joacă 
alături de actori precum 
Ed Harris, Collin Farrell 
sau Saoirse Ronan în cea 
mai recentă peliculă sem-
nată Peter Weir. 

 A doua zi a festivalu-
lui, în 16 iulie, începând 
cu aceeaşi oră, timişorenii 
vor putea urmări filmul 
românesc Morgen, câşti-
gător al Premiului Zilelor 
Filmului Românesc pen-
tru cel mai bun lungme-
traj la cea de-a 10-a ediţie 
a Festivalului Internaţio-
nal de Film Transilvania. 
Titlul a făcut senzaţie şi 

la concursurile de peste 
hotare. Caravana TIFF se 
încheie la Timişoara în 17 
iulie, cu proiecţia filmu-
lui Biutiful, care începe la 
aceeaşi oră. Biutiful este 
o dramă impresionantă 
care îl readuce pe Javier 
Bardem în atenţia publi-
cului, într-un rol care i-a 
adus o serie de nominali-
zări la cele mai importan-
te premii, Oscar, Bafta şi 
altele, precum şi câştiga-
rea premiului pentru Cel 
mai bun actor la Festiva-
lul de Film de la Cannes în 
anul 2010.

Caravana Filmelor TIFF aduce la Timişoara 
noi proiecţii de filme în Piaţa Unirii 

Jucătorii au 
valoare, dar trebuie 
să şi arate asta 
şi cred că va mai 
trece ceva timp 
până acest 
lucru se va 
întâmpla

n Uhrin jr. încă nu ştie nici înco-
tro să o ia, dar nici ce să le reco-
mande jucătorilor săi în acest 
moment. Totul se poate clarifica 
luni 18 iulie când este preconizat 
că TAS va anunţa decizia în ca-
zul Timişoarei

De ce a lipsit artileria grea?

Harry Potter şi taliSmanele 
morţii: Partea 2

odată cu lansarea în cinema a 
mult-aşteptatului Harry potter 
şi talismanele morţii - partea 2, 
cea mai de succes serie a tutu-
ror timpurilor ajunge la final. În 
acest ultim capitol, tensiunea 
urcă la cote nebănuite, culmi-
nând cu bătălia epică dintre 
Harry potter şi cel mai mare 
duşman, lordul Cap-de-mort. 
lunga călătorie ia sfârşit cu 
dramatica încleştare între bine 
şi rău. după ce au distrus un 
Horcrux şi au aflat semnificaţia 
magicelor talismane ale morţii, 
Harry împreună cu ron şi Her-
mione continuă căutarea celor-
lalte Horcruxuri, pentru a avea 
o şansă de a-l distruge pe Cap-
de-mort. Însă, spre ghinionul 
lor, maleficul personaj reuşeşte 

să pună mâna pe Bagheta de 
Şoc şi acum vrea cu orice preţ 
să atace Şcoala Hogwarts şi să 
pună stăpânire pe cele două 
lumi. episodul final al luptelor 
magice promite scene de luptă 
impresionante.

Festival în hohote de 
râs, Banc Fest, la Porto 
Arte în 19 iulie 

Imaginează-ţi un loc, în aer liber, unde 
să-ţi duci toţi prietenii şi să vă amuzaţi 
ascultând peste 100 de bancuri, unul mai 
bun ca altul! Tu poţi decide care e cel mai 
tare banc, iar la final poţi lua acasă o mul-
ţime de premii. Timişorenii care ştiu cele 
mai bune bancuri sunt aşteptaţi la un 
festival de râs şi glume. Cea de-a cincea 
ediţie Banc Fest se va desfăşura marţi, 19 
iulie, pe terasa de la Porto Arte, începând 
cu ora 20,00. Cei care au bancuri de spus 
o pot face pe scenă şi vor putea câştiga 
premii în valoare de 1.500 de lei. Înscrie-
rea la concursul de bancuri este gratuită. 
Preţul biletului pentru spectatori este de 
15 lei. Rezervări se pot face la numerele 
de telefon: 0749.141.703, 0721-238.611, 
sau prin email la office@wowevents.ro.

Disputat sub semnul incertitudinii, amicalul cu FC Bihor a fost pierdut de Poli cu scorul de 1-3

tuaţia lui, dacă rămâne sau 
dacă pleacă? Oare aşteaptă 
pronunţarea “senţintei” 
şi apoi îşi reanalizează 
poziţia? Dusan Uhrin jr. 

a declarat în nenumărate 
rânduri că va rămâne să 
antreneze echipa şi în liga 
a doua. Asta pentru că mai 
are un an de contract, dar 
şi din respect şi simpatie 
pentru publicul minunat 
din jurul echipei. Problema 
pentru care el ezită să ia o 
decizie este că încă nu ştie 
unde va juca Poli din toam-
nă. În liga a treia, idee îm-
brăţişată de Iancu care ast-
fel nu vrea să accepte mila 
federalilor? “Din respect 
pentru acest public mi-
nunat şi acest oraş Poli va 
juca în liga a doua” acestea 
au fost cuvintele lui Mircea 
Sandu. Sau în liga a doua 

unde îşi doresc autorităţi-
le locale şi judeţene dacă 
aceasta va fi decizia TAS (în 
urma neacordării licenţei), 
dar această variantă, cum 
spuneam, nu este agreată 
de Marian Iancu. Şefii lo-
cali şi ai judeţului şi-au ex-
primat susţinerea în cazul 
unei eventuale lupte pen-
tru promovare în liga întâi. 
În aceste condiţii Uhrin jr. 
ar înclina să rămână. “Să 
mi se dea nişte garanţii şi 
atunci rămân” a spus ce-
hul.
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Programele mele se află în 
topul celor mai urmărite 
producţii de televizine de 
aproape 11 ani. Toate au 
fost întotdeauna în top 5, de 
la “Academia Vedetelor” la 
“Ziua Judecăţii”, de la “Ciao 
Darwin ” la “Câştigi în 60 de 
secunde”, fie că se difuzau în 
2001 sau 2007 sau 2011. Dar 
nu clasamentul e important, 
cu el încerc doar să-mi justific 
afirmaţiile..  Adevăratele 
modele NU se afla în aceste 
clasamente, şi o spun din 
vârful lor. Televizunea doar 
bine-dispune, distrează, tele-
vizunea e o gumă de meste-
cat pentru ochi. Nu ţine loc 
de educaţie, de părinţi, de 
profesori… Sunt mii de puşti 
care cunosc regulametul de 
la “Câştigi în 60 de secunde”, 
dar care n-au auzit deloc de 
Regulematul Organic din 
Ţara Românescă şi Moldova, 
s-a văzut asta la Bacalaure-
at.  Vina e doar a părinţilor, 
a celor care caută modele în 
locuri greşite, privesc aspira-
ţional spre clasamentul în al 
căuit vârf mă aflu…
Da, analfabetismul e glo-
balizat, americanii, nemţii 
sau italienii sunt axaţi pe 
competenţe, nicidecum pe 
orizonturi largi, dar peste tot 
în lume idolii sunt alţii. Ado-
lescenţii americani îl aveau 
anul trecut ca model pe 
Santonio Holmes, un jucător 
de fotbal american, un spor-
tiv care a reuşit în viaţă, prin 
zeci de ore de antrenament, 
fiind acum unul din cei mai 
populari americani. Aceleaşi 
sondajele îl dădeau anul 
trecut, în Anglia, pe prinţul 
William drept modelul ado-
lescenţilor.
Vina nu e a puştilor care au 
ratat Bacalaureatul, nici mă-
car a profesorilor. Analfabe-
tismul se deprinde acasă, de 
la mama, de la tata… Ei sunt 
primii care-ţi deschid mintea 
spre Jules Verne sau spre cei 
din clasamentul de mai sus… 
Părinţii lor sunt primii care 
deschid televizoarele şi închid 
cărţile. Ei, părinţii privesc cu 
jind spre televizor sau ziare, 
trăind în iluzia că tot ce e 
showbiz e bine plătit, fără să 
ştie că mulţi domni şi multe 
domniţe din acest “sclipici” 
din show-biz trăiesc din mila 
altora, de pe o zi pe alta, cu 
bani puţini şi compromisuri 
mari. Tocmai am văzut 
un reportaj (tot la televi-
zor!) despre mari staruri de 
la Hollywood fără carte, fără 
Bacalaureat. Adică, “hai ca 
se poate”… Iluzii vândute de 
presă… Inculţii, analfabeţii 
au dus-o şi o vor duce greu 
mereu… Vieţi irosite printre 
compromisuri, ruşine, dar 
mai ales sărăcie! Nu priviţi 
excepţiile! Regula e simplă... 
incultură=sărăcie! Restul e 
excepţie!
Da, fiind în vârful clasamen-
tului despre care vorbeam de 
mai bine de 10 ani, ar trebui 
să plec capul, să-mi cer ierta-
re, doar dacă televizunea ar 
fi obligatorie! Dar televizu-
nea e opţională! Bacalurea-
tul a fost eşecul părinţilor… 
Nu căutaţi alţi vinovaţi! 
Televizunea e doar o gumă 
de mestecat pentru ochi…

Guma 
de mestecat...

Dan  
Negru

oPInIe

16 

Duminică
17 iulie

Cerul va fi însorit  
în cea mai  
mare parte  
a zilei. 
Minima. 17˚
Maxima. 29˚

Miercuri
20 iulie

Cerul va  
fi însorit în cea  
mai mare  
parte a zilei.
Minima.  14˚
Maxima. 30˚

marţi
19 iulie

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

luni
18 iulie

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

Sâmbătă
16 iulie

Cerul va fi 
înnorat. Răzleţ 
furtuni şi 
descărcări electrice. 
Minima. 18˚
Maxima. 36˚

Vineri
15 iulie

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

Joi
14 iulie

Cerul va fi însorit  
în cea mai  
mare parte  
a zilei.
Minima. 19˚
Maxima. 36˚
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Ministrul 
Tabără l-a 
„recuperat” pe 
specialistul în 
sperma de taur, 
Ghiţă Vaida

 După o perioadă în care, 
săptămânal, zootehnistul 
Gheorghe Vaida organiza con-
ferinţe de presă pentru a-l acu-
za pe mogulul de presă Nicu 
Gavra că vrea să-l dea afară 
din staţiunea de cercetare de 
pe Calea Torontalului, Sem-
test, în ultimii doi ani acesta a 
intrat într-un autentic con de 
umbră. Apariţiile sale publice 
s-au redus către cota zero, în 
timp ce ferma de tauri de la 
periferia Timişoarei, preluată 
de Gavra în contul unui îm-
prumut cu dobândă neresti-
tuit la timp, a devenit o ofertă 
intempestivă  piaţa imobiliară 
la categoria „spaţii de închiri-
at”. Sursele noastre din Minis-
terul Agriculturii şi Dezvoltă-
rii Rurale ne-au dezvăluit că 
Gheorghe Vaida, unul dintre 
puţinii specialişti români în 
domeniul spermei de taur şi a 
ameliorării raselor de bovine, 
a fost recuperat profesional 
de ministrul Valeriu Tabără, 
care l-a dus la Bucureşti şi l-a 
ridicat la rangul de director de 
cabinet ministerial. Este cât se 
poate de clar că audienţele la 
domnul ministru sunt „filtra-
te” de fostul crescător al cu-
plului bovin Plelo - Napoleon, 
celebrii tauri din ferma de la 
Semtest, care, discret, a deve-
nit un autentic „paratrăsnet” 
pentru public în anticamera 
biroului unde se stabilesc stra-
tegiile agriculturii româneşti...

printre invitaţii prezen-
tatoarei tV gabriela 
Vrânceanu Firea la nun-
ta sa cu primarul Florin 

pandele s-a numărat şi 
o timişoreancă: maria 
grapini, preşedintele 

partidului Conser-
vator timiş.  

 

numai că grapini nu s-a 
lăudat deloc că va parti-
cipa la celebra nuntă şi, 
mai mult decât atât, a 
fost aşezată într-un loc 
nu tocmai confortabil în 
sala în care s-a desfă-
şurat nunta. Cântăreaţa 
Corina Chiriac a ţinut 
să o salute pe maria 

grapini 
în cadrul 

unei emisi-
uni tV pentru 
că, după cum 
a spus ea, nu 
a putut să o 

salute pe timişoreancă 
la nuntă din cauză că 
se crea microfonie dacă 
se apropia de masă 
la care a fost aşezată 
grapini. de aici dedu-
cem că maria grapini 
a fost aşezată chiar 
lângă boxă, iar pe 
tot parcursul serii 
muzica i-a urlat la 
propriu în urechi mariei 
grapini.

Scandalul demolării terasei cul-
turiştilor de la Sala Olimpia, provo-
cat de agenţii comunitari care au 
dat dovadă de vigilenţă maximă şi 
au descoperit că aceasta nu are au-
torizaţie de construcţie, deşi funcţi-
onează fără probleme de cinci ani, 
pare un scenariu de film ieftin scris 
într-unul dintre saloanele hotelu-
lui Boavista. Cârcotaşii de serviciu 
care-şi fac veacul prin zona Com-
plexului Studenţesc sunt siguri că 
decizia de demolare a terasei con-
struite de Florin Teodorescu, boss-
ul culturiştilor timişoreni, a fost 
influenţată, oarecum, de proprieta-
rii hotelului Boavista, Cristi Borcea 
şi Alina Vidican, care nu cu mult 
timp în urmă au primit autorizaţie 
pentru extinderea hotelului atât pe 
verticală, cât şi pe orizontală. Imo-
bilul ar urma să fie înălţat cu încă 
un etaj, iar amprenta la sol extinsă 
cu câţiva zeci de metri pătraţi. În 
condiţiile în care terasa culturiş-
tilor se află în imediata apropiere 
a hotelului, gard în gard cu fosta 
afacere imobiliară a internaţiona-
lului Ioan Timofte, apare cât se 
poate de clar că zona domeniului 
public ocupată de terasa lui Florin 

Teodorescu ar putea fi scoasă la li-
citaţie publică şi, mai mult ca sigur, 
câştigată de Cristi Borcea. Pe holu-
rile Primăriei Timişoara se zvoneş-
te, deja, că interesele “câinelui” 
dinamovist în capitala Banatului 
sunt susţinute şi promovate de un 
celebru personaj de la etajul I al al 
palatului puterii locale, care în ulti-
mii ani a pus ştampila de legalitate 
pe multe afaceri controversate din 
oraşul de pe Bega.

Terasa culturiştilor, demolată la 
sugestia “câinelui”Cristi Borcea?

Îşi ia Ciupa zborul?

Umblă vorba-n primărie că urmă-
torul care ar părăsi incinta ar fi şeful 
Direcţiei de Mediu, care s-ar părea să-i 
calce pe urmele fostului şef al Direcţi-
ei de Patrimoniu, Nicuşor Miuţ. Vasi-
le Ciupa s-ar fi săturat de munca din 
primărie. Să se retragă şi el în mediul 
privat ca şi fostul său coleg? Nu se ştie 
încă. Cert e că tot mai multe voci din 
Primăria Timişoara şoptesc că şeful 
zonelor verzi din oraş ar vrea să pără-
sească corabia la toamnă şi că Adrian 
Bere, şeful Serviciului Avize Mediu, 
s-ar pregăti să-i ia locul. O fi demn de 
aşa o funcţie?

Maria Grapini 
a stat lângă boxă 
la nuntă Gabrielei 
Vrânceanu Firea

Bârfă super-adevărată,  
confirmată din „n“ surse

Bârfă posibil adevărată, 
povestită la prima mână, 
confirmată dintr-o sursă

Nu am văzut cu ochii 
mei, povestită la mâna 
a doua sau a treia...

Materialele din această pagină pot fi considerate ca făcând parte din genul publicistic pamflet şi trebuie tratate ca atare

Gheorghe Vaida


