
maxime în weekend - 15 - 17 iulie

Duminică
30

o
 C

Sâmbătă
28

o
 C

Vineri
27

o
 C

Viorel  
Screciu

Până când destinele 
fotbalistice româ-

neşti vor fi conduse 
de acari? 15

dan  
negru

Poate acum am fi 
arătat altfel dacă 

atunci Timişoara ar 
fi învins. 16

sport
După nouă ani,  
iar o luăm  
de la capăt...

Politehnica Timişoara se  
întoarce la mocirla fotbalului 
de la matineu.  15

interviu
Plătesc de patru ori 
mai mult gunoiul 
decât asistenţa  
de urgenţă

Interviu cu Iancu Leonida, 
directorul Serviciului de 
Ambulanţă Timiş.  11

actualitate
Stăpânii de 
câini trebuie 
să sterilizeze 
animalele

Primăria a început o 
campanie de sterilizare a 
câinilor vagabonzi.  4

comunitate
„Preferinţele“ 
studenţilor puşi  
pe distrugeri
Peste 13.000 de studenţi  
care învaţă la Timişoara  
sunt cazaţi în cămine.  13

economic
Bănăţenii au 
început „goana 
după aur”
Analiştii consideră că  
aurul îşi păstrează preţul  
în perioade de criză.  6

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Săli de clasă în clădiri is-
torice, nereabilitate de zeci 
de ani, condiţii precare şi 
nicio şcoală nou construi-

tă. Acesta este pulsul învă-
ţământului timişorean, la 
care se adaugă aproape 1 
milion de euro achitaţi din 
bani publici, adică din taxe-
le şi impozitele pe care le 
plătim cu toţii la primărie, 

ca şi chirii proprietarilor de 
drept ai unor clădiri în care 
funcţionează şcoli sau licee. 
Aici se pot „lipi” şi alte sute 
de mii de lei, pe care părin-
ţii le scot din buzunar pen-
tru fel de fel de reparaţii. In-

vestiţii mari nu se pot face 
fără acordul proprietarului, 
deşi acesta ar fi cel care ar 
trebui să le facă, dacă ar fi 
să vorbim despre reabilitări 
la imobile. Numai cu banii 
care se duc pe chirii, autori-

tăţile locale ar putea ridica 
uşor o şcoală nouă pentru 
elevii timişoreni în fiecare 
an. O spun constructorii, 
care sunt de părere că su-
mele plătite ca şi chirie sunt 
imense.
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CAIUS SERACINcaius.seracin@opiniatimisoarei.ro
Dezvoltarea simţului proprietăţii la copil nu se face de la o zi la alta. Zil-nic, părintele trebuie să-i explice copilului  cât este de important ca o jucărie să fie împărţită cu alţii, că nu are voie să ia jucăriile altor copii să le distrugă şi că în momentul în care, după o joacă cu alţi copii în parc, este bine dacă a luat vreun obiect să-l returneze după ce l-a folosit. Specialiştii spun că astfel de acţiuni nu sunt conştientizate de co-piii mici până la patru ani, părintele având rolul cel mai important în a-i expli-ca piciului ce este voie şi ce nu. Specialiştii recomandă părinţilor ca prin jocuri zil-nice, cu multă răbdare  să-i înveţe pe copii să priceapă dacă au voie sau nu să ia o anumită jucărie. Deşi are şi el jucării, copilul simte ne-voia să şi le protejeze şi să 

le ţină în siguranţă şi face asta luându-le pe ale altora. Aceste comportamente ale copiilor nu trebuie ignora-te şi nici de cum, aproba-te. “Din nefericire ei nu le mai explică copiilor aceste lucruri. Am foarte mulţi în consiliere şi pur şi simplu nu înţeleg ce se întâmplă cu părinţii din ziua de astăzi. Copii nu înţeleg imediat, dar cred că aceştia ar trebui să reia explicaţiile cu ter-meni pe înţelesul lor, dar poate nu au timp. Cred că ar trebui să aibă mai multă răbdare, să le acorde copii-lor mai multă atenţie, mai multă importanţă”, spune Adriana Dodea, profesor de asistenţă psihopedagogică. 
Când copilul ajunge la şcoala este deja târziu Atunci când sunt foar-te mici, copiii nu au un nivel intelectual suficient dezvoltat pentru a face diferenţa între un lucru care i se cuvine şi un lucru 

care este al altui copil. El va începe să distingă între aceste două concepte abia atunci când va putea în-ţelege şi diferenţa dintre bine şi rău. Începând cu vârstă de 4 ani copiii sunt suficienţi de dezvoltaţi in-telectual pentru a înţelege anumite lucruri. De pe la 6 ani încolo deja ei încep să priceapă ce înseamnă să furi şi ce este simţul propri-etăţii personale. Specialiştii spun că încă de la doi ani-şori, micuţilor trebuie să li 

se explice exact termenul de proprietate, iar când ajung la şcoală ei să ştie exact ce este respectul pen-tru proprietate, astfel ca să nu se ajungă la situaţii de genul să-şi fure unul altuia sandwichurile din bancă. “Termenul de proprietate ar trebui explicat din ziua în care copiii încep să în-ţeleagă lucrurile. Chiar şi la doi anişor se pot învăţa multe lucruri. Din punc-tul meu de vedere, cred că această explicaţie ar trebui 

făcută mai mult prin jocuri de grup. Copilul la vârsta asta înţelege cel mai bine doar prin jocuri şi învaţă prin jocuri imediat. Există tot felul de cărţi cu jocuri. La şcoală când ajung deja e târziu. La şcoală de exem-plu dacă un copil ia sandwi-chul unui copil se întâmplă pentru că nu e educat aca-să. Dar dacă copilul ar fi educat de acasă nu s-ar mai ajunge la astfel de situaţii”, mai spune Adriana Dodea. Psihologii le recomandă copiilor ca în momentul în care un copil merge la cumpărături cu familia, iar unul dintre părinţi nu do-reşte să-i cumpere o anumi-tă jucărie, copilul începe să urle nu este recomandată în niciun caz bătaia. “Sunt foarte mulţi părinţi care îl bat pe copil în stradă şi nu faci altceva decât să-l frus-tezi. El în astfel de situaţie nu învaţă nimic”, conchide profesoara de asistenţă psi-hopedagogică.

Termenul de pro-prietate ar trebui explicat din ziua în care copiii încep să înţeleagă lucrurile. Chiar şi la doi ani-şor se pot învăţa multe lucruri. Din punctul meu de vedere, cred că această explicaţie ar trebui făcută mai mult prin jocuri de grup.
 Adriana Dodeaprofesor de asistenţă psihopedagogică

Familie & Timp liber Jocurile copilăriei au fost date uitării de tinerii de azi
„Bebegym“ - să-i învăţăm pe bebeluşi să facă gimnastică

8-9

10De la ce vârstă apare simţul proprietăţii personale la copii?

Specialiştii recomandă părinţilor ca prin jocuri zilnice, să-i înveţe pe copii să priceapă dacă au voie sau nu să ia o anumită jucărie.

De pe la 6 ani încolo deja copiii încep să priceapă ce înseamnă să furi şi ce este simţul proprietăţii personale.
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Pentru ca elevii Colegiului Naţional Bănăţean să înveţe în această clădire, primăria plăteşte 60.408 de lei în fiecare lună
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1 milion de euro plăte  sc primăria şi părinţii 
pentru chiria şi întreţ  inerea şcolilor

la clădirea din Piaţa Unirii. 
Câteva zeci de lei. Acestora li 
se adaugă banii pentru ame-
najarea clasei, iar părintele 
ajunge să scoată din buzunar 
peste o sută de lei. Emil, pă-
rintele unui alt elev, a trebuit 
să plătească pentru persona-
lul care asigură paza şcolii 
copilului său. Nu autorităţile 
locale, ci părinţii plătesc. De 
cele mai multe ori sunt nevo-
iţi să scoată bani din propriul 
buzunar, în timp ce autorită-
ţile locale umblă şi ele la bu-
get, deşi se plâng că nu sunt 
suficiente fonduri.

„În cadrul programului 
de reparaţii şi întreţinere pe 
care îl avem în fiecare an, se 
fac lucrări la toate unităţile 
de învăţământ, în funcţie de 
solicitările pe care le primim 
de la acestea şi de bugetul 
pe care îl avem la dispoziţie. 
Se fac lucrări inclusiv la cele 
care se plăteşte chirie, dar 
sunt lucrări de reparaţii şi 
întreţinere, nu sunt lucrări 
de investiţii. Se pot face şi 
investiţii, dar acestea în mod 
normal se recuperează, fie la 
chirie, fie la final, când se ter-

mină contractul”, a declarat 
Flavius Boncea, purtător de 
cuvânt Primăria Timişoara. 
Autorităţile evită însă să se 
apuce de investiţii, cu frica 
în sân că nu şi-ar mai putea 
recupera banii de la propri-
etarii de drept. În orice caz, 
investiţiile nu se pot face fără 
acordul proprietarilor spaţi-
ilor. 

Nicio şcoală nu a fost 
construită în  
timişoara din 1990

Încă de dinainte de 1990, 
în Timişoara nu au mai fost 
construite şcoli. Una dintre 
cele mai recente unităţi de 
învăţământ ridicate pen-
tru copiii timişorenilor este 
Şcoala Generală Nr. 30, din 
cartierul Soarelui. Au trecut 
peste două decenii de atunci. 
Nici autorităţile locale, nici 
cele centrale, indiferent cum 
s-a numit ministerul arondat, 
fie el al Învăţământului, al 
Educaţiei, al Tineretului şi 
Sportului ş.a.m.d., nimeni nu 
a construit vreo şcoală nouă 
în Timişoara. În schimb, din 
2003 încoace, rând pe rând, 
mai multe spaţii în care în-
vaţă elevii au fost retrocedate 
proprietarilor de drept. După 
ani în care şcolile au stat în 
chirie, a venit 2011, iar situa-
ţia nu s-a schimbat cu nimic. 
Ba mai mult, cele mai multe 
clădiri nu sunt renovate pen-
tru că multe dintre contracte-
le de închiriere se apropie de 
final, iar autorităţile nu mai 
investesc capital în ele.

Singura clădire care este 
închiriată de la proprietar pe 
o perioadă îndelungată este 
cea în care îşi desfăşoară ac-
tivitatea Liceul Teoretic „Bar-
tok Bela“. 

„Contractul de închiriere 
a fost semnat pe o perioadă 
de 30 de ani cu Episcopia 
Romano-Catolică. Din acest 
motiv au fost şi investiţi nişte 
bani în amenajarea mansar-
dei unde sunt acum mai mul-

te săli şi laboratoare“, ne-a 
spus Francisc Halasz, inspec-
tor general adjunct în cadrul 
Inspectoratului Şcolar Timiş. 
Primăria plăteşte pentru ca 
elevii să înveţe aici 10.726 de 
lei în fiecare lună. 

Pentru alte instituţii de în-
văţământ sunt plătite sume 
considerabile pe chirie, iar 
contractele de închiriere se 
apropie de final. Banii sunt 
plătiţi fie de Primăria Timi-
şoara, fie de minister. Chiar 
şi clădirea Inspectoratului 
Şcolar Timiş a fost retroce-
dată, iar contractul de închi-
riere expiră în 2013. În mo-

mentul de faţă, ministerul 
plăteşte 13.795 de lei lunar 
Fundaţiei Caritatea, proprie-
tatea imobilului. 

Colegiul Naţional Bănă-
ţean, una dintre unităţile de 
învăţământ de top din Timiş, 
funcţionează într-un spaţiu 
al Episcopiei Romano-Cato-
lice, perioada de închiriere 
fiind sfârşită, iar o negociere 
cu proprietarul urmează să 
fie făcută, pentru ca elevii 
care învaţă în acest loc să 
aibă unde merge la şcoală şi 
din septembrie. Chiria este 
plătită de autorităţile loca-
le şi se ridică la valoarea de 

60.408 lei lunar. 
Pe lângă Colegiul Tehnic 

de Vest, la care este adău-
gată o spălătorie şi cantina, 
pentru care primăria plăteşte 
separat chirie, adică 8.390 de 
lei lunar, plus aproape 14.000 
lei, pe lângă Liceul „D. Obra-
dovici“, singurul de profil sâr-
besc din Banat, a cărei chirie 
este inclusă în cea a Colegiu-
lui Bănăţean, sau clădirea din 
Piaţa Unirii a Liceului „N. Le-
nau“, care costă 7.300 de lei 
în fiecare lună, ori restanţele 
la Liceul de Arte Plastice, şi, 
nu în ultimul rând, pe lângă 
Grupul Şcolar de Poştă şi Te-
lecomunicaţii, cu o chirie de 
14.260 de lei lunar, autorită-
ţile locale sunt puse în situ-
aţia de a ajunge la un acord 
cu proprietari ai altor clădiri 
unde îşi desfăşoară activita-
tea mai multe grădiniţe din 
Timişoara. 

Sunt patru asemenea uni-
tăţi de învăţământ ale căror 
contracte de închiriere se 
apropie de sfârşit, iar comisia 
de negociere a primăriei a 
fost pusă în gardă de Inspec-
toratul Şcolar pentru a căuta 
soluţii ca prichindeii să aibă 
unde învăţa primele bastona-
şe, poezioare şi cifre. Este ca-
zul Grădiniţelor cu Program 
Prelungit numărul 19 de 
pe str. Narciselor, numărul 
16, str. Abrud, numărul 14, 
str. Al. Odobescu, şi cea cu 
program normal nr. 14 (str. 
Martir C-tin Radu). Ba chiar la 
fostul Colegiu Miu, unul din-
tre foştii proprietari a cerut 
să-i fie retrocedată clădirea. 
În condiţiile acestea, în Ti-
mişoara ultimilor 20 de ani, 
nicio unitate şcolară nu a fost 
construită. Ba mai mult, cum 
contractele de închiriere se 
apropie de sfârşit, autorităţi-
le nu investesc nici în reno-
varea acestor unităţi de învă-
ţământ. Or, cu banii pe care 
îi plătesc pe chirii, s-ar putea 
construi câte o şcoală pe an. 
O spun constructorii!

n Specialiştii în construcţii apreciază că cu această sumă primăria ar putea să construiască în fiecare an   câte o şcoală nouă cu peste 20 de săli de clasă

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

mioDrag HojDa
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Timişorenii plătesc, prin 
taxele şi impozitele pe care 
le achită anual, mai bine de 
750.000 de euro pentru chi-
ria unei singure grădiniţe şi a 
altor şase licee. Cu banii aceş-
tia s-ar putea ridica o şcoală 
nouă, însă nimeni nu vrea să 
investească în educaţia elevi-
lor timişoreni, municipalita-
tea preferând să dea banii pe 
chirii. Şi de parcă asta nu ar fi 
de ajuns, după ce spaţiile în 
care funcţionează unităţile 
de învăţământ au fost retro-
cedate, acestea sunt reabili-
tate tot de către chiriaşi din 
bani publici.

Liceul de arte Plastice 
a fost mutat din centru

Primăria Timişoara a 
ajuns să plătească chiar şi 
30.000 de euro în fiecare 
lună pentru o singură clădi-
re. Este vorba despre cea în 
care funcţionează Liceul de 
Arte Plastice. Aici s-a iscat 
un scandal imens, abia în 
această lună fiind găsită o 
soluţie pentru ca educaţia 
celor aproape 500 de elevi 
care învaţă acolo să con-
tinue. Din toamnă, ei vor 
studia la Şcoala Generală 
nr. 9 de pe bulevardul Liviu 
Rebreanu. Scandalul a fost 
mare, deoarece nici părinţii, 
nici profesorii, dar nici ele-
vii nu au vrut să părăsească 
centrul Timişoarei şi, impli-
cit, clădirea care aparţine 
Fundaţiei Caritatea pentru 
care primăria trebuia să plă-
tească 31.600 de euro chirie 
lunar. Conducerea liceului 
este acuzată că a semnat sin-
gură contractul de închirie-
re, fără ca un reprezentant 
al Primăriei Timişoara să 
îi fie alături. La momentul 

respectiv, valoarea contrac-
tului a crescut subit de la 
6.000 de euro la 31.600 de 
euro. Partea interesantă este 
că primăria s-a autosesizat 
că plăteşte cam mult chirie, 
abia după un an de la sem-
narea contractului cu chiria 
majorată. Astfel că din 2010 
administraţia locală nu a 
mai achitat chiria, restan-
ţa ajungând în prezent la 
aproape 500 de mii de euro.

„Copiii trebuie să ştie că 
stau într-un loc care nu are 
autorizaţie sanitară, că la ni-
vel de conducere a liceului 
s-au asumat nişte sume enor-
me pentru chirie, 31.600 de 
euro este o sumă revoltătoa-
re, că primăria nu va onora 
asemenea sume, că nu are 

de unde să le onoreze şi în 
consecinţă trebuie fiecare să 
ne pliem pe realităţi”, a spus 
primarul Timişoarei atunci 
când s-a luat decizia mutării 
liceului. Directorul institu-
ţiei de învăţământ spune 
însă că nu a semnat singură 
contractul, ci că a avut avizul 
Inspectoratului Şcolar. Con-
ducerea inspectoratului s-a 
schimbat însă de trei ori în 
ultimii ani. „Din luna mai se 
ştia de acea sumă de 31.000 
de euro. Nu am semnat îna-
inte de a avea avizul Inspec-
toratului, pentru că noi sun-
tem şcoală cu personalitate 
juridică”, a declarat dir. Eu-
genia Drăgoi Banciu. Aceasta 
s-a resemnat însă şi speră ca 
măcar din toamnă, când în-

cepe anul şcolar, noua loca-
ţie să fie cât de cât amenajată 
pentru a-i primi pe viitorii ar-
tişti ai Timişoarei. Din partea 
Fundaţiei Caritatea, directo-
rul Samuel Izsak spune că 
noul contract a fost agreat de 
autoritatile locale. „Valoarea 
actuală a chiriei a fost sta-
bilită începând cu 4 decem-
brie 2008. A fost agreată de 
autorităţile locale şi de către 
conducerea Liceului de Arte 
Plastice. Cuantumul chiriei 
pentru imobilul situat pe str. 
Mihai Eminescu nr. 2 a fost 
stabilit în baza unui raport 
de evaluare din anul 2008, 
raport ce are ca obiect o su-
prafaţă construită de 3.160 
de metri pătraţi şi teren afe-
rent de 6.762 mp, aflată în 

zona 0 a municipiului”, ne-a 
declarat Samuel Izsak.

reparaţiile, plătite  
tot de părinţi

Deşi legea spune că pro-
prietarul trebuie să îşi reabi-
liteze spaţiile pe care le oferă 
spre închiriere, se pare că la 
capitolul unităţi de învăţă-
mânt, normele nu prea se 
aplică. Proprietarii nu au in-
vestit mai nimic în aceste clă-
diri retrocedate pentru care 
primăria plăteşte anual peste 
750.000 de euro chirie. Ofe-
rind ca exemplu tot Liceul de 
Arte Plastice, după ani de zile 
în care acesta a funcţionat în 
clădirea de pe strada Mihai 
Eminescu nr. 2, proprietarii 
care au primit-o prin retro-

cedare, nu au efectuat niciun 
fel de lucrări. „Fundaţia Cari-
tatea va analiza posibilitatea 
efectuării de lucrări de reabi-
litare a clădirii în funcţie de 
destinaţia acesteia în urmă-
torul interval de timp”, a mai 
spus Samuel Izsak. 

Aşadar, banii se iau tot de 
la părinţi. Prin fonduri de rul-
ment, fondul şcolii sau fondul 
clasei, părinţii contribuie din 
plin la amenajarea imobile-
lor. Dacă nu ajung banii, sunt 
anunţaţi că s-a defectat ceva 
la grupul sanitar, s-a stricat 
o catedră, o perdea s-a rupt, 
o tablă s-a fisurat. Cosmina, 
mama unei eleve de la Lice-
ul Lenau, spune că părinţilor 
le-au fost ceruţi bani pentru 
reparaţia grupului sanitar de 

Pentru clădirea Liceului de Arte Plastice, primăria plăteşte lunar 31.600 de euro

Pentru ca elevii să înveţe în continuare la Lenau, primăria  
plăteste o chirie de 7.300 de lei pe luna

Pentru sediul Colegiului Tehnic de Vest, municipalitatea achită 
peste 20.000 de lei în fiecare luna

La nivel de conducere 
a liceului s-au asumat 
nişte sume enorme 
pentru chirie, 31.600 
de euro este o sumă 
revoltătoare. Primăria 
nu va onora aseme-
nea sume.

 gheorghe ciuhandu
primarul Timişoarei

Cu aproape 1 milion de 
euro se poate Construi 
de la zero o şcoală!

La un calcul simplu, 
municipalitatea plăteşte 
peste 750.000 de euro 
anul acesta pe chiriile 
pentru şcoli. Bani din 
bugetul local, adunaţi 
cu sârguinţă de timi-
şoreni. Constructorii 
spun că, cu o asemenea 
sumă, s-ar putea ridica 
o şcoală nouă în fiecare 
an. „La un apartament 
se plăteşte cam 450 de 
euro pe metrul pătrat, 
dar e mult mai com-
plicat decât o şcoală, 
pentru că sunt spaţii 
mici, ziduri şi finisări 
multe. La o şcoală ar fi 
un grup sanitar pe etaj, 
iar preţul pe mp e mai 
mic, să zicem 350 de 
euro. O şcoală cu 20 de 
clase s-ar face cu maxi-
mum 1 milion de euro”, 
ne-a declarat lucian 
Perescu (foto), directo-
rul firmei Constructim. 
Mai mult, constructorii 
spun că terenurile nu ar 
fi o problemă, deoarece 
chiar în zona centrală 
a Timişoarei sunt mai 
multe terenuri ale arma-
tei care nu sunt folosite. 
„Primăria are terenuri, 
dar şi armata. Primăria 
ce a găsit fără acte, le-a 
intabulat, aşa că ar avea 
unde să facă. Aceasta ar 
fi soluţia cea mai bună şi 
pentru Arte”, a mai spus 
Lucian Perescu.
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liliana ieDu 
 liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Consilierii judeţeni ai 
PSD, PNL şi PNŢCD ne pro-
pun desfiinţarea judeţului 
Timiş şi înfiinţarea judeţu-
lui Timişoara.

La propunerea consilie-
rilor judeţeni ai PSD şi PNL 
şi cu susţinerea celor de la 
PNŢCD, Consiliul Judeţean 
Timiş a decis ca în data de 
18 septembrie să se organi-
zeze referendum judeţean 
pentru desfiinţarea jude-
ţului Timiş şi înfiinţarea 
unui alt judeţ: Timişoara. 
Nu toţi consilierii judeţeni 
au fost de acord cu organi-
zarea acestui referendum. 
Mai mult, secretarul CJT, 
Petrişor Nadaştean a expli-

cat că organizarea unui ast-
fel de scrutin nu este legală 
pentru că nu a fost depus 
la Guvern niciun proiect 
de hotărâre în acest sens, 
totul e la nivel de discuţii”.  
Nici Constantin Ostaficiuc, 
preşedintele CJT, nu este de 
acord cu organizarea unui 
referendum pentru desfiin-
ţarea judeţului Timiş. “Ni-
meni nu şi-a pus problema 
desfiinţării judeţului Timiş 
ci a extinderii acestuia”, 
a declarat liderul CJT. Un 
alt consilier judeţean, Da-
niel Preunca, este şi el îm-
potriva organizării unui 
referendum în Timiş, mai 
ales că sunt costuri mari 
pentru acesta şi spune că 
totul e un joc politic. “Din 
punctul meu de vedere, 
referendumul e şi ilegal şi 

imoral. Nu are temei legal 
pentru că preşedintele Tra-
ian Băsescu nu a trimis un 
proiect de lege la Guvern 
şi imoral pentru că se con-
sumă circa 500.000 de euro 
pe o campanie electorală a 
USL. E şi o ipocrizie a PSD 
care  a refuzat să voteze 
pentru construirea mater-
nităţii, pentru construirea 
drumului de legătură până 
la deponeul de la Ghizela, a 
refuzat şi master-planul de 
apă-canal în valoare de 118 
milioane de euro. Adică nu 
dau bani pe proiecte mari, 
dar dau 500.000 de euro pe 
un referendum. Sunt con-
vins că li s-a impus de la 
Bucureşti”, a declarat Dani-
el Preunca. În replică, Titu 
Bojin, preşedintele PSD Ti-
miş şi consilier judeţean, 

a spus că este convins că 
bani se vor găsi şi că acest 
referendum este important 
pentru judeţul Timiş. “Daca 
referendumul ar fi fost ini-
ţiat de PDL sunt convins 
că nu se punea problemă 
banilor. Am stabilit data 
de 18 septembrie pentru 
că ne aşteptăm că proiectul 
să fie contestat în instanţă 
de prefectul Mircea Bacala, 
iar până în septembrie, in-
stanţă se poate pronunţa”, 
a declarat Bojin. Într-ade-
văr, dacă prefectul de Timiş 
Mircea Bacală consideră că 
hotărârea CJT de organizare 
a referendumului este ile-
gală, o poate ataca în con-
tencios administrativ.
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O nouă afacere de tip Caritas “inventată” la Cluj 
face ravagii printre amatorii de credite rapide

gHeorgHe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Înăsprirea condiţiilor de 
creditare de către instituţiile 
bancare din România a dus 
la apariţia şi proliferarea unor 
firme fantomă, care promit 
împrumuturi rapide, cu do-
bânzi minime, ce pot fi acce-
sate mai cu seamă de către 
persoanele cu venituri reduse 
sau cele ajunse pe lista rău-
platnicilor la bănci. Reclamele 
acestor societăţi comerciale, 
cu rădăcini în zona jocurilor 
piramidale, pot fi văzute în 
gazetele de largă circulaţie, 
afaceriştii promiţând sume cu-
prinse între 15.000 şi 200.000 
de lei şi rate fixe de rambursa-
re în 36 de luni. Pentru omul 
necăjit, acest gen de credit 
poate fi o adevărată mană ce-
rească. Doar că, imedit după 
semnarea contractului cu 
această pseudobancă, acesta 
află cu stupoare nu doar că nu 
va primi nici un ban, ci şi că 
s-a angajat să plătească în fie-
care lună o anumită sumă de 
bani. Se enervează, revine la 
sediul firmei, i se pune sub nas 
o copie după actul semnat şi, 
abia atunci, omul îşi dă seama 
că din dorinţa de a obţine un 
credit rapid, a intrat în hora 
unei adevărate loterii de ilu-
zii. “Am văzut reclama şi am 
mers la Favorit Solution să iau 
un împrumut. Citisem că au 
chiar o promoţie, îţi dau 5100 
de lei, pe care-i rambursezi în 
trei ani, cu o rată lunară fixă 
de 170 de lei. Un consultant 
m-a întrebat pentru ce-mi tre-
buie banii, i-am spus că pentru 
nişte reparaţii, şi a spus că-mi 
dau banii. Am plătit o taxă de 
înregistrare de 220 de lei, o 
altă rată de 170 de lei şi am 
aşteptat. În momentul în care 
am fost pus în întârziere cu o 
rată, iar eu nu primisem nici 
un ban, am mers la ei să-i în-
treb cum este posibil aşa ceva. 
Abia atunci mi-au arătat că, 
printre alte hârtii, am semnat 
un material de informare, în 
care se preciza că momentul 
în care primeşti banii nu poate 
fi anticipat sau predeterminat, 

iar acest termen poate fi după 
5, 10 sau 15 ani. Am cerut rezi-
lierea contractului şi m-am re-
tras din afacere”, ne-a declarat 
Florin Chifor, din Timişoara, 
unul dintre sutele de păgubiţi 
ai Favorit Solution. Valoare 
pagubei – 390 de lei, pentru 
că s-a trezit la timp. Prietenul 
său, de meserie poliţist, a pier-
dut aproape 800 de lei. “N-am 
făcut nici o plângere, consider 
că aceşti bani îs pierdutţi defi-
nitiv. Şi prietenul meu a stat 
de vorbă cu un  avocat, care i-a 
spus că ţeapa e la limita legali-
tăţii şi că o să-i ia mult timp să 
o demonteze în instanţă.

“e ca la loterie,  
nu ai nici o garanţie  
că vei câştiga!”

Cu un cinism aflat la limita 
bunului simţ, reprezentanţii 
Favorit Solution, firmă origina-
ră din Cluj-Napoca, cu punct 
de lucru în Timişoara, spun 
că această societate nu execu-
tă nici un fel de reprezentaţii 
financiare. „Favorit Solution 
nu este o instituţie de credit, 
nu este o bancă, nu acordă 
credite şi nu execută nici un 
fel de prestaţii financiare. So-
cietatea noastră se ocupă cu 
organizarea unor grupuri de 
consumatori, care este o for-
mă alternativă de finanţare, 

iar solicitările sunt atribuite 
fondului monetar comun al 
grupului. În ultima zi a fiecărei 
luni se organizează o aduna-
re generală în prezenţa unui 
notar public sau a unui avo-
cat. Aici se decide care dintre 
contracte vor fi îndreptăţite la 
achitarea dreptului de cumpă-
rare”, explică Norbert Tamaş, 
consultant la Favorit Solution, 
fără a dezvălui, spre exemplu, 
că din cele 1500 de persoane 

care au apelat la serviciile aces-
tei firme în 2011, doar 7 au 
primit banii. „Aceste grupuri 
sunt alcătuite din membri care 
vor să cumpere produsul sau 
serviciul ales, însă nu dispun 
de suma necesară. Interesul 
comun al membrilor partici-
panţi este să obţină anumite 
bunuri în schimbul unor plăţi 
eşalonate în rate mici şi pe o 
durată relativ lungă de execu-
ţie”, mai precizează Norbert 
Tamaş, indicând faptul că 
orice client are dreptul să de-
nunţe unilateral contractul, 
însă pierde toţi banii depuşi 
până la momentul respectiv. 
În ultimele luni, sute de timi-
şoreni s-au adresat organelor 
de control şi cercetare penală, 
însă, până în prezent, nici un 
păgubit nu a reuşit să-şi recu-
pereze banii. “Chiar în această 
perioadă avem în lucru două 
astfel de sesizări, în care oa-
menii reclamă că au fost pre-
judiciaţi cu anumite sume de 
bani. În ultimele trei luni am 
înregistrat zeci de plângeri în 
acest sens, am fost acolo, am 
făcut verificări, i-am invitat la 
noi la sediu pe cei responsabili 
şi i-am amendat. Prin reclama 
publicitară se induc în eroare 
grupuri ţintă de persoane vul-
nerabile, cum sunt pensionarii 

sau categorii de populaţie cu 
venituri scăzute. E ca un joc de 
noroc, ca la loterie, nu ai nici 
o garanţie că vei câştiga sau că 
vei primi împrumutul. Plăteşti 
nişte bani în avans şi, după trei 
luni, se extrag dosarele câşti-
gătoare. Îmi pare rău că, deşi 
sunt avertizaţi că pot pierde 
banii, că pot să nu-şi recupe-
reze niciodată ratele plătite în 
avans, oamenii încă apelează 
la acest gen de afaceri pirami-
dale”, ne-a declarat Marinela 
Iliaş, comisarul şef al Comisari-
atului Judeţean pentru Protec-
ţia Consumatorului Timiş. 

„Dacă au păcălit  
şi poliţişti, au un sistem 
de marketing foarte 
bine pus la punct!”

La rândul lor, reprezen-
tanţii Poliţiei se declară nepu-
tincioşi în faţa metodelor de 
lucru gen „Caritas” ale firmei 
din Cluj-Napoca, limitându-se 
doar la atenţionarea populaţi-
ei. „Poliţia Timiş a fost sesizată, 
de mai mult timp, cu privire la 
faptul că zeci de persoane au 
semnat contracte cu Favorit 
Solution şi-au pierdut banii. 
S-a efectuat un control la se-
diul acelei firme, undeva în 
zona Pieţii Bălcescu, împreună 
cu comisari ai Gărzii Financi-

are, şi s-a aplicat o amendă în 
valoare de 5000 de lei pentru 
că nu au putut fi prezentate 
anumite registre de evidenţă 
fiscală. Noi am emis un comu-
nicat de presă în care am aten-
ţionat populaţia să nu cadă în 
plasa publicitară întinsă de Fa-
vorit Solution, să citească con-
tractele de mandat cu atenţie 
maximă înainte de a le semna, 
pentru că ulterior nu se mai 
poate face aproape nimic. 
Este vorba despre o afacere de 
tip piramidal, se plătesc rate 
în avans şi, o dată pe lună, în 
urma unei extrageri ca la lote-
rie, o singură persoană benefi-
ciază de credit. Caracteristicile 
contractului sunt scrise cu li-
tere mici, astfel că potenţialii 
clienţi nu se mai străduiesc să 
citească, acceptând, de fapt, 
clauze care pot să-i dezavanta-
jeze”, ne-a informat Andreea 
Cinteză, purtătorul de cuvânt 
al Inspectoratului de Poliţie al 
Judeţului Timiş, care, când a 
aflat că printre păgubiţi se află 
şi poliţişti a exclamat: “Proba-
bil au un sistem de marketing 
foarte bine pus la punct, din 
moment ce pot păcăli până şi 
poliţişti!”.

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Fiecare timişorean care 
are acasă un animal de com-
panie va trebui să îl sterilize-
ze. Primăria vrea să-i oblige 
pe stăpânii de câini să-şi steri-
lizeze animalele. Cei care nu 
vor dori să facă acest lucru, 
vor trebui să scoată bani din 
buzunar, pentru că munici-
palitatea vrea să stabilească o 
taxa destul de mare.  

Anunţul a fost văzut cu 
ochi buni de mulţi timişo-
reni. „Peste tot în lumea civi-
lizată, câinii, de rasă sau nu, 
se sterilizează. Lumea gândeş-
te civilizat, pentru că este şi 
mai sănătos pentru animale 

şi se elimină riscul unor ges-
taţii nedorite. 90 la sută din 
deţinătorii de animale de 
companie îşi sterilizează ani-
malul. Aşa este în Canada. Nu 
sterilizezi animalul, plăteşti 
o cotizaţie anuală de vreo 
cinci ori mai mare decât taxa 
anuală a celor care îşi sterili-
zează animalele. Absolut toţi 
câinii trebuie microcipaţi şi 
abandonul trebuie pedepsit”, 
spune Francesca. Şi alţi timi-
şoreni spun că este necesară o 
astfel de lege. „Un câine într-o 
familie este minunat, spun 
copiii, obositor, spun părinţii, 
deranjant, spun vecinii, dar 
şi o mare problemă pentru 
primărie. Şi toată lumea are 
dreptate”, consideră Anca. 

Nu toţi timişorenii sunt de 
acord cu soluţia găsită de pri-
mărie pentru a scădea numă-
rul de câini vagabonzi. „Sunt 
de acord cu sterilizarea câini-
lor de pe stradă, dar nu sunt 
de acord ca fiecare proprie-
tar să îşi sterilizeze câinele 
pentru că aşa vrea primăria, 
în caz contrar să plătească o 
taxă. O soluţie mult mai sim-
plă pentru posesorii de câini 
este că aceştia să pună câte 
un cip patrupedului. Astfel, 
în caz de abandon, să fie tras 
la răspundere”. 

adrian orza: „toţi câinii 
provin din abandon“  

Viceprimarul Adrian Orza 
spune cât este de necesară o 

asemenea hotărâre. “Este o le-
gislaţie care este şi în străină-
tate. Cine doreşte să aibă un 
câine pe care să nu îl sterilize-
ze, plăteşte o taxă. Aşa e peste 
tot. În principal, câinii care au 
drept de monte vor putea să 
îi ţină fără să îi sterilizeze. E 
normal să se întâmple lucrul 
ăsta, pentru că altfel toată 
munca noastră este în zadar. 
Practic, toţi câinii provin din 
ceea ce înseamnă abandon. 
La rândul lor, se înmulţesc 
pe stradă într-un ritm care nu 
mai poate fi stăpânit”, a de-
clarat Adrian Orza. Încă nu s-a 
stabilit cât de mare va fi taxa, 
însă reprezentanţii munici-
palităţii spun că vor fi duri în 
această direcţie. 

În ceea ce priveşte câinii 
comunitari, aceştia vor fi lu-
aţi de pe stradă şi sterilizaţi 
la cabinete veterinare din 
oraş, apoi duşi în adăpostul 
Danyflor, unde vor sta câteva 
zile înainte să fie trimişi din 
nou pe stradă. Sterilizarea 
lor este posibilă printr-un 
protocol de colaborare sem-
nat de primărie şi Asociaţia 
Pet Hope. Animalele vor fi 
luate în principal din zone-
le în care zăbovesc cel mai 
mult: în apropiere de spitale, 
pe platformele industriale, la 
fabrici şi uzine. Vor fi sterili-
zate şi apoi trimise din nou 
pe străzi. Dar nu în zonele de 
unde au fost luate, ci în zone 
puţin populate, pentru a nu 

le crea probleme timişoreni-
lor.   

„Vrem să sterilizăm unde-
va între 5 şi 10 câini pe zi, în 
colaborare cu PetHope. Dany-
flor, separat, mai are un pro-
gram de sterilizare. Facem şi 
noi undeva la 30 - 40 de câini 
pe lună”, a explicat Ionel Puş-
caş, managerul societăţii de 
ecarisaj cu care municipali-
tatea are contract. Pentru ste-
rilizarea câinilor vagabonzi, 
primăria va plăti câte 45 de 
lei pe cap de animal, pentru 
transport şi consumabile, iar 
asociaţia va fi cea care va plăti 
medicii.

Reclama cu care cei care au nevoie urgent de bani sunt prinşi în plasa celor de la Favorit Solution

Am plătit o taxă de 
înregistrare de 220 de 
lei, o altă rată de 170 
de lei şi am aşteptat. 
Câbd am fost pus în 
întârziere cu o rată, iar 
eu nu primisem nici un 
ban, mi-au arătat că am 
semnat un act, în care 
se preciza că momen-
tul în care primeşti ba-
nii nu poate fi anticipat 
sau predeterminat, iar 
acest termen poate fi 
după 5, 10 sau 15 ani.

 Florin chifor
păgubit de către Favorit Solution

Favorit Solution nu 
este o instituţie de 
credit, nu este o bancă, 
nu acordă credite şi 
nu execută nici un fel 
de prestaţii financiare. 
Societatea noastră se 
ocupă cu organizarea 
unor grupuri de con-
sumatori. În ultima zi a 
fiecărei luni se decide 
care dintre contracte 
vor fi îndreptăţite la 
achitarea dreptului de 
cumpărare.

 norbert tamaş
consultant la Favorit Solution
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Stăpânii de câini din Timişoara 
trebuie să îşi sterilizeze animalele
n Primăria a început o campanie de sterilizare a câinilor vagabonzi

n Afacerea presupune ca clienţii să achite ratele înainte de a primi creditul

Pe străzile din Timişoara mişună aproape 10.000 de caini

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

În 18 septembrie suntem chemaţi la urne

Vrem să sterilizăm 
undeva între 5 şi 10 
câini pe zi, în cola-
borare cu PetHope. 
Danyflor, separat, 
mai are un program 
de sterilizare. Facem 
şi noi undeva la 30 - 
40 de câini pe lună.

ionel Puşcaş 
manager Danyflor

Referendumul e ilegal 
şi imoral. Ilegal pen-
tru că Traian Băsescu 
nu a trimis un proiect 
de lege la Guvern şi 
imoral pentru că se 
consumă 500.000 de 
euro pe o campanie 
electorală a USL.

daniel preunca
consilier judeţean din partea PDL

Cine doreşte să aibă 
un câine pe care 
să nu îl sterilizeze, 
plăteşte o taxă. E 
normal aşa, pentru 
că altfel toată munca 
noastră este în zadar. 
Toţi câinii provin din 
abandon.

adrian orza 
viceprimar

Dacă referendumul ar fi 
fost iniţiat de PDL, nu se 
punea problema bani-
lor. Am stabilit data de 
18 septembrie pentru 
că ne aşteptăm ca pro-
iectul să fie contestat 
în instanţă de prefectul 
Mircea Băcală.

titu Bojin 
consilier  judeţean din partea PSD Comentează pe 
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Este vorba despre o 
afacere de tip piramidal. 
Caracteristicile contrac-
tului sunt scrise cu litere 
mici, astfel că potenţialii 
clienţi nu se mai strădu-
iesc să citească, accep-
tând, de fapt, clauze care 
pot să-i dezavantajeze.

 andreea cinteză
purtător de cuvânt IPJ Timiş



caiuS SeRacin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Dezvoltarea simţului 
proprietăţii la copil nu se 
face de la o zi la alta. Zil-
nic, părintele trebuie să-i 
explice copilului  cât este 
de important ca o jucărie să 
fie împărţită cu alţii, că nu 
are voie să ia jucăriile altor 
copii să le distrugă şi că în 
momentul în care, după o 
joacă cu alţi copii în parc, 
este bine dacă a luat vreun 
obiect să-l returneze după 
ce l-a folosit. Specialiştii 
spun că astfel de acţiuni nu 
sunt conştientizate de co-
piii mici până la patru ani, 
părintele având rolul cel 
mai important în a-i expli-
ca piciului ce este voie şi ce 
nu. Specialiştii recomandă 
părinţilor ca prin jocuri zil-
nice, cu multă răbdare  să-i 
înveţe pe copii să priceapă 
dacă au voie sau nu să ia o 
anumită jucărie. Deşi are şi 
el jucării, copilul simte ne-
voia să şi le protejeze şi să 

le ţină în siguranţă şi face 
asta luându-le pe ale altora. 
Aceste comportamente ale 
copiilor nu trebuie ignora-
te şi nici de cum, aproba-
te. “Din nefericire ei nu le 
mai explică copiilor aceste 
lucruri. Am foarte mulţi în 
consiliere şi pur şi simplu 
nu înţeleg ce se întâmplă cu 
părinţii din ziua de astăzi. 
Copii nu înţeleg imediat, 
dar cred că aceştia ar trebui 
să reia explicaţiile cu ter-
meni pe înţelesul lor, dar 
poate nu au timp. Cred că 
ar trebui să aibă mai multă 
răbdare, să le acorde copii-
lor mai multă atenţie, mai 
multă importanţă”, spune 
Adriana Dodea, profesor de 
asistenţă psihopedagogică. 

când copilul ajunge la 
şcoala este deja târziu 

Atunci când sunt foar-
te mici, copiii nu au un 
nivel intelectual suficient 
dezvoltat pentru a face 
diferenţa între un lucru 
care i se cuvine şi un lucru 

care este al altui copil. El 
va începe să distingă între 
aceste două concepte abia 
atunci când va putea în-
ţelege şi diferenţa dintre 
bine şi rău. Începând cu 
vârstă de 4 ani copiii sunt 
suficienţi de dezvoltaţi in-
telectual pentru a înţelege 
anumite lucruri. De pe la 6 
ani încolo deja ei încep să 
priceapă ce înseamnă să 
furi şi ce este simţul propri-
etăţii personale. Specialiştii 
spun că încă de la doi ani-
şori, micuţilor trebuie să li 

se explice exact termenul 
de proprietate, iar când 
ajung la şcoală ei să ştie 
exact ce este respectul pen-
tru proprietate, astfel ca să 
nu se ajungă la situaţii de 
genul să-şi fure unul altuia 
sandwichurile din bancă. 
“Termenul de proprietate 
ar trebui explicat din ziua 
în care copiii încep să în-
ţeleagă lucrurile. Chiar şi 
la doi anişor se pot învăţa 
multe lucruri. Din punc-
tul meu de vedere, cred că 
această explicaţie ar trebui 

făcută mai mult prin jocuri 
de grup. Copilul la vârsta 
asta înţelege cel mai bine 
doar prin jocuri şi învaţă 
prin jocuri imediat. Există 
tot felul de cărţi cu jocuri. 
La şcoală când ajung deja e 
târziu. La şcoală de exem-
plu dacă un copil ia sandwi-
chul unui copil se întâmplă 
pentru că nu e educat aca-
să. Dar dacă copilul ar fi 
educat de acasă nu s-ar mai 
ajunge la astfel de situaţii”, 
mai spune Adriana Dodea. 
Psihologii le recomandă 
copiilor ca în momentul 
în care un copil merge la 
cumpărături cu familia, iar 
unul dintre părinţi nu do-
reşte să-i cumpere o anumi-
tă jucărie, copilul începe să 
urle nu este recomandată 
în niciun caz bătaia. “Sunt 
foarte mulţi părinţi care îl 
bat pe copil în stradă şi nu 
faci altceva decât să-l frus-
tezi. El în astfel de situaţie 
nu învaţă nimic”, conchide 
profesoara de asistenţă psi-
hopedagogică.

Termenul de pro-
prietate ar trebui 
explicat din ziua în 
care copiii încep să 
înţeleagă lucrurile. 
Chiar şi la doi ani-
şor se pot învăţa 
multe lucruri. Din 
punctul meu de 
vedere, cred că 
această explicaţie 
ar trebui făcută mai 
mult prin jocuri de 
grup.

 adriana dodea
profesor de asistenţă  

psihopedagogică
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Într-o perioadă în care 
euro sau dolarul au cursuri 
extrem de variabile, românii 
au început să se înghesuie la 
ghişeele băncilor pentru a-şi 
cumpăra aur, conştienţi că 
investiţia în metalul galben a 
devenit una dintre cele mai 
sigure metode de a-şi păstra 
economiile. Răspândită pe 
scară largă în comunităţile 
de rromi, metoda păstrării 
economiilor în bijuterii sau 
lingouri de aur tinde să se 
răspândească rapid şi la ni-
velul populaţiei majoritate. 
Datele statistice indică fap-
tul că, în mai puţin de două 
săptămâni, românii au cum-
părat circa 50 de kilograme 
de aur, în valoare de 1,8 mili-
oane de euro, de la cele două 
bănci care derulează astfel 
de operaţiuni, BCR şi Pirae-
us Bank. Astfel, în condiţiile 
unei cereri tot mai mari pe 
piaţă, preţul aurului  a atins, 
recent, un vârf istoric pe 
piaţa românească, tranzacţi-
onându-se cu 175 de lei gra-
mul. Pe piaţa internaţională, 
în urmă cu câteva zile, aurul 
se vindea cu preţul record de 
1.608 dolari uncia. “Interesul 
este în evidentă creştere, mai 
ales pentru cantităţi mici, în 
jur de unu-două kilograme. 
Motivaţia unei astfel de in-
vestiţii este dată de protec-
ţia portofoliului de investiţii 
şi nu de dorinţa participării 
la o piaţă în creştere. Din ce 
în ce mai mulţi investitori 
tratează aurul ca pe o valută 
de refugiu”, explică Răzvan 
Furtună, Head of Retail Sa-
les în cadul Group Capital 
Markets la BCR. Interesul 
crescând al clienţilor pentru 
aur se resimte şi în zona Ba-
natului. „Suntem una dintre 
cele două bănci care deru-
lează operaţiuni cu aur şi 
intermediem operaţiuni de 

acest gen la Bursa de la Vie-
na pentru clienţii noştri din 
toată regiunea de vest. Avem 
transporturi de aur în fiecare 
săptămână. Clientul face so-
licitarea şi noi îi obţinem cel 
mai bun preţ de la Viena, de 
aceea nu pot să vă spun pre-
ţul la care se tranzacţionea-
ză, de regulă, aurul. În mod 
normal, preluăm doar cereri 
de peste un kilogram de aur, 
dar în practică acceptăm şi 
cereri de o uncie (33,3 gra-
me) pentru că, în acest fel, se 
adună cantităţi mai mari şi, 
astfel, se justifică transportul 
din Austria. De la începutul 

anului, pentru clienţii din Ti-
miş am achiziţionat peste 25 
de kilograme de aur, în va-
loare de aproape un milion 
de euro”, ne-a dezvăluit Anca 
Flueraş, director judeţean re-
tail la BCR Timiş.

Zoli Kovacs a investit în 
aur peste 70.000 de euro

Piraeus Bank vinde aur 
de la începutul anului 2009, 
a intermediat peste 700 de 
tranzacţii, iar cea mai mare 
cantitate vândută o dată a 
fost de 4,5 kilograme. Pen-
tru 2011 banca se aşteaptă 
să vândă nu mai puţin de 

250 kilograme de aur. Cel 
mai tânăr client care a cum-
părat aur a avut 23 ani, iar 
cel mai în vârstă, 71 de ani. 
Un sfert dintre persoanele 
care au achiziţionat aur pro-
vin din mediul financiar, în 
timp ce 23% sunt manageri 
de companii, dar sunt şi in-
gineri, avocaţi, medici, dar 
şi profesori. „Cam 10% din 
clienţi au lăsat aurul în cus-
todie. Toţi cei care au cum-
părat peste un kilogram de 
aur au ales totuşi să îl lase 
la bancă”, spune Alina Picio-
rea, şefa departamentului 
de vânzări corporate şi re-

tail din Trezoreria Piraeus 
Bank. Banca se aprovizio-
nează cu aur de la Credit Su-
isse, pe care-l vinde ca orice 
alt produs pentru clientela 
de masă, prin casieriile uni-
tăţilor incluse în acest pro-
gram. „Se consideră că au-
rul este un activ de refugiu, 
care îşi păstrează preţul în 
perioade de criză. Însă cred 
că e o greşeală să cumperi 
aur acum, cand preţul este 
la maxime istorice”, spune 
analistul financiar Dragoş 
Cabat. Pe de altă parte, fos-
tul patron al Trustului de 
presă „Agenda”, Zoltan Ko-
vacs, spune că investiţia în 
aur este una dintre cele mai 
rentabile. „În urmă cu doi 
ani, un lingou de aur de 100 
de grame costa 21.000 de 
euro, iar acuma valorează 
36.000 de euro. Un câştig de 
15.000 de euro în doi ani”, 
spune Kovacs, care, în urmă 
cu câţiva ani, a achiziţionat 
lingouri de aur pentru pre-
mierea cititorilor Agenda şi 
pentru nepoţica sa. Actual-
mente are investiţi în mone-
de de aur şi argint de aproa-
pe 70.000 de euro.

ecoNomic Familie & Timp liber Jocurile copilăriei au fost  
date uitării de tinerii de azi

„Bebegym“ - să-i învăţăm pe 
bebeluşi să facă gimnastică
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De la ce vârstă apare simţul 
proprietăţii personale la copii?

Bănăţenii au început 
„goana după aur” pentru 
a-şi proteja economiile

PulS economic

LoCuRi de muNCă
În această săptămână, la nivel 
naţional sunt disponibile 9.727 
de locuri de muncă. Cele mai 
multe sunt înregistrate în 
Bucureşti (1.325), dar şi în jude-
ţele Cluj (809), iaşi (589), timiş 
(557), Hunedoara (413) şi arad 
(335). persoanele interesate să 
ocupe un loc de muncă se pot 
adresa agenţiilor teritoriale 
pentru ocuparea forţei de 
muncă de domiciliu. 

CuRSuRi PeNTRu şomeRi
oficiul teritorial pentru 
Întreprinderi mici şi mijlocii 
şi Cooperaţie timişoara este 
partener într-un proiect care 
are ca obiectiv integrarea 
pe piaţa muncii a tinerilor 
şomeri din timiş şi Hunedoa-
ra. proiectul „investeşte în 
oameni” se derulează prin 
intermediul Consiliului regio-
nal al Întreprinderilor private 
mici şi mijlocii deva, are un 
buget de 2,1 milioane de lei 
şi se va întinde pe o perioa-
dă de 24 de luni. În această 
perioadă, 120 de tineri vor fi 
şcolarizaţi în diverse meserii, 
fiindu-le decontat transportul 
şi beneficiind de o masă gra-
tuită pe zi. la Finalul cursu-
rilor, 24 de tineri vor avea un 
loc de muncă asigurat.  

ieFTiNiReA CoNTuRiLoR
Uniunea europeana a cerut 
statelor membre sa faciliteze 
deschiderea unui cont bancar 
de către cetăţenii Ue, indife-
rent de locul în care trăiesc, 
de venitul lor sau de creditele 
avute. numărul celor fără cont 
bancar este deosebit de mare 
în noile state membre Ue, 
precum Bulgaria şi românia, 
cazuri în care doar aproxima-
tiv jumătate din cetăţeni au un 
cont bancar. potrivit Comisiei 
europene, un român achită, 
în medie, 80 de euro anual 
pentru accesul la contul ban-
car, în timp ce, spre exemplu, 
un bulgar plăteşte doar de 27 
de euro. 

SCAd iNVeSTiţiiLe STRăiNe
numărul investitorilor străini 
înregistraţi în prima lună 
a acestui an a fost de trei 
ori mai mic decât numărul 
investitorilor străini înmatri-
culaţi în ianuarie 2007. dacă 
în ianuarie 2007, numărul so-
cietăţilor cu capital străin a 
fost de 1.107, în ianuarie 2011 
numărul companiilor străine 
înfiinţate în românia a fost 
de 404. dintre aceste, 139 au 
fost înfiinţate în Bucureşti, 31 
în ilfov şi 28 în timiş. dacă în 
perioada boom-ului econo-
mic, timişul s-a menţinut pe 
locul doi în topul investiţiilor 
străine, în acest an a fost 
depăşit de ilfov. (G.i.)

Specialiştii 
recomandă 
părinţilor ca prin 
jocuri zilnice, să-i 
înveţe pe copii să 
priceapă dacă au 
voie sau nu să ia o 
anumită jucărie.

De pe la 6 ani 
încolo deja 
copiii încep 
să priceapă ce 
înseamnă să furi 
şi ce este simţul 
proprietăţii 
personale.

n Analiştii consideră că aurul este un activ care îşi păstrează preţul în perioade de criză

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

n Specialiştii recomandă să li se explice copiilor ce înseamnă proprietatea începând cu vârsta de 4 ani

Pe piaţa internaţională, aurul se vinde cu aproximativ 1.600 de dolari uncia

hiDroiZoLaŢii 
tel:0721.227.457, 
0256.294.035.

În urmă cu doi ani, 
un lingou de aur de 
100 de grame cos-
ta 21.000 de euro, 
iar acum valorează 
36.000 de euro. Un 
câştig de 15.000 de 
euro în doi ani.

zoltan Kovacs
om de afaceri

Cam 10% din cli-
enţi au lăsat aurul 
cumpărat în custo-
die. Toţi cei care au 
cumpărat peste un 
kilogram de aur au 
ales totuşi să îl lase la 
bancă.

alina piciorea
şef vânzări Piraeus Bank

Avem transporturi de 
aur săptămânal. De 
la începutul anului, 
pentru clienţii din 
Timiş am achiziţionat 
peste 25 de kilogra-
me de aur, în valoare 
de un milion de euro.

anca Flueraş
director retail la BcR Timiş
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Societatea comercială „HELICON BANAT” S.A Ghiroda,  
cu sediul în Ghiroda, str. Calea Lugojului, nr. 4 

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

Angajează femeie pentru activităţi  
de curăţenie şi ambalat manual,  

cu contract de muncă, salariu avantajos.

Consiliul de Administraţie al S.C. „ALCOM” S.A 
cu sediul social în timişoara, str. proclamaţia de la timişoara nr.7,  
înregistrată la orC timiş cu nr. J35/56/1991, având CUi  ro 1801848 

Informează investitorii şi acţionarii societăţii că Raportul trimes-
trial aferent trimestrului I anul 2011 întocmit în conformitate cu 
prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi opera-
ţiunile cu valori mobiliare poate fi consultat la sediul societăţii în 
mod gratuit, începând cu data de 22 iulie 2011. 

Relaţii se pot obţine la sediul firmei sau la telefon: 0256.491.105
preşedinte Consiliu de administraţie s.C. alCom s.a. 

preunca daniel-gheorghe
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Jocuri precum „şotronul“, 
„ţară-ţară vrem ostaşi“, „ra-
ţele şi vânătorii“ sau chiar 
săritul corzii şi a elasticului 
în spatele blocului sau pe 
maidan, cu toate au fost ui-
tate de tinerii de astăzi. Nici 
casa bunicilor nu mai este ce 
a fost odată. Toate acestea au 
fost date în schimbul jocu-
lui pe calculator. Şi în acest 
fel, tânărul se îndepărtează 
de familia sa şi trăieşte în 
lumea jocurilor de pe calcu-
lator. Această maşinărie este 
tot mai preferată de copii de 
la cele mai fragede vârste. 
Cluburile de internet din Ti-
mişoara sunt pline-ochi, mai 
ales pe timp de vară, când ti-
nerii au mai mult timp liber. 
Adolescenţii stau ore în şir în 
faţa computerului şi se joacă 
diferite jocuri. Printre aces-
tea, Lineage, D.O.T.A., League 
of legends, Cabal online, FIFA 
2007 şi 2011, Counter Strike 
sau Flatout.   

Tinerii se declară fascinaţi 
de noul lor hobby şi spun că 
jocurile pe calculator sunt 
relaxante. Ei spun că în acest 
fel îşi câştigă respectul faţă 
de ceilalţi jucători şi că nu 
sunt deloc interesaţi de even-
tuale premii. Se mulţumesc 
să ajungă cât mai sus în ierar-
hie. „Îmi place să mă joc. Jo-
curile de calculator mă rela-
xează psihic. E fain că facem 
tot felul de concursuri, care 
ajunge cel mai tare. Chiar 
dacă nu câştigăm premii, 
câştigăm experienţă şi res-
pect. Am mai mulţi prieteni 
cu care mă joc. Ne întâlnim 
noaptea şi stăm long-night-
uri la clubul de net, facem 
quest-uri, sunt jocuri de stra-
tegie, jocuri MMO, adică mul-
ti-player online. Ne jucăm 
mai mulţi, pe internet“, ne-a 
spus Luci Bungău, un tânăr 
de 22 de ani pasionat de jo-
curi pe calculator.   

Luci preferă să îşi petreacă 
timpul în faţa calculatorului, 
decât să meargă în oraş cu 
prietenii. Are şi prieteni care 

nu sunt pasionaţi de astfel de 
jocuri, dar şi prieteni care au 
lipsit luni întregi de la şcoală, 
alegând să-şi piardă vremea 
în cluburile de internet.  

Tânărul se laudă şi cu une-
le performanţe uluitoare. În 
ceea ce îl priveşte, cel mai 
mult a rezistat să stea în faţa 
calculatorului 38 de ore, fără 
să doarmă o singură oră!   

Mai mult, tânărul se laudă 
că cea mai mare realizare a 
lui a fost că a jucat Lineage 
timp de trei ani pe serverul 
oficial al jocului şi a ajuns 

lider de clan, reuşind să cu-
cerească un castel. Lumea jo-
curilor este frecventată astăzi 
de mii de tineri din Timişoa-
ra, care fie aleg să meargă la 
cluburile de internet, fie îşi 
fac reţea cu vecinii şi se joacă 
împreună pe calculator. 

Sfatul specialistului 
Specialiştii spun că aceste 

practici nu sunt deloc sănă-
toase şi că de vină sunt pă-
rinţii care nu le acordă prea 
multă atenţie copiiilor lor. 
Mai mult, unii părinţi se lau-
dă în stânga şi în dreapta cu 
performanţele fiului lor în 
ceea ce priveşte calculatorul 
încă de la vârste fragede.  În 
acest fel, copilul este încura-
jat să folosească această maşi-
nărie şi pe zi ce trece începe 
să înveţe să se desprindă de 
viaţa reală şi trăieşte într-o 
altă lume, cea a jocurilor. 

Psihologii spun că părinţii 
joacă cel mai important rol 
şi că din cauza lor copii se 
îndepărtează sau nu de fami-
lie. Problemele cotidiene îi 

Jocurile copilăriei au fost date 
uitării de tinerii de azi
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determină pe aceştia să nu se 
îngrijească aşa cum se cuvine 
de copii, iar aceştia păşesc pe 
căi greşite şi se refugiază în 
lumea virtuală. 

“În maternitate se taie cor-
donul ombilical, dar cel psi-
hic niciodată... atâta timp cât 
trăiesc părinţii. Părinţi, care îi 
transferă copilului toate nea-
junsurile, insuccesele, stresul 
cotidian, competiţii, iar «bu-
retele» îl preia.  Părinţii nu 
ştiu să prevină dependenţa 
de calculator! Deseori auzim:  
«Copilul meu, de la 3 ani ştie 
toate literele de pe tastatu-
ră!» Astfel, mediul familial 
insuficient de bun şi refugiul 
copilului în ceva, care îl ac-
ceptă aşa cum este, afectează 
dezvoltarea normală a cre-
ierului copilului, activitatea 
conştientă va determina creş-
terea undelor cerebrale, dar 
undele alpha apar când nu te 
orientezi spre ceva anume” 
ne-a declarat prof. psiholog 
Terezia Emese Gubranszki.  

Potrivit acesteia, cercetă-
torul Herbert Krugman a do-

vedit faptul că privitul la mo-
nitor amorţeşte activitatea 
emisferei stângi a creierului 
şi emisfera dreaptă va tinde 
să îndeplinească toate activi-
tăţile cognitive, aparent nu 
ar fi o problemă dar, emisfera 
dreaptă nu decodează infor-
maţia, procesează informaţia 
în întregul ei, determinând 
răspunsuri mai degrabă emo-
ţionale decât logice. Jocurile 
pe calculator dezvoltă viteza 
de reacţie, dar prin conţinu-
tul lor incintă la confruntare, 
la violenţă. Lumea virtuală 
este pusă pe primul loc. 

„şcoala părinţilor“ 
Grupurile de părinţi care 

doresc să reaşeze copilăria, 
adolescenţa în ordinea cu-
venită, în viaţa copiilor sunt 
sfătuiţi să se adreseze unui 
psiholog. Numai un specialist 
poate rezolva această proble-
mă ivită în sânul familiei. 

„Fiecare copil are nevoie de 
părinţi, de glasul mamei, de 
lumea reală de jocuri specifice 
copilăriei, de alţi copii. Arată-i 

că sunt şi alte modalităţi plă-
cute de  petrecere a timpului 
liber, de relaxare, mergând cu 
familia în excursii chiar şi nu-
mai pentru o zi, încurajându-l 
să se întâlnească cu prietenii, 
să iasă la joacă afară, într-un 
parc din apropiere, cu bicicle-
ta cu rolele. Înscrie-l la un club 
sportiv şi, chiar dacă va vrea 
să schimbe des sportul practi-
cat, încurajează-l să continue. 
Dacă simţi că situaţia ţi-a scă-
pat de sub control, apelează cu 
încredere la specialişti, ei vor 
şti cum să te îndrume.  Lumea 
virtuală, internetul, duc la in-
teriorizarea copilului. Depen-
denţa de calculator este la fel 
de gravă că şi celelalte depen-
denţe, alcool, jocuri de noroc, 
fumat, dulciuri, cumpărături, 
televizor sau chiar droguri”, a 
mai spus prof. psiholog Tere-
zia Emese Gubranszki. 

Tinerii care preferă să stea 
în faţa calculatorului în loc 
să îşi petreacă timpul liber 
într-un mod mult mai plăcut 
sunt consideraţi de către psi-
hologi, dependenţi. 

Ce este dependenţa? Este 
necesitatea de ordin psiho-
logic de a folosi un anumit 
lucru, în cazul nostru vorbim 
de necesitatea de a avea anu-
mite activităţi ce sunt legate 
de calculator. 

În concluzie, tinerii sunt 
sfătuiţi ca în aceste zile în-
sorite de vară să îşi petreacă 
timpul liber la ştranduri, la 
sat sau pur şi simplu în aer 
liber, prin parcuri. O altă idee 
ar fi excursiile în natură, fie 
în cadrul unui grup organi-
zat, fie împreună cu familia.

Fiecare copil are 
nevoie de părinţi, 
de glasul mamei, de 
lumea reală de jocuri 
specifice copilăriei, 
de alţi copii. Arată-i 
că sunt şi alte modali-
tăţi plăcute de  petre-
cere a timpului liber.

 terezia emese gubranszki
prof. psiholog

Îmi place să mă joc. 
Jocurile de calculator 
mă relaxează psihic. 
E fain că facem tot 
felul de concursuri, 
care ajunge cel mai 
tare. Chiar dacă nu 
câştigăm premii, 
câştigăm experienţă 
şi respect. Am mai 
mulţi prieteni cu care 
mă joc. Ne întâlnim 
noaptea şi stăm long-
nighturi la clubul de 
net, facem quest-uri, 
sunt jocuri de strate-
gie, jocuri MPO, adică 
mulţi-player online. 
Ne jucăm mai mulţi, 
pe internet.

 luci Bungău
pasionat de jocurile  

pe calculator

n tinerii preferă să stea ore în şir în faţa calculatoarelor şi sunt fascinaţi de  counter Strike sau fifa

Lumea virtuală duce 
la interiorizarea 
copilului. 
Dependenţa de 
calculator este 
la fel de gravă 
că şi celelalte 
dependenţe.
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Cu cât sunt mai mici pri-
chindeii, cu atât mai uşor este 
să-i învăţăm să se mişte, să 
facă gimnastică şi să le dezvol-
tăm abilităţile ludice într-un 
mod sănătos. Bebegym este un 
asemenea program prin care 
proaspeţii părinţi îi învaţă miş-
cări terapeutice pe prichindei. 
Astfel sunt corectate anumite 
poziţii eronate ale oaselor, în-
cheieturilor şi ligamentelor. 
“De la două luni până la un an 
şi jumătate este recomandat 
părinţilor să facă gimnastică 
terapeutică cu micuţii lor. Pen-
tru că stau mult în anumite 
poziţii în burtica mamei, unii 
copii sunt născuţi cu tensiune 
pe ligamente şi la încheieturi. 
Acest gen de mişcare îi ajută 
să-şi corecteze picioruşele pa-
ranteză sau gleznele strâmbe, 
spre exemplu”, ne spune dr. 
Ioana Vârtosu, care organizea-
ză un program Bebegym în ca-
pitala Banatului încă din 2007.  

Părintele coordonează 
mişcările copilului, iar în 
acelaşi timp face şi el exer-
ciţii. “Pentru mame, acestea 
sunt foarte utile, este un fel 
de terapie post-operatorie”, 
adaugă dr. Ioana Vârtosu. 
Adaptate vârstei copilului 
printre exerciţiile propuse 
sunt cele de Pilates şi Yoga 
mama şi copilul.

Multe studii au demonstrat 
că practicarea acestor tipuri 
de exerciţii nu dezvoltă doar 
musculatura şi capacitatea de 
coordonare, ci şi inteligenţa 
copilului. Atât mama, cât şi ta-
tăl micuţului pot petrece tim-
pul împreună exersând zilnic 
toate mişcările.  

În ceea ce priveşte alimen-
taţia micuţului în perioada 

exerciţiilor, nu există o regu-
lă. Singura condiţie impusă 
priveşte perioada de hrănire. 
Prichindelul nu trebuie să mă-
nânce cu o jumătate de oră 
înaintea exerciţiilor şi nici în 
timpul acestora. Dacă îi este, 
totuşi, foame, poate mânca, 
dar obligatoriu va face o pau-
ză de 15-20 de minute înainte 
să reînceapă gimnastica. Sunt       

lucrate toate tipurile de miş-
cări pentru a acoperi cât mai 
multe grupe musculare, dar 
astfel încât să nu fie obositor 
pentru bebe. Părinţii folosesc 
jucării, păturele, biberoane, 
tot arsenalul pentru ca pentru 
cel mic întreaga terapie să fie 

percepută ca o joacă şi să nu 
simtă efortul depus.

Jocul în apă este o metodă 
foarte bună pentru a-l face pe 
copil să se familiarizeze cu 
corpul lui. Gimnastica acvatică 
pentru sugari se practică ală-
turi de mamă , atât bebeluşul, 
cât şi părintele executând miş-
cări simultane. „Pe măsură ce 
înotul este deprins, vei vedea 
cu ochii tăi cum creşte capa-
citatea de coordonare, forţa, 
rezistenţa şi capacitatea de res-
piraţie a bebeluşului“, spune 
doctorul timişorean.

“Părinţii pot face aceste 
exerciţii şi acasă, câte 20 de 
minute pe zi. Ei pot întreba 
medicul primar sau pe cel pe-
diatru care le spun ce au de 
făcut. Până la 18 luni, părinţii 
pot face aceste mişcări tera-
peutice. Nu prea au cum să 
greşească, dar trebuie totuşi 
întrebat medicul”, a completat 
dr. Ioana Vartosu.

10 iNterviu

cipRian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Ministerul Sănătăţii a schim-
bat de curând procedura de 
alocare a fondurilor pentru 
funcţionarea serviciului de 
ambulanţă.  acum finanţa-
rea depinde de numărul de 
locuitori. Este mai echitabil 
acest sistem?

Greu de spus... Aşa, la 
prima vedere, ar părea mai 
echitabil. Ştiţi cum e când 
spunem să beneficieze orice 
cetăţean al României de 31 
de lei pe an pe urgenţă... asta 
e echitabil. Nu ar trebui să 
coste 70 de lei într-un judeţ şi 
15 lei în altul. La prima vede-
re. Mai departe însă, sigur că 
sunt şi alte criterii care ar fi 
trebuit luate în considerare, 
cu care, de altfel, să ştiţi că 
majoritatea persoanelor care 
au contribuit la modificarea 
acestui mod de decontare a 
fost de acord. Acest singur 
criteriu nu este în ultimă in-
stanţă echitabil, pentru că 
serviciile de urgenţă din ţară 
sunt într-o tranziţie continuă 
de vreo 20 de ani. Unele au 
reuşit tranziţia, altele nu, al-
tele sunt în curs, şi sigur că 
de aici apar diferite forme de 
serviciu. Serviciul de ambu-
lanţă al judeţului Timiş este 
un serviciu care se apropie 
de o variantă finală. Noi am 
beneficiat şi de un program 
elveţian la sfârşitul anilor ‘90, 
după aceea am construit pe 
acel schelet pas cu pas şi am 
ajuns la un stadiu competitiv 
cu serviciile de peste hota-
re. Chiar ei s-au exprimat că 
acum suntem cam la acelaşi 
standard cu elveţienii sau 
chiar deasupra lor, în unele 
aspecte. 

care sunt acele criterii care 
trebuie luate în seamă?

Să vă dau câteva exemple: 
suprafaţa judeţului, numărul 
de substaţii pe care îl are un 
serviciu, calitatea persona-
lului, respectiv numărul de 
medici, numărul de asistenţi, 
personalul calificat, aspectul 
cantitativ, dotarea, menta-
litatea populaţiei... Mă simt 
obligat să completez puţin. 
Eu conduc serviciul din Timiş 
din 94 şi din prima zi m-am 
confruntat cu nişte pretenţii 
foarte mari, înalte ale popu-
laţiei. Noi le-am luat ca atare 
şi am căutat să ne adaptăm 
la ele, nu să le impunem un 
standard mai coborât. Şi de 
atunci am progresat încon-
tinuu. O dată la 3 luni ne în-
tâlnim cu alte judeţe şi avem 
diverse discuţii, atât pe teme 
naţionale cât şi sindicale şi 
de acolo reiese câteodată 
standardele din alte judeţe şi 
mentalităţile populaţiei care 
sunt extrem de ridicate. Ceea 
ce la noi nu ar fi de conceput 
acolo merge ca un fapt nor-
mal. 

Din acest punct de vedere în-
seamnă că vă dezavantajea-
ză acest sistem de finanţare.

Absolut, mai ales că noi 
am reuşit şi am dus această 
organigramă pe o normare 

făcută chiar de noi, de mi-
nisterul sănătăţii, am dus-o 
aproape de optim şi cam aşa 
ar trebui să funcţioneze orice 
serviciu din România. Sigur 
că dacă unele au rămas la 50-
60% si nevoile lor financiare 
sunt mai mici. Nu au atât de 
mult personal, nu au perso-
nal calificat şi în plus, dacă 
nu au oamenii care trebuie şi 
numeric vorbind, se produc 
întârzieri foarte mari la caz. 
Nouă ni s-au dat nişte stan-
darde prin lege, standarde 
la care ar trebui să ajungem 
prin 2015. Noi deja le îndepli-
nim de doi ani! 

prin acest nou sistem de 
finanţări primiţi cam cu 10% 
mai puţini bani pe timiş. 
cum influenţează această 
reducere activitatea?

 Într-un fel am avut un no-
roc, sigur că a influenţat în-
tr-un mod dramatic situaţia 
pentru că e vorba cam de 2 
miliarde de lei vechi pe lună, 
bani în minus, deci în jur de 
24 de miliarde de lei vechi pe 
an, echivalentul bugetului pe 
o lună şi un pic. Repet, ne-ar 
fi afectat dramatic dacă nu 
ar fi fost reducerea salarială 
dată de guvern care a mai 
scăzut cheltuielile de perso-
nal şi atunci, momentan, ne-
am putut încadra în sumele 
acestea, dar din păcate ele vor 
continua în anii următori. 
Pentru că sumele la nivel na-
ţional s-au situat între 17 şi 80 
de lei per capita, noi ne-am si-
tuat undeva la 38 de lei, deci 
eram cam pe la mijloc, nu 
aveam o sumă foarte mare, 
dar în schimb aveam un ser-
viciu foarte bine închegat şi 
puteam să fim luaţi chiar ca 

şi un etalon, ca un reper. S-a 
făcut pur şi simplu o medie 
aritmetică din care a reieşit 
31 de lei per capita şi atunci 
noi a trebuit să coborâm. Am 
coborât în primul an cu trei 
lei urmând ca în anii urmă-
tori să ajungem la 31 de lei 
per capita. 

asta ce va însemna? Veţi 
merge la mai puţine cazuri?

Nu, cazurile vor rămâne 
aceleaşi. Se poate întâmpla 
să ne reducem personalul, 
dar nu într-un mod forţat ci 
într-un mod mai relaxat şi 
mai pasiv pe măsură ce oa-
menii pleacă, noi să nu mai 
angajăm. Dar asta se va simţi 
automat în câteva săptămâni 
sau luni, la nivelul populaţiei 
pentru că fiind mai puţine 
echipaje în trafic, acestea nu 
vor mai ajunge la standardele 
respective. 

pe piaţă au apărut şi servicii 
de ambulanţă private. E 
bună concurenţa asta, din 
anumite puncte de vedere? 

Este o piaţă încă destul de 
bogată această piaţă de servi-
cii prespitaliceşti şi de trans-
port. În principal, privatul s-a 
axat pe transport pentru că 
este mai comod, pentru că 
un serviciu privat urmăreşte 
pe undeva şi un profit pentru 
că altfel nu ar exista. Ministe-
rul sănătăţii a încercat să li-
miteze intervenţia privatului 
dintr-un motiv foarte simplu. 
Banii fiind puţini şi privatul 
urmărind în primul rând 
profitul, el poate ca de la an 
la an să fie interesat de acest 
aspect sau să nu mai fie inte-
resat. Un serviciu de urgenţă 
se clădeşte în ani de zile. 

Întregul sistem sanitar se 
confruntă cu o situaţie fără 
precedent şi anume plecarea 
masivă a personalului în 
străinătate. 

Cu siguranţă mai există un 
serviciu de urgenţă Timiş un-
deva peste hotare, şi nu mă 
refer numai la ultimii ani ci la 
întreaga perioadă de tranziţie 
şi nu exagerez cu nimic când 
spun că mai există un astfel 
de serviciu atât ca medici cât 
şi ca asistenţi şi chiar şi şoferi. 
Au plecat, pleacă şi vor pleca 
în continuare.

cât de mare este diferenţa 
de salarizare?

Foarte mare în unele situ-
aţii. Medicii ajung de exem-
plu să câştige din prima lună 
undeva între 3.000-4.000 de 
euro. Un medic primar de la 
noi câştigă 3.000 de lei, dar 
nu se mai duce dincolo pen-
tru că este mai în vârstă. Se 
duc în special tinerii sau spe-
cialiştii care câştigă între 400 
şi 800 de euro pe lună în vre-
me ce în străinătate câştigă 
peste 1800 de euro. 

Vorbeaţi de faptul că anul 
acesta primiţi mai puţini bani 
şi că anul viitor veţi primi 
chiar mai puţini bani. pe de 
altă parte Ministerul Sănătăţii 
a închis nenumărate spitale şi 
în aceste condiţii importanţa 
serviciului de ambulanţă 
a crescut enorm, a devenit 
chiar vitală. Văd că, din mo-
ment ce luaţi mai puţini bani,  
parcă nu mai sunteţi atât de 
vitali cum spuneau oficialii 
din minsiter...

Eu sper, încă, cred că mă 
voi putea lupta cu problema 

asta la nivel naţional. Aştept 
să am o întâlnire cu domnul 
Raed Arafat dar şi cu  dom-
nul ministru. Până acum cu 
închiderea spitalelor sau cu 
suprasolicitarea unor spi-
tale, în teritoriu spitalele 
fac foarte greu faţă în cazul 
unei patologii adevărate aşa 
că pe lângă faptul că asigu-
răm asistenţa medicală de 
prim ajutor şi de urgenţă, 
facem şi transportul. 

Să rămânem la ideea aceas-
ta. Nu s-a întărit sistemul de 
ambulanţă deşi s-au închis 
numeroase spitale. 

Eu m-am opus şi am avut 
o discuţie în comisie la nivel 
naţional pe această temă, aş-
tept să văd dacă va continua 
ritmul acesta, pentru că nu 
cred că am ales chiar cele 
mai bune repere. Mie mi s-a 
dat ca şi contraargument că 
sunt egoist şi că nu vreau să 
se dezvolte celelalte servicii 
din ţară. Eu am spus să se 
dezvolte dar să nu mă dis-
trugă pe mine. Să mă ia de 
bun, că nu sunt la 70 de lei 
per capita, sunt la 35. Eu plă-
tesc de patru ori mai mult 
gunoiul în Timişoara decât 
asistenţa de urgenţă care bi-
neînţeles că are nevoie de o 
dotare şi de o pregătire mult 
superioară, de un stres ieşit 
din comun plus programul 
acesta non-stop... Gunoiul 
vine dimineaţa, două zile pe 
săptămână... Nu contest uti-
litatea lor, am vrut doar să 
fac o paralelă ca să vedem că 
suma este totuşi derizorie.

am înţeles că vă gândiţi să 
deschideţi încă o staţie de 
ambulanţă undeva în nordul 

oraşului. 
Spuneam că am atins un-

deva pe la 91% ca resurse, ca 
pregătire, ca structură din 
crearea acestui serviciu pen-
tru că mai aveam în vedere 
să mai deschidem câteva sta-
ţii. În principal mai voiam o 
substaţie în nordul oraşului, 
care e greu accesibiliă dato-
rită traficului iar drumurile, 
străzile, din nefericire nu au 
progresat cu nimic...nu exis-
tă un pasaj suprateran sau 
subteran, s-a lucrat un pic 
la sensurile astea giratorii 
şi la calitatea asfaltului, dar 
prea puţin încât să se simtă 
în trafic. Din acest motiv noi 
ajungem greu în zona Calea 
Aradului, Calea Lipovei, şi am 
făcut câteva demersuri, am 
fost sprijiniţi şi de factorii lo-
cali, dar cred că nu suficient, 
iar acum de când a intervenit 
această nouă finanţare m-am 
mai „desumflat“. Mai vroiam 
o substaţie pe care o conside-
ram foarte bine amplasată, 
undeva la Orţişoara, la jumă-
tatea distanţei între Arad şi 
Timişoara, mai ales că acum 
se face şi autostrada. Cele mai 
deficitare zone sunt limitele 
de judeţ, acolo niciodată nu 
se ştie cine intervine, cum 
intervine, nu sunt suficiente 
forţe, sunt la distanţă de cen-
trele mari. 

Dacă am avea un accident 
feroviar sau aviatic, cu 200 
de victime, am reuşi să 
facem faţă?

Şi noi ne-am pus proble-
ma asta, noi am dezvoltat 
împreună cu pompierii un 
plan pentru astfel de situa-
ţii, cred că sunt puţine ţări 
în lume care ar putea face 
faţă, aţi văzut ce s-a întâm-
plat şi la americani, chiar şi 
la nemţi, dar este o piatră de 
încercare, să sperăm să nu 
avem de-a face cu aşa ceva. 
Ceea ce pot să vă spun este 
că o derulare într-un astfel 
de caz nu are loc chiar cu 
solicitarea de urgenţă indi-
viduală sau colectivă dar cu 
victime puţine. Aici iar se de-
rulează în timp şi în spaţiu 
pe o perioadă uneori chiar 
de zile şi într-o astfel de situ-
aţie am face faţă. Aşa vă pot 
da şi eu un exemplu. Am vă-
zut o ştire care m-a făcut să 
mă simt prost. Un accident 
de tren, acum câşiva ani în 
Germania. Erau prezente la 
faţa locului 100 de ambu-
lanţe şi vreo şase elicoptere. 
Noi avem 2 elicoptere pe 
ţară, iar pe o tură de judeţ 
avem maxim 40 de maşini. 
Ar fi trebuit să adunăm ma-
şinile din vreo trei judeţe, 
de elicopter nu mai putea fi 
vorba şi să nu mai deservim 
punctul. Cred că am putea să 
facem şi noi faţă, dar într-un 
mod mai eşalonat, de aceea 
noi punem mare accent pe 
intervenţiile în comun cu 
pompierii, privatul, poliţia, 
pe triajul victimelor şi pe 
eşalonarea lor şi pe răspun-
sul nostru administrativ.

„eu plătesc de patru ori 
mai mult gunoiul decât 
asistenţa de urgenţă“

Este directorul Serviciului de Ambulanţă Timiş de 17 ani. Zi de zi se zbate să împace buge-
tul limitat cu nevoile pacienţilor care au nevoie de îngrijiri medicale de urgenţă.iancu leoniDa

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
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„Bebegym“ - să-i învăţăm pe bebeluşi 
să facă gimnastică prin joacă
n Specialiştii recomandă câte 20 de minute de mişcare pe zi pentru copii, până la vârsta de un an şi jumătate

Cele mai frumoase momente în familie sunt petrecute alături de copii

Părinţii pot face aces-
te exerciţii şi acasă, 
câte 20 de minute pe 
zi. Ei pot întreba me-
dicul primar sau pe 
cel pediatru care le 
spun ce au de făcut.

 Dr. ioana Vartosu
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Gheorghe Farcaş are 62 
de ani şi de când se ştie a 
făcut doar arte marţiale. A 
început în 1962 cu Judo, 
când în România judo nu 
însemna nimic şi a con-
tinuat până astăzi cu Jiu-
jitsu menţinându-se pe 
tatami deşi are o vârstă 
la care alţii s-au retras de 
mult din orice activitate. 
Prin mâinile lui, au trecut 
generaţii întregi de poli-
ţişti. El i-a învăţat cum să 
se apere şi cum să imobi-
lizeze infractorii în caz 
că sunt atacaţi. Tehniciile 
învăţate în anii 60 – 70, 
şi aplicate zi de zi în sală 
alături de elevii săi: mas-
caţii de la IGPR, trupa de 
intervenţie de la Jandarmi 
sau chiar cea de la Poliţia 
Comunitară l-au făcut să 
fie considerat un adevărat 
Miyagi. Nimeni în faţa lui 
nu mişcă, asta şi pentru că 
ştie să-l pună la punct pe 
fiecare “cârcotaş” care i-ar 
submina autoritatea. Nu 
prin violenţă, ci prin inte-
ligenţă şi iscusinţa minţii. 
“Când eram tânăr eram şi 
eu ca ei. Îmi aduc aminte 
că am mers la începuturile 
carierei la maestrul Mihai 
Botez la Arad şi acolo el 
încerca să-mi explice ce ar 
trebui să fac. Eu îi tot su-
geram că aşa cum vreau eu 
să fac ar fi mai bine. Până 
într-o zi când s-a enervat şi 
m-a întrebat foarte serios 
dacă eu am venit să învăţ 
judo, sau am venit să-l în-
văţ pe el. Aşa e şi astăzi. 
Sunt mulţi care vin cu o 
pregătire bună la mine şi 
cred că le ştiu pe toate. 
Când văd că nu merge cu 
explicaţiile de genul că 
eu trebuie să-i învăţ pe ei 
se mai întâmplă să le mai 
arăt pe viu ce ştiu şi atunci 
îi conving”, spune zâm-
bind maestrul. 

cariera şi-a făcut-o din 
filme, din cărţile de 
specialitate, apoi din 
intervenţiile de pe teren

La 62 de ani, sensei Far-
caş şi-a petrecut cele mai 
frumoase momente din 
viaţă pe tatami. A început 
Judo-ul încă din liceu. Ma-
estru 8 Dan în Jiu-jitsu şi 5 
Dan în Judo, sensei Farcaş 
a antrenat, încă din 1990, 
majoritatea poliţiştilor 
din Timiş şi a făcut mii de 
demonstraţii de arte mar-
ţiale în oraşul de pe Bega, 
în ţară, precum şi în afa-

ra României. Mai mult, a 
continuat să participe şi la 
campionatele de judo, şi ca 
antrenor, dar şi ca sportiv, 
şi a fost multiplu campion 

naţional. În 2002 a scos o 
carte, “Apărare şi autoa-
părare în rândul poliţişti-
lor” în care descrie zecile 
de tehnici de autoapărare. 

Acum, la aproape 9 ani de 
la apariţia cărţii spune că 
ar rescri-o. “Nu ai cum să 
înveţi toate tehnicile exis-
tente, este imposibil. În 

fiecare zi apar altele şi al-
tele. Când am început eu, 
în judo nu existau decât câ-
teva cărţi în germană şi în 
franceză. Prin prieteni am 
reuşit să le traduc şi să fac 
tot ce era scris în ele. Apoi 
în anii 80 când karatele au 
fost interzise în România 
ne inspiram din filmele 
cu Bruce Lee. Stăteam, ur-
măream fiecare mişcare, 
apoi o puneam în practică. 
În anii ’90 când nu exista 
echipă de intervenţie la 
Poliţie a trebuit să inter-
venim la un scandal unde 
agresorii aveau coase, să-
bii sau cuţite. Din doi paşi 
am reuşit imobilizarea 
celui cu coasa şi mai apoi 
în exerciţiile pe care le fă-

ceam la sală am introdus 
acest procedeu  de imobili-
zare a infractorilor şi chiar 
o făceam cu coasa, cu cuţi-
tele”, mai spune Farcaş. 

artele marţiale te ajută 
să te autocontrolezi

În peste 40 de ani de 
arte marţiale, sensei Farcaş 
nu a avut niciun incident 
cu niciun om de pe stradă 
oricât de violent ar fi fost 
acesta sau oricât de tare ar 
fi fost provocat. Miyagi de 
la IPJ recunoaşte că asta 
este cel mai important la 
artele marţiale. Dacă le stă-
pâneşti, te autocontrolezi. 
“Niciodată la forţă nu am 
răspuns cu forţă. De fiecare 
dată am încercat să rezolv 
orice incident pe care l-am 
avut doar prin discuţii, ni-
ciodată nu am ripostat cu 
pumnul, palma sau picio-
rul. Artele marţiale sunt 
folosite doar pentru auto-
apărare, niciodată pentru 
atac”, mai spune Farcaş.

mioDrag HojDa
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

În fiecare vară, universi-
tăţile repară, după cele nouă 
luni de şedere a tinerilor, pa-
gubele produse de aceştia. Uşi 
dărâmate, chiuvete sparte, 
duşuri distruse sau grupuri 
sanitare fisurate sunt numai 
o parte din distrugerile pe 
care le provoacă studenţii. 
„Administratorul merge în 
cameră şi verifică împreună 
cu studentul ca totul să fie în 
ordine. Dacă sunt descoperite 
obiecte distruse, cel care le-a 
făcut, le plăteşte. Dacă nu re-
cunoaşte nimeni, atunci toţi 
cei din cameră plătesc pentru 
bunurile distruse”, ne spune 
Florenţiu Staicu, directorul 
administrativ al Universităţii 
Politehnica Timişoara.

La Universitatea de Medi-
cină şi Farmacie au existat 
cazuri în care au fost distruse 
uşi  de la camere. “Probleme 
am avut în timpul anului uni-
versitar. Uşile de la camere fi-
surate sunt schimbate de cei 
care le-au distrus. Nu mă inte-
resează cum şi pe cine aduce 
să o înlocuiască, dar trebuie 
să fie identică”, susţine Filip 
Fiat, directorul administrativ.  

Stelian Acatincăi, prorec-
tor în cadrul USAMVB, spune 
că în timpul verii este repara-
tă aparatura din oficii (reşouri 
şi plite electrice) şi sunt zugră-
vite holurile şi camerele care 
necesită reparaţii. „Probleme 
deosebite cu studenţii nu am 
avut. Mai o uşă stricată, o yală 
distrusă, dar acestea se uzea-

ză oricum şi trebuie periodic 
schimbate”, a precizat prorec-
torul.  

Nici la Universitatea de 
Medicină şi Farmacie situaţia 
nu stă mai rău. „Noi avem o 
activitate continuă. Şi peste 
vară ţinem cinci cămine des-
chise. Aşadar, atunci când am 
descoperit sau ne-a fost sesi-
zată o problemă, o rezolvăm 
pe loc”, a explicat Filip Fiat, 
director administrativ.  

Uşi stricate, câte un dulap 
deteriorat sau capuri de duş 
prăpădite sunt distrugerile 
pe care le-au provocat tinerii 
în timpul anului la Universi-
tatea de Vest. Vara e vremea 
reparaţiilor. “Până în 15 sep-
tembrie au loc reparaţii în 
cămine. Studenţii care au 
provocat stricăciunile, altele 
decât cele uzuale, au fost puşi 
să plătească reparaţia”, a ex-
plicat Petru Ştefea, prorector 
în cadrul UVT.

Cele mai multe igienizări 
vizează zugrăveala spaţiilor 
comune (holuri, grupuri sa-
nitare, casa scărilor), spun re-
prezentanţii celor patru uni-
versităţi de stat timişorene.  

ce distrug studenţii
Uşi de la camere şi baie, 

capuri de duş, rafturi din ca-
mere şi de la dulap, grupuri 
sanitare, saltele găurite cu 
ţigara, scaune sau mese etc. 
Banii investiţi în igienizarea 
căminelor sunt de câteva zeci 
de mii de lei pentru fiecare 
instituţie de învăţământ su-
perior, spun reprezentanţii 
universităţilor.

comuNitatePortret12 

Aşadar, ne naştem, creştem, 
iubim, ne căsătorim, ne 
maturizăm, devenim părinţi, 
îmbătrânim, ne înţelepţim, 
dar în mod foarte perso-
nal, aproape unic fiecăruia 
dintre noi. Primii şapte ani de 
viaţă sunt hotărâtori pentru 
existenţa fiinţei umane; ea îşi 
învaţă umanitatea. Nu este 
întâmplător că ne naştem 
într-o anumită ţară, într-o 
anumită familie, într-un anu-
mit loc. Este karma noastră. 
În primii şapte ani de viaţă, 
noi trebuie să deprindem: 
mersul, vorbirea şi gândirea, 
acţiuni care ne deosebesc de 
animale. Când suntem sugari, 
suntem o fiinţă neajutorată, 
care depindem în întregime 
de cei din jurul nostru. Cea 
mai importantă funcţie a 
sugarului este percepţia. 
Rudolf Steiner spunea că: ’’… 
micul copil este în întregime 
un organ de simţ! Toată 
activitatea lui este îndreptată 
spre cunoaşterea lumii din 
preajmă. Această dăruire face 
din copil o fiinţă care imită 
ambianţa, în totalitate, cu 
bune şi rele. Impresiile cele 
mai profunde sunt cele incon-
ştient dobândite; ele rămân 
în profunzimile sufletului, 
devenind baza experienţelor 
conştiente ulterioare. Părinţii 
îşi influenţează copiii în primii 
ani de viaţă prin ceea ce sunt. 
Mediul din jurul copilului, 
când acesta învaţă să vor-
bească, are mari repercusiuni 
asupra caracterului acestuia. 
La sfârşitul primilor trei ani, 
copilul poate să-şi spună sieşi 
„Eu!” (prima identitate) ’’. Co-
pii fiind, ne vedem părinţii ca 
pe nişte uriaşi generoşi, care 
pot face orice: să aprindă fo-
cul, să ne potolească durerea, 
să ne vindece, să ne spună 
poveşti, să ne mângâie, să ne 
hrănească, să alunge orice 
rău de lângă noi. Părinţii sunt 
fermecaţi pentru copiii mici. 
Jocul este principala activi-
tate a copilului şi garanţia 
echilibrului sufletesc de mai 
târziu. De aceea, jucaţi-vă cu 
copiii voştri! Amestecul rea-
lului cu imaginarul dezvoltă 
imaginaţia creativă la copii. 
De aceea, visaţi împreună 
cu copiii voştri!  Copilăria, 
înseamnă dezvoltarea trupu-
lui, înmugurirea inteligenţei 
şi îmbogăţirea sufletului. 
De aceea se şi spune că „cei 
şapte ani de acasă” sunt atât 
de importanţi în evoluţia 
omului! Acum treizeci de ani, 
şapte ani de acasă, însemna... 
politeţe şi educaţie. Azi, se 
pune accent pe vigilenţă şi 
iniţiativă creatoare. Copiii cei 
fără şapte ani de acasă, cei 
crescuţi doar de bunici sau cu 
părinţi divorţaţi, în majori-
tatea cazurilor, sunt copii cu 
probleme. Despre cei crescuţi 
în orfelinate, cred că doar 
voinţa lor extraordinară şi cre-
dinţa le mai poate “completa” 
caracterul lor neterminat, 
datorat abandonului şi copi-
lăriei lor nefericite. La şapte 
ani, copiilor le cresc dinţi noi 
şi merg la şcoală. Odată cu 
buchisirea primelor litere, 
ei încep marea aventură a 
cunoaşterii şi a informaţiei. 
Începe o nouă etapa de şapte 
ani în viaţă! Cea de la 7 la 14 
ani! Tot copilărie, dar altfel..

Etapa  
copilăriei  
mici: 0 - 7ani

Coriolan 
Gârboni
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Uşile şi grupurile sanitare 
din cămine - „preferatele“ 
studenţilor puşi pe distrugeri
n Peste 13.000 de studenţi care învaţă la universităţile timişorene sunt cazaţi în cămine

n Prin mâinile lui sensei gheorghe Farcaş a trecut toată suflarea forţelor de intervenţie rapidă din Timiş

Vara, căminele studenţeşti sunt igienizate iar bunurile distruse de studenţi sunt reparate

Gheorghe Farcaş se menţine a pregătit primele echipaje de intervenţie ale poliţiei

caiuS SeRacin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

O dată cu venirea verii 
meseriile care aduc bani 
pe timp de criză au înflorit. 
Vorbim aici în special de 
ospătarii sau chelnerii de 
la terase, instalatorii de aer 
condiţionat, sau cei care 
montează plase împotriva 
ţânţarilor. Acestea sunt me-
seriile care vara au ce mai 
mare căutare, în timp ce iar-
nă nimeni nu le doreşte pe. 
Lucian Chirilă a terminat 
facultatea de Management 
la o universitate privată din 
Timişoara, lucrează la un 
magazin ca gestionar, iar 

în timpul liber, împreună 
cu un prieten, instalează 
aparate de aer condiţionat. 
La începutul verii a postat 
într-un ziar de mică publici-
tate un anunţ în care-şi ofe-
rea serviciile, iar de atunci 
comenzile curg una după 
alta: cel puţin 2 pe săptă-
mână. “Oamenii preferă să 
să-şi cumpere aparatul de 
aer condiţionat din maga-
zine, dar magazinele nu le 
oferă montarea în preţ. La 
ei este undeva la 300 de lei, 
la noi e la 200 de lei”, spune 
acesta. 

Piaţa Unirii este plină de 
terase şi fiecare terasă are 
cel puţin 3 chelneriţe care 

se străduiesc să-şi mulţu-
mească fiecare client. Când 
vorbesc despre bacşiş, fetele 
se feresc să spună o sumă 
clară, însă recunosc că sunt 
seri în care pleacă de la locul 
de muncă cu un bacşiş gros 
chiar şi de 80-90 de lei. Când 
e frig sau ploaie afară nu 
scot mai mult de 30-40 de 
lei. O altă meserie care mer-
ge în acest sezon este cea de 
confecţioner plase de ţânţar. 
Aici preţurile diferă. Dacă 
vrei plase cu balamale, adi-
că fixe pentru trei geamuri 
scoţi din buzunar până în 50 
de euro, în timp ce pentru 
cele cu rulou vertical te cos-
tă unde va la 75 de euro.

Meseriile care merg pe timp de vară: ospătar la terase, 
instalator aer condiţionat şi instalator plase anti-ţânţari

Chelneriţele din Piaţa unirii fac în fiecare zi bacşis câte 100 de lei
Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Sensei Miyagi există! Îi antrenează 
zi de zi pe mascaţii de la IGPR Timiş

Administratorul mer-
ge în cameră şi veri-
fică împreună cu stu-
dentul ca totul să fie 
în ordine. Dacă sunt 
descoperite obiecte 
distruse, cel care le-a 
făcut, le plăteşte.

Florenţiu Staicu
director administrativ uPT

În timpul verii este 
reparată aparatura 
din oficii (reşouri şi 
plite electrice) şi sunt 
zugrăvite holurile şi 
camerele din cămin 
care necesită repa-
raţii.

Stelian acatincăi
prorector uSAMVB

Până în 15 septem-
brie au loc reparaţii 
în cămine. Studenţii 
care au provocat 
stricăciunile, altele 
decât cele uzuale, au 
fost puşi să plătească 
reparaţia.

Petru ştefea
prorector uVT

lupta cu adversari mai tineri nu l-ar speria
Farcaş spune că niciodată 
nu l-a interesat fenomenul 
K1 sau Local Kombat unul 
dintre cele mai mediatiza-
te sporturi din România. 
Spune că jiu-jitsu face doar 
pentru demonstraţii în gale, 
dar niciodată nu a încercat 
să concureze în vreo gală. 
Nu din cauza vârstei, ci pen-
tru că este un anti violent 

convins. „La vârsta mea 
sunt în formă. Nu mai pot 
concura cu un tânăr la forţă, 
dar îl pot învinge prin viteză 
şi tehnică. La vârsta mea am 
pierdut din forţă însă tehni-
ca şi viteza sunt mai bune 
decât atunci când eram 
mai tânăr. Şi asta pentru că 
am tot exersat, iar acum 
mişcările deja repetându-le 

zilnic  mi-au devenit ca un 
mecanism. Eu am o teh-
nică aparte, prin care pot 
imobiliza infractorul fără să 
folosesc forţa. Iau energia 
negativă a adversarului şi o 
folosesc în interes propriu. 
Practic, toate procedeele 
se pot finaliza cu imobiliza-
rea adversarului, din orice 
poziţie”.

„Poliţiştii cu burtă  
ar trebui să facă 
exerciţii mai multe”

După ce i-a antrenat zeci 
de ani pe mascaţii de la 
IGPR, pe cei de la Poliţia 
Comunitară sau pe cei de 
la Jandarmi, Sensei Farcaş 
spune că actuala echipă de 
la Serviciului de Interven-
ţie Rapidă Timiş este cea 
mai bine pregătită, dar 
că mulţi dintre colegii săi 
ar trebui să vină mai des 
la sala de la sediul IPJ. “Ei 
sunt cei mai buni, pentru 
că se antrenează zilnic cel 
puţin două ore pe zi. La Po-
liţia Comunitară doar când 
făceam eu cu ei, de o dată 
sau două ori pe săptămâ-
nă, iar cei de la Jandarmi 
cam tot aşa. Din păcate nu 
toţi poliţiştii sunt pregătiţi. 
Sunt de exemplu cei care 
au puţină burtă care dacă 
ar fi vreodată la o inter-
venţie ar avea de suferit, 
pentru că nu au timp să 
se antreneze aşa de des. 
Cred că ar trebui să treacă 
mai des pe la sală să-şi pre-
gătească măcar tehnicile 
de bază”, conchide sensei 
Farcaş.
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O discuţie superbă a ţinut capul 
de afiş în mass-media apropos 
de regionalizare. Nu este cazul 
să intrăm în chestiuni politice. 
Este apanajul altor colegi care 
performează, în acest domeniu, 
în celelalte pagini ale săptămîn-
alului nostru. Nu am ambiţia 
de a trata sportul ca o „afacere” 
politică. Dar... În afară de Cluj, 
cu două echipe, vestul ţării este 
ca şi inexistent pe harta fotba-
listică a ţării. Baia Mare, Satu 
Mare, Oradea, Arad, Reşiţa şi 
mai nou Timişoara sunt oraşe 
care nu mai contează la nivel 
de primă ligă. Polii de interes 
fotbalistic, în alte vremuri, 
acum sunt doar puncte pe o 
hartă a neputinţei.
Lipsă de investitori potenţi 
financiar, secetă la nivel de 
talente, autorităţi leneşe? Care 
să fie cauza? Poate fi ceva din 
fiecare... şi ceva în plus. Locul 
acestora a fost luat de centre 
precum: Urziceni, Brăneşti, 
Mioveni şi Chiajna. Patronul 
celor dintâi, după ce a luat 
campionatul şi a petrecut în 
grupele  ligii cu bănuţi a re-
nunţat la afacerea fotbalistică. 
Oare de ce? Brăneştenii, după 
un sezon „fulminant” s-au 
retras în localitatea pe care cu 
greu o găsim pe harta regiunii. 
Ce se mai întâmplă cu aceşti 
superbi „intreprinzători”?
Mioveniul revine în forţă ca o 
Dacie scăpată din frâne. Con-
structorii au, de cele mai multe 
ori, întâietate. Tradiţia fotbalis-
tică le este sprijin şi aliat. Tabla 
sablată, din nou, face minuni. 
Poate prea multe. Transferurile 
curg pe banda rulantă prin 
secţia de vopsit. Acolo din câine 
roşu poţi deveni mâţă neagră. 
Pupi steagul... şi gata.
Cu foarte multă vreme în urmă, 
Chiajna era o staţie prin care 
trecea trenul care mă ducea 
spre Bucureşti... Prin geamul 
compartimentului acceleratului, 
nerăbdător, simţeam o boare... 
apropierea de capitală. Habar 
nu aveam că, peste timp, locali-
tatea aceea cu gară o să devină 
un pol esenţial al fotbalului 
românesc. De ce nu oprea tre-
nul? Acum acceleratul ferefeului 
opreşte şi acolo. Chestie de 
regionalizare. Păi nu e bine?
Până când destinele fotbalis-
tice româneşti vor fi conduse 
de acari? De ce „Regionala 
FRF” are liber pe trasee în 
afara gărilor importante? 
Suntem vinovaţi pentru că 
am lăsat locomotiva pe mâna 
călătorilor. Nu o să treacă 
multă vreme până când  o să 
deraiem. Oricum  sunt multe 
vagoane care au ajuns deja 
în prăpastie. Cât despre Poli... 
un pod mult prea îndepărtat.

Regionalizarea

Viorel  
Screciu
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CiNemA CiTy
Profă rea, dar buuună: Vineri 13:10,  
15:10, 17:10, 19:10, 21:10, 23:10      

Transformers 3: 13:20, 16:20, 19:20, 
22:15    

Harry Potter şi Talismanele morţii - 
Partea 2: - 13:45, 14:40, 16:20, 17:20, 
19:00, 20:00, 21:40, 22:40

omu’ de la Zoo: 13:50, 16:00, 18:10, 
20:20, 22:30   

Winnie de pluş: 14:00, 15:30, 19:00  

marea mahmureală 2: 14:10, 20:20, 
22:30     

Pinguinii domnului Popper: 16:20, 
18:20    

Larry Crowne: 17:00,  20:40, 22:50    

Timiş
matinal cu scandal: - 16:00, 18:00, 20:00

STudio
Nevasta la putere: 16:00, 18:00, 20:00

Joi, 21 iuLie
Lemon Club: Concert Zvezda Granda Darko Filipovic
daos: Good Vibration
Pantheon: Latin Fever Party
River deck: Fashion Fridays
Play Lounge & Club: Hey After The Ride
Jazz office: Concer de jazz

ViNeRi 22 iuLie
River deck: Rosario Internullo
Pantheon: Lora
daos Club: Gods Of Rock Night Party
Club 30: Girls Weekend’s

SâmBăTă 23 iuLie
Heaven: DJ Splyce
Life!Pub: Retro Party
Club Art 700: Saturday Night Madness
d`arc: NightLong sub Pod
Club 30: Girls Weekend’s
daos: Retro Party
Jaxx Pub: Tequila Party

dumiNiCă 24 iuLie
Life!Pub: Relax Music
Art Club 700: Retro Fever
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club d’Arc: Hits Party

Dan Duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Au trecut numai nouă ani 
de Liga I, iar alb-violeţii se 
întorc în fotbalul de jos, aco-
lo de unde în 2002 Toni Do-
boş a adus echipa în prima 
ligă. În 2001-2002 Poli re-
trograda în liga a treia fiind 
penalizată cu 33 de puncte. 
Era perioada de apus a “erei 
Zambon”.

Să ne aducem aminte, 
aşa a fost în 2001

Pe data de 30 octombrie 
2001, Claudio Zambon de-
cide ca ICS Management, 
societatea sa, să nu mai fi-
nanţeze echipa Poli. După 
o săptămînă, contractul din-
tre Primărie şi italian este 
reziliat. Mai mult chiar, pe 
18 februarie 2002, omul de 
afaceri anunţa şi forul fot-
balistic român că-şi retrage 
sprijinul financiar de la Poli. 
„M-am săturat de Timişoara! 
Nu mă mai interesează ni-
mic. E treaba voastră cum 
vă descurcaţi. Eu v-am mai 
adus odată înapoi din Divi-
zia C, acum să văd ce puteţi 
să faceţi singuri”, spunea 
Zambon la sfârşitul lunii 
iulie a anului 2001. Până la 
acea dată puteam vorbi de o 
singură grupare care purta 
denumirea de Politehnica 
Timişoara. Formaţia “viola” 
se afla în plin campionat 
în momentul în care Zam-
bon s-a retras. Aşa că frâiele 
echipei au fost preluate de 
Andrei Constantin, Zaharia 
Gheorghiescu, Alexandru 
Dumitrescu şi Adrian Cră-
ciun. Cei patru au înfiinţat 
în martie 2002 SC Politehni-
ca 2002 SA, iar Adrian Cră-
ciun a primit împuternicire 
de la majoritatea membri-
lor fondatori ai Politehnicii 
Timişoara ca noua societate 
să fie continuatoarea tradi-

ţiei grupării care a luat naş-
tere pe data de 4 decembrie 
1921. Odată înfiinţată, noua 
societate este acţionată în 
judecată de Claudio Zam-
bon, spre a fi desfiinţată, 
pe motiv că membrii fon-
datori şi asociaţia lor, FC 
Politehnica Timişoara, n-ar 
mai exista. Instanţa a decis 
în favoarea Politehnicii Ti-
mişoara 2002, a membrilor 
fondatori, a continuităţii 
palmaresului în dreptul 
acestora şi nu în dreptul 
societăţii italianului. Acest 
lucru este confirmat şi de 
FRF. La finalul sezonului 
2001-2002, Poli retrogradea-
ză în Divizia C, cu o penali-
tate de -33 de puncte. Astfel, 
Andrei Constantin trimite 
o adresă la FRF, prin care 
anunţa problemele financi-
are şi retragerea echipei din 
campionatul 2002-2003. În 
această perioadă de un se-
zon au fost active doar echi-
pele de juniori ale Politehni-
cii Timişoara. În locul lăsat 
vacant a evoluat un an for-
maţia Hexe Jebel, care după 
ce a retrogradat în D a cedat 
locul Politehnicii 2002 SA 
Timişoara. Dar tot la înce-
putul sezonului 2003-2004, 
la AJF Timiş vine şi Zambon, 
care înscrie în campionatul 
judeţean, ca echipă nouă, pe 
Politehnica Timişoara SA, 
societate aflată în acel mo-
ment în curs de înregistrare 
(13 septembrie 2004 este 
data la care este înregistra-
tă la Registrul Comerţului). 
Locul în liga a patra îi dă 
posibilitatea italianului să 
obţină certificatul de iden-
titate sportivă. Cu SA + de-
numirea Politehnica Timi-
şoara italianul cumpără loc 
în Divizia C de la Drăgăşani, 
unde evoluează în sezonul 
2003-2004. Acum Zambon 
avea tot ce-i trebuia pentru 
a prelua palmaresul Politeh-

nicii Timişoara, echipă pe 
care abandonase în noiem-
brie 2001. Pe baza aceleiaşi 
procuri pe care Poli 2002 SA 
a fost confirmată ca şi conti-
nuatoare a ASFC Politehnica 
Timişoara, omul de afaceri 
italian primeşte şi el un act 
asemănător de la FRF. In-
teresant este că forul de la 
Casa Fotbalului nu i-a cerut 
lui Claudio Zambon semnă-
turile membrilor fondatori, 
ştiindu-se că acea procură a 
fost folosită şi în cazul celor 
de la Poli 2002 SA cu mai 
bine de un an înainte. Acum 
existau două societăţi care 
se proclamau deţinătoare 

ale palmaresului Politehni-
cii Timişoara: SC FC Politeh-
nica 2002 Timişoara SA şi 
SC FC Politehnica Timişoara 
SA. La începutul sezonului 
2002-2003, la Timişoara se 
mută AEK Bucureşti, echipa 
patronată de Anton Doboş, 
apărând astfel a treia “Poli”. 
Suporterii nu au realizat la 
început ce implicaţii avea 
acest lucru. Încet-încet, li-
derii galeriei “violeţilor” 
au reuşit să strângă dovezi 
şi să-i tragă de mânecă pe 
conducătorii clubului cu 
privire la acest lucru. În 
februarie 2004, Poli AEK 
Timişoara este preluată de 
compania Balkan Petrole-
um, preşedinte fiind Marian 

Iancu. Infuzia de capital de 
la Timişoara i-a atras atenţia 
lui Claudio Zambon, care a 
afirmat în acea perioadă că 
echipa sa este “adevărata 
Politehnica Timişoara”, care 
atunci evolua în liga secun-
dă, va promova în primul 
eşalon şi se va întoarce pe 
stadionul Dan Păltinişanu, 
“acolo unde îi este locul”.

universitatea Politehni-
ca are marca Politehnica

Presat de suporteri, Ma-
rian Iancu a încercat să 
cumpere palmaresul de la 
italian, care s-a arătat dis-
pus să negocieze cedarea 
tradiţiei - preţul de pornire 
fiind un milion de euro. În 
a doua jumătate a anului 
2006, echipa patronată de 
Marian Iancu se transfor-
mă în societate pe acţiuni. 
Având o societate nouă, SC 
FC Politehnica Timişoara 
Invest SA, Marian Iancu în-
cearcă şi recuperarea pal-
maresului. Primul pas a fost 
făcut. A preluat Poli 2002 
SA, Andrei Constantin de-
venind astfel acţionar la FC 
SC Politehnica Invest SA. În 
decembrie 2006, Tribunalul 
Sportiv International (TAS) 
îi dă dreptate lui Zambon în 
cazul palmaresului, interzi-
când Politehnicii Timişoara 
Invest SA să mai folosească 
numele, sigla, culorile şi 
imnul Politehnicii Timişoa-
ra SA. Ceea ce nu s-a ştiut 
la Laussane a fost că marca 
Politehnica Timişoara este 
înregistrată la OSIM de către 
Universitatea Politehnica 
din Timişoara, instiţutia de 
învăţământ superior fiind 
acţionar al FCU Politehnica 
Timişoara Invest SA. Uni-
versitatea Politehnica şi-a 
dat acceptul şi în scris ca 
FCU Politehnica Timisoara 
să folosească marca Politeh-
nica Timişoara. TAS a fost 

indus în eroare şi de faptul 
că Zambon nu a trimis la 
instanţa europeană şi proce-
sul-verbal prin care membrii 
fondatori îşi retrag sprijinul 
de la echipă.

aşa e acum, în 2011
Pe data de 18 iulie 2011 

TAS anunţă verdicul. După 
nenumărate înfăţişări şi 
prezentări de documente 
de fiecare parte a baricadei, 
oficialii FRF respectiv cei 
ai Politehnicii Timişoara, 
după “n” amânări în Co-
mitetul Executiv al FRF şi 
cireaşa pe tort, pledoaria 
de la Tribunalul de Arbitraj 
Sportiv de la Laussanne, 
ghilotina cade din nou im-
placabil: Poli nu primeşte 
licenţa şi automat nu are 
dreptul să evolueze în pri-
ma ligă fiind exclusă şi din 
cupele europene. De data 
aceasta Marian Iancu anun-
ţă că s-a săturat să fie mario-
neta federalilor şi că pleacă 
de la echipă, nedorind să 
mai investească. Să reţinem 
că Zambon s-a ţinut de cu-
vânt când a spus că pleacă 
de la echipă…

După 9 ani, iar o luăm de la capăt...Galeria Jecza: Expoziţia artistului Ioan Augustin Pop, Arheologii industriale. 
Expoziţia va rămâne deschisă în perioada 24 iulie – 20 septembrie 2011. 
Program de vizitare: marţi - vineri 17-21; sâmbătă - duminică 10-14, sau prin 
programare telefonică la numărul 0722666445 / 0744774724.

Galeria de Arta Helios: expoziţia personală de pictură şi grafică a artistului 
plastic Velici Petti din Râmnicu Vâlcea. Expoziţia va rămâne deschisă până la 
data de 27 iulie 2011.

muzeul de Artă - Palatul Baroc: expoziţia de artă decorativă Orientalia, 
organizată în colaborare cu Complexul Muzeal Arad. Sub acest titlu generic 
sunt expuse obiecte din ceramică, lemn, metal, fildeş şi textile, lucrate în 
ateliere din Orientul Apropiat, Asia Centrală şi Extremul Orient. Expoziţia 
este deschisă până în data de 31 august 2011, putând fi admirată zilnic între 
orele 10-18 (lunea închis).

Galeria Triade: expoziţia de pictură a artistului Petrică Ştefan, Evolution. 
Expoziţia va sta pe simezele Galeriei Triade până în 10 august şi poate fi 
vizitată zilnic. 

Secţia de Arte deliu Petroiu: expoziţia “Între sacru si profan”. Expoziţia 
poate fi vizitată până în ultima decadă a lunii iulie.

muzeul de Artă - Palatul Baroc: Expoziţie Ingo Glass: Spaţii libere. Expo-
ziţia poatre fi vizitată zilnic, mai puţin lunea, până în 7 august până la ora 
18.00. 

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

transformers 3

Adaptarea cinematogra-
fică a ro

horoscop
BerBec
O săptămână absolut splendidă! Luna se află 
în scădere şi asta vă ajută să vă exprimaţi din 
plin personalitatea şi să luptaţi pentru lucru-
rile importante pe care vreţi să le obţineţi în 
viaţa voastră. Această săptămână aduce o 
lecţie extrem de importantă şi vă obligă să 
alegeţi ce este cu adevărat important, vital 
pentru voi şi să eliminaţi din viaţa voastră lu-
crurile inutile de care poate v-aţi ataşat, poa-
te vă plac dar care nu vă ajută să progresaţi, 
să evoluaţi, să mergeţi mai departe. Această 
triere a elementelor esenţiale pentru voi, s-ar 
putea să fie destul de dureroasă, mai ales 
dacă trebuie să renunţaţi la lucruri care v-au 
plăcut, cu care v-aţi obişnuit şi în legătură cu 
care poate aţi dezvoltat adevărate tabieturi. 
Nu e vorba numai de alimentaţie, ci este 
vorba şi de relaţii inutile, de atitudini care nu 
mai sunt constructive, de moduri de a gândi, 
moduri de a judeca oamenii şi viaţa la care 
trebuie să renunţaţi.  

taur
Planeta care vă guvernează, Venus, este 
conjunctă cu Soarele şi stă toată săptămâna 
în această conjuncţie în zona comunicării 
şi în conservatorul Rac. Este, de fapt, 
aspectul care testează toate zodiile, deci şi 
pe voi. Vorbeşte de ataşamente iar în cazul 
vostru este plasată în zona comunicării şi a 
gândirii. Ne referim mai mult la ataşamente 
mentale: convingeri, concepţii, prejudecăţi, 
mod de a vedea lucrurile, viaţa, oamenii, de 
a judeca oamenii, de a stabili criterii după 
care anumite aspecte sunt importante şi 
relevante iar altele nu. Acest aspect care se 
formează, conjuncţia Venus-Soare, vorbeşte 
de ceea ce vă place, ceea ce v-aţi obişnuit, 
moduri obişnuite pentru voi de a reacţiona, 
de a gândi, de percepe diverse lucruri din 
realitate, de a considera unele lucruri mai 
importante, altele mai puţin importante. 
Este foarte posibil să treceţi printr-un proces 
de schimbare şi să vă daţi seama că scara 
voastră de valori, schemele după care obiş-
nuiţi să funcţionaţi în comunicare şi în felul 
de a gândi trebuie să se schimbe. Trebuie să 
se schimbe pentru a putea progresa, pentru 
a putea merge mai departe, pentru a păstra 
relaţii. Pe de altă parte, este o săptămână 
care vă obligă să analizaţi greşelile, inclusiv 
cele din trecut, pentru că este foarte posibil 
să vă confrunati cu consecinţe ale lor, în 
acest moment. 

Gemeni
O săptămâna cu Luna în scadare ce vă dă 
posibilitatea să acţionaţi ferm, energic şi 
hotărât pentru a vă atinge obiectivele. Marte 
se află în semnul vostru zodiacal şi sunteţi 
ajutaţi să aveţi iniţiativă, să vă implicaţi 
mai mult în diverse proiecte, să luaţi decizii 
importante şi în general, să aveţi un tonus 
bun, o energie foarte bună. Bucuraţi-vă de 
acest tranzit ce se produce o dată o doi ani. 
Este o săptămână în care planeta care vă 
guvernează se află în zona comunicării şi în 
îndrăzneţul Leu, numai că exact pe spaţiul 
acesta, din gradele acestei săptămâni, o să 
retrogradeze în august. S-ar putea ca discuţi-
ile pe care le aveţi acum, bune şi contructive 
şi chiar de destin (parteneriate, colaborări, 
diverse contracte, diverse proiecte în care 
vreţi să fiţi prinşi, la care vreţi să participaţi) 
să fie reluate în august dar asta nu înseamnă 
că negocierile de acum, documentarea pe 
care o faceţi acum nu este foarte bună. Tre-
buie s-o faceţi dar trebuie să lăsaţi loc ca în 
august, anumite elemente din documentarea 
pe care o faceţi sau din discuţiile pe care le 
purtaţi să poate fi schimbate. 

rac
Multe lecţii de viaţă sunt aduse de această 
săptămână, cu aspecte absolut minuate 
astral dar şi provocatoare, pline de învăţă-
minte! Trebuie să ştiţi la ce să vă aşteptaţi 
şi cum să vă folosiţi aspectele. Luna este 
în scădere. De fiecare când se află în 
scădere ne ajută să ne exprimăm, ne ajută 
să acţionăm pentru împlinirea dorinţelor 
noastre, pentru atingerea obiectivelor. Pe 
zodia voastră se află două planete impor-
tante. Ele se află în conjuncţie şi sunt bine 
aspectate. Este vorba de Venus şi de Soare. 
Conjuncţia nu numai că vă conferă farmec, 
nu numai că vă dă fler în conversaţie, în re-
laţionare, nu numai că vă ajută să vă puneţi 
în valoare calităţile frumoase, trăsăturile de 
succes dar vă ajută să fiţi mai conştienţi de 
persoana voastră, să fiţi mai conştienţi de 
ce anume vă face bine, ce anume trebuie să 
cultivaţi în viaţa voastră, care sunt nevoile 
voastre vitale şi nu doar capriciile sau 
dorinţele pasagere. Fiind mai conştienţi 
de lucrurile care vă fac într-adevăr bine, de 
cum trebuie să vă purtaţi în viaţa voastră că 
să cultivaţi binele în jurul vostru, este foar-
te posibil să constataţi că uneori trebuie să 
faceţi schimbări radicale pentru a cultiva 

acest bine, alteori trebuie să lăsaţi de la voi 
pentru a armoniza relaţiile cu ceilalţi.  

leu
Este foarte posibil ca în această săptămână 
să fiţi ajutaţi astral să consolidaţi o legătură 
afectivă, o legătură de dragoste, o legătură 
în care sufletul vostru este foarte aproape 
de o persoană. Poate fi partenerul de viaţă 
sau oricine altcineva pe care simţiţi nevoia 
să-l ajutaţi, să-l ocrotiţi, să-l ghidaţi. Este 
o săptămână în care Luna este în scădere. 
Sunteţi sfătuiţi să daţi serios din coate pentru 
a vă atinge obiectivele, pe de altă parte, să 
vă analizaţi ataşamentele. Este testul acestei 
săptămâni, pentru toate zodiile! Conjuncţia 
Soare-Venus vorbeşte despre ceea ce ne 
place, de lucrurile de care ne-am ataşat, de 
oamenii la care ţinem. Aceste lucruri care au 
ajuns să facă parte din viaţa noastră, sunt 
deja automatisme, aproape că ne controlea-
ză viaţa, trebuie să le analizăm şi să vedem 
în ce măsură ele mai sunt progresiste şi în 
ce măsură trebuie să le ducem mai departe 
după noi.  

Fecioară
O săptămână foarte valoroasă ce aduce 
lecţii foarte importante pentru toate 
zodiile, deci şi pentru voi! În primul rând 
este vorba de lecţia ataşamentului. Mercur, 
planeta care vă guvernează, se află în Leu 
în tranzit drept şi vă dă ocazia să reflectaţi 
la ce se întâmplă în jurul vostru şi mai ales 
ce se întâmplă cu talentele şi abilităţile 
voastre. În ce grad vi le folosiţi şi s-ar putea 
să vă vină, în această săptămână, ideea 
de a le folosi într-un anumit fel, ideea de 
a specula sau de a exploata la un anumit 
nivel abilităţile şi talentele voastre. Este o 
săptămâna care vă ajută să fiţi un pic mai 
tranşanţi cu voi. Lucrurile nu se termină 
aici, pentru că Mercur va retrograda în 
aceste grade şi vă veţi raporta, multe 
săptămâni de acum încolo, la adevăratele 
voastre talente. Această săptămână indică 
o preocupare mai mare pentru felul în care 
ştiţi să vă vindeţi, să vă exploataţi şi chiar 
să conştientizaţi atuurile voastre. Aspectele 
sunt bune, semn că, în cele din urmă, veţi 
extrage înţelepciunea necesară din această 
autoanaliză, care este foarte puternică 
în această săptămână. De ce este foarte 
puternică? Pentru că vizează destinul, 
vizează realizarea, vizează sentimentul de 

împuternicire, de siguranţă interioară pe 
care o avem numai atunci când ştim cine 
suntem şi pe ce ne putem bizui.

Balanţă
Planeta care vă guvernează, Venus, este 
conjunctă cu Soarele în zona prestigiului, 
a sentimentului de realizare, a împlinirii 
în viaţă. Această conjuncţie este, de fapt, 
aspectul vedetă al acestei săptămâni şi el 
aduce şi principala lecţie. Lecţia detaşării, 
lecţia selectării lucrurilor absolut impor-
tante şi vitale pentru noi şi a eliberării, 
din viaţa noastră, a aspectelor care nu mai 
sunt progresiste şi care riscă să ne frâneze. 
Această selecţie a celor două tipuri de 
aspecte, unele pe care trebuie să le păstrăm, 
altele la care trebuie să renunţăm, este 
principalul test al acestor zile şi poate cel 
mai dificil, mai ales pentru voi, o zodie ce se 
ocupă exact cu aceste lucruri, cu cântărirea, 
de multe ori, la nesfârşit. S-ar putea să vă fie 
greu să alegeţi în final acele lucruri absolut 
esenţiale: tiparele mentale, principiile 
după care vă ghidaţi, obiectivele pe care le 
păstraţi, comportamente, drumuri în viaţă, 
roluri pe care le aveţi. S-ar putea să fie des-
tul de dificil să cântăriţi lucrurile acestea.  

scorpion
Planeta care vă guvernează, Marte, este 
poziţionată, în această săptămână, în zona 
câştigurilor. Interesul vostru pentru prospe-
ritate, pentru avere, pentru conservarea ei 
este foarte mare şi în această săptămână. 
Aşa că veţi continua demersurile începute 
în săptămânile trecute: calcule financiare, 
proiecte diverse, planuri, strategii, cola-
borări, discuţii, punerea problemei pe 
mai multe părţi astfel încât să vedeţi cum 
sunteţi avantajaţi. Este foarte posibil ca 
multe dintre proiectele pe care le aveţi pe 
rol să fie cu reluare, să fie proiecte mai vechi 
iniţiate cu mult timp în urmă şi acum fie le 
reluaţi, fie dacă într-adevăr le-aţi început 
scârţâit mai demult, ajungeţi acum într-un 
punct critic care chiar ar putea să însemne 
un progres. Şi în această săptămâna Luna în 
scădere vă obligă să daţi din coate, pentru 
că încă mai sunt lucruri de pus la punct. Este 
o săptămână grea, o săptămână care aduce 
un test legat de ataşament. Conjuncţia 
Soare-Venus în Rac vorbeşte de ceea ce vă 
place, lucrurile pe care le-aţi obişnuit să le 
faceţi sau să le gândiţi într-un anumit fel, 

într-o anumită formă, oameni cu care v-aţi 
obişnuit să comunicaţi şi piste pe care v-aţi 
obişnuit să mergeţi.  

Săgetător
O săptămână importantă, cu Luna în 
scădere ce ne ajută să ne exprimăm din plin 
personalitatea dar şi să acţionăm hotărât 
pentru atingerea obiectivelor. Pentru că 
Marte trece printr-un punct sensibil în zona 
legăturilor şi a relaţiilor, este foarte posibil 
ca în această săptămână să aveţi sentimetn-
tul că vă confruntaţi cu persoane care vă 
pun în situaţii asemănătoare cu cele trăite 
în trecut şi trebuie să extrageţi maximum de 
înţelepciune din evenimentele trecute. Pot 
avea loc rememorări astfel încât să vă daţi 
seamă că anumite decizii pe care le-aţi luat, 
comportamente pe care le-aţi avut, moduri 
de a gândi n-au dat rezultate. Vi se pot face 
reproşuri care vi s-au mai făcut, vi se pot 
cere lucruri care vi s-au mai cerut. Puteţi fi 
puşi în situaţii ce se repetă. Toate lucrurile 
acestea au un scop! Mai ales pentru că se 
produce în zona ataşamentelor, conjuncţia 
Soare-Venus, trebuie să vă rupeţi de un anu-
mit mod de a gândi, de anumite obiceiuri 
pe care le aveţi, de anumite comportamente 
care se tot repetă.  

capricorn
O săptămână minunată, cu foarte multe 
lecţii de viaţă! Multe se referă la relaţii, în 
cazul vostru! Aspectul vedetă din această 
săptămână este conjuncţia Soare-Venus 
ce vorbeşte de plăceri şi tabieturi. Este un 
aspect fixat în zona relaţiilor. Puteţi sesiza 
mai uşor care sunt aspectele la care omul de 
lângă voi nu poate renunţa: anumite preten-
ţii, anumite tabieturi, anumite obiceiuri, 
anumite relaţii. Dacă sunteţi răbdători şi nu 
vă grăbiţi să judecăţi oamenii şi situaţiile, 
puteţi constata, în această săptămână, aşa 
cum n-aţi mai făcut-o până acum, care sunt 
acele lucruri foarte valoroase pentru persoa-
nele importante pentru voi. În felul acesta 
vă puteţi da seama cum trebuie să puneţi 
problema, cum puteţi să-i surprindeţi, cum 
puteţi să le veniţi în întâmpinare, cum 
puteţi să-i bucuraţi, să-i mulţumiţi mai ales 
dacă cer anumite lucruri de la voi şi sesizaţi 
această repetiţie: aceleaşi plângeri, aceleaşi 
pretenţii, aceleaşi reacţii, acelaşi mod de 
a se purta cu voi. Conjuncţia Soare-Venus 
vorbeşte de tabieturi şi plăceri!  

VărSător
O săptămână absolut splendidă! Luna se 
află în scădere şi vă ajută să luptaţi pentru 
lucrurile pe care vreţi să le obţineţi. Numai 
că lecţia acestei zile este o lecţie ce vorbeşte 
despre ataşament. Lucrurile pe care vreţi să le 
obţineţi, pe care probabil că vi le-aţi propus în 
timp, sunt cele necesare pentru voi? Trebuie 
să analizaţi! Este o lecţie a ataşamentului pe 
care toate zodiile o au de învăţat. De aceea 
trebuie să cântărim ce păstrăm în viaţa noas-
tră, ce este vital, ce ne reprezintă, ce ne ono-
rează şi înnobilează cu ceea ce suntem acum, 
în acest moment. S-ar putea să constataţi că 
multe obiective, mai ales comportamente cu 
care v-aţi obişnuit, trebuie să dispară din viaţa 
voastră: felul automat în care vă alimentaţi, 
gândiţi despre oameni, munciţi, abordaţi 
diverse sarcini. Lucrurile acestea, pe care nu 
le mai gândiţi, sunt nişte reflexe, nişte tipare, 
nişte reţete de la o zi la altă şi conţin elemente 
toxice şi elemente care vă frânează şi nu mai 
aveţi de ce să le purtaţi cu voi mai departe.  

Peşti
Aspectul vedetă din această săptămâna 
este conjuncţia Soare-Venus în zonă iubirii, 
în hartă voastră dar în Rac, o zodie a ataşa-
mentelor. Vorbim, în această săptămâna, de 
renunţarea la anumite ţipare efective: felul în 
care visaţi la dragoste, la aşteptările voastre 
foarte romantice, la filmul pe care vi l-aţi con-
struit vis-a-vis de o anumită persoană sau de 
cum trebuie să se desfăşoare basmul vostru. 
Indiferent că sunteţi cu cineva sau sunteţi 
singuri, aspectele care se formează în această 
săptămâna vizează plăsmuirile legate de 
dragoste. Acest aspect, Soare-Venus, extrem 
de senzual dar şi foarte tandru, vorbeşte 
de o mare nevoie de dragoste, numai că 
fiind plasat într-o zonă foarte generoasă va 
învăţa să iubiţi viaţă în general, până când 
întâlniţi persoană ideală. Deci să va cultivaţi 
o atitudine deschisă, optimistă şi iubitoare, 
care va ajută fie să va îmbunătăţiţi relaţia, 
fie să întâlniţi persoană potrivită. Este un 
test important, este un test de ataşament 
pe care trebuie să-l trecem toţi, toate zodiile 
în această săptămâna şi să descoperiţi dacă 
nu cumva, poveştile pe care vi le plăsmuiţi, 
visele pe care vi le faceţi, romantismul pe 
care îl aveţi, va frânează trăirea autentică a 
unei poveşti de dragoste pe care urmează s-o 
creaţi sau pe care o aveţi în desfăşurare dar 
riscaţi s-o sabotaţi.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

Sâmbătă, 23 iulie, de la 
ora 21,00, spectatorii din Ti-
mişoara, Bucureşti şi Deva 
vor putea urmări, într-o 
transmisiune directă High 
Definition, prin satelit, con-
certul anual al celebrului vi-
olonist Andre Rieu, susţinut 
în piaţa centrală Vrijthof din 
oraşul natal al acestuia, Ma-
astricht (Olanda). Spectaco-
lul are o durată de două ore 
şi 50 de minute (incluzând 
o pauză de 20 de minute) şi 
va putea fi urmărit, la Timi-
şoara, la Bibliotecă Centrală 
Universitară Eugen Todoran.   

 Andre Rieu interpretează 
pe o vioară Stradivarius din 
1667, artistul fiind Cavaler 
al Ordinului Lions (Olanda, 

2002), Cavaler al Ordinului 
Artelor şi Literelor (Frântă, 
2009), precum şi posesor al 
Medaliei de Aur a Republicii 

Austria. Andre Rieu a susţi-
nut concerte de succes în Eu-
ropa, America de Nord, Japo-
nia şi Australia, a înregistrat 

peste 40 de albume alături 
de orchestră de 43 de instru-
mentişti care îl acompaniază 
(The Johann Strauss Orches-
tră), cu vânzări de CD-uri sau 
DVD-uri în peste 20 milioa-
ne de exemplare. Artistul şi 
orchestră au câştigat o serie 
de premii muzicale, inclusiv 
două premii World Music 
Awards. 

   Anul acesta, Andre Rieu 
are un invitat special: actorul 
britanic Anthony Hopkins, 
care a compus recent un vals 
(And the Waltz Will Go On), 
piesă care va fi interpretată 
pentru public de Andre Rieu 
şi orchestră să. Biletele pen-
tru transmisiunea directă 
costă 40 de lei.

Concert live HD prin satelit de la Maastricht

n Poli se întoarce la mocirla fotbalului de la matineu

omu’ de la Zoo

În omu’ de la Zoo, animalele de 
la Franklin park Zoo îl iubesc 
foarte mult pe griffin Keyes 
(Kevin James), cel mai bun 
îngrijitor al lor. Constatând 
că se simte mai în largul lui în 
compania unui leu decât a unei 
fete, griffin se hotărăşte să ple-
ce de la Zoo pentru a-şi căuta o 
slujbă mai spectaculoasă, fără 
de care nu va reuşi niciodată 
să cucerească o fată.  Cuprinse 
de panică, animalele se decid 
să rupă legământul de tăcere 
cu care se obişnuiseră de la 
începuturi şi să-şi dezvăluie cel 
mai mare secret: ele pot vorbi!  
pentru a-l convinge pe griffin 
să nu le părăsească, ele se an-
gajează să-l înveţe regulile din 
lumea animalelor, după care ar 
putea face curte unei iubite.  În 
rolurile principale din film mai 

joacă rosario dawson şi leslie 
Bibb, iar pe coloana sonoră 
vom auzi vocile renumite ale 
actorilor Cher, nick nolte, adam 
sandler şi sylvester stallone.

Sistem cântă  
în Piaţa Unirii 
pentru reciclare 

Asociaţia Recolamp organizează, în peri-
oada 18 – 24 iulie, în Piaţa Unirii, un eveni-
ment dedicat colectării selective şi reciclării 
deşeurilor electrice, respectiv surse de lumi-
nă şi baterii. În Piaţa Unirii este montat un 
cort de 80 mp, amenajat ca spaţiu expoziţi-
onal, unde vizitatorii pot obţine informaţii 
despre soluţii de iluminat economice, aspec-
te specifice cu privire la deşeurile provenite 
din echipamentele de iluminat, posibilităţi 
de colectare şi procesul de reciclare. Pentru 
ca atmosfera să fie încinsă la maxim, organi-
zatorii au decis organizarea şi a unui super 
concert marca Sistem, sâmbătă 23 iulie, de 
la ora 20,15 în Piaţa Unirii. Zoli Toth, unul 
dintre mesagerii curentului eco promite să-i 
înveţe pe timişoreni tot ce ştie despre acest 
curent.

Ghilotina cade din 
nou implacabil: Poli 
nu primeşte licenţa, 
nu are dreptul să 
evolueze în prima 
ligă şi este exclusă 
şi din cupele 
europene.
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Tocmai am văzut un 
talk-show despre cele-
bra “Proclamaţie de la 
Timişoara” şi am rezis-
tat să-l urmăresc până 
la capăt…Mulţi din cei 
ce au clădit “ Socie-
tatea Timişoara” au 
plecat, George Şerban, 
Monoran, Bebe Cos-
tinaş, Nelu Crăciun…
Cred că s-a stins şi 
Societatea Timişoara 
şi din Proclamaţie o 
mai fi ramas Punctul 
8 cântat de Paturca…
Atunci cei cu “Nu ne 
vindem ţara” au câş-
tigat…M-am întrebat 
adeseori ce s-o fi ales 
de cei ce-n ’90 scan-
dau “Moarte intelec-
tualilor” şi “Boşorogii 
fără dinţi vrea să fie 
preşedinţi”-(aluzie la 
Raţiu şi Coposu).
Unul din fondatorii 
Societăţii Timişoara a 
fost Nelu Crăciun…În-
cercam într-o zi să-mi 
amintesc când l-am în-
tâlnit prima oara dar 
n-am reuşit…Am făcut 
ani de zile radio îm-
preună la Timişoara…
Venea adeseori la stu-
dio cu Mihăiţă, puştiul 
lui, care întodeauna 
se juca cu benzile de 
magnetofon, ames-
tecându-le…”Curierul 
de seară” se numea 
emisiunea pe care o 
făceam împreună şi 
pe la 10 seara pe puşti 
îl lua somnul şi nu o 
data a adormit printre 
benzi de emisie…           
Aşa cum nu mai ţin 
minte ziua în care 
l-am întâlnit prima 
data pe Nelu Crăciun, 
nu mai ţin minte nici 
ziua în care am vorbit 
ultima dată…Ştiu doar 
că într-o dimineaţă, 
trezindu-mă, am citit 
pe crowlul unei tele-
vizuni de ştiri că unul 
din fondatorii Societă-
ţii Timişoara s-a stins, 
răpus de cancer la 55 
de ani…Apoi mi-am 
deschis telefonul şi au 
început să curgă sms-
urile…Astăzi Mihăiţă, 
puştiul lui, e mare, 
atât de mare încât zi-
lele astea am să-l duc 
la altar, Mihăiţă e la 
vremea căsătoriei…
Poate acum am fi ară-
tat altfel dacă atunci 
Timişoara ar fi învins…

Punctul 8  
de la Timişoara...

Dan  
Negru

opinie

16 

Duminică
23 iulie

Cerul va fi  
înnorat.  
Furtuni şi  
descărcări electrice. 
Minima. 14˚
Maxima. 30˚

Miercuri
26 iulie

Cerul  
va  
fi  
senin.
Minima.  14˚
Maxima. 29˚

marţi
25 iulie

Cerul va fi  
înnorat.  
Furtuni şi  
descărcări electrice. 
Minima. 14˚
Maxima. 25˚

luni
24 iulie

Cerul va fi  
înnorat.  
Furtuni şi  
descărcări electrice. 
Minima.  14˚
Maxima. 26˚

Sâmbătă
16 iulie

Cerul va fi  
înnorat. Răzleţ  
furtuni şi  
descărcări electrice. 
Minima. 13˚
Maxima. 28˚

Vineri
22 iulie

Cerul  
va  
fi  
înnorat.
Minima. 13˚
Maxima. 27˚

Joi
21 iulie

Cerul va fi  
înnorat, răzleţ  
averse  
de ploaie.
Minima. 13˚
Maxima. 24˚
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Dorel Andraş 
şi-a agăţat 
bastonul de 
chestor în cui

Toată floarea cea vestită 
a poliţiei, justiţiei, serviciilor 
secrete şi chiar a penitencia-
relor din Timişoara a fost pre-
zentă, în ultimul weekend, 
la cel mai important eveni-
ment monden din zona de 
vest a ţării. Este vorba despre 
aniversarea zilei de naştere a 
chestorului de poliţie Dorel 
M. Andraş, fostul „number 
one” din fruntea mai mul-
tor instituţii cazone locale, 
printre care Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului Timiş, 
Direcţia Poliţiei de Frontieră 
Timişoara şi nu în ultimul 
rând - Serviciul de Informa-
ţii şi Protecţie Internă Timiş. 
Muzica şi dansul au avut loc 
într-o locaţie conspirativă din 
afara oraşului, destul de greu 
accesibilă pentru paparazzii 
blogurilor de scandal, în jurul 
căreia au putut fi admirate 
limuzinele afaceriştilor şi bu-
getarilor de lux ai Timişoarei, 
a căror valoare a fost estima-
tă la circa un milion de euro. 
Plin de vitalitate la cei peste 
50 de ani ai săi, semn că a de-
păşit cu bine boala de care a 
suferit o perioadă, chestorul 
Andraş a anunţat distinsa 
adunare că, după o carieră de 
poliţist plină de neprevăzut, a 
venit timpul să-şi agaţe basto-
nul de chestor în cui. Ieşirea 
la pensie a superpoliţistului 
Andraş a fost speculată ime-
diat la bursa politicii locale, 
nu puţini mizând pe intrarea 
acestuia în competiţia electo-
rală alături de PSD, partidul 
care l-a propulsat către vârfu-
rile Poliţiei Române... 

Un fotomodel timişorean, lina 
meseşan este gata gata să devină 
vedetă în showbiz-ul autohton. 
tânăra, cunoscută drept una dintre 
cele mai fierbinţi animatoare din 
cluburile de pe Bega participa în 
aceste zile la un concurs organizat 
de celebra revistă pentru bărbaţi 

FHm. pe pagina de internet a 
revistei, tânăra trebuie votată, 

iar dacă reuşeşte să strângă 

destule voturi are mari şanse să fie 
viitoarea copertă a revistei. picto-
rial cu pricina îi va deschide larg 
nişte uşi bine ferecate până acum.  
important va fi ca celebritatea să 
nu i se urce la cap cum a fost cazul 
altei timişorence ajunsă pe coperta 
FHm.

Lina Meseşan  
gata să  

cucerească  
showbizu-ul  

cu un pictorial  
incendiar

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

Dorel andraş

Fotbalişti care au cucerit în acest 
an trofeul naţional, juniorii A de 
la Poli Timişoara au fost lăudaţi şi 
ridicaţi în slăvi atât de conducerea 
clubului, cât şi de cea a oraşului sau 
a judeţului şi toţi, de la edili până la 
ultimul om de pe stradă au căzut de 
acord că puştii merită un bănuţ pen-
tru trofeul câştigat. Băgaţi în umbră 
de mega scandalul retrogradării fot-
baliştii aflaţi la finalul junioratului 
au fost amânaţi însă de cei care le-
au promnis marea cu sarea şi acum 
sunt încă nevoiţi, la două luni după 

ce au ieşit campioni să aştepte ca ci-
neva să le răsplătească performanţa 
obţinută. Surse bine infiltrare atât 
în sânul clubului alb-violet, dar şi a 
instituţilor abilitate sunt convinse 
că banii nu vor ajunge niciodată în 
conturile juniorilor, mai ales că atât 
CJT, cât şi CLT au anunţat că banii ce 
vor fi acordaţi de acum clubului de 
pe Bega vor fi foarte puţini.

Ovidiu Ciuhandu (foto), eternul 
posibil candidat al PDL la Primăria 
Timişoara îşi propune ca în viitoa-
rea campanie electorală să îşi depu-
nă candidatura pentru fotoliul de 
primar al Timişoarei. Cel puţin aşa 
anunţă el. Numai că liderii PDL Ti-
miş nu au anunţat oficial niciun can-
didat din partea partidului pentru 
acest post. Iar dacă aceştia vor con-
sidera că un alt personaj din partid 
este mai potrivit pentru a fi edil-şef 
al Timişoarei, Ovidiu Ciuhandu are 
la îndemână şi planul B. Mai concret, 
Ciuhandu s-ar putea îndrepta spre o 

primărie mai mică, dar faimoasă de 
la marginea Timişoarei. Este vorba 
de comuna Dumbrăviţa, mai ales că 
Ciuhandu locuieşte pe raza acestei 
comune.

Autorităţile locale, cele judeţene şi  
conducerea clubului nu şi-au onorat juniorii?

 Există şi planul B!


